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يف هذا العدد،،،

ردنية« وم�ؤ�س�س��ة  مذكرة تفاه��م بني »الأ

�سر  »هابيت��ات« لتقدمي قرو���ض �سكنية للأ

الفقرية ...�ص2

امل��دن  تاأهيل  اإع���ادة  ح��ول  عمل  ور���س��ة 

ردنية ...�ص3 والتجمعات ال�سكانية بالأ

ردني��ة«  اأع�س��اء هيئ��ة تدري���ض اآداب »الأ

اإقليمي�����ة  موؤمت�����رات  يف  ي�س�����ارك��ون 

ودولية...�ص 4

اخلارجية  يف  والتعليم  الرتبية  ق�سم 

الدكتور  يكرمان  �ستيت  فري�ض  مريكية  الأ

ديراين ...�ص5

يعالج  ردن���ي���ة  الأ اجل��ام��ع��ة  م�ست�سفى 

)240( حالة مر�سية يف يوم طبي تطوعي 

يف البادية الو�سطى ... �ص6
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والفني  الثقايف  االحت���اد  اأق���ام   - اجلامعة 

عا�صمة  القد�س  احتفالية  ردنية   االأ للجامعات 

للثقافة العربية بح�ص�ر عمداء �ص�ؤون الطلبة 

ردنية. يف اجلامعات االأ

وافتتح القائم باأعمال عميد �ص�ؤون الطلبة 

اأمني �رس االحتاد الدكت�ر عماد �صالح معر�صًا 

للفن الت�صكيلي ا�صتمل على ل�حات فنية اأبرزت 

املعامل الدينية والتاريخية واحل�صارية للمدينة 

امل�رسفة  ال�صخرة  قبة  خ�ص��صًا  املقد�صة 

ق�صى املبارك. وامل�صجد االأ

وت�صمنت االحتفالية اإلقاء كلمات وقراءات 

رئي�س املجل�س الق�ضائي ووزير العدل

ردنية« يلتقيان طلبة »برنامج ق�ضاة امل�ضتقبل« يف »الأ
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الهيئة  اأع�صاء   اجلامعة  كرمت   - اجلامعة 

التنفيذية الحتاد طلبة اجلامعة ال�صابق.

واأ�صار رئي�س اجلامعة الدكت�ر خالد الكركي 

خرية ا�صتطاعت  خالل احلفل اإىل اأن االنتخابات االأ

والف�صاء  اجلامعة  طلبة  لدى  ال�عي  تعزز  اأن 

اإدارة  يف  واخلربة  العالية  واحلرفية  الدميقراطي 

�ص�ؤون االنتخابات.

وح�س الدكت�ر الكركي اأع�صاء االحتاد اجلدد 

خالل  من  الطالبي  اجل�صم  طاقات  ا�صتثمار  على 

االقت�صادية  التنمية  لتحقيق  ن�عية  اأحداث حركة 

االهتمام  اىل  داعيا  وال�صيا�صية  واالجتماعية 

باالن�صطة الثقافية والفنية والريا�صية.

ولفت اىل اهتمام اجلامعة بال��ص�ل اىل العاملية 

خ�ص��صا يف جمال تنمية البحث العلمي م�صريا يف هذا 

التدري�س يف  هيئة  اع�صاء  من  عدد  اإىل متكن  اجلانب 

اجلامعة من ال��ص�ل اإىل معايري جامعات متقدمة. 

الحتاد الثقايف 
ردنية الأ للجامعات 

 يحتفي بالقد�س
 عا�ضمة للثقافة العربية

الق�صائي  املجل�س  رئي�س  التقى   - اجلامعة 

راتب ال�زين ووزير العدل اأمين ع�دة يف اجلامعة  

يف  امل�صتقبل  ق�صاة  برنامج  يف  امل�صاركني  الطلبة 

مع  بالتعاون  العدل  وزارة  تنفذه  ال��ذي  اجلامعة 

كلية احلق�ق باجلامعة.

واأ�صار ال�زين خالل اللقاء الذي ح�رسه نائب 

رئي�س اجلامعة الدكت�ر �صالح جرار  اىل االهتمام 

ي�صكل  ال���ذي  امل�صتقبل  ق�����ص��اة  ب��ربن��ام��ج  امل��ل��ك��ي 

ال���زارة  وا�صرتاتيجيات  برامج  يف  م�صيئة  نقطة 

يتمتع�ن  الذين  بالق�صاة  الق�صائي  اجلهاز  لرفد 

التتمة ... �ض 7

بالكفاءة واخلربة القان�نية واملهنية.

إي��ف��اد ال��ق�����ص��اة  واأك�����د اه��ت��م��ام احل��ك���م��ة ب��ا

املتميزين اإىل جامعات عريقة يف بريطانيا وفرن�صا 

على  التعرف  بغر�س  العليا  درا�صاتهم  ك��م��ال  الإ

الثقافة القان�نية يف بلدان خمتلفة.

التكليف  ك��ت��اب  اأن  اإىل  ال���زي��ر  لفت  ب���دوره 

اأ�صار  الرفاعي  �صمري  ال����زراء  لرئي�س  ال�صامي 

تط�ير  اإىل  ي�صعى  الذي  امل�صتقبل  ق�صاة  لربنامج 

�صي�صتمر  الربنامج  اأن  م�ؤكدًا  الق�صائي   اجلهاز 

ل�صن�ات مقبلة.

ردنية« تكرم الهيئة التنفيذية  »الأ

لحتاد طلبة اجلامعة ال�ضابق

طلبة اجلامعة والق�ساء



� وفود

اجلامعة - التقى نائب رئي�س اجلامعة 

وف���دًا  مكتبه  ج���رار يف  ���ص��الح  ال��دك��ت���ر 

معهد  اأ���ص��ات��ذة  م��ن  نخبة   اأك��ادمي��ي��ًا �صم 

ال���ب���ح����ث وال�����ص��ي��ا���ص��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

واالق���ت�������ص���ادي���ة يف ج��ام��ع��ة ك���ل���م��ب��ي��ا 

مريكية. االأ

وج���رى خ��الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ح�رسته 

الدكت�رة  العليا  الدرا�صات  كلية  عميدة 

م��ن��ى احل����دي����دي وع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ع��م��ل 

بحث  عليمات  حم�د  الدكت�ر  االجتماعي 

بني  املمكنة  ال��ت��ع��اون  اأوج����ه  وم��ن��اق�����ص��ة 

زي���ارات  ت��ب��ادل  خ�ص��صًا   اجل��ام��ع��ت��ني 

اأمريكـــــــــــي اأكادميــــــي  وفـــــــــــد 

الفرانكفونيــة الوكالــة اجلامعيــة  الربامـــج يف  ومديـــرة 

ردنيــــــة« »الأ يــزوران 

وم�ؤ�ص�صة  اجلامعة  وقعت   - اجلامعة 

لل�رسق  ن�صانية  االإ اأجل  من  »هابيتات« 

ردن مذكرة تفاهم للتعاون بني  و�صط يف االأ االأ

�صغرية  قرو�س  تقدمي  جمال  يف  اجلانبني 

�رس الفقرية.  لغايات ال�صكن لالأ

ووقع املذكرة نيابة عن اجلامعة نائب رئي�س 

امل�ؤ�ص�صة  وعن  جرار  �صالح  الدكت�ر  اجلامعة 

ردنية« وموؤ�ض�ضة »هابيتات«  مذكرة تفاهم بني »الأ
�ضر الفقرية لتقدمي قرو�س �ضكنية للأ

عميد  �صت�كر« بح�ص�ر  »ت�ما�س  العام  مديرها 

الدكت�ر حم�د عليمات  العمل االجتماعي  معهد 

رامي  الدكت�ر  الدولية  العالقات  مكتب  ومدير 

علي. 

ومب�جب املذكرة تق�م امل�ؤ�ص�صة بتقدمي 

فراد ممن  قرو�س �صغرية لغايات ال�صكن لالأ

تت�ىل  حني  يف  معينة  �رسوط  عليهم  تنطبق 

البح�ث  واإج��راء  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 

اأب�اب  فتح  اإىل  اإ�صافة  امل�صرتكة  العلمية 

العمل  الب�رسية يف  امل�ارد  وتاأهيل  تدريب 

االجتماعي يف جامعة ك�ل�مبيا.

ال�فد  واأع�صاء  ج��رار  الدكت�ر  واأك��د 

خلدمة  العلمي  التعاون  لتعزيز  تطلعهما 

م�صالح البلدين ال�صديقني.

ال��دك��ت���ر   ا�صتقبل  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 

ج�����رار م���دي���رة ال����ربام����ج يف ال���ك��ال��ة 

اجل��ام��ع��ي��ة ال��ف��ران��ك��ف���ن��ي��ة يف ب���ريوت 

ال��ت��ع��اون  ت��ط���ي��ر  دي��ف��ن��ج��ي«  »�صيلفي 

العلمي بني اجلانبني. 

خالل  ال�صيفة  ج��رار  الدكت�ر  واطلع 

اللغة  ق�صم  رئي�س  ح�����رسه  ال���ذي  اللقاء 

ال��ف��رن�����ص��ي��ة ال���دك���ت����ر جن��ي��ب ال��رب�����ص��ي 

اجلامعة  �صهدتها  التي  ال��ت��ط���رات  على 

اللغات  لتعليم  برامج  اإن�صاء  يف  والت��صع 

العاملية احلية واهتمام اجلامعة باالنفتاح 

على العامل اخلارجي. 

اهتمام  اإىل  ال�صيفة  اأ���ص��ارت  ب��دوره��ا 

ال���ك��ال��ة ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي مع 

اجل��ام��ع��ة م��ن خ���الل ا���ص��ت��ح��داث ب��رام��ج 

تدريبية وتاأهيلية تخدم الباحثني ومدر�صي 

اللغة الفرن�صية يف اجلامعة. 

اجنازات  على  واملتابعة  االإ�رساف  اجلامعة 

امل�صاريع ال�صكنية التي يتم تنفيذها. 

وبح�صب املذكرة تت�ىل اجلامعة ا�صتالم 

االإ�رساف  جلان  وت�صكيل  املنتفعني  طلبات 

بزيارات  والقيام  القرو�س  منح  قب�ل  على 

الك�ص�فات  واإعداد  للعائالت  ميدانية 

التكلفة  ح�صاب  على  واالإ�رساف  الهند�صية 

كامل  على  ن�صائية  االإ واملتابعة  للمنزل 

البناء. 

دولية غري ربحية  م�ؤ�ص�صة  و»هابيتات« 

اإىل مت�يل م�صاريع دولية حمددة يف  تهدف 

ت�صطيب  اأو  بناء  من  ال�صكن  تط�ير  جمال 

ال�صكنية  ن�صاءات  االإ من  وغريها  �صيانة  اأو 

�رس املتعرثة ماليًا.  فراد واالأ لالأ

م�صاريع  تنفذ  اجلامعة  اأن  اإىل  ي�صار 

معهد  خالل  من  ريادية  علمية  وبرامج 

منظ�مة  اأ�ص�س  الذي  االجتماعي  العمل 

فراد واملجتمعات املحلية  متكاملة خلدمة االأ

يف  خ�ص��صًا  التنمية  جذور  اإر�صاء  هدفها 

مان  االأ �صبكة  لتعزيز  التط�عية  امليادين 

االجتماعي.

ردنية« حمط اأنظار املوؤ�س�سات الدولية »الأ



� ور�ش عمل

يف  وخمت�ص�ن  خرباء  ناق�س   - اجلامعة 

اجلامعة بح�ثًا ودرا�صات علمية تتعلق بتحديث 

واإعادة تاأهيل املدن والتجمعات ال�صكنية.

اخلا�صة  العمل  ور�صة  خالل  ذلك   جاء 

داب  االآ كلية  يف  اجلغرافيا  ق�صم  نظمها  التي 

دنى  االأ لل�رسق  الفرن�صي  املعهد  مع  بالتعاون 

�صكان والتط�ير  يف عمان وامل�ؤ�ص�صة العامة لالإ

احل�رسي.

 واأ�صار عميد الكلية الدكت�ر نهاد امل��صى 

ال�ص�ء  ت�صلط  التي  ال�ر�صة  عقد  اأهمية  اإىل 

ردن  االأ يف  الع�ص�ائية  التجمعات  م�اقع  على 

ور�ضة عمل حول اإعادة 

ردنية تاأهيل املدن والتجمعات ال�ضكانية بالأ

دون  بنيت  جتمعات  وهي  ولبنان  و�ص�ريا 

�صم�لها مبخططات تنظيمية مثل مراكز املدن 

اأي�صًا خميمات  واملناطق املجاورة لها وت�صمل 

الالجئني.

�صمن  يندرج  ال�ر�صة  عقد  اأن   واأ�صاف 

الذي  العلمي  البحث  بتعزيز  الكلية  اهتمامات 

املجتمع  يف  تنم�ية  وقطاعات  الباحثني  يخدم 

ردين. االأ

الدكت�ر  اجلغرافيا  ق�صم  رئي�س   ولفت 

املعل�مات  تبادل  اأهمية  اإىل  �صم�ر  اأب�  ح�صن 

التجمعات  تنظيم  جماالت  يف  واخلربات 

ال�صكانية مع اجلانب الفرن�صي واال�صتفادة من 

جتربة فرن�صا يف هذا املجال.

 وثمنت مديرة الدرا�صات يف املعهد الفرن�صي 

مع  وال�رساكة  التعاون  ل�جن�س(  )اليزابيث 

اجلامعة يف تبادل اخلربات العلمية التي تخدم 

الباحثني بني اجلانبني.

الدكت�ر  لل�ر�صة  العلمي  امل�رسف   وقال 

تبادل  اإىل  تهدف  ال�ر�صة  اإن  البلبي�صي  ح�صام 

تاأهيل  اإعادة  يف  واحلل�ل  العلمية  اخلربات 

وتقدمي  الع�ص�ائية  والتجمعات  املناطق 

اإ�رساك  اإىل   اإ�صافة  لها  املنا�صبة   اخلدمات 

الطلبة والباحثني واملهند�صني يف طرح اأفكارهم  

ح�ل م�ا�صيع تتعلق بتط�ير املدن التي ت�صهد 

ازدحامات  ب�رسية.

املدن   حتديث  عملية  دوافع  اأن  واأ�صاف 

ال��صع  لتن�صيط  اقت�صادية  ج�انب  ت�صمل 

اجتماعية  وج�انب  للمدينة  قت�صادي  االإ

املنطقة  ل�صكان  املعي�صية  الظروف  لتح�صني 

التاريخ  على  للمحافظة  ثقافية  وج�انب 

اآثار ب�رسية  للمنطقة مبا حتت�يه من  الطبيعي 

قدمية. 

ومناق�صة  بحث  ال�ر�صة  برنامج  وت�صمن 

امل�اقع  تط�ير  عملية  من  امل�صتفادة  اخلربات 

عر�س  اإىل  اإ�صافة  والع�ص�ائية  التاريخية 

برنامج جتمعات الُبنى التحتية لتط�ير ظروف 

يف  حالة  ودرا�صة  فقرية  لتجمعات  معي�صية 

�ص�ريا ملناطق ع�ص�ائية.

للتعذيب« »ل 

ردنية  ور�ضة عمل يف الأ

اجلامعة - نظمت كلية احلق�ق يف اجلامعة 

مركز  مع  بالتعاون  الدولية  العف�  ومنظمة 

�صحايا التعذيب ور�صة عمل لطبة الكلية برعاية 

عميد الكلية الدكت�ر ج�رج حزب�ن.

تتعلق  حماور  التدريبية  ال�ر�صة  وتناولت 

�صيا�صي(  اأو  اأث��ن��ي  اأ���ص��ا���س  )ع��ل��ى  بالتعذيب 

و�صحاياه  متار�صه  التي  واجل��ه��ات  وتعريفه 

نف�صية  اآث����ار  م��ن  يخلفه  وم���ا  ب��ه  وال��ق��ائ��م��ني 

التطبيقي  اجلانب  على  تركز  كما  وج�صدية. 

والرتكيز  عليهم  للمعتدى  الفعال  كاال�صتماع 

على نقاط مركزية دالة.

وتطرقت ال�ر�صة اإىل التعريف باملعاهدات 

الدولية التي عاجلت م��ص�ع التعذيب كاتفاقية 

مناه�صة التعذيب لعام1984.

ق�صم  رئي�صة  بح�صب  ال�ر�صة  هذه  وتاأتي 

اجلاغ�ب   حما�صن  الدكت�رة  العام  القان�ن 

التي  التدريبية  ال�ر�صات  من  �صل�صلة  �صمن 

طالب  �صخ�صية  �صقل  بهدف  الكلية  تنظمها 

للرتافع  قان�نية  مهارات  واإك�صابه  احلق�ق 

ن�صان فيما عقدت �صل�صلة  والدفاع عن حق�ق االإ

من املحاكمات ال�ص�رية.

ور�سة عمل تلم�ض احتياجات الوطن

�سورة تذكارية للم�ساركني يف الور�سة



� موؤمترات

ردنية«  »الأ اآداب  تدري�س  هيئة  اأع�ضاء 

ودولية اإقليمية  موؤمترات  يف  ي�ضاركون 
اجلامعة - �صارك  اثنا ع�رس ع�ص� هيئة تدري�س 

الدرا�صي  الف�صل  خالل  اجلامعة  يف  داب  االآ كلية  من 

يف  عقدت  علمية  م�ؤمترات  يف   2010/2009 ول  االأ

بلدان عربية واأجنبية. 

وتراأ�س عميد الكلية الدكت�ر نهاد امل��صى ندوة 

الف�صلية«  الرحلة  من  الكلية  »ح�صاد  بعن�ان  عقدت 

امل�ا�صيع  اأهم  امل�ؤمترات  يف  امل�صارك�ن  فيها  قدم 

تناولت  والتي  ومناق�صتها  بحثها  مت  التي  واملحاور 

م�ا�صيع متن�عة ما بني علم اللغة العربية والتاريخ 

وعلم االجتماع واجلغرافيا والفل�صفة. 

ومن اأهم امل�صاركات التي تناولتها الندوة:

)ق�صم  ما�صي  اأحمد  الدكت�ر  - م�صاركة 

فل�صفة  ثمة  )هل  م��ص�ع  تناولت  الفل�صفة(ب�رقة 

باأنها عربية؟(  يف   اأن تنعت  العربي ميكن  ال�طن  يف 

يف   / املعا�رسة  العربية  الفل�صفة  رهانات  م�ؤمتر 

الرباط – املغرب .

علم  )ق�صم  �صاري  حلمي  الدكت�ر  - م�صاركة 

)التحليل  م��ص�ع  تناولت  ب�رقة  االجتماع( 

االجتماعي يف االإعالم( يف  م�ؤمتر )التحليل االجتماعي 

يف االإعالم( / يف البحرين  . 

- م�صاركة الدكت�ر عي�صى م�صاروة )ق�صم علم 

تاأثري  )قيا�س  م��ص�ع  تناولت  ب�رقة  االجتماع( 

تطبيقية  حالة  التنمية:  على  املق�ص�د  غري  االإجناب 

ردن حتى 2025( )امل�ؤمتر االإح�صائي العربي  عن االأ

الثاين »ال تنمية بدون اإح�صاء«( / يف ليبيا .

)ق�صم  ال�صناق  املجيد  عبد  الدكت�ر  - م�صاركة 

ال�صلطة  )الدين  م��ص�ع  تناولت  ب�رقة  التاريخ( 

ردين( يف م�ؤمتر )الدين ال�صلطة  ال�صيا�صة :النم�ذج االأ

و�صط(/ يف برلني باملانيا. ال�صيا�صة يف ال�رسق االأ

)علم  الدق�س  حممد  الدكت�ر  - م�صاركة 

ت�صجيع  )طرق  م��ص�ع   تناولت  ب�رقة  االجتماع( 

م�ؤمتر  يف  اجلديدة(  املناطق  نح�  للهجرة  امل�اطنني 

العربي(/  ال�طن  يف  والتنمية  ال�صكانية  )امل�صكالت 

اخلرط�م – ال�ص�دان.

)ق�صم  النعيمات  �صالمة  الدكت�ر  - م�صاركة    

عبد  بن  )ح�صن  م��ص�ع  تناولت  ب�رقة  التاريخ( 

اأهل  تراجم   : امل��ص�م  وكتابه  احل�صيني  اللطيف 

م�ؤمتر  يف  الهجري(  ع�رس  الثاين  القرن  يف  القد�س 

)القد�س تاريخ وعمران(/حم�س - �ص�ريا . 

)ق�صم  كاتبي  غيداء خزنة  الدكت�رة  - م�صاركة 

التاريخ( ب�رقة تناولت م��ص�ع )القد�س يف الروايات 

التاريخية( يف م�ؤمتر )القد�س عرب التاريخ(/دم�صق 

– �ص�ريا.
- م�صاركة الدكت�رة ماجدة عمر )ق�صم الفل�صفة( 

يف  الفيل�ص�فات(  )الن�صاء  م��ص�ع  تناولت  ب�رقة 

 First Assembly of the International( م�ؤمتر

باري�س   /  )Network of Woman Philosophers
– فرن�صا.

-  م�صاركة الدكت�ر م��صى �صتي�ي )ق�صم علم 

 Local Loyality,Global( م�ؤمتر  يف  االجتماع( 

 Civility :Challenges and Responses for
 /   )Majority and Minority Communities
تقييم حالة  ، مبداخلة م��ص�عها  – فرن�صا  باري�س 

ردن(.  )االأ

ق�صم   ( البلبي�صي  ح�صام  الدكت�ر  م�صاركة    -  

 Monitoring( ب�رقة تناولت م��ص�ع )اجلغرافيا

 of Land degradation in Central Jordan
Using Remote Sensing imagery( يف )امل�ؤمتر 
الدويل تقنيات  اال�صت�صعار عن بعد ونظم املعل�مات 

اجلغرافية( / طرابل�س – ليبيا.

اللغة  )ق�صم  ح�صني  وليد  الدكت�ر  م�صاركة   -

)داللة  م��ص�ع  تناولت  ب�رقة  واآدابها(  العربية 

الت�صمني  �ص�ليني يف �ص�ء نظرية  االأ االقت�صاء عند 

الثاين  العاملي  )امل�ؤمتر  يف  جراي�س(  عند  التخاطبي 

اللغ�ية   الدرا�صات  -اإ�صالمية  واآدابها  العربية  للغة 

�صالمية العاملية  دبية وتطبيقاتها( / اجلامعة االإ واالأ

– ماليزيا.
اللغة  )ق�صم  امل��صى  نهاد  الدكت�ر  م�صاركة    -

)تعليم  م��ص�ع  تناولت  ب�رقة  واآدابها(  العربية 

الدويل  )امللتقى  يف  الع�ملة  ع�رس  يف  العربية  اللغة 

ول ح�ل الرتبية والتعليم – االإ�صالحات الرتب�ية  االأ

يف منظ�مة التعليم ( / جامعة جيجل – اجلزائر.

اجلامعة  يف  داب  االآ كلية  بداأت   - اجلامعة 

الدويل  املعريف  امل�ؤمتر  لعقد  والتح�صري   عداد  االإ

داب«  الذي �صيعقد خالل  ول بعن�ان »ح�ار االآ االأ

والع�رسين  احلادي  اإىل  ع�رس  التا�صع  من  الفرتة 

من مت�ز املقبل. 

م�ؤ�ص�صات  اأب�اب  اأوىل  تعترب  داب  االآ وكلية    

ردن، اإذ �صكل تاأ�صي�صها منعطفًا  التعليم العايل يف االأ

مهمًا يف م�صرية التعليم مع بدايات اإن�صاء اجلامعة 

عام 1962م.

والعلمية  التح�صريية  اللجنة  رئي�س  وقال 

اإن  امل��ص��ى:  نهاد  الدكت�ر  الكلية  للم�ؤمتر/عميد 

داب مثلت عن�انا رئي�صا متقدمًا يف امل�ؤ�ص�صة  كلية االآ

البيان  يف  املعرفية  اأبعاُدها  ثلت  َومتَّ اجلامعية، 

)اجلغرافيا(،  واآدابها(،واملكان  العربية  )اللغة 

االجتماع(،  )علم  والعمران  والزمان)التاريخ( 

النف�س(،  )علم  وال�جدان  )الفل�صفة(،  والعرفان 

بذلك  وَر�َصَمْت  ال�صيا�صية(،  )العل�م  والكيان 

معامل ال�ج�د يف املجتمع، ب�رسوطه املتكاملة لبناء 

ن�صانية التي تنت�رس للحياة. ال�صخ�صية االإ

ق�صام املتباينة   واأ�صاف اأن اخلطط الدرا�صية لالأ

ول الأ الدويل  املعريف  املوؤمتر  لعقد  التح�ضري  بدء 

ردنية داب« يف الأ  »حوار الآ
كانت تت��صل ببع�س امل�اد امل�صاعدة: ي�صتعري ق�صم 

من  اأو  التاريخ  من  مادة  واآدابها  العربية   اللغة 

الفل�صفة، مثاًل، ولكن هذا واأمثاله مل يكن لي�صتاأنف 

ؤلفات  َعْقَد الرتابط املعريف بحقه. وحقًا اأن بح�ثا وم�

ع�صاء هيئة التدري�س كانت تقت�صي بال�رسورة اأن  الأ

اآخر،  الباحث يف تخ�ص�س معني تخ�ص�صا  ي�صرتفد 

ولكن ذلك بقي �صكليًا اإىل حد بعيد.

وتابع الدكت�ر امل��ص���ى اأن امل�ؤمتر يهدف اإىل 

جتديد عقد الت�ا�صل بني التخ�ص�صات املتفا�صلة 

بني  امل�صرتكة  بحاث  االأ وحفز  داب،  االآ كلية  يف 

واالنفتاح  املختلفة،  دابية«  »االآ املعرفة  حق�ل 

بالتخ�ص�س الدقيق على ف�صائه املعريف العري�س، 

ال�رسدي  لل�صكل  املتعددة  القراءات  ف�صل  بيان  و 

بناء احلياة  داب يف  االآ كلية  ر�صالة  ال�احد،وجالء 

ن�صانية امل�صتنرية الر�صيدة. االإ

مناذج  تتناول  امل�ؤمتر  حماور  اإن  وقال 

وجدلية  والتاريخ  دب  االأ جدلية  من،  م�صخ�صة 

النف�س  وعلم  دب  االأ وجدلية  وال�صيا�صة  دب  االأ

النقد  وجدلية  والزمان  واملكان  دب  االأ وجدلية 

اللغة  وجدلية  واملجتمع  دب  االأ وجدلية  والفل�صفة 

التاريخ  اللغة والفكر وجدلية  واالجتماع وجدلية 

والفل�صفة ون�س واحد وقراءات متعددة .

م�عد  اآخر  اأن  اإىل  امل��ص�ى  الدكت�ر  ولفت    

امل�افق  االثنني  ه�  البحث  ملخ�س  ر�صال  الإ

م�عد  اآخر  واأن  املقبل،  اآذار  من  ع�رس  اخلام�س 

ثنني امل�افق احلادي  االإ البحث كاماًل ه�  ر�صال  الإ

والثالث�ن من اأيار القادم.

اال�صت�صارية  ال�رسف  هيئة  اأن   اإىل  ي�صار 

الدوري،  العزيز  عبد  الدكت�ر  ت�صم  للم�ؤمتر 

�ص�د، الدكت�ر عبد الكرمي  الدكت�ر نا�رس الدين االأ

والعلمية  التح�صريية  اللجنة  اأن   حني  غرايبة.يف 

للم�ؤمتر ت�صم:

الدكت�ر  )رئي�صًا(،  امل��ص��ى  نهاد  الدكت�ر  

كاي�د اأب� �صبحة، الدكت�ر حلمي �ص����اري، الدكت�ر  

ح�صن اأب� �صم�ر، الدكت�ر وليد عط�اري، الدكت�ر 

الدكت�رة  عبابن�ة،  جعف��ر  الدكت�ر  دي�ة،  اأب�  �صعد 

بني  حمم�د  والدكت�ر  كاتبي«،  »خزنة  غي�داء 

ي�ن�س.

للم�ؤمتر  داري��ة  واالإ التنظيمية  اللجنة  وت�صم 

الدكت�ر  )م���ق���ررًا(،  البلبي�صي  ح�صام  ال��دك��ت���ر 

الب�������دوي  اآم��ن��ة  وال��دك��ت���رة  ال��زع��ب��ي  م����روان 

والدكت�ر علي عنرب واإينا�س ال�صقريات . 
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ق�ضم الرتبية والتعليم 

مريكية يف اخلارجية الأ

 وجامعة فري�س �ضتيت يكرمان الدكتور ديراين

اجلامعة  رئي�س  م�صت�صار  منح   - اجلامعة 

الدكت�ر حممد عيد ديراين �صهادة تقدير من ق�صم 

مريكية  االأ اخلارجية  وزارة  يف  والتعليم  الرتبية 

وال�اليات  ردن  االأ بني  التعاون  تعزيز  يف  لدوره 

مريكية. املتحدة االأ

وتلقى الدكت�ر ديراين ر�صالة من نائب رئي�س 

جامعة فري�س �صتيت الدكت�ر فرتز اريك�ص�ن اأعرب 

فيها عن بالغ تقديره للدكت�ر ديراين لدعمه برنامج 

 NSLI-Y))National Security Language)
Initiative for Youth( الذي ميكن طلبة اأمريكيني 

من درا�صة اللغة العربية يف بلدان عدة.

يف  جامعته  رغبة  )اإرك�ص�ن(  الدكت�ر  واأبدى 

�صتى  يف  ردنية  االأ اجلامعة  مع  التعاون  م�ا�صلة 

املجاالت.

ردنيـــة« »الأ مــن  طالبـــة 

الكوريــة تفوز بذهبيــة اخلطابــة 

منار  الطالبة  فازت   - اجلامعة 

يف  ول  االأ باملركز  ال�رساحنة  فاروق 

امل�صابقة اخلطابية الرابعة للغة الك�رية 

التي  واإفريقيا  و�صط  االأ ال�رسق  يف 

عني  جامعة  يف  ل�صن  االأ كلية  يف  اأقيمت 

�صم�س امل�رسية.

طالبة  وهي  ال�رساحنة  وح�صلت 

اللغة  ق�صم  يف  رابعة  ال�صنة  م�صت�ى  يف 

الك�رية باجلامعة على جائزة وميدالية 

يف  ف�زها  ن�رس  كما  مرم�قة  و�صهادة 

ال�صحف وقن�ات التلفزة الك�رية.

الطالبة  عربت  ال�صدد  هذا  ويف 

ال�رساحنة عن مدى حبها لهذه اللغة من 

خالل الدراما الك�رية ودرا�صتها لها يف 

ردنية وك�ريا. كل من اجلامعة االأ

ق�صم  رئي�صة  اكدت  جانبها  من 

اللغة الك�رية يف اجلامعة الدكت�رة »يل 

ج�نغ اي« اأن االهتمام باللغة الك�رية 

م�صرية  ردن  االأ يف  ف�صيئًا  �صيئًا  يزداد 

اإىل اأن ال�صفارة الك�رية يف عمان تدر�س  

اإمكانية اإن�صاء مركز ثقايف للغة الك�رية 

ردن. لغري لناطقني بها يف االأ

التجارة  اأكادميي مقدمة من منظمة  تعاون  اجلامعة - ح�صلت اجلامعة على منحة 

كادمييني وامل�اطنني  العاملية (WTO( لتعزيز املعرفة ح�ل النطام التجاري الدويل بني االأ

و�صانعي القرار يف الدول النامية.

عمال يف اجلامعة باملنحة من بني 77 جامعة  وفاز املر�صد االقت�صادي التابع لكلية االأ

مت اختيار 15 فقط بعد اأن خ�صعت لدرجة عالية من املناف�صة.

مب�جبه  املنظمة  تق�م  حيث  كادمييني  االأ بني  التعاون  برنامج  �صمن  املنحة  وتاأتي 

ق�صايا  ح�ل  العام  واحل�ار  والبحث  التدري�س  جماالت  يف  كادميية  االأ الن�صاطات  بدعم 

التعاون  التجاري الدويل يف اجلامعات ومراكز البح�ث.

وتقدم املنظمة مب�جب املنحة دعمًا ماليًا للجامعات املختارة لتم�يل ن�صاطات التعاون 

ربع �صن�ات القادمة. خالل االأ

منحــــــــــــة 

عـــــــــــــم  د

بحــــــــاث الأ

التجــــارة يف 

الـدوليـــــــة

ردنيـة«  لـ »الأ

د. ديراين

تفوق اأردين يف اخلطابة الكورية
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عملية جراحية نادرة لطفل وزنه 900 غرام
 يف م�ضت�ضفى اجلامعة

اجلامعة - اأجرى فريق طبي اردين يف م�صت�صفى 

اجلامعة عملية جراحية نادرة ومتميزة على م�صت�ى 

طفال  لالأ القلب  ق�صطرة  جمال  يف  االو�صط  ال�رسق 

اخلّدج.

لقلب  اجلراحية  العملية  الطبي  الفريق  واجرى 

يعاين  ا�صب�عا  وع�رسين  ت�صعة  عمره  خداج  م�ل�د 

بهر اأدى اىل �صعف  من ان�صداد �صديد يف ال�رسيان االأ

ع�صلة القلب.

قلب  اأخ�صائي  �صم  الذي  الطبي  الفريق  وجنح 

اإياد  الدكت�ر  امل�صت�صفى  يف  والق�صطرة  طفال  االأ

املركزة  والعناية  طفال  االأ طب  وم�صت�صارة  العم�ري 

واأخ�صائية  بدران  اإميان  الدكت�رة  ال�الدة  حلديثي 

طفال والعناية احلثيثة للم�اليد اجلدد الدكت�رة  طب االأ

منار ل�اما، يف اإجراء عملية ق�صطره لت��صيع ال�رسيان 

بهر للطفل اخلداج الذي مل يتجاوز وزنة ت�صعمائة  االأ

بهر . غرام ويعاين من ان�صداد �صديد يف ال�رسيان االأ

الق�صطرة  عملية  ان  العم�ري  الدكت�ر  وقال 

بال�ن  طريق  عن  امل�صدود  ال�رسيان  لت��صيع  اجريت 

اجلزء  اإىل  الدم  )�صخ(  تروية  اإعادة  متت  وبالتايل 

حديثة  اأدوات  با�صتخدام  امل�ل�د  ج�صم  من  ال�صفلي 

ومت  التاجية  ال�رسايني  بق�صطرة  خا�صة  ودقيقة 

)2.5(مليمرت،  قطره  يبلغ  ببال�ن  ال�رسيان  ت��صيع 

مبينا ان وظيفة القلب عادت اىل و�صعها الطبيعي مما 

ب�صكل  ووزنه  وزيادة  الطفل  تغذية  امكانية  اىل  ادى 

جيد اىل 1500 غرام خالل �صهر واحد يف ق�صم العناية 

املركزة حلديثي ال�الدة.

اأخرى  مرة  االن�صداد  لتط�ر  نظرا  انه  وبني 

الثانية  للمرة  الت��صيع  عملية  اجريت  فقد  تدريجيا 

با�صتخدام بال�ن قطره 4 مليمرتات بعد مرور �صهر 

اإىل  اأن الطفل قد يحتاج  اإىل  وىل، الفتًا  العملية االأ من 

عملية جراحية من اجل ت��صيع ال�رسيان ب�صكل كلي 

م�صتقبليًا بعد بل�غه ال�زن املنا�صب الجراء عملية من 

هذا الن�ع.

على  ون�عّية  متمّيزة  تعد  العملية  هذه  ان  وقال 

وىل يف  و�صط وهي جترى للمّرة االأ م�صت�ى ال�رسق االأ

نظرًا  والعمر  ال�زن  بهذا  مل�ل�د  اجلامعة  م�صت�صفى 

الذي كان  امل�ل�د  التي �صجلت ومنها وزن  للظروف 

يبلغ 900 غرام.

ب�حدة  يتميز  اجلامعة  م�صت�صفى  اأن  اإىل  ي�صار 

عناية حثيثة مرّكزة حلديثي ال�الدة تتبع لدائرة طب 

احدث  وفق  30 �رسيرًا وهي جمهزة  ب�صعة  طفال  االأ

لت�اكب  با�صتمرار  تط�يرها  ويتم  العلمية  �ص�س  االأ

امل�صتجدات يف تخ�ص�س امل�اليد اجلدد.

اجلدد  بامل�اليد  العناية  يف  ال�حدة  و�صاهمت 

امل�صت�صفيات  خمتلف  من  واملح�لني  امل�صت�صفى  يف 

من  العديد  تقدم  مثلما  ال�طن،  اأنحاء  خمتلف  من 

العناية  الطبّية والتي تت�صدرها  اخلدمات واملتابعات 

مرا�س التي ت�صيب امل�اليد  العلمية احلثيثة لبع�س االأ

ال�زن،  يف  ال�صديد  النق�صان  امل�اليد ذوي  مثل عالج 

مثل  اجل�صم  اأجهزة  يف  اعتالل  من  يعان�ن  الذين  اأو 

اعتالالت الرئة اأو تك�رس خاليا الدم.

ي�مًا طبيًا  اأقام م�صت�صفى اجلامعة  اجلامعة - 

تط�عيًا جمانيًا يف البادية ال��صطى منطقة �صبعة/

  34 �صم  متكامل  طاقم  مب�صاركة  اجليزة،  ل�اء 

ومتط�ع  و�صيدالين  وممر�س  طبيب  بني  م�صاركًا 

الطبي  الي�م  فعاليات  يف  ووزعت  امل�صت�صفى.  من 

دوية تربع بها م�صت�صفى  جمم�عة من العالجات واالأ

اجلامعة و�رسكة دار الدواء.

امل�صت�صفى  مدير  اجلامعة  رئي�س  نائب  وقال 

امل�صت�صفى  ر�صالة  اإن  الق�صاة  الكرمي  عبد  الدكت�ر 

نف��س  يف  وغر�صه  التط�عي  العمل  دعم  على  تق�م 

240 حالة مر�ضية م�ضت�ضفى اجلامعة يعالج 
 يف يوم طبي تطوعي يف البادية الو�ضطى

اجل�صم  من  كان�ا  �ص�اء  امل�صت�صفى  يف  العاملني 

اأو التمري�صي مبا يخدم مناطق  داري  اأو االإ الطبي 

ال�طن من �صماله  النائية يف  الفقر واملناطق  جي�ب 

اإىل جن�به.

واأ�صار اإىل اهتمام اجلامعة وم�صت�صفاها بتلّم�س 

ذات  كافة  ردين  االأ املجتمع  مناطق  احتياجات 

من  اخل�ص��س  وجه  على  اخلا�صة  االحتياجات 

املناطق النائية واملناطق الفقرية تّيمنًا بالت�جيهات 

�صاحب  من  الكرمية  واملبادرات  ال�صامية  امللكية 

اجلاللة املتعلقة بتقدمي اخلدمات الالزمة يف املجاالت 

جي�ب  ملناطق  واالجتماعية  والت�ع�ية  ال�صحية 

املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  ن�عّية  وحت�صني  الفقر 

للم�اطنني من خالل م�صاعدتهم مبا متتلكه م�ؤ�ص�صات 

ال�طن وم�صت�صفياته من معطيات وكفاءات ت�ّظف 

ملعاجلة التحديات التي ت�اجه امل�اطنني خا�صة تلك 

املت�صلة بقطاعي ال�صحة والتعليم يف تلك املناطق.

دع��م  ع��ل��ى  ال��ت��ط���ع��ي  ال��ط��ب��ي  امل�صت�صفى  ع��م��ل 

املنطقة بفريق طبي متكامل �صمل كافة التخ�ص�صات 

طب  تخ�ص�صات  من  املنطقة  حتتاجها  التي  الطبية 

طفال والن�صائية والت�ليد والباطنية والطب العام  االأ

ذن  نف واالأ والعظام واملفا�صل واجلراحة العامة واالأ

الالزمة  بالعالجات  وتاأمينهم  والعي�ن،  واحلنجرة 

متت  حيث  امل�ؤهلة  التمري�صية  بالك�ادر  ودعمهم 

معاجلة ومعاينة وتقدمي امل�ص�رة والن�صائح الطبية 

تقدمي  اإىل  باالإ�صافة  مر�صية  حالة   240 من   كرث  الأ

املنطقة  الهايل  الالزم  وال�صحي  الت�ع�ي  الثثقيف 

املبكر  والك�صف  واملعدية  ال�صارية  مرا�س  االأ ح�ل 

عن �رسطان الثدي و�صبل ال�قاية والعالج من بع�س 

والتثقيفية  الت�ع�ية  الن�رسات  مرا�س من خالل  االأ

واملجالت التي ت�صدر عن امل�صت�صفى.

الطبي  العمل  �صري  اأن  اإىل  �صارة  االإ جتدر 

العامرية  بلدية  رئي�س  من  مبتابعة  مت  التط�عي 

اجليزة  ل�اء  وتعليم  تربية  ومدير  ال�صطل  دروي�س 

وال�جهاء يف  امل�ص�ؤولني  من  العالوين وعدد  زيدان 

البادية ال��صطى.

يوم طبي تطوعي يف البادية الو�سطى



� تتمات

رئي�س املجل�س الق�ضائي ووزير العدل

ردنية« يلتقيان طلبة »برنامج ق�ضاة امل�ضتقبل« يف »الأ

اجلامعة ومكافحة الف�ساد يف اتفاقية

املهم  التح�ل  اىل  الكركي  الدكت�ر  وا�صار 

يف  طالبة   )20( جناح  مبينًا   اجلامعية   للفتاة 

االنتخابات ما ي�صكل قفزة ن�عية حيث  ت�صري 

االح�صائيات اإىل ان ن�صبة الطالبات يف اجلامعة 

طلبة  جمم�ع  من   %67 بلغت  العام   هذا 

من  امل�فدين  من  ح�ايل%90  وان  اجلامعة 

ق�صام  اأوائل االأ اأن غالبية  اإىل  اإ�صافة  الطالبات 

من الطالبات اأي�صا.

�ص�ؤون  عميد  باأعمال  القائم  اأكد  بدوره 

الطلبة الدكت�ر عماد �صالح اهمية دور االحتاد 

يف ر�صم مالمح املرحلة املقبلة والتعاون خلدمة 

امل�صرية اجلامعية .

واعرب عن تقديره لعمداء الكليات واع�صاء 

قادت  التي  االنتخابات  على  امل�رسفة  اللجان 

العملية االنتخابية مبهنية عالية امل�صت�ى.

و�صلم الدكت�ر الكركي خالل احلفل الذي 

ح�رسه نائب  رئي�س اجلامعة الدكت�ر ب�صري 

التقديرية  الهدايا  الكليات  وعمداء  الزعبي 

للمكرمني. 

و�صع  ال�طني  امل�رسوع  هذا  اأن  واأ�صاف 

يف  العدالة  جهاز  لدعم  ال�زارة  وتبنته  اأ�ص�صه 

اململكة م�صريا اىل ان الربنامج ي�فر فر�س التحاق 

درا�صاتهم  كمال  الإ اأجنبية  جلامعات  اخلريجني 

العليا يف العل�م القان�نية .

للجامعة  ال�زارة  تقدير  عن  ع�دة  واعرب 

له  وفرت  الذي  الربنامج  هذا  قامة  الإ دعمها  على 

مق�مات النجاح خ�ص��صا ك�ادر تدري�صية م�ؤهلة 

وخطط وبرامج تعليمية متقدمة. 

الدكت�ر  احلق�ق  كلية  عميد  دعا  جانبه   من 

ج�رج حزب�ن الطلبة امل�صاركني يف الربنامج اإىل  

اهتمام  م�ؤكدا  الالمنهجيه  ن�صطة  باالأ االهتمام 

الكلية بتذليل العقبات اأمام الطلبة الإجناح الربنامج 

وفق ما خطط له. 

الطلبة  عر�س  مفت�ح  ح�ار  اللقاء  خالل  ودار 

خالله مداخالت ح�ل م�صرية الربنامج  الذي ي�صارك 

والربامج  وطالبة يف جمال اخلطط  طالبًا   140 فيه 

دارية.  التدري�صية والتدريبية واجل�انب االإ

ردنية الحتاد الثقايف للجامعات الأ

 يحتفي بالقد�س عا�ضمة للثقافة العربية

ال�رسيف  القد�س  اأهمية  على  رك��زت  �صعرية 

كظاهرة ح�صارية تنفرد دون �ص�اها من مدن 

العامل.

الفني م�رسحية معربة  وعر�صت يف احلفل 

فيما  املدائن«  »زه��رة  بعن�ان  اأغنية  وقدمت   

اأغنيات  الريم�ك  جامعة  وك���رال  فرقة  قدمت 

وطنية بهذه املنا�صبة.

وعلى هام�س االحتفال كرم الدكت�ر �صالح 

يف  اأعمالهم  املنتهية  داري����ة  االإ اللجنة  اع�صاء 

من  املخل�صة  جه�دهم  على  و�صكرهم  االحت��اد 

اجل رفعة االحتاد وازدهاره.

التنفيذيــة  الهيئــة  تكــرم  ردنيــة«  »الأ

ال�ضابــق لحتـاد طلبــة اجلامعــة 

حتاد ال�سابقون واحلايل الدكتور الكركي وروؤ�ساء الإ

عيون اجلميع ترنو اىل القد�ض
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خراج الفني الت�شميم والإ

ردنية مطبعة اجلامعة الأ
ردنية مطبعة اجلامعة الأ

وقاف ال�ضورية يف جملد �ضادر عن جلنة تاريخ بلد ال�ضام الأ

�صدر عن جلنة تاريخ بالد ال�صام يف اجلامعة املجلد 

بالد  لتاريخ  ال�صابع  الدويل  امل�ؤمتر  اعمال  من  الثاين 

برعاية  و�صتة  الفني  عام  اجلامعة  يف  عقد  الذي  ال�صام 

ملكية �صامية وتناول االوقاف يف بالد ال�صام منذ الفتح 

العربي اال�صالمي اىل نهاية القرن الع�رسين.

وا�صتمل املجلد الذي قام بتحريره رئي�س اللجنة 

من  ق�صمني  يف  وجاء  البخيت  عدنان  حممد  الدكت�ر 

�صتة  على  �صفحة  الف  وبح�ايل  املت��صط  القطع 

وع�رسين بحثا عاجلت ج�انب االوقاف يف �ص�رية منذ 

اواخر العهد االي�بي مرورا بالعهد اململ�كي ثم العهد 

العثماين باال�صافة اىل مرحلة االنتداب واال�صتقالل.

املت�فرة  املادة  اهمية  االبحاث  هذه  يف  وبرزت 

االوقاف  و�صجالت  ال�رسعية  املحاكم  �صجالت  يف 

باال�صافة اىل النق��س والنحا�صيات والعملة امل�ج�دة 

يف املحافظات ال�ص�رية.

امل�صيحية  االوقاف  الباحثني  من  عدد  وتناول 

مثل اوقاف االديرة واالوقاف االرث�ذك�صية واوقاف 

و�صكلت  الكنائ�س  قي�د  على  باالعتماد  الفرن�صي�صكان 

ا�صافة ن�عية يف معاجة م��ص�ع االوقاف.

وقال الدكت�ر البخيت يف مقدمة الكتاب انه لي�س 

وكبرية  �صغرية  كل  يف  يبحث  ان  م�ؤمتر  اي  مبقدور 

من  يثري  ما  مبقدار  هي  امل�ؤمتر  قيمة  ان  اىل  م�صريا 

ا�صئلة وت�صاوؤالت.

الباحثني  البخيت  الدكت�ر  دعا  ال�صدد  هذا  ويف 

دعا  كما  القدمية  وال�صجالت  امل�اد  كنائز  اكت�صاف  اىل 

وزارات االوقاف ودوائرها يف دول بالد ال�صام اىل تزويد 

الباحثني مبا لديها من وقفيات و�صجالت وقي�د.

يذكر ان م�ؤمتر تاريخ بالد ال�صام يعقد بدعم من 

الريم�ك  وجامعة  دم�صق  وجامعة  االردنية  اجلامعة 

بتاريخ  البحث  بهدف  املا�صي  القرن  �صبعينات  منذ 

دول بالد ال�صام من جميع االوجه.

�صدر عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة العدد 

ردنية يف اإدارة  الرابع من املجلد اخلام�س من املجلة االأ

عمال. االأ

عمال ردنيــة يف اإدارة الأ املجلــة الأ
وا�صتمل هذا العدد من املجلة التي يراأ�س حتريرها 

الدكت�ر حم�صن خمامرة على جمم�عة من الدرا�صات 

العربية  باللغتني  عمال  االأ اإدارة  جمال  يف  والبح�ث 

واالإجنليزية .

بحثًا  ال�صب�ع  �صند  �صليمان  الباحث  قدم  حيث 

ردنية  االأ ال�صناعية  ال�رسكات  تبني  »مدى  بعن�ان 

عن  واملحا�صبة  البيئية  دارية  االإ املحا�صبة  لتقنية 

التكاليف البيئية«.

ويا�صمني  عبيدات  حممد  الباحثان  وقدم    

اختيار  يف  امل�ؤثرة  »الع�امل  بعن�ان  بحثًا  ال�رسابي 

ماركة العط�ر الن�صائية.

العرود و طالل  �صاهر فالح  الباحثان  قدم  بينما 

تكن�ل�جيا  »ج�دة  بعن�ان  بحثًا  �صكر  حمدون 

يف  الداخلي  التدقيق  كفاءة  يف  واأثرها  املعل�مات 

العامة  امل�صاهمة  واخلدمية  ال�صناعية  ال�رسكات 

ردنية«. االأ

وقدم الباحث�ن ف�ؤاد جنيب ال�صيخ، وجدان حممد 

»�صاحبات  بعن�ان  بحثاُ  ملحم   ويحيى  العكاليك، 

ردن: �صمات وخ�صائ�س«. عمال الرياديات يف االأ االأ

ب�صري  اجلراح،  اإدري�س  الباحث�ن  قدم   فيما 

ظاهرة  »اختبار  بعن�ان  بحثًا  حداد  وفايز  خمي�س، 

الفرتة  خالل  عمان  ب�ر�صة  يف  ال�صهري  االجتار  اأثر 

.»2006-2002

م�رس  و  اخلدا�س  الدين  ح�صام  الباحثان  وقدم 

حما�صبة  تطبيق  »نتائج  بعن�ان  بحثًا  اللطيف  عبد 

دوات املالية يف الدول النامية: حالة  القيمة العادلة لالأ

ردين«. القطاع امل�رسيف االأ

�صدر عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة العدد 

الثاين من املجلد ال�صاد�س والثالثني من جملة در�صات 

العل�م الهند�صية وهي جملة علمية حمكمة.

عدد جديد من جملة درا�ضات العلوم الهند�ضية
وا�صتمل هذا العدد من املجلة التي يراأ�س حتريرها 

ؤاد كتانة على جمم�عة  عميد البحث العلمي الدكت�ر ف�

العل�م  حقل  يف  القيمة  والبح�ث  الدرا�صات  من 

الهند�صية باللغتني العربية واالجنليزية.

بحثًا  مريزا  عبداهلل  فائز  الباحث  قدم  حيث 

اخل�ا�س  على  ال�صيلكا  غبار  ا�صتخدام  بعن�ان»تاأثري 

املعاد  الركام  من  املنتجة  للخر�صانة  امليكانيكية 

تدويره«.

بعن�ان  درا�صة  جلهم  ع�صام  الباحث  وقدم 

االملني�م  ملنت�جات  امليكانيكي  ال�صل�ك  »حت�صني 

امل�صنعة بطريقة التلبيد ب�ا�صطة امليكرويف باالعتماد 

على مقدار ال�صغط قبل التلبيد وزمن التلبيد«.

بحثًا  الرديني  عبدالرحمن  الباحث  قدم  بينما 

بعن�ان » برام�صي�م كادت�م يق�م با�صتجابات حركية 

بفعل حتفيز كهربائي خارجي«.

درا�صة  عبيد  وهاين  حماد،  رزق  الباحثان  وقدم 

ب�ابة  مل�رسوع   51  )STC) عزله  »حائط  بعن�ان 

االردن«.

يف حني قدم الباحث ه�صام حممد حمدان درا�صة 

بعن�ان »ا�صتقرارية م�لدات الت�ربينات اله�ائية«.

الف�زان  عبدالعزيز  بن  �صالح  الباحث  وقدم 

درا�صة بعن�ان »ا�صرتاطات ت�فري م�اقف ال�صيارات 

ح�صب ن�ع اال�صتعمال يف بع�س املدن ال�صع�دية«.

وقدم الباحث�ن طارق عبداحلافظ العزب، حممد 

قا�صم الع�دات، وفايز »حممد �صليم« العي�صى درا�صة 

�صندوقي  �صم�صي  لطباخ  احلراري  داء  لالأ جتريبية 

ب�عاء طبخ مزعنف يف االردن .


