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�جلامعة - تن�ضم �جلامعة  �إىل جهود مكافحة 

ملخاطر  طلبتها  تثقيف  على  �لرتكيز  عرب  �لف�ضاد 

�لتدريب  عن  ف�ضاًل  فة،  �لآ هذه  من  �لوقاية  و�ضبل 

وتوفري قاعدة معلومات. 

ويف هذ� �ل�ضدد، وقعت �جلامعة وهيئة مكافحة 

مذكرة  ول  �لأ كانون  من  ع�رش  �ل�ضابع  يف  �لف�ضاد 

تر�ضيخ  جمال  يف  بينهما  �لتعاون  لتعزيز  تفاهم 

مبادئ �لنز�هة و�لوقاية من �لف�ضاد.

�لدكتور  رئي�ضها  �جلامعة  عن  �ملذكرة  ووقع 

خالد �لكركي، وعن �لهيئة رئي�س جمل�ضها �لدكتور 

عبد �ل�ضخانبة بح�ضور �أع�ضاء �ملجل�س عوين يرفا�س 

�ضناء مهيار،  و�لدكتور حممد عدينات  و�ملهند�ضة 

ونو�ب رئي�س �جلامعة وعدد من �مل�ضوؤولني. 

علمية  مادة  �ملذكرة،  مبوجب  �جلامعة،  وتعد 

�لف�ضاد  �لوطنية عن  �لرتبية  مادة  تكون جزءً� من 

بدور  و�لتعريف  �لتنمية  على  وخماطره  و�أ�ضكاله 

تقع  �لتي  و�جلر�ئم  ومهامها  �لف�ضاد  مكافحة 

�ضمن �خت�ضا�ضها.

مناء واجلامعة تدعوان  ر�سالتان متبادلتان بني جمل�سي الأ

و�ساع املالية ل�سائر العاملني يف اجلامعة لتح�سني الأ
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ريـــادي م�ســـروع 
احل�سينيــة يف  ردنيـــة«  »للأ

�ملجتمع  بتنمية  �هتمامها  �إطار  �جلامعة - يف 

�ملحلي �أجنزت �جلامعة م�رشوعا زر�عيا يف بلدتي 

�حل�ضينية و�لها�ضمية من حمافظة معان.

دور  تعزيز  يف  نوعية  نقلة  �مل�رشوع  وي�ضكل 

�ملر�أة �لريفية يف �لتنمية �ملجتمعية من خالل �ن�ضاء 

�ل�رشة  دخل  حت�ضني  يف  لال�ضهام  منزلية  حد�ئق 

وتهيئة �لفر�س للحد من م�ضاكل �لفقر و�لبطالة.

نائب عميد كلية  وقال �مل�رشف على �مل�رشوع 

�لزر�عة �لدكتور جمال �ضو�ن،  �إن هذ� �مل�رشوع 

باأهمية  �ملحلي  �ملجتمع  �أفر�د  تعريف  �ىل  يهدف 

�ملمار�ضات  على  وتدريبهم  �ملنزلية،  �حلديقة 

�لتعاونية  �جلمعية  بيد  خذ  و�لأ �ل�ضليمة  �لزر�عية 

ومياه  �لرمادية  �ملياه  و��ضتغالل  �ملنطقة  ملز�رعي 

مطار، و�إن�ضاء حديقة عامة يف �ملنطقة بال�ضافة  �لأ

�لجتماعي  �لعمل  على  �جلامعة  طلبة  تدريب  �إىل 

�لزر�عي �لتطوعي.

عن  له  تقرير  يف  �ضو�ن  �لدكتور  و�أ�ضاف 

�مل�رشوع �أنه مت عقد دورة تثقيفية خلم�س و�ضبعني 

�ل�ضحة  جمالت  يف  �يام  خم�ضة  مدى  على  �مر�أة 

و�حلديقة  �لغذ�ئية  و�ل�ضناعات  و�لتغذية  �لعامة 

و�لرثوة  �حليو�ن  وتغذية  عالف  �لأ وزر�عة 

�حليو�نية و��ضتخد�م م�ضادر �ملياه بالإ�ضافة �إىل 

مر��س �مل�ضرتكة بني �لن�ضان و�حليو�ن. �لأ

ت�ساند اجلامعة 
 جهود مكافحة الف�ساد

�جلامعة - �أكد رئي�س جمل�س �مناء �جلامعة 

دولة �ل�ضتاذ �حمد �للوزي يف ر�ضالة موجهة �إىل 

رئي�س �جلامعة �لدكتور خالد �لكركي �إدر�ك �ملجل�س 

�ملالية  �ملعنوية  و���ض��اع  �لأ حت�ضني  »���رشورة  ل� 

��ضاتذة وموظفني«. للعاملني باجلامعة   و�ملادية 

جاء ذلك يف ر�ضالة بعث بها جمل�س �جلامعة لرئي�س 

�جلامعة  و�ق��ع  ب�ضطت  و�ل��ت��ي  م��ن��اء  �لأ جمل�س 

و�و�ضاع �لعاملني فيها ��ضاتذة وموظفني.

وج���اء ف��ي��ه��ا:»ومل��ا ك���ان �ل��ع��ام��ل��ون يف ه��ذه 

�جلامعة طال بهم �لنتظار لن�ضافهم وحت�ضني 

ت�ضيق  �حلياة  �خ��ذت  �أن  بعد  �ملالية  �أو�ضاعهم 

ب��ه��م و����ض��ب��ح��و� مم���ن حت�����ض��ب��ه��م �أغ��ن��ي��اء من 

لهذه  ي��ك��ون  �أن  منه  يخ�ضى  �أن���ه  �إلإ  �لتعفف، 

�لعلمي  �نتاجهم  على  �ل�ضلبي  تاثريها  �حل��ال 

�أد�ئهم..« وح�ضن  ودر��ضاتهم  �بحاثهم   وعمق 

م��ن��اء  �لأ جمل�ضي  ب��ني  �ملتبادلتان  و�لر�ضالتان 

��ضالح  وثائق  من  �عتبارهما  ميكن  و�جلامعة 

ت�ضخي�س  من  ت�ضمنتاه  ملا  وتطويرها  �جلامعة 

�مل�ضتقبلية  و�لنظرة  وو�قعها  لتحدياتها  دقيق 

ل�ضبل �لرتقاء بها.

م���ن���اء �مل��وج��ه��ة  ر���ض��ال��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �لأ

�لكركي  �لدكتور  تلقاها  �لتي  �جلامعة  ملجل�س 

معاجلة  �ضبل  ي��در���س  م��ن��اء  �لأ جمل�س  �أن  بينت 

باجلامعة  للعاملني  و�ملعي�ضية  �ملالية  و�ضاع  �لأ

للو�ضول:»�إىل حل معقول ومقبول« وذلك تثمينًا 

��ضاتذة  باجلامعة  �لعاملني  جلهود  �ملجل�س  من 

ي�ضتوجب  هدفا  يعد  ذلك  �أن  وك�ضفت  وموظفني 
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�ستاذ اأحمد اللوزي �ستاذ الدكتور خالد الكركيدولة الأ الأ



� وفود

ممثلني  �ضم  ليبي  وفد  ز�ر   - �جلامعة 

عن �لربنامج �لوطني للم�رشوعات �ل�ضغرى 

ردين  �لأ بد�ع  �لإ مركز  ليبيا  يف  و�ملتو�ضطة 

عمال �لزر�عية �ل�ضناعية »لكلية  »حا�ضنة �لأ

ردنيــــــة« »الأ يــــــزور  ليبــــــي  وفــــد 

�لزر�عة يف �جلامعة .

و�لتقى �لوفد �ل�ضيف عميد كلية �لزر�عة 

حول  ملحة  قدم  �لذي  كفاوين  عمر  �لدكتور 

�لتدريبية  وبر�جمها  وتطورها  �لكلية  ن�ضاأة 

�لقطاع  دعم  يف  ت�ضاهم  �لتي  و�لتدري�ضية 

يف  رئي�ضيًا  �رشيانًا  يعترب  �لذي  �لزر�عي 

�لقت�ضاد �لوطني.

�ملركز  �أن  �إىل  كفاوين  �لدكتور  ولفت 

�لكادمييا  بني  للربط  ناجحًا  منوذجا  يعترب 

و�لقطاع �خلا�س م�ضري� �إىل دور �حلا�ضنة يف 

بحاث �إىل م�رشوعات ترفد �ل�ضوق  متويل �لأ

�ملحلية مبنتجات وخدمات متميزة.

�حلا�ضنة  عام  مدير  ��ضتعر�س  بدوره 

�مل�ضاريع  من  جمموعة  عمرو  عايد  �لدكتور 

�لناجحة �لتي نفذتها �حلا�ضنة وكان لها �ثر 

ملمو�س يف دعم �مل�ضاريع �لزر�عية .

و�لريادة  بد�ع  �لإ مفهوم  �إىل  و�أ�ضار 

عطاء  �إىل  �حلا�ضنة  م�ضرية  ترجمت  �لتي 

وتطلعاتها  روؤيتها  مو�ضحًا  متميز  و�جناز 

�مل�ضتقبلية.

مر�فق  يف  �لليبي  �لوفد  �أع�ضاء  وجتول 

�حلا�ضنة و�طلع على ن�ضاطاتها �لعلمية �لتي 

تدور فيها. 

�جلامعة   رئي�س  نائب  �لتقى   - �جلامعة 

�لدكتور  �لعلمية  و�ملعاهد  �لكليات  ل�ضوؤون 

�ضياء �لدين عرفة  عميد كلية �لطب يف جامعة 

ردنية«: تتعاون طبيًا  »الأ
مع جامعة لوند ال�سويدية

�آهرين،  بو  �لربوف�ضور  �ل�ضويدية  لوند 

جمال  يف  �لتعاون  تعزيز  �أ�ضكال  وبحثا 

وخا�ضة  �جلامعتني  بني  و�لتمري�س  �لطب 

�جلذعية. و�خلاليا  �جلينات  علم  جمال   يف 

من  �أ�ضتاذين  ��ضتقبال  على  �لتفاق  ومت 

�لقادم  �لدر��ضي  �لف�ضل  خالل  لوند  جامعة 

وتدريب  متخ�ض�ضة  حما�رش�ت  لقاء  لإ

و�خلاليا  �جلينات  علم  يف  �جلامعة  كو�در 

�جلذعية، و�ضتوفد �جلامعة عددً� من طلبتها 

وكو�درها �لعلمية �إىل جامعة لوند لال�ضتفادة 

من خرب�تهم يف هذ� �ملجال.

�جلامعة  جهود  عرفة  �لدكتور  وعر�س  

�جلامعة  يف  �خلريجني  مب�ضتوى  لالرتقاء 

بخا�ضة  و�لتمري�س  �لطب  وكليتي  عامة 

�لتي  �لطبية  �ل�ضمعة  م�ضتوى  على  حفاظا 

يحظى بها �لطبيب و�ملمر�س �لردين عربيا 

وعامليا. 

وقال �إن �جلامعة �أن�ضاأت مركز� للخاليا 

مر��س وتوفري  �جلذعية للم�ضاهمة يف عالج �لأ

قطع غيار ب�رشية.

عددً�  �ل�ضيف  �لتقى  �آخر  �ضعيد  وعلى 

مبديا  �لطبية يف �جلامعة  �لكليات  عمد�ء  من 

�ليه  و�ضل  �لذي  �ملتقدم  بامل�ضتوى  �إعجابه 

تدري�س �لعلوم �لطبية يف �جلامعة وم�ضتوى 

طلبة  به  يحظى  �لذي  �ملتطور  �لتدريب 

�جلامعة. 

التعاون الطبي مدار بحث مع م�سوؤويل جامعة لوند ال�سويدية

وفود عربية ودولية تزور اجلامعة



� �ضاءات اإ

�جل��ام��ع��ة - �خ��ت��ت��م��ت يف ع��م��ان �أع��م��ال 

�ملخطوطات  فهر�ضة  يف  �ل�ضابعة  »�ل���دورة 

�لفل�ضطينية  �ل�رشعية  و�ل�ضجالت  و�لوثائق 

موؤ�ض�ضة  نظمتها  �لتي  �لعثمانية«  و�لدفاتر 

�ضالمي يف لندن بالتعاون  �لفرقان للرت�ث �لإ

مع مركز �لوثائق و�ملخطوطات يف �جلامعة.

�إط��ار  ع��ق��دت يف  �ل��ت��ي  �ل���دورة   و�ضكلت 

للثقافة  عا�ضمة  بالقد�س  �ململكة  �حتفالت 

ب�رشية  ك���و�در  لبناء  نوعية  نقلة  �لعربية 

�ملخطوطات  فهر�ضة  يف  �لعاملني  من  موؤهلة 

فل�ضطني  يف  ب��ه��ا  ع���ت���ن���اء  و�لإ و�ل�����ض��ج��الت 

خ�ضو�ضًا يف مدينة بيت �ملقد�س �لتي تزخر 

�لعربية  �لهوية  على  ؤك��د  ت��و مهمة  بوثائق 

�ضالمية �لتي يحاول �لإحتالل �لإ�رش�ئيلي  �لإ

طم�س معاملها بكل �لو�ضائل �ملمكنة.

للرت�ث  �لفرقان  موؤ�ض�ضة  رئي�س   وقال 

�ل��ي��م��اين يف  �أح��م��د زك��ي  ���ض��الم��ي �ل�ضيخ  �لإ

هي  �لعربية  ح�ضارتنا  �إن  �لختتام  حفل 

بالظالم  ت�ضبح  �أوروب���ا وه��ي  �إ���ض��اء�ت  من 

�أن  ح�ضارتنا  بف�ضل  �أوروب���ا  و��ضتطاعت 

ي�ضعف  �أن  قبل  �ملعا�رشة  ح�ضارتها  تبني 

�مل�ضلمون.

�أهمية  �أدرك���ت  ؤ�ض�ضة  �ملو �أن   و�أ�ضاف 

�ملكتبات  بطون  يف  �ضالمية  �لإ �ملخطوطات 

�أبرزها  مهمة  م��دن  يف  بفهر�ضتها  و�رشعت 

و�هتمت  وكو�لمبور  و��ضطنبول  �لقاهرة 

إ�ضافة  ردن �ملبارك �لذي �متاز با مبا هو يف �لأ

ردن من  �لأ �ملخطوطات ولقرب  �إىل  �لوثائق 

ماكن �ملقد�ضة يف �لقد�س �ل�رشيف. �لأ

ردنية: اختتام دورة علمية حول فهر�سة املخطوطات الأ

الفل�سطينية ال�سرعية   والوثائق وال�سجلت 

 و�أكد �ليماين �أهمية ودور �مل�ضاركني يف 

ثار موهومة غري موجودة  �لدورة للت�ضدي لآ

�لذي يحاول ب�ضتى  �ل�ضهيوين  �لكيان  لدى 

�ضالمي  �لإ �لعربي  �ل��رت�ث  طم�س  �لو�ضائل 

�خلالد يف �ملدينة �ملقد�ضة وجو�رها من �ملدن 

�لفل�ضطينية.

�لوثائق  مركز  جمل�س  رئي�س   و�أ�ضاد 

و�ملخطوطات / رئي�س جلنة تاريخ بالد �ل�ضام 

�لبخيت  عدنان  حممد  �لدكتور  �جلامعة  يف 

�جلامعة   رئي�س  ع��ن  نيابة  �أل��ق��اه��ا  كلمة  يف 

بالدور �لذي لعبته موؤ�ض�ضة �لفرقان للرت�ث 

�ضالمي يف �ملحافظة على كنوز �لن�ضو�س  �لإ

و�لكتب و�لنو�در و�إتاحتها للباحثني ون�رش 

كل ما يتعلق بالقد�س �ل�رشيف.

 و�أ�ضاف �أن ما قدمته �ملوؤ�ض�ضة للقد�س 

�لعامل خ�ضو�ضًا  �أي موؤ�ض�ضة يف  يفوق عمل 

�لتي  �مل��دي��ن��ة  يف  �خل��ال��دي��ة  مكتبة  فهر�ضة 

إ�ضافة م�ضادر عثمانية  ن�رشت يف جملدين با

عن �ملدينة �ملقد�ضة.

قدمت  ؤ���ض�����ض��ة  �مل��و �أن  �ل��ب��خ��ي��ت   و�أكد 

�ل��دورة  ه��ذه  خ��الل  من  نوعيًا  عماًل  ب�ضخاء 

لتتوىل  فل�ضطينية  ك���و�در  وت��دري��ب  لتاأهيل 

نقاذ �لرت�ث  �ملحافظة على كل ماهو مكتوب لإ

�لفل�ضطيني من �خلطر �ل�ضهيوين.

�ل��ف��رق��ان  ؤ���ض�����ض��ة  م��و �أن  �إىل   و�أ�ضار 

و�ملخطوطات  �لوثائق  مركز  مكتبة  �أه��دت 

�ملوؤ�ض�ضة  مطبوعات  �لردن��ي��ة  �جلامعة  يف 

بحوثهم  يف  منها  لال�ضتفادة  �لباحثني  د�عيًا 

ودر��ضاتهم �لعلمية.

�أن�ضئت  �لفرقان  موؤ�ض�ضة  �أن  �إىل   ي�ضار 

�أحمد  �ل�ضيخ  رئي�ضها  ي��د  على   1989 ع��ام 

زكي مياين وتركز جهودها يف �ملحافظة على 

�ضبل  وب��ح��ث  �ملخطوط  ���ض��الم��ي  �لإ �ل���رت�ث 

حفظه و�ضيانته.

كلمة  يف  طريف  ج��ورج  �لدكتور  ولفت 

�أهمية  �إىل  �ملحا�رشين  ع��ن  نيابة  �أل��ق��اه��ا 

�لدورة يف �إثر�ء وتعزيز مهار�ت �مل�ضاركني 

وت���وج���ي���ه �ه��ت��م��ام��ات��ه��م ل��ل��م��خ��ط��وط��ات 

�ضتفادة  و�لإ و�لعثمانية  �لعربية  و�لوثائق 

منر  عبا�س  �أثنى  فيما  �ملا�ضي  لفهم  منها 

على  �ل��دورة  يف  �مل�ضاركني  عن  نيابة  عليان 

�لردن��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  بذلتها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 

�لذي قدمته  بالدعم  �أعمالها م�ضيدً�  بنجاح 

�ضالمي لتحقق  موؤ�ض�ضة �لفرقان للرت�ث �لإ

هد�فها. �لدورة لأ

��ضتمرت  �لتي  �لدورة  برنامج  وت�ضمن 

�أ�����ض����ب����وع����ني حم�����ا������رش�ت ح������ول �خل���ط 

و�لتعريف  �لكتاب  �ضناعة  وم��و�د  �لعربي 

�لفل�ضطينية  باملكتبات  �لعربية  باملخطوطات 

وزخارفه«  »خطوطه  �ل�رشيف  و�مل�ضحف 

تاريخ  �مل�ضاعدة يف معرفة  �لفنية  و�جلو�نب 

�مل��خ��ط��وط��ات وب��ح��ث ���ض��ج��الت �ل��ب��ل��دي��ات 

�إىل  �إ���ض��اف��ة  من��وذج��ًا«،  »نابل�س  ووثائقها 

ديرة  �ل�ضجالت �ل�رشعية و�ضجالت وقيود �لأ

و�لكنائ�س يف فل�ضطني.

و��ضتمل برنامج �لدورة تطبيقات عملية 

بطاقة  خالل  من  �ملخطوطات  فهر�ضة  حول 

ملركز  ميد�نية  وزي���ار�ت  �لفرقان  موؤ�ض�ضة 

و�ملكتبة  �لها�ضمي  ردين  �لأ �مللكي  �لتوثيق 

عبد�حلميد  وموؤ�ض�ضة  ردن���ي���ة  �لأ �لوطنية 

طالع على جتربة هذه �ملوؤ�ض�ضات  �ضومان لالإ

�ل��وط��ن��ي��ة يف ح��ف��ظ �ل��وث��ائ��ق و�مل��خ��ط��وط��ات 

و�ل�����ض��ج��الت وط�����رق �ل��ت��ع��ق��ي��م و�ل��رتم��ي��م 

لكرتونية. ر�ضفة �لإ و�ل�ضيانة و�لأ

�ليماين  �ل�ضيخ  �ضلم  �ل��دورة  نهاية  ويف 

و�لدكتور�لبخيت �ل�ضهاد�ت على �مل�ضاركني 

فيها منهم عدد من �أمناء �ملكتبات يف �جلامعات 

و�ملوؤ�ض�ضات �لتوثيقية يف فل�ضطني و�لعر�ق 

ردن. و�لأ

ردنية دورة فهر�سة املخطوطات الفل�سطينية يف الأ



� �ضاءات اإ

الحتاد خلدمة  واملطالعة  غرا�ض  الأ متعددتا  قاعتان 

الواحد الفريق  بروح  تعملوا  ن  اأ اأمتنى  الطلبة:  الكركي لحتاد    

�جلامعة - ح�س رئي�س �جلامعة �لدكتور خالد 

ب��روح  �لعمل  على  �جلامعة  طلبة  �حت��اد  �لكركي 

�لفريق �لو�حد ملا فيه م�ضلحة �جلامعة و�لوطن.

على  م��وؤخ��رً�  بها  قام   جولة  خالل    ودعاهم 

تقدمي  �إىل  �لطلبة   ���ض��وؤون  عمادة  يف  �لحت��اد  مقر 

روح  وخلق  �لطلبة  لزمالئهم  و�مل�ضاعدة  �لعون 

�لتو��ضل و�ملحبة بينهم. 

ويف هذ� �ل�ضدد، �أوعز �لدكتور �لكركي بتاأثيث 

قاعة متعددة �لغر��س وقاعة مطالعة خلدمة �حتاد 

طلبة �جلامعة. وقال  �إن �لقاعتني »تهدفان  لتهيئة 

بو�جباتهم  للقيام  �لحتاد  لطلبة  �ملالئمة  جو�ء  �لأ

باعتبار  �إليها  ي�ضبون  �لتي  ه����د�ف  �لأ وحتقيق 

�ضا�ضية يف �جلامعة«. �لإحتاد �حد �لركائز �لأ

قاعة  يف  �لحت���اد  لطلبة  تتاح  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 

�ل�ضحف  يف  يكتب  ما  ��ضتعر��س  فر�ضة  �ملطالعة 

يف  �مل�ضاهمة  �إط���ار  يف  وي�رش  ب�ضهولة  و�مل��ج��الت 

تثقيف �لطلبة و�إطالعهم على �آخر �مل�ضتجد�ت على 

�ل�ضاحتني �ملحلية و�خلارجية.   

على  �جلامعة  رئي�س  �ضدد  �ل�ضدد،  ه��ذ�  ويف 

�لتي  �لطلبة،  �ضوت  �ضحيفة  ��ضتغالل  ���رشورة 

نقلت يف عهد �لحتاد �ل�ضابق من عمادة �ل�ضوؤون �إىل 

ولية �لحتاد، للتعبري عن هموم �لطلبة وم�ضاكلهم 

دون جماملة �أو مبالغة. 

لقاء  عفوية،  ج���اءت  �ل��ت��ي  �جل��ول��ة،  و�ضملت 

�لطلبة يف كافترييا �جلامعة  حيث د�ر حو�ر مو�ضع 

�أهد�ف وفل�ضفة �حتاد  تناول  مع رئي�س �جلامعة  

�ملنوي  و�لن�ضاطات  �مل�ضتقبلية  و�لتطلعات  �لطلبة 

�إقامتها هذ� �لعام. 

ور�ف����ق رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة يف �جل���ول���ة، نائبه 

�لزعبي  ب�ضري  �لدكتور  و�ملالية  د�ري��ة  �لإ لل�ضوؤون 

�لطلبة  �حت��اد  لنتخابات  �لعليا  �للجنة  ورئي�س 

�لدكتور عبد�لكرمي �لق�ضاة. 

يذكر �أن �لدكتور �لكركي �ضدد غري مرة على 

�آخرها  ك��ان  ب���دوره،  �لحت���اد  ����رشورة ��ضطالع 

ع�ضاء �لحتاد  خالل مر��ضم �أد�ء �لق�ضم �لقانوين لأ

�جلديد، حيث دعاهم �إىل �لت�ضدي لكل من يحاول 

تر�كم  �إىل  م�ضري�  ردين،  �لأ ب��الإجن��از  �مل�ضا�س 

�لقيادة  ورع��اي��ة  بف�ضل  حتققت  �لتي  �لجن���از�ت 

�لتعليم و �ل�ضحة  �لها�ضمية خ�ضو�ضا يف ميادين 

و�لرعاية �ل�ضبابية.

القانــــون �سيـــــادة  تعزيــــز  عمــــل  ور�ســـــــة 

�جلامعة - نظمت كلية �حلقوق يف �جلامعة 

للدر��ضات  �لعربي  �ملجل�س  مع  بالتعاون 

بعنو�ن  عمل  ور�ضة  و�لقانونية  �لق�ضائية 

بهدف  �لقانون«  �ضيادة  تعزيز  دليل  »تطبيق 

قبل  من  �ملُعد  �لدليل  على  �لكلية  طلبة  �طالع 

�ملجل�س.

�لدكتور جورج حزبون  �لكلية  وقال عميد 

مبد�أ  على  �لور�ضة  هذه  يف  �لرتكيز  مت  �إنه 

و�حلريات  �لن�ضان  حقوق  ومبد�أ  �مل�ضاو�ة 

بال�ضافة �إىل ��ضتقالل �لق�ضاء.

و�أ�ضاف �أن �لكلية تعقد ندو�ت وحما�رش�ت 

�لقانونية  �ملعرفة  تطوير  بهدف  عمل  وور�س 

و�عد�د �لطلبة يف �لكلية من خالل �ت�ضال �لكادر 

�ملعنية  �ملدين  �ملجتمع  مبوؤ�ض�ضات  �لتدري�ضي 

ونقل �خلربة �لتي يكت�ضبونها �إىل �لطلبة.

من جانبه �أكد نائب �ملدير �لتنفيذي للمجل�س 

�لدليل ي�ضاعد على تعزيز  �أن  ح�ضام �جلاغوب 

�ضيادة �لقانون يف �لعامل �لعربي، م�ضريً� �إىل �أن 

هذه �لور�ضة تاأتي يف �إطار �لتعاون �مل�ضرتك بني 

جهزة �لق�ضائية. �ملجل�س و�جلامعة لدعم �لأ

الدكتور الكركي يف لقاء حميم مع طلبة اجلامعة

طلبة اجلامعة يف ور�سة عمل لتعزيز �سيادة القانون



� �ضاءات اإ

�جلامعة - �أجريت يف م�ضت�ضفى �جلامعة وللمرة 

و�ضط  وىل على م�ضتوى �لوطن �لعربي و�ل�رشق �لأ �لأ

و�لرتميم  �لتجميل  جر�حة  جمال  يف  نوعّية  عملية 

و�لتجميل  �لرتميم  جر�حة  م�ضت�ضارة  جنحت  حيث 

يف �مل�ضت�ضفى �لدكتورة بارقة �ضالح ير�فقها كل من 

نعا�س �لدكتور �ضبحي �لغامن  م�ضت�ضار �لتخدير و�لإ

�بر�هيم  �لدكتور  و�لفكني  �لوجه  جر�حة  ومقيم 

من  يبلغ  لطفل  جر�حية  عملية  �إجر�ء  يف  رمزون 

�لعمر ثالث �ضنو�ت يعاين من وجود فتحة يف �ضقف 

�حللق.

خاللها  من  مت  باأنه  �لعملية  هذه  متيز  وياأتي 

معاجلة فتحه و��ضعة يف �ضقف �حللق ي�ضل �ت�ضاعها 

حولها  تليفات  وجود  مع  ون�ضف  �ضنتمرت  �إىل 

 Flex( مادة  با�ضتخد�م  �ل�ضت�ضارية  قامت  حيث 

م�ست�سفــى اجلامعــة عمليــة نوعّية يف 

ول مّرة و�ملاده ماأخوذة  ردن لأ HD(،و�لتي تدخل �لأ

من جلد ب�رشي معدل تقنيًا وتخلو من �أية م�ضاعفات 

كرف�س �جل�ضم لهذه �ملادة وكذلك تاأثري �لفريو�ضات 

ن�ضجة مثل )HIV( و�لتهاب  �لتي تنتقل عن طريق �لأ

�لكبد �لوبائي.

طبقات  ف�ضل  مت  لقد  �ضالح:  �لدكتوره  وقالت 

نف وزرعت هذه �ملادة �ملعدلة تقنيًا  �لفم عن طبقات �لأ

�قل  وهي  و�حدة  �ضاعة  �لعملية  و��ضتغرقت  بينهما 

من �لزمن �ملعتاد لجناز مثل هذ� �لنوع من �لعمليات 

�لتي تعالج �لت�ضوهات �حللقية، م�ضرية �إىل حمدودية 

�لدر��ضات �لطبّية حول ��ضتعمالت هذه �ملادة يف عالج 

مثل هذه �حلالت  ولكن هذه �ملادة قد �أثبتت فعاليتها 

مر�فقة  م�ضاعفات جانبية  �أية  تدين حدوث  من حيث 

يجرى  �لعمليات  من  �لنوع  هذ�  كان  حيث  للعملية 

�ضابقًا  با�ضتخد�م �أن�ضجة من نف�س ج�ضم �ملري�س مثل 

�أن�ضجة )�للثة، و�أن�ضجة �لل�ضان ( ولكن ��ضتخد�م هذه 

�ضل بات يعود على �ملري�س باأف�ضل  �ملادة �لب�رشية �لأ

تتبع  �لتي  �للتهابات  ن�ضبة  تدين  حيث  من  �لنتائج 

نف �إىل  �لعملية  �أو عودة �لفتحة بني جتويف �لفم و�لأ

ما كانت عليه.

�أن وجود هذ� �لنوع   و�أ�ضافت �لدكتورة �ضالح 

ثاين  يعّد  طفال  �لأ لدى  �حللق  �ضقف  يف  �لفتحات  من 

�إخر�ج  تاأثري و��ضح يف  وله  �لت�ضوهات �خللقية  �أكرث 

مثل  �أن  كما   ، �لنطق  وم�ضاكل  �لطفل  لدى  �ضو�ت  �لأ

نف  �لأ �إىل  �لدخول  من  �ل�ضو�ئل  متّكن  �لفتحة  هذه 

جمرى  بني  �ملبا�رش  لالت�ضال  نظر�  �لد�خلية  ذن  و�لأ

م�ضاكل  من  ت�ضببه  ما  �إىل  بالإ�ضافة  و�لفم  نف  �لأ

و�ضعوبات تتعلق يف �لتاأقلم و�لندماج مع �ملجتمع.

هذه  �ضري�فق  �أنه  �ضالح  �لدكتورة  و�أ�ضافت 

عدة  وعلى  �لفريق  قبل  من  حثيثة  متابعة  �لعملية 

مر�حل للعملية من خالل �ملتابعة �ل�رشيرية و�لت�ضوير 

�لطبي �لالزم.

قطع  �جلامعة  م�ضت�ضفى  �أن  �إىل  �ضارة  �لإ جتدر 

و�لرتميم  �لتجميل  جر�حات  جمال  يف  مثمرً�  �ضوطًا 

و�حلروق  و�لرتميم  �لتجميل  جر�حة  �ضعبة  تقدم  �إذ 

يف  �جلر�حية  �خلدمات  من  كبريً�  عددً�  �مل�ضت�ضفى  يف 

جمالت جر�حة �لتجميل وجر�حة �لرتميم للت�ضوهات 

�ملدى  وبعيد  �لطارئ  و�لعالج  و�لإ�ضابات  �خللقية 

حلالت �حلروق وجر�حة �لوجه و�جلمجمة و�لفكني 

 WAL( جهاز  بو��ضطة  �لدهون  �ضفط  وعمليات 

system(  حيث كان م�ضت�ضفى �جلامعة هو من �أو�ئل 

�ضل و�لتي طبقت يف  ملانية �لأ من �أدخل هذه �لتقنية �لأ

�أوروبا �أول ثم �نتقلت بعد ذلك �إىل �أمريكا.

يف  �جلامعة  يف  عمال  �لأ كلية  نظمت   - �جلامعة 

بعنو�ن  ندوة  ول  �لأ كانون  من  و�لع�رشين  �لتا�ضع 

�ملنطقة” �ضارك  على  و�نعكا�ضاتها  �ملالية  دبي  “�أزمة 
فيها نائب عميد �لكلية للدر��ضات �لعليا �لدكتور ن�ضال 

طالب  �لدكتور  �لقت�ضادي  �ملر�ضد  ومدير  فيومي 

اأزمة دبي وانعكا�ساتها على املنطقة

عو�س، و�خلبري يف جمال �ل�ضتثمار وجدي خمامرة.

زمة �ضببها �رشكة  و�أكد �لدكتور فيومي �أن هذه �لأ

دبي �لعاملية وهي �رشكة مملوكة بالكامل حلكومة دبي 

�ل�ضنو�ت  �ملرت�كمة يف  �ضد�د ديونها  حيث عجزت عن 

خرية. �خلم�س �لأ

�ملفرط  �لتو�ضع  زمة هي  �لأ �أ�ضباب  �أهم  �إن  وقال 

وت�ضخم  دبي،  �رشكة  قبل  من  �لزمن  وم�ضابقة 

خرى،  �ل�ضتثمار �لعقاري على ح�ضاب �ل�ضتثمار�ت �لأ

و�نعد�م �ل�ضفافية و�لف�ضاح من قبل �ل�رشكة.

�ضو�ق �لعاملية كانت  و�أ�ضار �إىل �أن ردود �أفعال �لأ

�إىل  �آثارها  �نتقال  �إىل  �أدى  ما  زمة  �لأ هذه  على  �ضلبية 

ل�ضوق  �لكبري  �لت�ضال  ب�ضبب  �لعامل  دول  �لعديد من 

خرى. �ضو�ق �لأ دبي مع �لأ

ردن  �لأ �أن  عو�س  طالب  �لدكتور  بني  جانبه  من 

ب�ضبب  �لقت�ضادية  �لعالقات  يف  �لن�ضطة  �لدول  من 

�لعاملية  �ل�ضو�ق  مع  �لكثرية  �لتجارية  �لتفاقيات 

وخا�ضة دول �خلليج.

و��ضتثمار�ت  �ضلعية  تدفقات  وجود  �إىل  و��ضار 

ردنية  يدي �لعاملة �لأ مع دول �خلليج بالإ�ضافة �إىل �لأ

�لتجاري  �مليز�ن  على  ينعك�س  ما  هناك  �ملوجودة 

ردين. �لأ

كغريه  ردن  �لأ �أن  خمامرة  وجدي  �أكد  بدوره 

تر�جع  يف  ذلك  ومتثل  دبي  باأزمة  تاأثر  �لدول  من 

ردنيني �لعاملني هناك وت�رشيح ن�ضبة منهم  حو�لت �لأ

ردن. بالإ�ضافة �إىل تاأثر بع�س ��ضتثمار�ت دبي يف �لأ

م�ست�سفى اجلامعة �سرح طبي كبري

ردن ندوة انعكا�سات ازمة دبي املالية على الأ
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ردنية« اإن�ساء حمطة للر�سد البيئي يف »الأ

مع  وبالتعاون  �جلامعة  - تعتزم  �جلامعة 

للر�ضد  حمطة  �إن�ضاء  �لفنلندية  هل�ضنكي  جامعة 

�لبيئي يف حرم �جلامعة .

�أج��ر�ه��ا  ر�ضمية  مباحثات  خ��الل  ذل��ك   جاء 

عرفة  �لدين  �ضياء  �لدكتور  �جلامعة  رئي�س  نائب 

رئي�س  نائب  مع  هل�ضنكي  �لفنلندية  �لعا�ضمة  يف 

بجوركروث  يوهنا  �لدكتورة  هل�ضنكي   جامعة 

كلمال«  »ماركو  �جل��وي  �لغالف  فيزياء  و�أ�ضتاذ 

��ضافة �ىل لقائه عددً� من �أ�ضاتذة �لغالف �جلوي 

يف جامعة �ضتوكهومل �ل�ضويدية.

�ضحفية  ت�رشيحات  يف  عرفة  �لدكتور   وقال 

جامعتي  مع  �لتعاون  �إمكانية  تناول  �لبحث  �أن 

�جلامعة - جتاوز عدد مت�ضفحي �ضحيفة 

ل��ك��رتون��ي��ة« مع  �لإ ردن��ي��ة  �لأ »�أخ��ب��ار �جلامعة 

من  مت�ضفح  �ألف   )200( �ملا�ضي  �لعام  نهاية 

د�خل �جلامعة وخارجها.

منت�ضف  �نطلقت  �لتي  �ل�ضحيفة  وت�ضكل 

�آذ�ر �ملا�ضي وفقًا ملدير د�ئرة �لإعالم و�لعالقات 

منظومة  فريج  كمال  �لتحرير  رئي�س  �لعامة 

مو�كبة  عاتقها  ع��ل��ى  �أخ����ذت  مهمة  �إع��الم��ي��ة 

تطور�ت �لع�رش مبهنية ورقي يف م�ضتوى نقل 

حد�ث �لتي تتعلق مب�ضرية �جلامعة و�لتعليم  �لأ

�لعايل.

ن��ب��اء  وق���ال ف��ري��ج يف ت�����رشي��ح ل��وك��ال��ة �لأ

�أكرث  موقعها  ز�ر  �لتي  �ل�ضحيفة  �إن  ردنية  �لأ

�ضهور  ت�ضعة  خالل  مت�ضفح  �ألف   )200( من 

بو��ضطة  نفذت  حمايدة  �إح�ضائيات  بح�ضب 

ل�سحيفـــة  مت�سفـــح  لــف  اأ  200
لكرتونيــــــة الإ اجلامعــــــة  اأخبـــــــار 

منربً�  تعترب  �جلامعة  د�خ��ل  �حلا�ضوب  مركز 

�إعالميًا ما يوؤكد �هتمام �أع�ضاء �أ�رشة �جلامعة 

يجري  ملا  لكرتونية  �لإ بال�ضحافة  و�ملهتمني 

د�خل �جلامعة.

قفزة  تعترب  �لتي  �ل�ضحيفة  �أن  و�أ���ض��اف 

كلها  ردنية  �لأ �جلامعات  م�ضتوى  على  نوعية 

ف�����ض��اء رح��ب��ًا وح��رك��ة ج��ادة  ل��ت��ك��ون  ��ض�ضت 

لتطوير �لإعالم �جلامعي �لذي يركز على تنمية 

وعالقة  �أهمية  من  له  ملا  �لعايل  �لتعليم  قطاع 

مبا�رشة ب�ضائر �لقطاعات �لتنموية �لوطنية.

بجهود  ��ضتطاعت  �ل�ضحيفة  �أن  �إىل  ولفت 

��ضتحد�ث  م��ن  معدومة  مالية  وبكلفة  ذ�ت��ي��ة 

و�مل��ق��الت  خ��ب��ار  �لأ ب��ث  �رشعة  يف  نوعية  نقله 

بحاث و�لدر��ضات �لعلمية مع  و�لتحليالت و�لأ

ت�ضل  �لتي  �حلديثة  �لإ�ضد�ر�ت  على  �لرتكيز 

ؤلفات ومر�جع وكتب  �إىل مكتبة �جلامعة من مو

وثائقية  �أف��الم  عر�س  �إىل  �إ�ضافة  متخ�ض�ضة 

و�أن�ضطة �جلامعة �ملختلفة.

وم�ضى يقول �إن �ل�ضحيفة تتابع باهتمام 

ب��ال��غ �إب����د�ع����ات ون�����ض��اط��ات ط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ة 

�إىل  خ�ضو�ضًا �حتاد طلبة �جلامعة �ضعيًا منها 

�أم��ام �ل�ضباب �جلامعي  ب��و�ب  ف��اق و�لأ فتح �لآ

ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن ث���ورة �مل��ع��ل��وم��ات و�مل��ع��ارف 

خالل  م��ن  �ل��ط��الب��ي  �جل�ضم  وخ��دم��ة  �لعلمية 

مب�ضرية  تتعلق  �لتي  ع��الن��ات  �لإ على  ط��الع  �لإ

طلبة �جلامعة.

روؤية وخطة  لديها  �لد�ئرة  �أن  فريج  و�أكد 

طموحة لتطوير بر�مج �ل�ضحيفة مبينًا �هتمام 

�ضو�ء  �ملت�ضفحني  باقرت�حات  �أي�ضًا  �لد�ئرة 

من د�خل �جلامعة �أو خارجها.

خالل  من  �ملحطة  ن�ضاء  لإ و�ضتوكهومل  هل�ضنكي 

تزويد  مبوجبها  يتم  تعاون  مذكرة  على  �لتوقيع 

�لالزمة  و�مل��ع��د�ت  ج��ه��زة  ب��الأ ردن��ي��ة  �لأ �جلامعة 

بتغطية  �جلامعة  تقوم  �ن  على  �لبيئي  للمر�ضد 

�لتكاليف �لالزمة لت�ضغيل �ملر�ضد .

ر�ضد  يف  تكمن  �مل�رشوع  �أهمية  �أن   و�أ�ضاف 

نبعاثات  �مللوثات �لدقيقة جد� بحجم »�لنانو« و�لإ

�أك�ضيد  وث��اين  �أول  منها  بالبيئة  �مل�رشة  �لغازية 

�ل��ك��رب��ون و�أك��ا���ض��ي��د �ل��ن��ي��رتوج��ني و�ل��ك��ربي��ت 

خ������رى م��ث��ل ع�����و�دم �ل�����ض��ي��ار�ت  و�مل���ل���وث���ات �لأ

و�لنفايات وغريها.

 و�أ�ضار �ىل �أن �ملحطة �ضتعمل على رفع �لكفاءة 

د�رة �لبيئية �ل�ضليمة و�إعد�د بر�مج  و�لقدرة يف �لإ

�أن��و�ع  ح��ول  م�ضحية  ومعلومات  بيانات  لتحليل 

بن�رش  �ضهام  �لإ �إىل  �إ�ضافة  �مللوثات  وخ�ضائ�س 

ثار �ل�ضلبية للتلوث  �لوعي �لبيئي فيما يتعلق بالآ

وقيا�س  �لعمر�نية  و�لتجمعات  �مل��دن  يف  �لبيئي 

�ضاليب  �لأ �ح��دث  �إىل  بالإ�ضافة  �ململكة  يف  �لغبار 

و�لتقنيات للتكاثف بهدف �ل�ضتمطار.

 وتوقع �لدكتور عرفة �أن يتم �لبدء يف �إجناز 

هذ� �مل�رشوع مع بد�ية �ضهر �ضباط �لقادم بحيث 

وىل  يتم تنفيذه على ثالث مر�حل تنتهي �ملرحلة �لأ

�ملحطة  ه��ذه  �أن  �إىل  لفتا  2010م  ع��ام  نهاية   يف 

يطلق  متقدمة  عاملية  حمطات  غ��ر�ر  على  �ضتقام 

�لر�ضد  حم��ط��ات  رب��ط  و�ضيتم  »�ضيمري«  عليها 

يف  �ملر�ضد  م��ع  وروب���ي���ة  �لأ �جل��ام��ع��ات  يف  �لبيئي 

ردنية من  خالل �ضبكة حا�ضوبية. �جلامعة �لأ

مر�سد بيئي



� تتمات

ت�سانــد اجلامعــة 
الف�ســـــاد مكافحـــــة  جهــــود   

ريـــادي م�ســـروع 
احل�سينيــة يف  ردنيـــة«  »للأ

وم���ن �مل��ق��رر ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون م��ع كليات 

�لتي  و�لفكار  �لقيم  لرت�ضيخ  �ملعنية  �جلامعة 

حت�س على �لنز�هة ونبذ �لف�ضاد لدى �لطلبة من 

خالل عقد �ملحا�رش�ت و�لندو�ت وور�س �لعمل، 

�لنز�هة ومدونات  �دخال مبادئ  �إىل  بالإ�ضافة 

�ل�ضلوك و�لقو�نني �لتي حتارب �لظاهرة �ضمن 

�مل�ضاقات يف هذه �لكليات. 

ب���ح���اث  وت��وف��ر �جل��ام��ع��ة �ل��در����ض��ات و�لأ

�لفنية  و�ل���ض��ت�����ض��ار�ت  �ل���ر�أي  و��ضتطالعات 

وت��ب��ادل  �ل��ت��دري��ب  ع��ن  ف�ضاًل  للهيئة  �ملتنوعة 

�خلرب�ت.

ت�ضكيل  �ضنة،  ومدتها  �ملذكرة،  وت�ضمنت 

جلنة تن�ضيقية م�ضرتكة تعقد �جتماعات دورية 

كل ثالثة �أ�ضهر �أو كلما �قت�ضت �حلاجة، تعمل 

على تن�ضيق �جلهود وتطبيق بنود هذه �ملذكرة 

و�إعد�د خطة �إجر�ئية لهذ� �لتن�ضيق.

جمل�س  ل��دى  متقدمة  �ول��وي��ة  ويحتل  �لتحقيق 

�ألمناء.

�ضتاذ �للوزي حملت يف طياتها  ر�ضالة دولة �لأ

مناء وو�جباته �لتي  روؤية عميقة لدور جمل�س �لأ

وم�ضوؤوليات  عظمى  »�أمانة  �لر�ضالة  �عتربتها 

�أن روؤى �ملجل�س لدور �جلامعة  مقد�ضة« وبينت 

�لوطني »ل حتدها حدود  �مل�ضتقبل  وموقعها يف 

و�لتقنية  و�ملعا�رشة  �لعلمي  �لبحث  ميادين  يف 

و�لعمل  �لعلم  ب�ضالح  �ملتعاقبة  جيال  �لأ وتاأهيل 

و�خللق و�ملو�طنة �ل�ضاحلة..«

ت�ضمنت  �جل��ام��ع��ة  جمل�س  ر���ض��ال��ة  وك��ان��ت 

�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أن����ه ل ت��ق��دم يف ه���ذ� �ل��زم��ن �إل 

ملن»ت�ضلح بالعلم و�لبحث �لعلمي« وحملت دعوة 

و�أع�ضائه  م��ن��اء  �لأ جمل�س  رئي�س  من  مبا�رشة 

حت�ضني  خاللها  من  ميكن  �لتي  �ل�ضبل  لدر��ضة 

و�ضاع �ملادية ل�ضائر �لعاملني يف �جلامعة. �لأ

مناء واجلامعة تدعوان  ر�سالتان متبادلتان بني جمل�سي الأ

و�ساع املالية ل�سائر العاملني يف اجلامعة لتح�سني الأ

اجلامعة ومكافحة الف�ساد يف اتفاقية

وثالثني  خم�س  �ختيار  مت  �نه  �ىل  و��ضار 

ن�ضاء وتنفيذ حد�ئق منزلية خا�ضة  م�ضاركة منهن لإ

احل�سينية وم�سروع زراعي ريادي

بهن. وقامت �جلامعة بتاأمني �حتياجات �مل�ضاركة 

من خز�نات مياه وم�ضخات للري وبذور و�أ�ضتال 

من  ر�أ�س   12 وتوزيع  بيا�س،   ودجاج  خمتلفة 

�ملاعز �ل�ضامي �ملهجن على 6 عائالت من �لعائالت 

من  �لإ�رش�ف  �إىل  بالإ�ضافة  بامل�رشوع،  �مل�ضمولة 

قبل فريق بحث يتوىل تدريب �مل�ضتفيد�ت.

يجابية للم�رشوع، ولتز�يد  ونتيجة للنتائج �لإ

طلبات �مل�ضاركة يف �مل�رشوع من ن�ضاء �ملنطقة، قرر 

رئي�س �جلامعة �لدكتور خالد �لكركي زيادة �لدعم 

ن�ضاء  من  متز�يدة  �أعد�د  ل�ضمول  للم�رشوع  �ملايل 

بد�ية  �ضاركن من  �لالتي  �مل�رشوع  �ملنطقة يف هذ� 

�مل�رشوع.

وفيما يتعلق بالتطلعات �مل�ضتقبلية �أكد �لدكتور 

�ضو�ن �أن �مل�رشوع �ضيقدم بع�س �ل�ضجار �ملثمرة 

�رش �ملحتاجة من �مل�ضاركات يف  �ملالئمة للمنطقة لالأ

�مل�رشوع بهدف تدريب هذه �ل�رش ورفدها بدخل 

عاميتني  حديقتني  �إن�ضاء  �إىل  بالإ�ضافة  د�ئم، 

و�حدة يف �حل�ضينية و�أخرى يف �لها�ضمية.
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ترفيعات

دائرة  مدير  العالول،  ه�شام  املهند�س  ترفيع  مت 

وىل. ال�شيانة، اإىل الفئة )اأ( من الدرجة الأ

مدير  م�شاعد  الرحاحلة،  عماد  ال�شيد  ترفيع  مت 

)ب(  الفئة  اإىل  واملقا�شف،  املطاعم  دائرة 

من الدرجة الثانية.

ال�شوابكة م�شاعد  فايزه قبالن  ال�شيدة  ترفيع  مت 

)ب(  الفئه  اىل  الن�شر  ودار  املكتبة  مدير 

وىل . الدرجة الأ

�شتاذ  الأ عبدامللك،  �شريين  الدكتورة  ترفيع  مت 

امل�شاعد يف كلية الطب، اإىل الفئة )اأ( .

ترقيات

مت ترقية الدكتور اأحمد بني عطا، من كلية الرتبية 

�شراف  الريا�شية، اإىل رتبة اأ�شتاذ يف ق�شم الإ

والتدري�س.

مت ترقية الدكتور مف�شي اأبو هول، من كلية العلوم 

املناهج  ق�شم  يف  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  الرتبوية، 

والتدري�س.

مت ترقية الدكتور ب�شري عطيات، من كلية الطب، 

والعناية  التخدير  ق�شم  يف  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل 

احلثيثة.

تعاز

انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور اأحمد 

م�شاعدة املحا�شر املتفرغ يف ق�شم الفيزياء/ 

كلية العلوم .

انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور حممود 

كلية   / الفيزياء  ق�شم  رئي�س  اجلاغوب 

العلوم.

اجتماعيات ،،،

ردنية للعلوم الجتماعية عدد جديد من املجلة الأ
�جلامعة  يف  �لعلمي  �لبحث  عمادة  عن  �ضدر 

�ملجلة  �ملجلد �لثالث من  �لثاين من  �لعدد  �لردنية 

ف�ضلية  جملة  وهي  �لجتماعية  للعلوم  ردنية  �لأ

�لبحث  عمادة  عن  ت�ضدر  حمكمة  عاملية  علمية 

ردنية ووز�رة �لتعليم �لعايل  �لعلمي يف �جلامعة �لأ

حتريرها  هيئة  وت�ضم  ردنية  �لأ �لعلمي  و�لبحث 

�لعربي. �لعامل  يف  كادمييني  �لأ �لعلماء  من   نخبة 

حتريرها  ير�أ�س  �لتي  �ملجلة  من  �لعدد  و��ضتمل 

�لدكتور �ضلمان �لبدور على جمموعة من �لدر��ضات 

�لعربية  باللغتني  �لجتماعية  �لعلوم  يف  و�لبحوث 

و�لجنليزية.

وقدم �لباحثان حممد �حلور�ين وفايز �ملجايل 

�لنف�س  لعلم  �ملعرفية  »�ملرتكز�ت  بعنو�ن  بحثًا 

�لجتماعي يف در��ضة �حلركات �لجتماعية: حركة 

يو�ضف  �لباحث  وقدم  منوذجا«  �ملدنية  �حلقوق 

م�ضاركة  »معوقات  بعنو�ن  بحثًا  خطايبة  �ضامن 

�ل�ضيا�ضية«.در��ضة  �ل�ضباب �جلامعي يف �لحز�ب 

ردن. ميد�نية يف �لأ

ور�فع  �ملومني  فو�ز  �لباحثان  قدم  بينما 

�لزغول بحثًا بعنو�ن »�لدعم �لجتماعي �ملدرك لدى 

�ضحايا و��رش تفجري�ت فنادق عمان �لرهابية«.

وقدم �لباحث زيد عياد�ت در��ضة ملدى تطبيق 

در��ضة  يف  �لجتماعي  �لنف�ضي  �لتحليل  نظرية 

�لعنف �ل�ضيا�ضي .

و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  عن  �ضدر 

من  �لثالث  �لعدد  ردنية  �لأ و�جلامعة  �لعلمي 

للتاريخ  ردن���ي���ة  �لأ �ملجلة  م��ن  �ل��ث��ال��ث  �ملجلد 

ثار . و�لآ

ير�أ�س  �لتي  �ملجلة   م��ن  �ل��ع��دد  و��ضتمل 

حت��ري��ره��ا  �ل��دك��ت��ور حم��م��د ع��دن��ان �لبخيت 

و�ل��ب��ح��وث يف  �ل��در����ض��ات  م��ن  على جمموعة 

�لعربية  باللغتني  ث�����ار  و�لآ �ل��ت��اري��خ  جم���ال 

و�لإجنليزية.

وقدم �لباحث ن�ضار حممد من�ضور بحثًا 

�لنوري  ياقوت  بخط  نادر  »خمطوط  بعنو�ن 

�ملو�ضلي )ت 618 ه� /1221 م( .

عدد جديد من املجلة الردنية
 للتاريخ والثار 

وقدم �لباحث نوفان رجا �ل�ضو�رية بحثًا 

يف  غزة  لناحية  �لقت�ضادية  »�حلياة  بعنو�ن 

�لهجري/  �لعا�رش  �لقرن  من  ول  �لأ �لن�ضف 

�ل�ضاد�س ع�رش �مليالد« .

فيما قدم �لباحثان زهري غنامي عبد �للطيف 

بعنو�ن  بحثًا  حمافظة  �ل��ك��رمي  عبد  وحم��م��د 

�لزر�عية  ر���س  �لأ على  و�ل�رش�ئب  »�لر�ضوم 

 1246-921( �ل���ف���رتة  خ���الل  فل�ضطني  يف 

ه�/1516-1831 م( .

بحثًا  �حل��زم��اوي  حممد  �ل��ب��اح��ث  وق���دم 

�لقد�س  مدينة  يف  عمر�نية  »مظاهر  بعنو�ن 

�لتا�ضع  �ل��ق��رن  �ل��ث��اين م��ن  �ل��ن�����ض��ف  خ���الل 

-1850 ه�/   1317-1266( �مليالدي  ع�رش 

1900م( �لدور منوذجًا .

�ل�ضعر  �أب��و  غ�ضان  هند  �لباحثة  وقدمت 

�لتوثيق  يف  �ل�ضحافة  »دور  ب��ع��ن��و�ن  بحثًا 

-1318( �حلجازي  �حلديدي  �خل��ط  لن�ضاأة 

1326 ه�/ 1900-1908 م(.

�ل�ضالمني  زي���اد  �ل��ب��اح��ث��ان  ق���دم  يف ح��ني 

»�ملمار�ضات  بعنو�ن  بحثًا  �لفالحات  وه��اين 

خالل  مو�ضى  و�دي  يف  �لدينية  و�مل��ع��ت��ق��د�ت 

�ل��ف��رتة م��ا ب��ني ن��ه��اي��ة �ل��ق��رن �ل��ت��ا���ض��ع ع�رش 

وبد�ية �لقرن �لع�رشين« .


