
يف هذا العدد ،،،
 

ح��ول  ع��ل��م��ي��ة  دورة  ع��ق��د 

والوثائق  املخطوطات  فهر�سة 

وال�������س���ج���ات ال�����س��رع��ي��ة 

الفل�سطينية  ... �ص 2

بني  العلمي  ال��ت��ع��اون  بح�ث 

جت�ارة  وغ��رف��ة  ردن���ي���ة«  »الأ

عمان  ... �ص 3

ردنية« يرحب  احتاد طلبة »الأ

بحل جمل�س النواب 000�ص 6

ردن�������ي�������ة  الأ رح���������اب  يف 

»م���و����س���ي���ق���ي�����������������������ون م��ن 

الق�����������د�س«  000�ص7

ول  ٢٠٠9م ٭  املجلد الثالث والع�شرون ردنية  ٭  العدد 44٠  ٭ ذو احلجة 143٠ هـ ٭ كانون الأ ن�شرة اإعالمية ت�شدرها دائرة الإعالم والعالقات العامة يف اجلامعة الأ

نيــة
رد ة الأ

جلامعـ
ة ا

حيفـ
�ص

...
ا..

حــو
ت�صف

ww
w.j

u.e
du

.jo
/uj

ne
ws

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

ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال���ك���رك���ي اإج�����راء 

ت�شمل  وا�شعة  اأك��ادمي��ي��ة  ت�شكيالت 

وروؤ�شاء  العمداء وم�شاعديهم  نواب 

ق�شام يف كليات اجلامعة ومعاهدها  الأ

تي : على النحو الأ

داب : كلية الآ

������ش�����ت�����اذ  الأ ال����ع����م����ي����د  ن�����ائ�����ب   -

 ال�����دك�����ت�����ور ك����اي����د اأب��������و ���ش��ب��ح��ة

- رئي�س ق�شم اللغة العربية واآدابها 

عبابنة  ج��ع��ف��ر  ال���دك���ت���ور  ن���اب���ة   ب���الإ

ن��اب��ة  - رئ��ي�����س ق�����ش��م ال��ت��اري��خ ب��الإ

 ال���دك���ت���ورة غ���ي���داء خ���زن���ة ك��ات��ب��ي 

���ش��ت��اذ  الأ الفل�شفة  ق�شم  رئ��ي�����س   -

 ال������دك������ت������ور ول������ي������د ال�����ع�����ط�����اري 

ق�����ش��م  رئ���ي�������س   -

ت�شكيالت 

اأكادميية

وا�شعــــة يف 

اجلامعــــــــــة

اجلامعة- قال رئي�س اجلامعة الدكتور 

م�رشوع  وبناء  تنفيذ  اإن  الكركي  خالد 

لروؤية  ترجمة  ج��اء  العقبة  يف  اجلامعة 

هذه  ولتكون  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

اجلامعة قلبًا ناب�شًا وع�شبًا رئي�شيًا يف 

م�شرية التعليم العايل يف هذه املدينة التي 

ميادين  يف  مهما  ومن���وًا  حت���وًل  ت�شهد 

ال�شتثمار والقت�شاد وال�شياحة.

اجلامعة  لقائه طلبة  خ��الل  واأ���ش��اف 

اإننا  فيها  التدري�س  واأ���رشة  العقبة  يف 

اإىل اجنازات  التعليم لفتا  �شعب نحب 

�شهد  ال��ذي  التعليم  م�شرية  يف  الردن 

 5000 بناء  يف  خ�شو�شا  نوعية  نقلة 

بناء  بواقع  عامًا  �شتني  خالل  مدر�شة 

مدر�شة كل ا�شبوعني.

حت�شيلهم  زي���ادة  على  الطلبة  وح��ث 

اجل  من  الجنبية  باللغات  والهتمام 

اجلامعة  اأن  ؤك��دًا  م��و املعرفة  اكت�شاب 

�شتوفد اوائل الطلبة اإىل جامعات عاملية 

للح�شول  ومتقدم  رفيع  م�شتوى  ذات 

على درجتي املاج�شتري والدكتوراه.

واأ�شاد الدكتور الكركي ب�رشعة اجناز 

ب�شواعد  ���ش��م��م  ال����ذي  الول  امل��ب��ن��ى 

وكوادر هند�شية من اجلامعة واأ�شتقبل 

الدفعة الوىل من الطلبة املقبولني لهذا 

لول  اأنه  موؤكدًا  كليات  خم�س  يف  العام 

الطلبة  تدري�س  لتم  املبنى  ه��ذا  اجن��از 

دور  اىل  ا���ش��ارة  يف  املدينة  م�شاجد  يف 

والهدى  التعليم  يف  امل�شجد  ور���ش��ال��ة 

وا�شالح الفراد واملجتمعات.

وك�شف الدكتور الكركي توجه اجلامعة 

وخربائها  حكمائها  من  جلنة  ت�شكيل 

لتاأ�شي�س  بالذكرى اخلم�شني  لالحتفاء 

اجلامعة عام 2012 و ت�شكيل جلنة من 

املوؤرخني لعادة كتابة  تاريخ منا�شبات 

وهي  الكرك«  »هية  مئوية  منها  وطنية 

التي  الطغيان  و  الظلم  على  ال��ث��ورة 

ال��ث��ورة  ت��اري��خ  1910 و  ع���ام  ح��دث��ت 

 2016 عام  مبئويتها  الكربى  العربية 

عام  الردنية  الدولة  تاأ�شي�س  ومئوية 

.2021

واأكد الدكتور الكركي اهتمام اجلامعة 

من خالل  اجلامعي  الطالب  ب�شخ�شية 

الرتكيز على احلرية امل�شوؤولة واحلوار 

البناء داعيا الطلبة اىل امل�شاركة بفاعلية 

يف ان��ت��خ��اب��ات احت����اد ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة 

ال�شبت  ي��وم  �شتجري  التي  العقبة  يف 

التا�شع ع�رش من ال�شهر اجلاري.

والقى املدير التنفيذي للجامعة الدكتور 

اأحمد اأبو هالل كلمة اأ�شاد فيها ب�رشعة 

اجن���از ه���ذا امل�����رشوع ال��وط��ن��ي ال��ذي 

�شيكون احد املعامل البارزة يف املدينة.

 وا�شتعر�س اجنازات امل�رشوع و منها 

قاعات  �شبع  ي�شم  ال��ذي  الول  املبنى 

ل�شتني  منها  الواحدة  تت�شع  تدري�شية 

حا�شوب  خمترب  واجن��از  وطالبة  طالبًا 

ومراجع  وكتبًا  ؤلفات  مو ت�شم  ومكتبة  

ي��ح��ت��اج��ه��ا ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة و���ش��الت 

للكفترييا ومكاتب لع�شاء هيئة التدري�س 

والداريني يف اجلامعة.

حاليا  ت�شم  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  وا�شار  

 )194( منهم  وط��ال��ب��ة  طالبا   )312(

كليات  تعليمهم يف خم�س  يتلقون  طالبة 

ت�شم )12( ق�شما اكادمييا متخ�ش�شا.

نواب  الذي ح�رشه  اللقاء  ودار خالل 

جرار  �شالح  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

والدكتور �شياء الدين عرفة والدكتور 

ب�شري الزعبي حوار بني رئي�س اجلامعة 

و الطلبة حول جوانب تتعلق مب�شريتهم 

التعليمية يف اجلامعة.

تبذلها  التي  باجلهود  الطلبة  وا���ش��اد 

ال�شعوبات  لتذليل  اجل��ام��ع��ة  ادارة 

لت�شهيل  المكانيات  وتوفري  امامهم 

التنقل  جمالت  يف  اجلامعية  درا�شتهم 

وتوفري  اجلامعة  وم��وق��ع  املدينة  ب��ني 

م��ك��ت��ب��ة وخم��ت��رب ل��ل��ح��ا���ش��وب وت��ق��دمي 

با�شعار  وال�������رشاب  ال��ط��ع��ام  خ��دم��ات 

رمزية.

الكركي خماطبًا طلبة اجلامعة يف العقبة: 

م�شـــر�ع جامعتكــم ترجمة لر�ؤية جاللة امللـك

ردنية جنوباً علماً وعلماء ومتتد الأ

..... تتمة �ص5
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عقــــد د�رة علميــــــة حــــول فهر�شـــــة املخطوطــــــــات

�الوثائق �ال�شجالت ال�شرعية الفل�شطينية

ا�شت�شافت كلية التمري�س  اجلامعة- 

كانون  من  ع�رش  الثالث  يف  اجلامعة  يف 

حول  متخ�ش�شة  عمل  ور���ش��ة  ول  الأ

»ال��رع��اي��ة ب��ال��ق��دم ال�����ش��ك��ري��ة« وال��ت��ي 

ن��ظ��م��ت��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة ب���دع���م م����ن ���رشك��ة 

دوي�����ة يف ع���م���ان.  دل���ت���ا ����ش���ت���ورز ل�����الأ

والقدم ال�شكرية بح�شب امل�رشف العلمي 

ن�شار  حممد  ال��دك��ت��ور  ال��ور���ش��ة  على 

التي حتدث  امل�شاعفات  اهم  من  تعترب 

مع مر�شى ال�شكري وتوؤدي اىل نتائج 

 خطرية منها ت�شمم الدم والبرت والوفاة.

وا�شارت عميدة الكلية الدكتورة انعام 

خ��ل��ف اىل اه��م��ي��ة ع��ق��د ه���ذة ال��ور���ش��ة 

الكلية  اهتمامات  اط��ار  يف  تاتي  التي 

ب���ت���زوي���د امل���م���ر����ش���ني وامل���م���ر����ش���ات 

والفائقة  ال�شحيحة  ال��ع��ن��اي��ة  ب��ط��رق 

ال�شكرية. بالقدم  امل�شابني   للمر�شى 

ول��ف��ت ن�����ش��ار اىل ب��رن��ام��ج ال��ور���ش��ة 

ال���ت���ي ت�����ش��م��ن��ت حم���ا����رشات ن��ظ��ري��ة 

بالقدم  الرعاية  مهارات  حول  وعملية 

فيها  امل�����ش��ارك��ني  وت��ع��ري��ف  ال�شكرية 

بتكنولوجيا  العاملية  التطورات  باخر 

 ل���ع���ن���اي���ة ب�����اجل�����روح وال���ت���ق���رح���ات.

و�����ش����ارك يف اع���م���ال ال���ور����ش���ة ال��ت��ي 

ممر�شا   )35( واح��دا  يوما  ا�شتمرت 

وزارة  م�شت�شفيات  م���ن  ومم��ر���ش��ة 

امللكية  ال��ط��ب��ي��ة  واخل���دم���ات  ال�����ش��ح��ة 

والقطاع اخلا�س.

رعاية القدم ال�شكرية �ر�شة عمل

ردنية« يف »الأ

اجلامعة- عقدت يف اجلامعة يف الثالث ع�رش من كانون 

ول »اأعمال الدورة ال�شابعة يف فهر�شة املخطوطات  الأ

والوثائق وال�شجالت ال�رشعية الفل�شطينية والدفاتر 

للرتاث  الفرقان  موؤ�ش�شة  تنظمها  التي  العثمانية« 

���ش��الم��ي يف ل��ن��دن ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ال��وث��ائ��ق  الإ

احتفالت  اإط��ار  يف  وذل��ك  اجلامعة  يف  واملخطوطات 

اململكة بالقد�س عا�شمة للثقافة العربية.

جرار  �شالح  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  وق��ال 

الذي افتتح اأعمال الدورة مندوبا عن رئي�س اجلامعة 

اأمر  وال�شجالت  والوثائق  املخطوطات  فهر�شة  اإن 

تي�رش  نها  لأ وقومية  علمية  و���رشورة  همية  الأ فائق 

فادة منها وتوفر عليهم  للباحثني الرجوع اإليها والإ

الكثري من الوقت واجلهد.

واأ�����ش����اف وم��ت��ى ع����زف ال��ب��اح��ث��ون وامل����وؤرخ����ون 

وال����وث����ائ����ق  امل����خ����ط����وط����ات  اإىل  ال�����رج�����وع  ع�����ن 

ا�شا�شيا  م�شدرا  بذلك  يفقدون  إنهم  فا وال�شجالت 

وم��ه��م��ا م���ن م�����ش��ادر ال���ت���اري���خ وت��ب��ق��ى اأب��ح��اث��ه��م 

ال�شليم. وال��ت��وث��ي��ق  م���ان���ة  والأ ال��دق��ة  اإىل   مفتقرة 

اأه��داف��ه��ا  ال��ت��ي تكمن  ال����دورة  اأه��م��ي��ة  اإىل   واأ����ش���ار 

املحافظة على الرتاث الفل�شطيني املخطوط من خالل 

فهر�شته وحتقيقه ون�رشه ا�شهاما من القائمني عليها 

للحفاظ على الهوية الفل�شطينية التي يحاول الإحتالل 

ال�رشائيلي طم�شها بكل الو�شائل املمكنة.

الوثائق واملخطوطات/ واألقى رئي�س جمل�س مركز 

الدكتور  اجلامعة  يف  ال�شام   بالد  تاريخ  جلنة  رئي�س 

ال�شلة  اإىل  فيها  اأ���ش��ار  كلمة  البخيت  عدنان  حممد 

القدمية واجلديدة للجامعة مع الرتاث الفل�شطيني منذ 

مطلع �شبعينيات القرن املا�شي م�شريا اإىل اأن املركز 

املخطوطات  ت�شوير  تاأ�شي�شه  منذ  عاتقه  على  اأخ��ذ 

ال�شجالت والوثائق الفل�شطينية املوجودة يف مكتبات 

م�شافا  الفل�شطينية  القرى  وبع�س  والبلدات  امل��دن 

اإليها املكتبات اخلا�شة يف فل�شطني. 

اأكادميية  �شخ�شيات  قدمته  الذي  الدعم  اإىل  واأ�شار 

وتزويدها  والوثائق  ال�شجالت  لت�شوير  فل�شطينية 

املرحوم  به  ا�شطلع  الذي  ال��دور  خ�شو�شا  للمركز 

النجاح  جامعة  يف  ال��ت��اري��خ  اأ���ش��ت��اذ  ع��ط��ااهلل  حممود 

الفل�شطينية.

التي  ال��دورة  هذه  عقد  اأهمية  البخيت  الدكتور  واأك��د 

تعترب نقلة نوعية لبناء كوادر امل�شتقبل من العاملني يف 

عتناء بها  ميادين فهر�شة املخطوطات وال�شجالت والإ

يف فل�شطني ، مثمنا الدعم الذي قدمته موؤ�ش�شة الفرقان 

�شهام يف دعم العاملني يف املكتبات  �شالمي لالإ للرتاث الإ

وقاف الفل�شطينية ولتزويدهم  اجلامعية واملجمعية والأ

رتقاء باأعمالهم املهنية. بخربات ت�شهم يف الإ

وقدم الدكتور البخيت �شكره للجامعة الردنية ممثلة 

برئي�شها الدكتور خالد الكركي الذي قدم الت�شهيالت 

لمتام اعمال هذه الدورة التي حا�رش فيها نخبة من 

العلماء والباحثني من داخل الردن وخارجه.

الدكتور  ال��دورة  على  العلمي  امل�رشف  بني  ب��دوره، 

ن��ي��اب��ة عن  األ��ق��اه��ا  حم��م��د دن��ي��دي دري��و���س يف كلمة 

�شبوح  ابراهيم  الفرقان  ملوؤ�ش�شة  العلمي  امل�شت�شار 

 1989 ع��ام  لندن  يف  ان�شئت  التي  ؤ�ش�شة  املو جهود 

���ش��الم��ي  وت��رك��ي��زه��ا يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال����رتاث الإ

وتي�شري  و�شيانته  حفظه  �شبل  وب��ح��ث  امل��خ��ط��وط 

و�شائل الإطالع عليه يف �شبيل حتقيقه ون�رشه بطرق 

جيال املقبلة. علمية خدمة لالأ

اإقامة  خ�شو�شا  املوؤ�ش�شة  ن�شاطات  وا�شتعر�س 

املخطوطات  اأهمية  تبحث  التي  العلمية  امل��وؤمت��رات 

وبحث  وحفظها  و�شيانتها  ودرا�شتها  �شالمية  الإ

ودرا�شات  �شالمي  الإ ال��رتاث  يف  العلوم  خمطوطات 

�شالمية. ر�س يف املخطوطات الإ تتعلق بعلوم الأ

ا�شبوعني  ت�شتمر  ال��ت��ي  ال���دورة  برنامج  وت�شمن 

حم���ا����رشات ح���ول اخل���ط ال��ع��رب��ي وم����واد �شناعة 

باملكتبات  العربية  باملخطوطات  والتعريف  الكتاب 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وامل�����ش��ح��ف ال�������رشي���ف »خ��ط��وط��ه 

معرفة  يف  امل�شاعدة  الفنية  واجل��وان��ب  وزخ��ارف��ه« 

تاريخ املخطوطات وبحث �شجالت البلديات ووثائقها 

ال�رشعية  ال�شجالت  اإىل  اإ�شافا  من��وذج��ا«،  »نابل�س 

فل�شطني. يف  والكنائ�س  دي���رة  الأ وق��ي��ود   و�شجالت 

عملية  تطبيقات  اأي�����ش��ًا  ال����دورة  ب��رن��ام��ج  وي�شتمل 

حول فهر�شة املخطوطات من خالل بطاقة موؤ�ش�شة 

امللكي  التوثيق  مل��رك��ز  ميدانية  وزي����ارات  ال��ف��رق��ان 

ردن���ي���ة  الأ ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة  ال��ه��ا���ش��م��ي  ردين  الأ

ط���الع على  ؤ���ش�����ش��ة ع��ب��داحل��م��ي��د ���ش��وم��ان ل���الإ وم��و

الوثائق  حفظ  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  جتربة 

والرتميم  التعقيم  وطرق  وال�شجالت  واملخطوطات 

لكرتونية. ر�شفة الإ وال�شيانة والأ

املكتبات  اأم��ن��اء  ع��دد من  ال���دورة  اأع��م��ال  وي�شارك يف 

فل�شطني  يف  التوثيقية  واملوؤ�ش�شات  اجل��ام��ع��ات  يف 

ردن. والعراق والأ

ردنية وقفة معروفة لفل�سطني من الأ

ور�ش عمل



وفود�

اجلامعة- بحث نائب رئي�س اجلامعة 

الدكتور ب�شري الزعبي خالل لقائه يف 

ادارة  جمل�س  رئي�س  م��وؤخ��رًا  مكتبه 

ال�شيفي  ريا�س  عمان  جت��ارة  غرفة 

املمكنة بني اجلانبني. التعاون   اآفاق 

وا����ش���ت���ع���ر����س ال���دك���ت���ور ال��زع��ب��ي 

اجلهود التي تقوم بها كلية العمال 

خ�شو�شا اإعداد البحوث والدرا�شات 

املال  بقطاعات  تتعلق  التي  العلمية 

دور  اىل  م�شريًا  والتجارة  والعمال 

املر�شد القت�شادي الذي يعمل على 

حول  والتحليالت  املعلومات  توفري 

ال��ت��ط��ورات احل��دي��ث��ة يف الق��ت�����ش��اد 

الردين بالذات حول ال�شواق املالية 

 وال��ت��ج��اري��ة وق�����ش��اي��ا ال���ش��ت��ث��م��ار.

اجل���ام���ع���ة  ان����ف����ت����اح  اىل  وا������ش�����ار 

التنموي�������ة  ال��ق��ط��اع�����������������ات  ع��ل��ى 

جترب�����ة  جن�������اح  مبينا  الردني������ة 

م�شنع«  ل��ك��ل  »دك���ت���ور  ب��رن��ام��������������ج 

ال��ب��ح��ث  ت��ع��زي��ر  ي���ه���دف اىل  ال�����ذي 

لدى  التكنولوجي  وامل��ك��ون  العلمي 

نحو  �شعيا  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال�����رشك��ات 

 ت��ط��وي��ره��ا وت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا.

ورحب الدكتور الزعبي بتقدمي كافة 

للقطاع  وامل�����ش��ان��دة  ال��دع��م  ا���ش��ك��ال 

احد  يعترب  ال��ذي  الردين  التجاري 

خالل  من  الوطني  القت�شاد  اعمدة 

والدرا�شات  البحوث  من  ال�شتفادة 

الفنية  ال�شت�شارات  وتقدمي  العلمية 

 ح���ول امل��ت��غ��ريات امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة.

اللقاء  خ��الل  ال�شيفي  ا�شار  ب��دوره 

فايز  الغرفة  ع�شوا  ح�����رشه  ال���ذي 

ال��ف��اع��وري وح�����ش��ان ال��ع��م��د وم��دي��ر 

طالب  الدكتور  القت�شادي  املر�شد 

التي  العلمية  ب���الجن���ازات  ع��و���س 

م�شريتها  خ���الل  اجل��ام��ع��ة  حققتها 

م�شريا اىل اهتمام غرفة جتارة عمان 

وال��ل��ق��اءات  املنتديات  يف  بامل�شاركة 

العلمية التي تنظمها اجلامعة وتتعلق 

خ�شو�شا  القت�شادية  بالن�شطة 

الزمات املالية العاملية.

ردنيــــة« بحـــث التعــــا�ن العلمــــي بني »الأ

�غرفـــة جتــــارة عمـــان

�سراكة م�ستدامة بني غرفة التجارة واجلامعة

. للجامعة  ب��زي��ارة  ال��ك��رك  حمافظة  م��ن  انطلقت  ال��ت��ي  امل�شيحي  امل�شلم  العي�س  قافلة  يف  امل�����ش��ارك��ون  ق��ام   اجلامعة- 

وت�����ش��ك��ل ال���ق���اف���ل���ة ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ن������ادي ال���زي���ت���ون���ة يف ب���ل���دة راك������ني وت�������ش���م ���ش��خ�����ش��ي��ات م����ن اب����ن����اء امل��ح��اف��ظ��ة 

ردين  ب�����ني م����ك����ون����ات امل���ج���ت���م���ع الأ ال�������ش���ل���م���ي  ال���ع���ي�������س  ل���رت����ش���ي���خ ق���ي���م  م�����ش��ل��م��ة وم�������ش���ي���ح���ي���ة ف���ر����ش���ة ف�����ري�����دة 

 وت����اأي����ي����د ر����ش���ال���ة ع����م����ان ا����ش���اف���ة اىل اي�������ش���ال ر����ش���ال���ة ل���ل���ع���امل ب����وج����ود ال���ع���ي�������س امل�������ش���رتك ال����ك����رك من����وذج����ا.

داري����������ة لحت������اد ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ة ان  وب�����ني امل�������ش���ارك���ون يف ال���ق���اف���ل���ة خ�����الل ل��ق��ائ��ه��م رئ���ي�������س واأع���������ش����اء ال��ه��ي��ئ��ة الإ

اب����ن����اء ال����ك����رك مي����ار�����ش����ون وح���دت���ه���م يف اط������ار ال���ه���وي���ة ال���وط���ن���ي���ة وان ال���ع���الق���ة ال���ت���ي ت���رب���ط���ه���م ����ش���وف ت��ب��ق��ى 

 �����ش����ورة ن��ا���ش��ع��ة م���ع���ربة ع����ن ���ش��م��اح��ة وع���ظ���م���ة ال����دي����ن ال����ش���الم���ي و����ش���م���اح���ة ال����دي����ن امل�����ش��ي��ح��ي ع���ل���ى ال�������ش���واء.

 واكدو ان العالقة بني الطائفتني هي ارث تاريخي وح�شاري عريق وانها اف�شل حالة لتعاي�س وتنوع ووفاء للمجتمع الكركي.

طلبتها.  م��ن  بنخبة  والل��ت��ق��اء  رح��اب��ه��ا  يف  ا�شت�شافتهم  على  الردن��ي��ة  للجامعة  تقديرهم  ع��ن  القافلة  اع�����ش��اء    واعرب 

وا�شاد رئي�س احتاد طلبة اجلامعة منر ابو رمان بهذه املبادرة التي تعمل على تر�شيخ التعاون بني افراد املجتمع وتطلعهم نحو 

حتقيق املزيد من الجنازات التنموية.

امل�شاركون يف قافلة العي�ش امل�شلم امل�شيحي

يز�ر�ن "الردنية"



�

�شمور اأب��و  ح�شن  الدكتور  ���ش��ت��اذ  الأ  اجلغرافيا 

ج������ت������م������اع  الإ ع������ل������م  ق�����������ش�����م  رئ������ي�������������س   - 

��������ش�������ت�������اذ ال������دك������ت������ور ح����ل����م����ي ������ش�����اري  الأ

ن����اب����ة  ب����الإ ال���ن���ف�������س  - رئ����ي���������س ق�������ش���م ع����ل����م 

 ال����������دك����������ت����������ور حم�������م�������د ب�������ن�������ي ي�����ون�����������س

ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة  ال�����ع�����ل�����وم  ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

��������ش�������ت�������اذ ال������دك������ت������ور �����ش����ع����د اأب�����������و دي�����ة  الأ

دارية الدكتور علي عنرب   - م�شاعد العميد لل�شوؤون الإ

ال���ط���ل���ب���ة  ل�����������ش�����وؤون  ال����ع����م����ي����د  م���������ش����اع����د   -

 ال�������دك�������ت�������ور ع�����������ش�����ام م���������ش����ط����ف����ى ع���ق���ل���ة

- م�شاعد العميد ل�شوؤون اجلودة الدكتور مروان 

الزعبي

عمال : كلية الأ

 - ن���ائ���ب ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور ن�����ش��ال ال��ف��ي��وم��ي 

ن����ائ����ب ال���ع���م���ي���د ال�����دك�����ت�����ور ف����اي����ز ح�����داد  - 

ع��������م��������ال  الأ اإدارة  ق�����������ش�����م  رئ�����ي�����������س   -

ن������اب������ة ال�����دك�����ت�����ور �����ش����ام����ر ال����دح����ي����ات  ب������الإ

امل������ح������ا�������ش������ب������ة  ق���������������ش�������م  رئ��������ي�����������������س   -

��������ش�������ت�������اذ ال������دك������ت������ور اأح�������م�������د ال����ظ����اه����ر   الأ

ن�����اب�����ة  ب�����الإ ال����ت����م����وي����ل  ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

 ال�����������دك�����������ت�����������ور اإدري���������������������������������س اجل����������������راح 

����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور  - رئ��ي�����س ق�����ش��م ال��ت�����ش��وي��ق الأ

وظ��ي��ف��ت��ه  اىل  �����ش����اف����ة  ب����الإ ال�������ش���م���ور   ه������اين 

داري��������ة  - رئ���ي�������س ق�����ش��م ُن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات الإ

ن������اب������ة ال������دك������ت������ور رف�����ع�����ت ال�������ش���ن���اق   ب������الإ

ال����ع����ام����ة  دارة  الإ ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

ن������اب������ة ال������دك������ت������ور حم����م����د احل���ن���ي���ط���ي   ب������الإ

ع���م���ال  - ال���دك���ت���ور رئ��ي�����س ق�����ش��م اق��ت�����ش��اد الأ

ن�����اب�����ة ال�����دك�����ت�����ورة ب���ث���ي���ن���ة امل��ح��ت�����ش��ب   ب�����الإ

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 ال����ط����ل����ب����ة ال������دك������ت������ور حم�����م�����د ال�����دله�����م�����ة

ت�������������ش������ال  ل������الإ ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 ب����امل����ج����ت����م����ع ال������دك������ت������ور زع������ب������ي ال����زع����ب����ي

- م�شاعد العميد ل�شوؤون اجلودة الدكتور ة ديانا 

اأبو غنمي

كلية العلـــوم :

مبارك  حممد  الدكتور  ���ش��ت��اذ  الأ العميد  نائب   - 

ال������ري������ا�������ش������ي������ات  ق�������������ش������م  رئ�������ي���������������س   -

���������ش��������ت��������اذ ال�������دك�������ت�������ور ح���������ش����ن ه����دي����ب   الأ

ن�����اب�����ة  ب�����الإ ال�����ف�����ي�����زي�����اء  ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

 ال�����������دك�����������ت�����������ور حم����������م����������ود اجل����������اغ����������وب

������ش�����ت�����اذ  الأ ال����ك����ي����م����ي����اء  ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

 ال�������������دك�������������ت�������������ور حم������������م������������ود ع���������������الوي

احل����ي����ات����ي����ة  ال������ع������ل������وم  ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

ن������اب������ة ال�����دك�����ت�����ور ����ش���ع���ي���د دم����ه����وري����ة  ب������الإ

- رئ���ي�������س ق�������ش���م اجل���ي���ول���وج���ي���ا ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

ال�شفاريني  غ���ازي  ال��دك��ت��ور  ���ش��ت��اذ  الأ  والبيئية 

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 ال�����ط�����ل�����ب�����ة ال��������دك��������ت��������ورة م�����ن�����ى ح�������ش���ون���ة 

اأمل  الدكتورة  اجلودة  ل�شوؤون  العميد  م�شاعد   -

العابودي

 كلية ال�سريعة :

ال�شاحب الدكتور حممد  �شتاذ  الأ العميد  نائب   - 

جابر  حممود  الدكتور  �شتاذ  الأ العميد  نائب   - 

ال������دي������ن  اأ�����������ش����������ول  ق�����������ش�����م  رئ������ي�������������س   -

ن�������اب�������ة ال������دك������ت������ور حم�����م�����د ال����ع����م����ري   ب�������الإ

واأ�������ش������ول������ه  ال�����ف�����ق�����ه  ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

ن�������اب�������ة ال������دك������ت������ور حم�����م�����د ال�������ش���ك���ر  ب�������الإ

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 ال�����ط�����ل�����ب�����ة ال�������دك�������ت�������ور حم�����م�����د ط�����وال�����ب�����ة 

الدكتورة مناء  ل�شوؤون اجلودة  العميد  م�شاعد   -

الّبنا

كلية الزراعة :

�شتاذ الدكتور جمال �شلمان �شوان  - نائب العميد الأ

ال���ب�������ش���ت���ن���ة وامل���ح���ا����ش���ي���ل  ق�������ش���م  رئ���ي�������س   -

 ب���الن���اب���ة ال���دك���ت���ور ه����اين حم���م���ود ال�����ش��ع��وب

احل������ي������واين  ن���������ت���������اج  الإ ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

 ب�����الن�����اب�����ة ال�����دك�����ت�����ور م���ف���ي���د ع�������وين ال���ن���م���ر

- رئ��ي�����س ق�����ش��م ال��ت��غ��ذي��ة وال��ت�����ش��ن��ي��ع ال��غ��ذائ��ي 

�����ش����ت����اذ ال����دك����ت����ور م���و����ش���ى ن���ع���م���ان اأح���م���د   الأ

وامل������ي������اه  را�����������ش����������ي  الأ ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

 وال��ب��ي��ئ��ة ب���الن���اب���ة ال���دك���ت���ور ج�����واد ال��ب��ك��ري

واإدارة  ال���زراع���ي  الق��ت�����ش��اد  ق�����ش��م  رئ��ي�����س   -

���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ام��ر زاه���ي �شلمان ع��م��ال الأ  الأ

ال�����ن�����ب�����ات  وق���������اي���������ة  ق�����������ش�����م  رئ������ي�������������س   -

 ب�����الن�����اب�����ة ال������دك������ت������ورة مل������ا ������رشي�����ف ال���ب���ن���ا 

ال���ط���ل���ب���ة  ل�����������ش�����وؤون  ال����ع����م����ي����د  م���������ش����اع����د   -

 ال���دك���ت���ور حم���م���د ع���ل���ي ع���ب���دال���ك���رمي ال��ع��م��ري 

- م�شاعد العميد ل�شوؤون اجلودة الدكتور �شفوان 

حممد ال�شياب

كلية التمري�ص :

اأب����و مغلي   - ن��ائ��ب ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ورة ف��ت��ح��ي��ة 

امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ل�����������ش�����وؤون  ال���ع���م���ي���د  ن����ائ����ب   -

 ال������������دك������������ت������������ورة ف������������ري������������ال ه�����ي�����اج�����ن�����ة

- رئ���ي�������س ق�������ش���م مت���ري�������س ����ش���ح���ة امل��ج��ت��م��ع 

ن������اب������ة ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د احل�������ش���ام���ي   ب������الإ

ال���������رشي����ري  ال���ت���م���ري�������س  ق�������ش���م  رئ����ي���������س   -

ؤي��������د اأح�����م�����د  ن��������اب��������ة ال�������دك�������ت�������ور م��������و  ب��������الإ

م���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة  - رئ��ي�����س ق�����ش��م مت��ري�����س الأ

ن������اب������ة ال������دك������ت������ورة ع����ل����ي����اء حم����ادي����ن   ب������الإ

اجل�������ودة  ل�����������ش�����وؤون  ال����ع����م����ي����د  م���������ش����اع����د   -

 ال�������دك�������ت�������ورة م�����ي�����������ش�����ون ع�����ب�����د ال����رح����ي����م 

ن�شة لينا وردم   - م�شاعد العميد ل�شوؤون الطلبة الآ

اأروى  ال�شيدة  التدريب  ل�شوؤون  العميد  - م�شاعد 

الزعمط

كلية العلوم الرتبوية :

ال�����درا������ش�����ات  ل�����������ش�����وؤون  ال���ع���م���ي���د  ن����ائ����ب   -

����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���رمي���اوي   ال��ع��ل��ي��ا الأ

دارية الدكتور عدنان دولت  - نائب العميد ل�شوؤون الإ

ال����رتب����وي  ال���ن���ف�������س  - رئ����ي���������س ق�������ش���م ع����ل����م 

ن�������اب�������ة ال�������دك�������ت�������ورة رغ������������دة ������رشمي   ب�������الإ

وال����ت����دري���������س  امل�����ن�����اه�����ج  ق�������ش���م  رئ����ي���������س   -

ن�����اب�����ة ال�����دك�����ت�����ورة ت���غ���ري���د اأب��������و ط���ال���ب   ب�����الإ

ال�����رتب�����وي�����ة  دارة  الإ ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

���ش��الم��ة طنا�س ال��دك��ت��ور  ����ش���ت���اذ  الأ �����ش����ول   والأ

وال����رتب����ي����ة  ر����������ش���������اد  الإ ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

ن����اب����ة ال���دك���ت���ور ع������ادل ط��ن��و���س  اخل���ا����ش���ة ب����الإ

- رئ��ي�����س ق�����ش��م ع��ل��م امل��ك��ت��ب��ات وامل��ع��ل��وم��ات 

��������ش�������ت�������اذ ال�������دك�������ت�������ور ع�����م�����ر ه����م���������رشي   الأ

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 ال����ط����ل����ب����ة ال������دك������ت������ور اب������راه������ي������م ال���������رشع 

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 ال����ت����اأه����ي����ل ال�����دك�����ت�����ور م���ن���ع���م ال�������ش���ع���اي���دة 

الدكتور منيف  ل�شوؤون اجلودة  العميد  - م�شاعد 

قطي�شات

كلية الهند�سة والتكنولوجيا :

ب���دران  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  ���ش��ت��اذ  الأ العميد  ن��ائ��ب   - 

امل����دن����ي����ة  ال����ه����ن����د�����ش����ة  ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

�������ش������ت������اذ ال������دك������ت������ور ي�����ا������رش احل���ن���ي���ط���ي   الأ

ال�����ع�����م�����ارة  ه����ن����د�����ش����ة  ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

ن�����اب�����ة ال�����دك�����ت�����ور ج���������ودت ال���ق�������ش���و����س   ب�����الإ

ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  ال���ه���ن���د����ش���ة  ق�������ش���م  - رئ���ي�������س 

ن�����اب�����ة ال����دك����ت����ور ����ش���ي���اء اأب�������و ال����ن����ادي   ب�����الإ

امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال���ه���ن���د����ش���ة  ق�������ش���م  - رئ���ي�������س 

ن������اب������ة ال�����دك�����ت�����ور ع������دن������ان ج����������رادات   ب������الإ

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال���ه���ن���د����ش���ة  ق�������ش���م  رئ���ي�������س   -

ب������الن������اب������ة ال������دك������ت������ور ف�������������وؤاد ����ش���وي�������س 

ال�������ش���ن���اع���ي���ة  ال���ه���ن���د����ش���ة  ق�������ش���م  رئ����ي���������س   -

ن������اب������ة ال������دك������ت������ور خ������ل������دون ط���ب���ه���وب   ب������الإ

احل����ا�����ش����وب  ه����ن����د�����ش����ة  ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

ن��������اب��������ة ال�������دك�������ت�������ور غ������ي������ث ع����ب����ن����ده   ب��������الإ

- رئ���ي�������س ق�������ش���م ه���ن���د����ش���ة امل��ي��ك��ات��رون��ك�����س 

ن������اب������ة ال������دك������ت������ور ل����ط����ف����ي ال���������رشي����ف   ب������الإ

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 ال�����ط�����ل�����ب�����ة ال�������دك�������ت�������ور م�����������رش ال�������زغ�������ول 

اجل�������ودة  ل�����������ش�����وؤون  ال����ع����م����ي����د  م���������ش����اع����د   -

�����ش����ت����اذ ال���دك���ت���ور "حم���م���د ح����م����زة" ال�����ددو   الأ

الدكتور غالب  التدريب  ل�شوؤون  العميد  - م�شاعد 

�شوي�س

كلية احلقوق :

 - ن���ائ���ب ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور ف��ي��ا���س ال��ق�����ش��اة 

ال������ع������ام  ال�������ق�������ان�������ون  ق�����������ش�����م  رئ������ي�������������س   -

ن�����اب�����ة ال�����دك�����ت�����ورة حم���ا����ش���ن اجل����اغ����وب   ب�����الإ

اخل�����ا������س  ال������ق������ان������ون  ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

ن�������اب�������ة ال������دك������ت������ور ع������و�������س ال����زع����ب����ي   ب�������الإ

اأ�رشف  الدكتور  الطلبة  العميد ل�شوؤون  - م�شاعد 

العدوان

ت�شكيالت اأكادميية وا�شعة يف اجلامعة

تتمـــــــات



�

كلية الرتبية الريا�سية : 

اجل���������ودة  ل�������������ش������وؤون  ال����ع����م����ي����د  ن������ائ������ب   -

��������ش�������ت�������اذ ال������دك������ت������ور ب�����������ش�����ام م�������ش���م���ار   الأ

وال�����ت�����دري�����ب  دارة  الإ ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

�������ش������ت������اذ ال�����دك�����ت�����ور ول�����ي�����د ال����رح����اح����ل����ة   الأ

وال������رتوي������ح  ال���������ش����ح����ة  ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

�������ش������ت������اذ ال������دك������ت������ورة �����ش����م����رية ع����راب����ي   الأ

�������������رشاف وال���ت���دري�������س  الإ ق�������ش���م  رئ���ي�������س   -

ن������اب������ة ال�����دك�����ت�����ور اأح������م������د ب����ن����ي ع��ط��ا   ب������الإ

داري����������ة  ل����ل���������ش����وؤون الإ ال���ع���م���ي���د  م�������ش���اع���د   -

����ش���ك���ر   وخ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع ال�������ش���ي���د ول����ي����د الأ

�شادق  الدكتور  الطلبة  ل�شوؤون  العميد  م�شاعد   -

احلايك

كلية ال�سيدلة :

 - ن���ائ���ب ال��ع��م��ي��د ال����دك����ت����ورة اأم������ل ال��ب��ك��ري 

ال�������ش���ي���دلن���ي���ة  ال����ع����ل����وم  ق�������ش���م  رئ����ي���������س   -

ن������اب������ة ال�����دك�����ت�����ور ي����و�����ش����ف احل�����ي�����اري   ب������الإ

- رئ���ي�������س ق�����ش��م ال�������ش���ي���دلن���ي���ات وال��ت��ق��ن��ي��ة 

ن��اب��ة ال��دك��ت��ور ح���امت اخلطيب   ال�����ش��ي��دلن��ي��ة ب��الإ

احل����ي����وي����ة  ال���������ش����ي����دل����ة  ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

الب�شول  عبلة  ال��دك��ت��ور  ن��اب��ة  ب��الإ  وال�����رشي��ري��ة 

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 ال����ط����ل����ب����ة ال������دك������ت������ور حم�����م�����د ال�������زوي�������ري 

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 اجل�����������ودة ال������دك������ت������ورة رن��������ا اأب����������و ال����ذه����ب 

ال����ت����دري����ب  ل�����������ش�����وؤون  ال���ع���م���ي���د  م�������ش���اع���د   -

 ال���������دك���������ت���������ور اب���������راه���������ي���������م ال�������ع�������ب�������ادي 

وبرنامج  امل�شت�شفى  ل�شوؤون  العميد  م�شاعد   -

دكتور �شيدلة الدكتور �شالح الدين اأبو الرز

�سنان : كلية طب الأ

 - نائب العميد ل�شوؤون الكلية الدكتور زيد بقاعني 

امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ل�����������ش�����وؤون  ال���ع���م���ي���د  ن����ائ����ب   -

 ال������������دك������������ت������������ور م�����������اه�����������ر ج�����������رب�����������اوي 

واأم��را���س  والفكني  الفم  ج��راح��ة  ق�شم  رئي�س   -

ن����اب����ة ال���دك���ت���ور ف���ال���ح ال�����ش��واع��ري   ال���ل���ث���ة ب����الإ

ال���ت���ح���ف���ظ���ي���ة  امل�����ع�����اجل�����ة  ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

ن������اب������ة ال������دك������ت������ورة ل���ي���ن���ا ال�������ش���م���ادي   ب������الإ

ط�����ف�����ال  اأ������ش�����ن�����ان الأ - رئ����ي���������س ق�������ش���م ط�����ب 

ن���اب���ة ال���دك���ت���ور زي����د ال��ب��ي��ط��ار   وال���ت���ق���ومي ب���الإ

ال�����ش��ن��ي��ة  ق�������ش���م ال����ش���ت���ع���ا����ش���ات  - رئ���ي�������س 

حماد  اأب���و  اأ���ش��ام��ة  ال��دك��ت��ور  ���ش��ت��اذ  الأ  املتحركة 

ال���ط���ل���ب���ة  ل�������������ش������وؤون  ال����ع����م����ي����د  ن������ائ������ب   -

 ال����������دك����������ت����������ورة �������ش������ه������ى اأب����������������و غ�������زال�������ة 

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 اجل����������������ودة ال�������دك�������ت�������ور اي�������������اد ال�����ع�����م�����ري 

الدكتور  المتحانات  ل�شوؤون  العميد  م�شاعد   -

اأ�رشف اأبو كركي

كلية علوم التاأهيل :

 ، والتدريب  امل�شت�شفى  ل�شوؤون  العميد  نائب   -

جهزة  والأ ال�شطناعية  ط���راف  الأ ق�شم  ورئي�س 

ن���اب���ة ال��دك��ت��ور زي����اد احل���وام���دة   امل�����ش��اع��دة ب���الإ

ال���ط���ب���ي���ع���ي  ال�������ع�������الج  ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

ن����اب����ة ال����دك����ت����ورة م���ي�������ش���ون من����ر ���ش��ال��ح   ب����الإ

ال����وظ����ي����ف����ي  ال�������ع�������الج  ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

ن�����اب�����ة ال�����دك�����ت�����ورة ����ش���ن���ا اأب��������و ال����ذه����ب   ب�����الإ

- رئ���ي�������س ق�������ش���م ع����ل����وم ال�������ش���م���ع وال���ن���ط���ق 

نابة الدكتور خ�رش عبد الباقي   وا�شطراباتها بالإ

- م�����ش��اع��د ال��ع��م��ي��د ل�����ش��وؤون ال��ط��ل��ب��ة واجل����ودة 

الدكتورة مي�شاء احلاج طا�س

كلية امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا 

املعلومات : 

 - ن���ائ���ب ال��ع��م��ي��د ال����دك����ت����ور حم���م���د ق��ط��اون��ة 

احل������ا�������ش������وب  ع������ل������م  ق�����������ش�����م  رئ������ي�������������س   -

ن������اب������ة ال������دك������ت������ورة امي����������ان امل����وم����ن����ي   ب������الإ

امل����ع����ل����وم����ات  اأن�����ظ�����م�����ة  ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

ن���اب���ة ال���دك���ت���ور ب�����ش��ام حمو   احل��ا���ش��وب��ي��ة ب���الإ

بالنابة  عمال  الأ معلومات  اأنظمة  ق�شم  رئي�س   -

لوظيفته بالإ�شافة  عبيد  ن��دمي  الدكتور  �شتاذ   الأ

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 ال����ط����ل����ب����ة ال�������دك�������ت�������ور ع������م������ار احل���ن���ي���ط���ي 

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

 امل�����خ�����ت�����ربات ال�����دك�����ت�����ور ح���������ازم احل�����ي�����اري 

ثائر  الدكتور  اجل��ودة  ل�شوؤون  العميد  م�شاعد   -

حمتيني

كلية الفنون والت�سميم :

 - ن���ائ���ب ال���ع���م���ي���د ال����دك����ت����ور ك������رام ال��ن��م��ري 

ال����ب���������رشي����ة  ال�����ف�����ن�����ون  ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

��������ش�������ت�������اذ ي������ا�������رش ال������دوي������ك  ن�������اب�������ة الأ  ب�������الإ

امل���و����ش���ي���ق���ي���ة  ال�����ف�����ن�����ون  ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

ن����اب����ة ال����دك����ت����ور ال����دك����ت����ور رام������ي ح����داد   ب����الإ

امل���������رشح����ي����ة  ال�����ف�����ن�����ون  ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

ن���������اب���������ة ال��������دك��������ت��������ور ������ش�����م�����ري ج���رب   ب���������الإ

مازن  الدكتور  الطلبة  ل�شوؤون  العميد  م�شاعد   -

ع�شفور

كلية الدرا�سات الدولية :

دارية ، ومن�شق برنامج  - م�شاعد العميد لل�شوؤون الإ

الدكتور عمر احل�رشمي  الدبلوما�شية   الدرا�شات 

من�شق   ، ك��ادمي��ي��ة  الأ لل�شوؤون  العميد  م�شاعد   -

املومني ح�شن  الدكتور  النزاعات  ف�س   برنامج 

ن�����ش��ان  الإ ح��ق��وق  ماج�شتري  ب��رن��ام��ج  من�شق   -

 وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال���دك���ت���ور زي����د ع��ي��ادات 

الدكتور  مريكية  الأ الدرا�شات  برنامج  من�شق   -

وليد اأبو دلبوح

عمادة �سوؤون الطلبة :

 - ن����ائ����ب ال���ع���م���ي���د ال����دك����ت����ورة ل���ي���ن���ا ���ش��ب��ي��ب 

- م�شاعد العميد الدكتورة فريال ال�شبيحي

 عمادة البحث العلمي :

 - ن���ائ���ب ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور اأم�����ني خ��ري�����ش��ات 

الدكتورة  املجتمع  ل�شوؤون  العميد  م�شاعد   )2(

هناء زكريا

جنبية :  كلية اللغات الأ

 - ن���ائ���ب ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ورة دروث������ي ع��ب��اب��ن��ة 

الإجن�����ل�����ي�����زي�����ة  ال�����ل�����غ�����ة  ق���������ش����م  رئ�����ي�����������س   -

����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور ج���ه���اد ح��م��دان   واآداب�����ه�����ا الأ

- رئ��ي�����س ق�����ش��م ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة واآداب����ه����ا 

ن������اب������ة ال������دك������ت������ور جن����ي����ب ال���رب�������ش���ي   ب������الإ

وروب��������ي��������ة  الأ ال�����ل�����غ�����ات  ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

ن������اب������ة ال�����دك�����ت�����ور ح�������ش���ني ال������دوي������ري   ب������الإ

�����ش����ي����وي����ة  الآ ال�����ل�����غ�����ات  ق���������ش����م  رئ����ي���������س   -

ن��������اب��������ة ال�������دك�������ت�������ور ح�����������ش�����ني ي����اغ����ي   ب��������الإ

نابة الدكتورة زهرة عو�س   - رئي�س ق�شم اللغويات بالإ

ال���ط���ل���ب���ة  ل�����������ش�����وؤون  ال����ع����م����ي����د  م���������ش����اع����د   -

 ال���������دك���������ت���������ور ع�����������دن�����������ان ال�������������ش������م������ادي 

تركي  الدكتور  ل�شوؤون اجلودة  العميد  م�شاعد   -

بني خالد

كلية الدرا�سات العليا :

ال���ك���ل���ي���ات  ل�������������ش������وؤون  ال����ع����م����ي����د  ن�����ائ�����ب   -

�����ش����ت����اذ ال����دك����ت����ور غ���ال���ب ج����رار   ال��ع��ل��م��ي��ة الأ

ن�����ش��ان��ي��ة  - ن��ائ��ب ال��ع��م��ي��د ل�����ش��وؤون ال��ك��ل��ي��ات الإ

������ش�����ت�����اذ ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د اأب��������و ن�������ش���ار   الأ

ل���������������ش�������وؤون  ال������ع������م������ي������د  م�������������ش������اع������د   -

خ�����ر������س   احل����ا�����ش����وب ال����دك����ت����ور م���و����ش���ى الأ

والطلبة  الداري�����ة  ل��ل�����ش��وؤون  العميد  م�شاعد   -

الدكتور عبدالبا�شط عثامنة

ثار : معهد الآ

داري������������ة  الإ ل����ل���������ش����وؤون  ال���ع���م���ي���د  ن�����ائ�����ب   -

 وال����ط����ل����ب����ة ال�����دك�����ت�����ور ن����������زار ال����ط����ر�����ش����ان 

نابة و مديرة متحفي  ثار بالإ - رئي�س ق�شم علم الآ

ثار والرتاث ال�شعبي الدكتورة مي�شون النهار الآ

معهدالعمل الجتماعي :

 - ن���ائ���ب ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور ����ش���الح ال���ل���وزي 

- م�شاعد العميد الدكتور عبدالكرمي الفايز

معهدالدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريها

- رئ���ي�������س ق�������ش���م م��������واد م�����ا ق���ب���ل ال���ت���خ���رج 

ن������اب������ة ال������دك������ت������ورة اأف�������ن�������ان ال����ن����ج����ار   ب������الإ
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عبد  امل���ل���ك  ج���الل���ة  ب���ق���رار  اجل���ام���ع���ة  ط��ل��ب��ة  رح����ب احتاد   اجل��ام��ع��ة- 

 اهلل ال����ث����اين ب���ح���ل جم��ل�����س ال�����ن�����واب واإج����������راء ان���ت���خ���اب���ات م���ب���ك���رة .

بحل  اجل��الل��ة  �شاحب  اإرادة  ت�شمنته  م��ا  ا���ش��دره  بيان  يف  الحت���اد  وب���ارك 

�شفافة  لنتخابات  الالزمة  ج��راءات  ب��الإ لل�رشوع  احلكومة  ودع��وة  املجل�س 

 ونزيهة تليق بالوطن وترتقي به اإىل م�شاف الدول واملجتمعات املتح�رشة .

ويف ما يلي الن�ص الكامل للبيان:

ردنية بيان �شادر عن احتاد طلبة اجلامعة الأ

جاللة  اإرادة  ردن���ي���ة  الأ اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ط��الب��ي��ة  ال��ق��وى  ا�شتقبلت   - ع��م��ان 

والتقدير  ال��ت��اأي��ي��د  م��ع��اين  بكل  ال��ن��واب  جمل�س  بحل  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 

ردن���ي���ني  الأ مل�شتقبل  امل��ل��ك  ول���روؤي���ة  ل��ل��دول��ة،  الن��ت��م��اء  ب��ق��ي��م  والع����ت����زاز 

يف  الها�شميني  نهج  رادة  الإ بهذه  اجلاللة  �شاحب  يعزز  اإذ  الدميقراطي، 

اأف�شل. وعي�س  م�شتقبل  خيار  الدميقراطية  ويكر�س  احل��ري��ة،  ع��ن   ال���ذود 

�شاحب  اإرادة  ت�شمنته  م��ا  ردن���ي���ة  الأ اجل��ام��ع��ة  طلبة  احت���اد  ي��ب��ارك  واإذ 

لل�رشوع  احلكومة  ودع���وة  ع�رش،  اخلام�س  ال��ن��واب  جمل�س  بحل  اجل��الل��ة 

به  وترتقي  بالوطن  تليق  ونزيهة  �شفافة  لنتخابات  الالزمة  ب��الج��راءات 

ان  على  امللك  جاللة  يعاهد  إنه  فا املتح�رشة،  واملجتمعات  ال��دول  م�شاف  اإىل 

وانتماء.  حب  من  للوطن  ما  بكل  الدميقراطية  املمار�شة  اإىل  طلبته   مي�شي 

اإن احتاد طلبة اجلامعة الردنية ينظر اإىل دعوة جاللة امللك لجراء انتخابات حرة 

ونزيهة و�شفافة، على انه انت�شار للحرية والدميقراطية ولوعي ابناء هذا الوطن 

 ولقيم الدولة التي ُبنيت منذ التاأ�شي�س على املعرفة ومبادئ التحرر والنه�شة.

اإن روؤي����ة ���ش��اح��ب اجل��الل��ة ودع��وت��ه ل��ال���رشاع ب��اج��راء ان��ت��خ��اب��ات ح��رة 

����ش���الح ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل مي��ك��ن ل��ه اإن ي��ن��ج��ز اإل  ل��ه��و خ��ري دل��ي��ل ع��ل��ى ان الإ

إرادة ت��ع��ي��ه وت�����راه خ���ي���ارا و����رشط���ا م���ن �����رشوط ال��ت��ج��دي��د وال��ت��ق��دم.   ب������ا

املقبلة  الطلبة  انتخابات احتاد  اإىل ان تكون  ردنية نرنو  الأ واإننا يف اجلامعة 

خليار  وجت�شيدا  تكري�شا    2009 ول  الأ كانوا  �شهر  من  ع�رش  ال�شابع  يف 

 الدميقراطية التي يريد لها �شاحب اجلاللة اأن تقدم الوطن للعامل بابهى ال�شور.

بحلول  ردن��ي��ني  ول��الأ اجل��الل��ة  ول�شاحب  للوطن  الطلبة  احت���اد  ي��ب��ارك  واإذ 

نحو  ي�شري  ان  على  وامللك  والوطن  اهلل  يعاهد  إنه  فا امل��ب��ارك،  �شحى  الأ عيد 

املقبلة  انتخاباتهم  يف  الطلبة  يقدم  واأن  والنه�شة،  واملعرفة  التقدم  اآف��اق 

ويريد  اجل��الل��ة  �شاحب  يريدها  التي  الدميقراطية  لبنات  يف  ج��دي��دة  لبنة 

بها. وم�شاركني  فاعلني  يكون  اأن  لل�شباب  وي��ري��د  بها،  يزهو  ان   للوطن 

ردنية.   احتاد طلبة اجلامعة الأ

ردنية« يرحــب  احتاد طلبة »الأ

بحــل جملــ�ش النــواب

ماذا بعد  اإنح�شار

ميـــــاه البحـــــر امليــــــت
جنيب  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  يف  ال����زلزل  وع��ل��م  اجليوفيزياء  اأ���ش��ت��اذ  ح��ذر  اجلامعة- 

اأب����و ك��رك��ي م���ن امل��خ��اط��ر اجل��ي��ول��وج��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ج��م ع���ن ظ���اه���رة ان��ح�����ش��ار م��ي��اه 

بها  ه�شة  ياب�شة  مناطق  اإىل  حت��ول��ت  وال��ت��ي  ب��ه  املحيطة  امل��ن��اط��ق  ع��ن  امل��ي��ت  البحر 

ان��ه��ي��ارات.  اإىل  لح��ق��ًا  ت����وؤدي  ال�شفلية  ر�����س  الأ ط��ب��ق��ات  يف  ك��ث��رية  ملحية   ت��راك��ي��ب 

على من فقدان املياه يف البحار بحيث ل توؤثر على  واأ�شاف الدكتور اأبو كركي اأن احلد الأ

توازنها هو ميلمرت واحد لكل ع�رشة اأعوام، اأما يف البحر امليت فالن�شبة ع�رشة اآلف �شعف، 

 موؤكدًا اأنه لي�شت كل املناطق معر�شة لالنهيارات ولي�شت كلها معر�شة بنف�س امل�شتوى.

 Centre Special( اأبوكركي والدكتور داميان كلو�شون من معهد  واقرتح الدكتور 

عمله  ي�شتند  مبكر  اإن���ذار  نظام  اإق��ام��ة  بلجيكا  يف  الف�شائية  بحاث  لالأ  )de Liege
قبل  اجليولوجية  للت�شوهات  التنبيه  ت�شتطيع  التي  ال����راداري  التداخل  تقنية  اىل 

�شنوات.  يبلغ  ق��د  ك��اف  بوقت  اخل�شفية  الن��ه��ي��ارات  ملرحلة  وانتقالها   ا�شتفحالها 

�شحرية  حلول  توجد  ل  اإن��ه  كركي  اأب��و  الدكتور  ق��ال  البحرين  بقناة  يتعلق  وفيما 

البحر  رب���ط  ي��ج��ري  اأن  امل��ف��رو���س  م��ن  ال��ت��ي مبوجبها  ال��ب��ح��ري��ن«  »ق��ن��اة  ح��ت��ى  ول 

جانبًا  حتل  القناة  اأن  اإىل  م�شريًا  واأن��ب��وب،،،  قناة  خ��الل  من  امليت  بالبحر  ح��م��ر  الأ

 م��ن امل�����ش��اك��ل ب��ع��د اجن���ازه���ا ب��ف��رتة ن�����ش��وج ك��اف��ي��ة ق��د تتطلب ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن. 

اإىل تاأثريات قناة البحرين على  وردًا على بع�س امل�شوؤولني امل�رشيني الذين ي�شريون 

التوازن الزلزايل للمنطقة اأكد الدكتور اأبو كركي اأنه من املمكن التاأمل بقناة ال�شوي�س 

قناة  من  اأق��دم  كونها  رغ��م  القبيل،  ذل��ك  من  للتوازن  اإخ���اللت  باأية  تت�شبب  مل  التي 

القاهرة. منطقة  على  التاأثري  نطاق  يف  زلزالية  منطقة  �شمن  وقوعها  ورغم   البحرين 

بقاع  اأك���ر  يف  يقع  فهو  فريدة   ومناخية  جيولوجية  ح��ال��ة  امل��ي��ت  البحر  اأن  ي��ذك��ر 

جهة  م��ن  فيه  ي�شب  ال��ذي  ردن  الأ نهر  م��ن  مياهه  على  ويح�شل  انخفا�شا  ر����س  الأ

جدي. عني  من  وغ��رب��ًا  املوجب  ونهر  ماعني  زرق��اء  وادي  من  ال�رشق  وم��ن   ال�شمال 

كر ن�شاطا يف املنطقة ومن املراكز  ويعترب البحر امليت من مناطق ال�شياحة العالجية الأ

القت�شادية التي تبنى عليها كثري من ال�شناعات.

دب الإجنليزي يف اجلامعة الدكتور  اجلامعة- ت�شلم اأ�شتاذ الأ

حممد �شاهني درع جلنة التحكيم جلائزة الروائ���ي ال�ش������وري 

زكري��ا تامر يف الق�شة الق�شرية يف القاهرة.

ملتقى  خ��الل  ح�شني  ف��اروق  امل�رشي  الثقافة  وزي��ر  وك��رم 

»الدكتور  الق�شرية  العربية  للق�شة  ول  الأ ال���دويل  ال��ق��اه��رة 

�شاهني« الذي له اإ�شدارات يف الق�شة والرواية باللغتني العربية 

والإجنليزية.

وت�شمن املوؤمتر مناق�شة موا�شيع خمتلفة تتعلق مبالب�شات 

الفن  وق��واع��د  الق�شرية  العربية  الق�شة  تطور  واإ�شكاليات 

العربي،  دب  الأ يف  الق�ش�شي  ال�رشد  واإ�شكاليات  الق�ش�شي 

وجممل امل�شهد الق�ش�شي العربي الراهن.

ك��م��ا ا���ش��ت��م��ل ع��ل��ى ل��ق��اء ب��ني ك��ت��اب ال��ق�����ش��ة ال��ق�����ش��رية من 

جيال املتعددة، وقراءات ق�ش�شية قدمها الكّتاب والكاتبات  الأ

الن�رش.  وق�����ش��اي��ا  ال��ق�����ش��رية  ال��ق�����ش��ة  مناق�شة  ع��ل��ى   ع���الوة 

واختتم املوؤمتر فعالياته بالإعالن عن ا�شم الفائز زكريا تامر.

و�شينت  لندن  يف  مكميالن  ن�رش  دار  عن   2002 عام  و�شدر 

العربية  الق�شة  لكتاب  الثانية  الطبعة  ن��ي��وي��ورك  يف  م��ارت��ن 

وىل عام 1982(.  الق�شرية ملحمد �شاهني بالإجنليزية )الطبعة الأ

ودرا�شات  خمتارات  اختالفها  على  الكتاب  طبعات  وت�شمنت 

نقدية عن كتاب الق�شة العربية الق�شرية املحدثني وعلى راأ�شهم 

زكريا تامر.

والدكتور »�شاهني« رئي�س حترير املجلة الثقافية التي ت�شدر 

عن اجلامعة.

�زير الثقافة امل�شري يكرم 

الدكتور »�شاهني«

�ضاءات اإ
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مهرجان  فعاليات  ول  الأ ك��ان��ون  م��ن  التا�شع  يف  اجل��ام��ع��ة  يف  ع��ق��دت  اجلامعة- 

ال����ذي ن�شمته ال�����ش��ف��ارة ال��ي��اب��ان��ي��ة يف ع��م��ان وال��وك��ال��ة  ال��ي��اب��ان ال��ث��ق��ايف ال���راب���ع 

اجلامعة. يف  الجنبية  اللغات  كلية  مع  بالتعاون  »جايكا«  ال��دويل  للتعاون   اليابانية 

وث��م��ن ال�����ش��ف��ري ال���ي���اب���اين »ت��ي��ت�����ش��و ���ش��ي��و من��وت�����ش��ي« ومم��ث��ل ج��اي��ك��ا »���ش��ي��ف��ريو 

�شهدت  ال��ت��ي  وال��ي��اب��ان  ردن  الأ ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����ش��داق��ة  ع��الق��ات  اوك���اوم���وت���و« 

 ه���ذا ال��ع��ام ال���ذك���رى ال���� 55 ع��ل��ى اإق���ام���ة ال��ع��الق��ات ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن.

ال��ب��ل��دي��ن من  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  لعبته اجل��ام��ع��ة يف  ال����ذي  ال����دور  اإىل  واأ����ش���ار 

ؤك���دي���ن اأن���ه���ا �شكلت  إب����راز ال��ث��ق��اف��ة وامل�������وروث ال���ي���اب���اين م���و خ����الل اله���ت���م���ام ب����ا

ردن����ي����ني ب��ح�����ش��ارة وت���اري���خ ال���ي���اب���ان ال��ع��ري��ق.  حم���ط���ات م��ه��م��ة يف ت��ع��ري��ف الأ

القائمة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  عمق  اأح��م��د جم��دوب��ة  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد  اأك���د  ب���دوره 

ؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة م�����ش��ريًا اإىل اه��ت��م��ام اجل��ام��ع��ة  ب���ني اجل��ام��ع��ة وامل��و

ولها  العاملي  امل�شتوى  على  احلية  اللغات  من  باعتبارها  اليابانية  اللغة  بتدري�س 

امل��ي��ادي��ن الق��ت�����ش��ادي��ة. ال��ب��ل��دي��ن خ�شو�شًا  يف  ال��ت��ع��اون ب��ني  ت��ع��زي��ز  ب��ال��غ يف   اأث���ر 

و»هابي«  »يوكاتا«   التقليدية  اليابانية  للمالب�س  معار�س  على  املهرجان  وت�شمن 

وعر�س اأفالم »انيمي« اليابانية والتي اأ�شبحت رمزًا من رموز ثقافة البوب اليابانية 

 اإ�شافة اإىل عر�س لفن تن�شيق الزهور »ايكيانا« وفن طي الورق وفن اخلط الياباين.

وا�����ش����ت����م����ل امل�����ه�����رج�����ان ع����ل����ى ع����ر�����س �����ش����ور ل���ط���ب���ي���ع���ة ال�����ي�����اب�����ان وت����ق����دمي 

 ع���رو����س يف األ����ع����اب ت��ق��ل��ي��دي��ة وت���ق���دمي اغ�����اين ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ي��اب��ان��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة.

واعربت ال�شفارة يف بيان لها عن تقديرها للجامعة على ا�شت�شافة هذا املهرجان الذي 

ردين خ�شو�شًا طلبة  يهدف اإىل تقدمي جوانب متعددة من الثقافة اليابانية للجمهور الأ

طلبة  من  التدري�س وجمع  هيئة  اأع�شاء  من  عدد  املهرجان  فعاليات  اجلامعة. ح�رش 

اجلامعة وعدد من اأبناء اجلالية اليابانية يف عمان.

ردنية« مهرجان اليابان الرابع يف »الأ

تعاون اأردين ياباين متوا�سل

اجل��ام��ع��ة- ق���دم���ت ف��رق��ة 

اأ�شاتذة املعهد العايل للمو�شيقى 

من  الثامن  يف  الكويت  دول��ة  يف 

ف��ن��ي��ًا يف  ع��ر���ش��ًا  ول  الأ ك��ان��ون 

اجلامعة. 

تراثية  اأغ��اٍن  الفرقة  وقدمت 

م�شتوحاة من املوروث الكويتي 

املو�شيقية  اآللت  اإي��ق��اع  على 

والطبل  ال��ع��ود  منها  ال��ق��دمي��ة 

والدف وغريها . 

غ��ن��ي��ة  ودجم�����ت ال���ف���رق���ة الأ

يف  الكويتي  اللون  مع  ردنية  الأ

غنية    لأ الفرقة  اأع�شاء  تقدمي 

باأ�شلوب  ال��ط��ري«  ج��ن��اح  »ع��ل��ى 

مميز.

ح�����رش احل��ف��ل ال��ف��ن��ي ال��ذي 

اأق��ي��م ع��ل��ى م���درج احل�����ش��ن بن 

ط���الل ع���دد م��ن اأع�����ش��اء هيئة 

ال��ت��دري�����س وج��م��ه��ور م��ن طلبة 

اجل���ام���ع���ة وج���م���ع م���ن اأب���ن���اء 

اجلالية الكويتية يف عمان.

حفل فني

كـويـتـــــي

ردنية« يف »الأ

اجل���ام���ع���ة- ق������ال وزي�������ر ال���ث���ق���اف���ة 

ال�����ش��اب��ق ال��دك��ت��ور ���ش��ربي ارب��ي��ح��ات 

 )7000( ح������وايل  ن���ظ���م  ردن  الأ اإن 

ف��ع��ال��ي��ة م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق��د���س ال�����رشي��ف 

بالقد�س  اململكة  احتفالت  اإطار  يف  وذلك 

ال��ع��ام. ل��ه��ذا  العربية  للثقافة   عا�شمة 

موؤمتر  اأعمال  افتتاحه  خ��الل   واأ�شاف 

»مو�شيقيون من القد�س« الذي بداأ اأعماله 

ول يف اجلامعة اأن  يف التا�شع من كانون الأ

القد�س هي عنوان عروبتنا ومتثل هويتنا 

الهوية  وم�شلمني وم�شيحني وهذه  عربًا 

اإىل  م�شريًا  والتهويد  للطم�س  تعر�شت 

خ�شو�شية  ل��ه��ا  ال��ق��د���س  مو�شيقى  اأن 

بجوار  ذان  الآ ك��ان  امل��دائ��ن  اأوىل  ن��ه��ا  لأ

�شكل  فيها  ال��ك��رمي  وال���ق���راآن  الكنائ�س 

لل�شالم. عنوانًا  املدينة  وبقيت   وجداننا 

ال�����وزارة  اه��ت��م��ام  اإىل  ال���وزي���ر   ولفت 

لالحتفاء  العليا  اللجنة  خ�شو�شًا  البالغ 

بعقد  العربية  للثقافة  عا�شمة  بالقد�س 

اإن�شانية  لغة  املو�شيقى  ن  لأ املوؤمتر  هذا 

ول��ه��ا ت��ن��وع ث��ق��ايف م��ه��م ك��اأح��د مكونات 

العربية. الق�شية  عدالة  ل�رشح   الهوية 

عميد  التح�شريية  اللجنة  رئي�س   واأ�شار 

ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون وال��ت�����ش��م��ي��م يف اجل��ام��ع��ة 

اأهمية  اإىل  ح��م��ام  احلميد  عبد  ال��دك��ت��ور 

املو�شيقى وما توؤرخه من متا�س مبا�رش مع 

القومية والوطنية وما جت�شده  حداث  الأ

فكارنا والتي متثل   من حلظات معا�شة لأ

واملوروث. ر�س  بالأ وارتباطنا   وجداننا 

ب��ن��اء  يف  ي����اأم����ل  امل�����وؤمت�����ر  اإن   وقال 

والفل�شطيني  ال��ع��رب��ي  ل��ل��رتاث  ح��م��اي��ة 

والغ��ت�����ش��اب. التج�شري   م��ن   خ��ا���ش��ة 

�شتاذ يف جامعة  وبني الدكتور نبيل اللو الأ

دم�شق يف كلمة األقاها نيابة عن امل�شاركني 

�شبق  الفل�شطيني  ال�شعر  اأن  املوؤمتر  يف 

امل��و���ش��ي��ق��ى يف الن��ت�����ش��ار وال��ت��ع��ري��ف 

العادلة وكان  اأهله  بخ�شو�شيات ق�شية 

 اأبلغ من البندقية على املنابر ويف احلناجر.

املقد�شيني  اهتمام  بدايات   وا�شتعر�س 

بتدري�س املو�شيق�������ى ووج�������ه التحي�������ة 

اإىل كب��������ار املو�شيقيني ومنه�������م وا�شف 

وغ��ازي  اخلم���������ا�س  وروح��ي  جوهرية 

ال�رشق����اوي والي�����ا�س فزع وعبد احلميد 

دور  ل��ه��م  ك�������ان  مم��ن  وغ��ريه��م  ح��م��ام 

اأحد�����اث نه�ش��������ة مو�شيقي�������ة  مه�����م يف 

مقد�شي��ة.

تقدمي  على  الف��ت��ت��اح  حفل  وا�شتم������ل 

من  رواح«  الأ »قبلة  بعن���������وان  مغناة 

كلمات الدكتور �شالح ال�شادي والدكتور 

وليندا  تي�شري  اأمي��ن  وغناء  تي�شري  اأمي��ن 

حبيب  ومنت�رش  كمال  وهيفاء  حجازي 

وتوزيع الفنان هيثم �شكرية.

 و�شكل املوؤمتر الذي نظمته كلية الفنون 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  اجل��ام��ع��ة  يف  والت�شميم 

لت�شليط  ه��ام��ة  ف��ر���ش��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 

املقد�شيني  املو�شيقيني  اأهم  على  ال�شوء 

ث�����ر ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة  ال���ذي���ن ك���ان ل��ه��م الأ

املو�شيقية املحلية والدولية.

ردنية: موؤمتر »مو�شيقيون من القد�ش« يف رحاب الأ

�ضاءات اإ
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عـــدد جديــــد مـــن جملـــــة درا�شــــــــات
اجل���ام���ع���ة- �����ش����در ع�����ن ع���م���ادة 

املجلد  اجل��ام��ع��ة  يف  العلمي  البحث 

 ال���������ش����اد�����س وال�����ث�����الث�����ون ال���ع���دد 

الفني  ع��ام  م��ن  ل�شهر مت��وز  ال��ث��اين 

وت�شعة من جملة درا�شات.

التي  املجلة  من  العدد  هذا  وا�شتمل 

على  ع����زام  حتريرها مفيد  ي���راأ����س 

والبحوث  ال��درا���ش��ات  م��ن  جمموعة 

باللغتني  داري����ة  الإ العلوم  جم��ال  يف 

العربية والجنليزية.

ال��ب��اح��ث��ان ع��اط��ف حممد  حيث ق��دم 

الفتاح  عبد  وحممد  ال��ع��واودة  فالح 

املوؤثرة  العوامل  حول  درا�شة  ياغي 

لدى  داري  الإ القرار  اتخاذ  منط  يف 

ردن. املديرين يف القطاع العام يف الأ

وق���دم ال��ب��اح��ث��ان و���ش��ف��ي ال��ع��دوان 

اثر  ح��ول  درا���ش��ة  املحت�شب  وبثينة 

يف  الزراعية  املنتجات  ا�شعار  تعومي 

كميات اخل�رشوات وخدمة القرو�س 

الزراعية يف ال�شونة اجلنوبية.

علي"  "حممد  بثينة  الباحثة  وقدمت 

املحت�شب درا�شة حول اثر ال�شتثمار 

الجنبي املبا�رش يف النمو القت�شادي 

يف الردن )1990 – 2006(.

ف��ي��م��ا ق��دم��ت ال��ب��اح��ث��ة ك��ف��ى ح��م��ود 

اثر  ح��ول  درا���ش��ة  النواي�شة  عبداهلل 

املعلومات  نظام  تكنولوجيا  ج��ودة 

الدارية املدركة يف ال�شلوك البداعي 

يف  املعلومات  نظام  م�شتخدمي  لدى 

جامعة البلقاء التطبيقية.

وقدم الباحثون �شمية زيرار، ب�شري 

الزعبي، وطالب عو�س درا�شة حول 

الجنبي  ال�رشف  �شعر  �شيا�شة  اثر 

يف امل���ي���زان ال���ت���ج���اري اجل���زائ���ري 

.)2004 – 1970(

عبدالبا�شط  ال��ب��اح��ث��ان  ق���دم  بينما 

عبداهلل عثامنة وب�شري خليفة الزعبي 

ال�شتثمار  بني  العالقة  درا�شة حول 

والت�شغيل يف الردن.

ب��اك��ري درا���ش��ة  ع��ام��ر  الباحث  وق���دم 

ح����ول ق��ي��ا���س اث����ر ال�����رشي��ب��ة غري 

املبا�رشة بطريقة عملية ومبا�رشة.

وقدم الباحث بالل يو�شف ال�شمريات 

درا�����ش����ة ح����ول امل�����ش��ك��الت امل��ال��ي��ة 

امل�شاريع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  والداري�����ة 

ال�شغرية يف اقليم اجلنوب.

ف��ي��م��ا ق����دم ال���ب���اح���ث ول���ي���د زك��ري��ا 

ا�شتخدام  مدى  حول  درا�شة  �شيام 

التخطيط  يف  التقديرية  امل���وازن���ات 

وال���رق���اب���ة وات���خ���اذ ال����ق����رارات يف 

�رشكات ال�شناعة الدوائية امل�شاهمة 

العامة الردنية.

ابراهيم  عبدالنا�رش  الباحثان  وقدم 

درا�شة  زويلف  حم�شن  وانعام  نور 

لربامج  املحا�شبني  ا�شتخدام  ح��ول 

اجلداول اللكرتونية.

وق����دم ال��ب��اح��ث حم��م��د ع��ط��ي��ة مطر 

املحا�شبية  النظم  اث��ر  ح��ول  درا���ش��ة 

فاعلية  تعزيز  يف  املهنية  وامل��ع��اي��ري 

وك���ف���اءة ن��ظ��م ح��وك��م��ة ال�����رشك��ات 

امل�شاهمة العامة الردنية.

م�شلح  ي���ارا  ال��ب��اح��ث��ان  ق���دم  بينما 

وهاين ال�شمور درا�شة حول العوامل 

املوؤثرة يف اداء مندوبي البيع الطبيني 

يف ك��ل م��ن ���رشك��ات الدوي���ة املحلية 

والجنبية يف الردن.

درا�شة  العزب  الباحث ح�شني  وقدم 

ح����ول ال���و����ش���ع ال����راه����ن ل��ل��ق��ي��ادة 

ؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة يف امل��و

من  الردن  يف  الجتماعي  لل�شمان 

وجهة نظر العاملني فيها.

ك��م��ا ق���دم ال��ب��اح��ث��ون ���ش��ل��ي��م حممد 

عبا�شي،  يو�شف  غالب  ال��روا���ش��دة، 

ونا�رش رحال درا�شة حول العوامل 

امل�شاريع  على  ال�شيطرة  يف  ؤث��رة  امل��و

احلكومية يف الردن.

ال��ع��ب��دال��رزاق  ب�شري  الباحث  وق���دم 

العام  ال�شتثمار  تاأثري  حول  درا�شة 

يف ال�شتثمار اخلا�س يف الردن.

ب��اك��ري درا���ش��ة  ع��ام��ر  الباحث  وق���دم 

الناجتة  الجتماعية  اخل�شارة  حول 

ع���ن ف���ر����س ���رشي��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات يف 

الردن.

حممد  حممود  الباحثان  ق��دم  بينما 

ابو  خ��ري" �شليم  "حممد  و  مقدادي 

زي��د درا���ش��ة ح��ول دور ال��ر���ش��ا عن 

ادارة  عمليات  تفعيل  يف  الت�����ش��ال 

على  املعرفة  خلق  جانب  من  املعرفة 

الداء التنظيمي.

وق����دم ال��ب��اح��ث حم��م��د ع��ب��دال��ه��ادي 

ع��الوي��ن درا���ش��ة ب��ع��ن��وان ه��ل يالئم 

من���وذج اجل��اذب��ي��ة من��ط ال��ت��ج��ارة يف 

الردن.

ال��ذي  اجلامعة  يف  النموذجية  املدر�شة   طلبة  م��ن  جمموعة  نفذت  اجلامعة- 

. املقد�س  احل��ج  و�شعائر  ملنا�شك  عملية  تطبيقات  ال��رتوي��ة«  »ي��وم  م��ع   يتزامن 

ويعك�س هذا الن�شاط العلمي الإمياين اهتمام اإدارة املدر�شة البالغ بغر�س القيم الإميانية 

 يف نفو�س الطلبة وتعريفهم مبراحل هذه ال�شعرية اخلالدة علميا وعمليا ومعرفيا .

ح����رام م���ن امل��ي��ق��ات  وت�����ش��م��ن ال��ن�����ش��اط ق���ي���ام ال��ط��ل��ب��ة ب��ت��ط��ب��ي��ق ع��م��ل��ي ل����الإ

وال����ط����واف ب��ال��ك��ع��ب��ة امل�����رشف��ة وال�����ش��ع��ي ب���ني ال�����ش��ف��ا وامل������روة وال���وق���وف 

ح���������رام .  ب���ع���رف���ات ورم������ي اجل����م����رات وذب������ح ال����ه����دي  وال���ت���ح���ل���ل م����ن الإ

على  تعمل  التي  الن�شاطات  هذه  إقامة  با �شعادتهم  عن  امل�شاركون  الطلبة  وعرب 

والبحثية  العلمية  جوانبها  جميع  من  املدر�شي  الطالب  �شخ�شية  وبناء  تكامل 

والتدريبية.

ردنيــــة:  منوذجيــــة الأ

تطبيقـــــات عمليــــة ل�شعائــــر احلـــــج

�صدارات اإ

احلج اأ�سهر معلومات


