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�لقت�ساديـــة �لتنميـــة  علـــى  �لف�ســـاد  �أثـــر 
ردنيـــة«  و�لجتماعيـــة موؤمتـــر يف »�لأ

ن�شاء �أكادميية تدريب  �جلامعة - ت�شعى �جلامعة لإ

عد�د طلبة تكنولوجيا �ملعلومات ومدهم  د�خل حرمها لإ

باملهار�ت �لالزمة ل�شوق �لعمل.

وكان رئي�س �جلامعة �لدكتور خالد �لكركي �إلتقى 

�ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�شالت  وزير  مكتبه  يف 

كادميية �لتدريبية  مرو�ن جمعة، وبحثا فكرة �إن�شاء �لأ

نظر� حلاجة �لطلبة و�لباحثني عن عمل �إىل جمموعة من 

�شا�شية مثل �لت�شالت.  �ملهار�ت �لأ

ي�شمى  ما  ��شتحد�ث  �إمكانية  �جلانبان  وبحث 

باأجهزة  �لطلبة  لتزويد  �آلية  و�إيجاد  �ملتنقل«  »باملخترب 

�لتعلم   يف  ل�شتخد�مها  �لتكلفة  منخف�شة  حا�شوب 

با�شتخد�م بر�مج تكنولوجيا �لت�شالت.

و�أبدى  �لدكتور �لكركي ��شتعد�د �جلامعة لو�شع 

جمال  يف  خ�شو�شا  لديها  �لتي  كادميية  �لأ �خلرب�ت 

تكنولوجيا �ملعلومات حتت ت�رصف �لوز�رة.

و����ش��ت��ع��ر���س ب���ر�م���ج �جل���ام���ع���ة و�إجن���از�ت���ه���ا 

�ل�شنو�ت  خالل  �نه  �إىل  م�شري�  �مل�شتقبلية،  وتطلعاتها 

�خلم�س �ملقبلة �شيعود �إىل �جلامعة خم�شمائة موفد من 

حملة درجة �لدكتور�ه، منهم خم�شة وع�رصون موفد� 

يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات.

�إىل ذلك �تفق �جلانبان على ربط �جلامعة بكلياتها 

�ل�رصعة  عالية  �لنرتنت  �شبكة  بو��شطة  �لعقبة  يف 

ل�شتخد�مها يف جمال �لتعلم عن بعد وبث �ملحا�رص�ت 

�مل�شرتكة بني �لعقبة وعمان.

�لتي  للجامعة  �لوز�رة  دعم  جمعة  �أكد  جانبه  من 

�ملتميزة  �جلامعات  و�هم  �كرب  »من  باأنها  و�شفها 

�لوز�رة   �أن  م�شيفا  و�لعاملي«،  �ملحلي  �مل�شتويني  على 

جمال  يف  عامليا  �ملناف�شة  �إىل  ت�شعيان  و�جلامعة 

تكنولوجيا �ملعلومات. 

�شياء  �لدكتور  �جلامعة  رئي�س  نائبا  �للقاء  وح�رص 

�لدين عرفة و�لدكتور ب�شري �لزعبي  وعميد �شوؤون �لطلبة، 

مدير وحدة �لقبول و�لت�شجيل �لدكتور عماد �شالح ومدير 

�رصكة  ومدير  مبي�شني  و�شام  �لدكتور  �حلا�شوب  مركز 

ردنية �ملهند�س يو�شف �لطرمان. �شبكة �جلامعات �لأ

�جلامعة - يف �إطار �تفاقية �لتعاون 

�مل��وق��ع��ة ب��ني �جل��ام��ع��ة وه��ي��ئ��ة مكافحة 

�لف�شاد تنظم �جلامعة يف �خلام�س ع�رص 

م���ن ن��ي�����ش��ان �مل��ق��ب��ل م���وؤمت���رً� ب��ع��ن��و�ن 

»�لف�شاد و�ثاره على �لتنمية �لقت�شادية 

و�لجتماعية«.

وي����رك����ز �مل����وؤمت����ر ع���ل���ى �ل��ف�����ش��اد 

باعتباره ظاهرة عاملية وجدت مع وجود 

جميع  وت��و�ج��ه  �لن�شانية  �ملجتمعات 

دول �لعامل .

�لتح�شريية  �للجنة  رئي�س  وق���ال 

عميد معهد �لعمل �لجتماعي يف �جلامعة 

�لدكتور حمود عليمات �إن �ملوؤمتر يهدف 

�لردن  يف  �لف�شاد  ظاهرة  ت�شخي�س  �ىل 

وبيان ��شكاله و��شباب �نت�شاره و�لثار 

عام  ر�أي  ب��ل��ورة  �ج��ل  م��ن  عنه  �لناجته 

م�شاد له.

و����ش��اف �ن �مل��وؤمت��ر ي��ت��ن��اول عدة 

حماور يرتبط بها �لف�شاد �همها  �ملحور 

بر�ز عالقة �لف�شاد  �لقت�شادي و�ملايل لإ

وعد�لة  كالفقر  �لقت�شادية  باملتغري�ت 

توزيع �لدخل و�ملناخ �ل�شتثماري وهدر 

�ملال �لعام و�لتهرب �ل�رصيبي .

ويتناول �ملوؤمتر �ملحور �لجتماعي 

نظر� لالثار �ل�شلبية �لتي يرتكها �لف�شاد 

على �ملجتمع من خالل زعزة �لثقة بالقيم 

�لجتماعية و�ملوؤ�ش�شية و�لخالقية .

د�ري و�ملوؤ�ش�شي   وي�شلط �ملحور �لإ

ط���ار  و�لإ د�رة  �لإ فعالية  على  �ل�����ش��وء 

تزد�د  �لف�شاد  من  �لتقليل  يف  �ملوؤ�ش�شي 

مع تعزيز كل من حكم �لقانون و�لرقابة 

و�مل�شاءلة و�ل�شفافية.

يتناولها  �لتي  �ملهمة  �ملحاور  ومن 

يبني  �ل���ذي  �لقانوين   �مل��ح��ور  �ملوؤمتر  

�لقانون  و�ن��ف��اذ  �لف�شاد  �أف��ع��ال  جت��رمي 

من  تعترب  �ل��ت��ي  �لت�رصيعات  و����ش��د�ر 

�ل�رصوريات ملحاربة هذه �لظاهرة.

و��شار �لدكتور عليمات �ىل �ن �ملحور 

�ملحور  هو  �ملوؤمتر  يتناوله  �لذي  �لخري 

مبمار�شة  �ملرتبط  �لف�شاد  وه��و  �ملهني 

مهنة معينة متكن �شاحبها من ��شتغاللها 

لتحقيق مكا�شب غري م�رصوعة.

ت�ساالت الدكتور الكركي م�ستقباًل وزير االإ



� وفود

�جلامعة  رئي�س  نائب  بحث   - �جلامعة 

يف  لقائه  خالل  �لق�شاة  �لكرمي  عبد  �لدكتور 

بحاث  لالأ �لفرن�شي  �ملعهد  عام  مدير  مكتبه 

تعزيز  لورينيت«  »مي�شيل  �لدكتور  و�لتنمية 

�لتعاون �لعلمي بني �جلانبني.

عميد  ح�رصه  �لذي  �للقاء  خالل  وجرى 

و�أ�شتاذ  �لكفاوين  عمر  �لدكتور  �لزر�عة  كلية 

�جلامعة  رئي�س  نائب  �لتقى   - �جلامعة 

�أمريكيًا  �أكادمييًا  وفدً�  جر�ر  �شالح  �لدكتور 

برئا�شة مدير برنامج در��شة �حلقوق يف �ل�رصق 

مريكية  �لأ هل«  »�شيتون  جامعة  يف  و�شط  �لأ

�لدكتور برينادفرميون.

وت����ب����ادل �ل���دك���ت���ور ج�����ر�ر �حل���دي���ث مع 

�أع�شاء �لوفد حول �وجه �لتعاون �ملمكنة بني 

�جلامعتني خ�شو�شا يف ميادين تبادل �خلرب�ت 

ردنية« وفد �أكادميي �أمريكي يزور »�لأ

�لتعليمية يف �لعلوم �لقانونية .

كلية �حلقوق  �ل�شيف عميد  �لوفد  و�لتقى 

مر�حل  عر�س  �لذي  حزبون  جورج  �لدكتور 

�لتدريبية  وبر�جمها  وخططها  �لكلية  �إن�شاء 

بكفاء�ت  �لق�شائي  �جلهاز  رفد  يف  ودورها 

قانونية موؤهلة.

و�لتقى �لوفد �ل�شيف مدير وحدة �ل�شوؤون 

قدم  �لذي  �بر�هيم �جلازي  �لدكتور  �لقانونية 

تقوم  �لتي  �ملهام  طبيعة  حول  و�فيًا  �رصحًا 

�لت�رصيعات  م�شاريع  �شياغة  يف  �لوحدة  بها 

اجلامعية. 

�حلا�شوب  مركز  �ل�شيف  �لوفد  وز�ر 

و�لتقى مديره  �لدكتور و�شام �ملبي�شني �لذي 

بنية  توفري  يف  �ملركز  دور  حول  �رصحًا  قدم 

حتتية لنظمة �ملعلومات �حلا�شوبية �لتي تخدم 

د�رية يف  �جلامعة. �لعملية �لتدري�شية و�لإ

ردنية« و�آخر فرن�سي يزور »�لأ

�لدكتور  �جلامعة  يف  للمياه  �ليون�شكو  كر�شي 

حممد �شطناوي �إمكانية تبادل زيار�ت �أع�شاء 

�إىل  �إ�شافة  و�لطلبة  و�لباحثني  �لتدري�س  هيئة 

�لطب  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعلمية  �لبحوث  �إجر�ء 

و�لزر�عة و�ملياه و�لطاقة.

على  �ل�شيف  �ل��ق�����ش��اة  �ل��دك��ت��ور  و�ط��ل��ع 

�شهدتها  �لتي  و�ل��ت��ط��ور�ت  �جلامعة  م�شرية 

و�ملعاهد  �لكليات  �إن�شاء  يف  �لتو�شع  خ�شو�شا 

و�ملر�كز �لعلمية و�لبحثية �لتي تخدم �أغر��س 

�لعملية �لتعليمية يف �جلامعة.

ي�شار �إىل �أن �ملعهد �لفرن�شي يرتبط بعالقات 

ردنية من خالل  وثيقة مع �ملوؤ�ش�شات �لعلمية �لأ

على للعلوم  �إبر�م مذكرة تعاون مع �ملجل�س �لأ

و�لتكنولوجيا.

مريكي الدكتور جرار يتو�سط الوفد االأ

الدكتور الق�ساة ي�ستقبل وفدًا فرن�سياً



� �صدارات اإ

جملد  �شومان  عبد�حلميد  موؤ�ش�شة  عن  �شدر 

عام  �ملنتدى  يف  عقدت  ندوة  �أعمال  يتناول  جديد 

�لفني وثمانية حتت عنو�ن »حممد عدنان �لبخيت: 

ؤ�ش�شًا«. موؤرخًا، وموثقًا، و�أ�شتاذً�، ومو

�أبو  هند  �لدكتورة  و�لباحثة  �ملوؤرخة  وقالت 

ت�شعمئة  يف  يقع  �لذي  للمجلد  توطئتها  يف  �ل�شعر 

ل  �ملوؤلف  هذ�  �إن  �ملتو�شط  �لقطع  من  �شفحة 

ملنتدى  ك�شيٍف  �لبخيت  �لدكتور  عن  يتحدث 

�شومان عام �لفني وثمانية فقط و�منا يتحدث عنه 

كموؤرخ وموثق و�أكادميي.

�لدكتور  حلياة  يوؤرخ  �ملجلد  �أن  و��شافت 

م  �لبخيت �لكادميية يف ثالث جامعات، جامعته �لأ

ؤتة �لتي يحتفظ  ردنية وجامعة مو وهي �جلامعة �لأ

�لتي  و�جلامعة  وطيبة،  حميمة  بذكريات  لها 

�أ�ش�شها يف قلب �لبادية وترك فيها جزءً� من روحه 

ووجد�نه وهي جامعة �ل �لبيت.

قالت  و�لتاأريخ  �لتوثيق  مبحور  يتعلق  وفيما 

�أ�ش�س  �لبخيت  �لدكتور  �إن  �ل�شعر  �أبو  �لدكتورة 

�لعربية  �لبالد  �لتوثيقية �جلامعية يف  �ملر�كز  �أهم 

�أعطى  �أنه  كما  و�ملخطوطات  �لوثائق  مركز  وهو 

خالل  من  �لتاأريخ  يف  �ل�شد�رة  موقع  �ل�شام  بالد 

موؤمتر بالد �ل�شام وجلنة تاريخ بالد �ل�شام.

�لباحثني و�لد�ر�شني  وقدم يف �ملجلد عدد من 

من  جملًة  وحمبيه  �لبخيت  �لدكتور  وطلبة 

و�لفكرية  �لتاريخية  �أعماله  يف  �ملعمقة  �لدر��شات 

م�شريته  حول  �شهاد�ت  جمموعة  �إىل  بالإ�شافة 

ن�شانية. �ملهنية و�لإ

ر�فق  عبد�لكرمي  �لتاريخ  يف  �شتاذ  �لأ فقدم 

�لبخيت«  در��شات  يف  »�ل�شام  حول  در��شة 

تتميز  �لبخيت  �لدكتور  بحوث  �أن  �إىل  فيها  �أ�شار 

باعتمادها على �مل�شادر �لعربية و�مل�شادر �لرتكية 

وروبية من  �لأ �مل�شادر  �إىل  بالإ�شافة  و�لعثمانية، 

 �لدكتور حممد عدنان �لبخيت:

�ستــاذً� وموؤ�س�ســًا  موؤرخــًا وموثقــًا و�أ

كتب �لرحالة �لذين �مو� بالد �ل�شام.

�مللكية  �لبيت  �ل  موؤ�ش�شة  يف  �لباحث  وحتدث 

�لرو��شية يف در��شته عن  �شالمي مهدي  �لإ للفكر 

خالل  من  و�لب�رصية  �لتاريخية  �لردن  جغر�فية 

ون�رصها  ترجمها  �لتي  �لعثمانية  �لطابو  دفاتر 

�لدكتور �لبخيت و�لدكتور نوفان �حلمود.

حممد  �لكربى  عمان  �أمانة  يف  �ملهند�س  وقدم 

رفيع �شهادة له على �أعمال �لدكتور �لبخيت حتت 

وتوثيقه  �لبخيت  در��شات  يف  ردن  »�لأ عنو�ن 

كادميي«. و��رص�فه �لأ

من جانبه قدم �أ�شتاذ �لتاريخ يف جامعة بري زيت 

عمال  لأ ودر��شة  قر�ءة  يزبك  حممود  �لفل�شطينية 

�لدكتور �لبخيت �ملتعلقة بفل�شطني �لعثمانية حتت 

ؤلفات �لبخيت«. عنو�ن »فل�شطني يف مو

دم�شق  جامعة  يف  �لتاريخ  �أ�شتاذة  قدمت  كما 

يف  »فل�شطني  ب��ع��ن��و�ن  در�����ش���ة  قا�شمية  خ��ريي��ة 

موؤمتر�ت بالد �ل�شام: مر�جعة وتقيي«.

�ل�شعر يف در��شة  �بو  �لدكتورة هند  وتناولت 

و�لب�رصية و�لقت�شادية  �لتاريخية  لها �جلغر�فيا 

حترير  دفاتر  على  بالعتماد  وجو�رها،  للقد�س 

�لدكتور  ون�رصها  ترجمها  �لتي  �لقد�س  و�وقاف 

�لبخيت ونوفان �ل�شو�رية كم�شادر.

جامعة  يف  �لعربية  �للغة  �أ�شتاذ  حتدث  فيما 

ؤتة �شمري �لدروبي عن منهج �لبخيت و�ل�شو�رية  مو

يف حتقيق �لن�شو�س ون�رصها.

�للبنانية  �جلامعة  يف  �لتاريخ  �أ�شتاذ  وقدم 

ع�شام خليفة در��شة بعنو�ن »�جلغر�فيا �لتاريخية 

در��شات  يف  لبنان  عن  و�لقت�شادية  و�لب�رصية 

حممد عدنان �لبخيت«.

يف  �لجنليزية  �للغة  �أ�شتاذ  حتدث  بينما 

م�شاهمة  عن  ع�شفور  حممد  ردنية  �لأ �جلامعة 

�لدكتور �لبخيت يف �لتخطيط لكتاب تاريخ �لب�رصية 

وحتريره.

نوفان  ردنية  �لأ �جلامعة  يف  �لتاريخ  و�أ�شتاذ 

�لوثائق  مركز  تاأ�شي�س  مو�شوع  �ل�شو�رية  رجا 

و�ملخطوطات  ردنية  �لأ �جلامعة  يف  و�ملخطوطات 

و�لوثائق �مل�شورة و�لفهار�س �ملن�شورة.

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف  �لباحث  وقدم 

ت�شوير  حول  در��شة  �ملدين  زياد  �لبحرين  يف 

�ل�رصعية  �ملحاكم  و�شجالت  �لعربية  �ملخطوطات 

�مل�شجد  مكتبة  وخمطوطات  �لوقاف  ودفاتر 

ون�رص  �لفل�شطينية  �ملكتبات  خمتلف  من  �لق�شى 

فهار�شها.

�لتاريخ يف جامعة موؤتة حممد  وتناول ��شتاذ 

بتجميع  �لبخيت  �لدكتور  �هتمام  �لطر�ونة  �شامل 

جلامعة  رئا�شته  خالل  �لكرك  حمافظة  وثائق 

موؤتة.

�لبيت  �ل  جامعة  يف  �لتاريخ  �أ�شتاذ  قدم  كما 

جديد  »�شوء  بعنو�ن  در��شة  �لقهو�تي  ح�شني 

غريها  وعلى  نابل�س  بلدية  وثائق  م�شور�ت  على 

عدنان  حممد  وفرها  �لتي  �لوثائق  م�شور�ت  من 

�لبخيت للباحثني يف جامعة �ل �لبيت«.

وتناول ��شتاذ �للغة �لعربية يف جامعة �لزيتونة 

حممد �ملجايل �لتجربة �لثقافية يف جامعة موؤتة يف 

فرتة رئا�شة �لدكتور �لبخيت.

ؤتة فايز  وقدم �أ�شتاذ �للغة �لعربية يف جامعة مو

�لنه�شوي  �مل�رصوع  ؤتة  مو حول  در��شة  �لقي�شي 

ؤتة  مو ر�شالة  �لبخيت  وعي  يف  )قر�ءة  �جلديد 

�حل�شارية وترجمتها �إىل وقائع يومية(.

�لبيت  �ل  �لتاريخ يف جامعة  �أ�شتاذ  قدم  بينما 

حم��م��د �لرن������اوؤوط در����ش��ة ب��ع��ن��و�ن »�ل��ع��الق��ات 

ردنية �ل�شورية من خالل �لوثائق �لها�شمية«. �لأ

وقدم �أ�شتاذ �لتاريخ يف جامعة �ل �لبيت عليان 

�جل��ال��ودي در����ش��ة بعنو�ن »�ل��ع��الق��ات �لردن��ي��ة 

 –1921 �لها�شمية  �لوثائق  خالل  من  �ل�شعودية 

1951 م«.

�لقد�س  جامعة  يف  �لتاريخ  �أ�شتاذ  قدم  بينما 

�لردنية  »�لعالقات  بعنو�ن  در��شة  غنامي  زهري 

�لوثائق  خالل  من  �ل�شفتني  ووحدة  �لفل�شطينية 

�لها�شمية«.

ؤتة عي�شى �بو  وقدم �أ�شتاذ �لتاريخ يف جامعة مو

.»I.P.C شليم در��شة بعنو�ن »خط حيفا � بغد�د�

ردنية  �لأ �جلامعة  يف  �لكيمياء  �أ�شتاذ  وتناول 

للبحث  �لبخيت  �لدكتور  �د�رة  �لناظر  مو�شى 

ردنية. �لعلمي يف �جلامعة �لأ

�جلامعة  يف  �لعربية  �للغة  �أ�شتاذ  قدم  بينما 

»حممد  بعنو�ن  در��شة  �ملا�شي  �شكري  ردنية  �لأ

عدنان �لبخيت و�لفعل �لثقايف يف جامعة �ل �لبيت«.

وقدم �أ�شتاذ �للغة �لعربية يف جامعة فيالدلفيا 

حممد عبيد�هلل در��شة بعنو�ن »فن �ملقالة �لتاريخية 

عند حممد عدنان �لبخيت«.

�لجنليزية  �للغة  ق�شم  يف  �شتاذ  �لأ وتناول 

�لقا�شي  ثائر  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جامعة  يف 

�لدكتور  �عمال  يف  و�لتاريخ  �لدب  مو�شوع 

�لبخيت.

�جلامعة  يف  �لهند�شة  كلية  يف  �شتاذ  �لأ وقدم 

�مل�شاريع  عن  موجزً�  طنطاوي  ح�شن  �لها�شمية 

�لهند�شية �لتي طرحت يف جامعة موؤتة خالل فرتة 

رئا�شة �لدكتور �لبخيت للجامعة.

يف  �لزر�عية  للخدمات  �ل�شابق  �ملدير  وحتدث 

�لزر�عة و�حل�شاد  عن  �لذنيبات  موؤتة طه  جامعة 

�ملائي يف جامعة موؤتة.

وعبد�هلل  �ل�شاحلي  عدنان  من  كل  وتناول 

�لرقاد و�أكرم �شديفات مو�شوع �حل�شاد �ملائي يف 

جامعة �ل �لبيت.

ور�سة عمل تالم�س احتياجات الوطن
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خراج الفني الت�شميم والإ

ردنية مطبعة اجلامعة الأ
ردنية مطبعة �جلامعة �لأ

جملة در��سات يف علوم �ل�سريعة و�لقانون

�شدر عن عمادة �لبحث �لعلمي يف �جلامعة �لعدد �لثاين 

علوم  يف  در��شات  جملة  من  و�لثالثني  �ل�شاد�س  �ملجلد  من 

�ل�رصيعة و �لقانون.

و��شتمل �لعدد من �ملجلة �لتي ير�أ�س حتريرها �لدكتور 

عبد �لكرمي �لق�شاة على جمموعة من �لدر��شات و�لبحوث يف 

جمال علوم �ل�رصيعة و�لقانون باللغة �لعربية.

فقدم �لباحث يا�رص بن �إ�شماعيل بحثًا بعنو�ن »�أ�شلوب 

�ل�رصط يف �شحيحي �لبخاري وم�شلم«.

بحثًا  �لطر�يرة  �أحمد  حممود  حممد  �لباحث  وقدم   

بعنو�ن »�أحكام �ختالف �مل�شارب مع رب �ملال فيما يتعلق 

�شالمي« . بالت�رصفات و�لربح يف �لفقه �لإ

در��شة  خطاطبة  م�شطفى  عدنان  �لباحث  قدم  بينما 

ن�شاين و عو�مله ومبادئه عند �بن  بعنو�ن »مر�حل �لنمو �لإ

�لقيم« .

بحثًا  �لرفاعي  ح�شني  �إبر�هيم  ردينا  �لباحثة  وقدمت 

�شمعيًا  �ملعاقني  ب�شالة  �ملتعلقة  �لفقهية  حكام  »�لأ بعنو�ن 

وقو�عدها �لفقهية« .

بحثًا  خليفات  �لكرمي  عبد  عدنان  �لباحث  قدم  فيما 

بعنو�ن »قر�ءة يف قوله تعاىل )يدنني عليهن من جالبيبهن(.

علي  �هلل  وعبد  �لرفاعي  حممد  فاطمة  �لباحثان  وقدم 

يف  وتطبيقاته  �أحكامه  »�ل�شتئناف:  بعنو�ن  بحثًا  �ل�شيفي 

�لعدة«.

بعنو�ن  بحثًا  �حلياري  �إبر�هيم  �أحمد  �لباحث  وقدم 

�لفعل  دعوى  تقادم  مدة  بدء  »�لجتاهات �حلديثة يف حتديد 

�ل�شار« .

�لرفاعي  ح�شني  �إبر�هيم  ردينا  �لباحثان  قدم  كما 

�لهجر  »�أحكام  بعنو�ن  بحثا  �لطو�لبة  علي  وحممد حممود 

�شالمي« . يف �لفقه �لإ

»حكمة  بعنو�ن  بحثًا  �لباز  �أحمد  عبا�س  �لباحث  وقدم 

�لفتوى  يف  و�أثرها  مفهومها  �لقت�شادية:  �مل�رصوعية 

و�لجتهاد« .

بعنو�ن  بحثًا  �خلاليلة  يو�شف  يا�رص  �لباحث  وقدم 

منظمة  يف  طر�ف  �لأ �لدول  للتز�مات  �لقانونية  »�لطبيعة 

�لتجارة �لعاملية« .

بحثًا  �لربي�شي  حممد  �إ�شماعيل  �لباحث  قدم  فيما 

بعنو�ن »�شد �لذر�ئع و عالقته بال�شيا�شة �ل�رصعية«.

جمعة  علي  و  �ل�شكر  عو�د  حممد  �لباحثان  وقدم 

�شالمي  �لإ �لفقه  »�أحكام �جلودة يف  بعنو�ن  بحثًا  �لرو�حنة 

�لبيع �أمنوذجًا« .

وحممد  �ملنا�شبة  �أمني  حممد  �لباحثان  قدم  بينما 

عو�د �ل�شكر بحثًا بعنو�ن »ت�رصفات �لويل يف مال �ل�شغري 

)�لعباد�ت �ملالية �أمنوذجا(.

بعنو�ن  بحثًا  ربايعة  حممد  �هلل  عبد  �لباحث  وقدم 

�شالمي«. »�أحكام �نتهاء �لو�شاية يف �لفقه �لإ

بعنو�ن  بحثًا  عربيات  حممد  و�ئل  �لباحث  قدم  فيما 

»نظرية �لعذر عند �حلنفية و�أثرها يف عقد �ل�شت�شناع«.

بعنو�ن  بحثًا  �لربي�شي  حممد  ��شماعيل  �لباحث  وقدم 

در��شة  و�لقانون  �شالمي  �لإ �لفقه  يف  �لدفع  �إثارة  »وقت 

مقارنة« .

بحثا  �لن�شري�ت  في�شل  حممد  جهاد  �لباحث  وقدم 

بعنو�ن »منهج �لقر�آن �لكرمي يف �لنهي عن �إتباع �لهوى« . 

�شدر عن عمادة �لبحث �لعلمي يف �جلامعة كتاب جديد 

�ملعمارية  �لهند�شة  ق�شم  يف  �ل�شتاذ  لفقيه  �شليم  للدكتور 

باجلامعة بعنو�ن »�لتو��شل يف بنيوية �لبيئة �لعمر�نية يف 

مدينة عمان«.

ثالثمئة  حو�يل  يف  يقع  �لذي  �لكتاب  هذ�  و��شتمل 

علميًا  بحثًا  ع�رص  على خم�شة  �ملتو�شط  �لقطع  من  �شفحة 

باللغة  ن�رصها  مت  معمارية  ق�شايا  تتناول  �لفقية  للدكتور 

�لعربية بني عامي 1987 و 2008.

فيه  و�شاركه  لفقيه  للدكتور  �لول  �لبحث  عالج  فقد 

و�لدر�كية  �لب�رصية  �خل�شائ�س  �لذياب  جهاد  �ملهند�س 

�لتي يوحي بها �شارع خالد بن �لوليد يف جبل �حل�شني يف 

عمان.

بينما تناول �لبحث �لثاين للموؤلف �لعو�مل �لتطويرية 

على �خل�شائ�س �لفر�غية لل�شارع يف مدينة عمان.

علي  و�لدكتور  �لفقيه  للدكتور  �لثالث  �لبحث  وجاء 

�لرت�ث  على  و�حلفاظ  �لثقايف  »�لإحياء  بعنو�ن  �لغول 

�ملعماري يف �لردن«.

 �لبيئة �لعمر�نية يف مدينة عمان 
مو�شوع  �لفقيه  �لدكتور  ناق�س  �لر�بع  �لبحث  ويف 

�لتو��شل يف بنيوية �لبيئة �لعمر�نية ملنطقة �ل�شمي�شاين يف 

عمان.

وجاء �لبحث �خلام�س للموؤلف حتت عنو�ن »متغري�ت 

�ل�شو�رع يف  �ل�شو�ر و�لبو�بات لمناط  ت�شميم وت�شكيل 

يف  لل�شارع  �لب�رصية  �لهوية  يف  و�ثرها  �ل�شكنية  �ملناطق 

مدينة عمان«.

�ما �لبحث �ل�شاد�س للدكتور �لفقية و�لدكتور �لغول 

�ملكان  روح  �حياء  يف  �لثقايف  »�مل�شمون  بعنو�ن  جاء 

و�لرتقاء بالبيئة �لعمر�نية«.

من  �ملعا�رص  �ملعماري  �لفكر  �ل�شابع  �لبحث  وعالج 

وجهة نظر �لدكتور �لفقيه.

بني  »�مل�شكن  عنو�ن  حتت  �لثامن  �لبحث  جاء  كما 

�ملعا�رصة و�حلد�ثة«.

وجاء �لبحث �لتا�شع بعنو�ن »�عادة �لهمية �ىل روح 

�ملكان و�لرتقاء بالبيئة �لعمر�نية«.

�لو�قع  �لفقية  للدكتور  �لعا�رص  �لبحث  وتناول 

و�لتطلعات لالقليمية يف �لعمارة �ملعا�رصة.

ويف �لبحث �حلادي ع�رص طرح �ملوؤلف م�شاألة �شياغة 

و�جهات �ملباين يف مدينة عمان.

�لدكتور  ع�رص  و�لثالث  ع�رص  �لثاين  �لبحثان  وج��اء 

ب��ع��ن��و�ن »م��ق��وم��ات  لفقيه و�ل��دك��ت��ور حم��م��ود �لك��ي��اب��ي 

�لقرن  يف  �ملعمارية  »�لجيال  و  �ملعا�رصة«  �لعمارة  تطور 

�لع�رصين«.

�ل�شتثمار  مو�شوع  ع�رص  �لر�بع  �لبحث  وتناول 

�ملدينة  يف  �لعمر�نية  �لبيئة  تنمية  على  و�ثره  �ل�شكان  يف 

االردنية.

يف  »�لن�شاء  بعنو�ن  �خلام�س ع�رص فجاء  �لبحث  �ما 

�لعمارة و�ملمار�شة �ملهنية«.

ترفيعات

مت نقل ال�شيد فوزي عليان م�شاعد مدير حمطة معهد 

الزراعي  والتعليم  ر�شاد  والإ والتدريب  البحوث 

وىل. اإىل الفئة الأ

مركز  يف  املوظفة  ال�شمادي  ميادة  ال�شيدة  نقل  مت 

وىل. احلا�شوب اإىل الفئة الأ

مت نقل ال�شيد علي �شقرة م�شاعد مدير دائرة الرواتب، 

وىل. اإىل الفئة الأ

ترقيات

متت ترقية الدكتور �شالح ال�شرايعة عميد كلية نظم 

وتكنولوجيا املعلومات/العقبة اإىل رتبة اأ�شتاذ.

الطب  كلية  من  حمافظة  عزمي  الدكتور  ترقية  متت 

اإىل رتبة اأ�شتاذ.

متت ترقية الدكتور معاذ ال�شمادي من كلية الطب، 

اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

متت ترقية الدكتورة فريال هياجنة من كلية التمري�ض 

اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

تهاين

يف  املوظف  ال�شوابكة،  علي  ال�شيد  زفاف  حفل  اأقيم 

كلية العلوم.

رزقت ال�شيدة اأمل الهياجنة، املوظفة يف كلية الطب، 

مبولود اأ�شمته ب�شار.

رزق ال�شيد اجمد مو�شى غنامية، املوظف يف الربيد 

املركزي، مبولود اأ�شماه يو�شف. 

تعاز

انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور في�شل الرفوع 

داب. �شتاذ بق�شم العلوم ال�شيا�شية يف  كلية الآ الأ

انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�شيد علي الغويري 

املوظف يف كلية الدرا�شات العليا .

انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل �شقيقة الدكتور عبدالقادر 

�شتاذ بق�شم اجليولوجيا كلية العلوم. عابد الأ

اجتماعيات ،،،


