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ح�شول )19( ع�شو هيئة تدري�س على مكافاآة البحث العلمي

خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  اأ�شاد   - اجلامعة 

ردنية  الكركي بالدور البارز الذي تقوم به الهيئة اخلريية الأ

�سالمي  الإ العربي  والتعاون  والتنمية  غاثة  لالإ الها�سمية 

ردن بقيادته الها�سمية.  ن�ساين امل�رشق لالأ لإظهار الوجه الإ

مني  الأ مكتبه  يف  لقائه  خالل  الكركي  الدكتور  واأكد 

العام للهيئة اأحمد العميان ا�ستعداد اجلامعة لتقدمي كافة 

اأردنيًا  اأمنوذجا  تعترب  التي  للهيئة  املنا�سب  الدعم  اأ�سكال 

ترجمة  العاملي  امل�ستوى  على  ن�ساين  الإ العطاء  يف  فريدًا 

امل�ساعدات  تقدمي  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لروؤى 

تعر�ست حلالت زلزل  �سقيقة و�سديقة  ل�سعوب  العينية  

وفي�سانات وجفاف وتدفق لجئني نتيجة املحن واحلروب 

والكوارث الطبيعية. 

ح�رشه  الذي  اللقاء  خالل  الكركي  الدكتور   ودعا 

والدكتور  جرار  �سالح  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائبا 

الدكتور  الجتماعي  العمل  معهد  وعميد  الزعبي  ب�سري 

حمود عليمات ورئي�س احتاد طلبة اجلامعة معتز ال�سعود   

فادة من طاقات طلبة اجلامعة يف العمل التطوعي  الهيئة لالإ

لر�سالة  الهيئة خدمة  بها  تقوم  التي  املهام  ودعم  مل�ساندة 

الدكتور   واأوعز  العاملي.  امل�ستوى  على  امل�سيئة  ردن  الأ

بت�سكيل  الطلبة  واحتاد  الجتماعي  العمل  ملعهد  الكركي 

ا�ستعداد  موؤكدًا  الهيئة  مع  للتعاون  دائمة  تطوعية  فرق 

عداد جمموعات من طلبة الكليات الطبية للعمل  اجلامعة لإ

الواجب  اأماكن  يف  والهيئة  امل�سلحة  القوات  مظلة  حتت 

ن�ساين. الإ

للهيئة  املرتاكمة  الجنازات  العميان  عر�س  بدوره 

تعر�ست  التي  الدول  من  العديد  يف  ن�سانية  الإ ون�ساطاتها 

لكوارث طبيعية وب�رشية.

واأ�سار اإىل اهتمام الهيئة بالتعاون مع اجلامعة لتنفيذ 

ن�سانية ال�ساملة.  براجمها املبنية على النظرة الإ

اجلامعة - منحت اجلامعة )19( ع�سو هيئة تدري�س 

مكافاأة على متيزهم يف �سوؤون البحث العلمي.

واأعلن رئي�س جلنة اختيار اأع�ساء هيئة التدري�س ا�سماء 

على  احل�����س��ول  ����رشوط  عليهم     تنطبق  ال��ذي��ن  ال���س��ات��ذة 

املكافاأة التي اقرها   جمل�س العمداء العام املا�سي و ت�ساوي 

تكليف ع�سو الهيئة التدري�سية بثالث �ساعات تدري�سية ملن 

لف�سلني  التالية  ال�سبعة  ال�رشوط  من  خم�سة  عليه  تنطبق 

درا�سيني.

اإن  الق�ساة  الكرمي  عبد  الدكتور  اللجنة  رئي�س  وق��ال 

املكافاأة التي اأقرها املجل�س العام املا�سي تهدف اإىل حتفيز 

خ�سو�سًا  العلمي  البحث  لتن�سيط  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

الذي يخدم قطاعات تنموية وطنية اإ�سافة اإىل حوافز اأخرى 

تعطى للباحثني املتميزين ب�رشوط اأخرى.

قل يف  وحددت اللجنة �رشوط املكافاأة بن�رش بحثني على الأ

تلك ال�سنة الدرا�سية يف جمالت تعتمدها اجلامعة اأو ن�رش كتاب 

معتمد لغايات الرتقية اأو ت�سجيل براءة اخرتاع اأو احل�سول 

على منحة مدعومة من خارج اجلامعة، على اأن تعك�س اأبحاث 

املتقدم خالل خدمته يف اجلامعة خدمة املجتمع اأو تعك�س انه 

اأو كليته  اأو ق�سمه  جزء من فريق بحث علمي خارج �سعبته 

اأو اجلامعة وان تكون ترقيته كع�سو هيئة التدري�س املتقدم 

نظمة والتعليمات  قد متت خالل املدة املن�سو�س عليها يف الأ

النافذة يف حينه بحيث ل يزيد موعد ا�ستحقاق الرتقية على 

�ستة �سهور عن املوعد املحدد للرتقية.

الذين حققوا  التدري�س  اأ�سماء اع�ساء هيئة  يلي  وفيما 

العام احلايل  ق��ل  الأ على  ���رشوط  �سبعة  ���رشوط من  خم�سة 

هيئة  ع�سو   )36( اأ�سل  من  ع�سوًا   )19( عددهم  البالغ 

تدري�س تقدموا للح�سول على املكافاأة وهم:

والدكتور  ال�سيدلة  كلية  احلوامدة  معت�سم  الدكتور 

كلية  الفيومي  ن�سال  والدكتور  العلوم  كلية  مبارك  حممد 

�سنان   الأ ط��ب  كلية  خري�سات  اأم���ني  والدكتور   ع��م��ال  الأ

يو�سف  وال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم  كلية  خ���وري  ه���اين  ال��دك��ت��ور 

كلية  يون�س  بني  حممد  والدكتور  ال�سيدلة  كلية  احلياري 

والدكتور  الطب  كلية  العبادي  اهلل  عبد  والدكتور  داب  الآ

الدين  �سالح  والدكتور  ال�سيدلة  كلية  الب�ستنجي  يا�رش 

كلية  رجيع  اأب��و  ط��الل  والدكتور  ال�سيدلة  كلية  ال��رز  اأب��و 

ال�سيدلة والدكتور توفيق العنرتي كلية الزراعة والدكتور 

اأحمد املومني كلية الزراعة والدكتور حامد التكروري كلية 

الزراعة والدكتور ر�سا �سبلي كلية الزراعة والدكتوره اأمل 

البكري كلية ال�سيدلة والدكتور اأمين حمدان كلية التمري�س 

حممود  والدكتور  داب  الآ كلية  خري�سات  حممد  والدكتور 

عالوي كلية العلوم.

ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار  اأ����رشف���ت  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

جانب  اإىل  �سمت  امل��ك��اف��اأة  ل��ه��ذه  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 

والدكتور  كتانه  ؤاد  ف��و الدكتور   من  كاًل  الدكتورالق�ساة، 

عبد  وال��دك��ت��ور  ار�سيد  يعقوب  وال��دك��ت��ور  طنا�س  �سالمة 

اللطيف اأبو دلهوم.

الدكتور الكركي ي�ستقبل العميان



�

يف  الفرن�سية  ال�سفرية  ق��ل��دت   - اجلامعة 

بالد  تاريخ  رئي�س جلنة  برويز«  »ك��ورت  عمان 

ال�سام يف اجلامعة الدكتور حممد عدنان البخيت 

تقلد الفرن�شية  ال�شفرية 

داب والفنون البخيت و�شام فار�س لالآ

يف  »ف��ار���س«  رتبة  م��ن  امل�ستوى  رفيع  و�ساما 

داب والفنون. الآ

وم��ن��ح��ت احل��ك��وم��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ال��دك��ت��ور 

البخيت الو�سام تقديرًا لعطائه املتميز و�سريته 

التي ات�سفت بتحقيق اجنازات علمية  الطويله 

وبحثية متقدمة.

وخ���الل احل��ف��ل ال���ذي اق��ي��م يف م��ق��ر اإق��ام��ة 

ال�سفرية  ا���س��ادت  بعمان  الفرن�سية  ال�سفرية 

مب�سرية الدكتور البخيت العلمية والبحثية الذي 

ال�سام  لبالد  متخ�س�سة  درا�سات  اع��داد  توىل 

مبعلومات  العربية  املكتبة  اث���راء  يف  �ساهمت 

والقت�سادية  التاريخية  النواحي  حول  وافية 

واملالية والعمرانية والجتماعية لبالد ال�سام.

تقديره  عن  البخيت  الدكتور  اعرب  ب��دوره 

الو�سام  ه��ذا  منحه  على  الفرن�سية  للحكومة 

التاريخية  ال�سداقة  عالقات  بامتداد  م�سيدا 

القائمة بني الردن وفرن�سا يف خمتلف املجالت 

خ�سو�سا التعليمية منها.

اأكادميية  منا�سب  البخيت  الدكتور  وتوىل 

وموؤ�س�س  ؤت��ة  م��و جلامعة  رئي�س  منها  رفيعة 

لرئي�س  ون��ائ��ب  ال��ب��ي��ت  اآل  جل��ام��ع��ة  ورئ��ي�����س 

ردنية وعميد للبحث العلمي واأ�ستاذ  اجلامعة الأ

الوثائق  ملركز  وموؤ�س�س  ���س��الم��ي  الإ للتاريخ 

جانب  اإىل  الردن��ي��ة  اجلامعة  يف  واملخطوطات 

عمله احلايل كرئي�س للجنة تاريخ بالد ال�سام.

ال�سفرية الفرن�سية تقلد الدكتور البخيت الو�سام

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ق��رر   - اجلامعة 

حا�سنة  ادارة  جمل�س  ت�سكيل  الكركي  خالد 

العمال الزراعية – ال�سناعية يف اجلامعة على 

النحو التايل:

عميد كلية الزراعة رئي�سًا وع�سوية كل من 

– ال�سناعية،  الزراعية  العمال  حا�سنة  مدير 

عام  م��دي��ر  اجل��ام��ع��ة،  يف  العلمي  البحث  عميد 

غرفة  م��دي��ر  ال���س��ت��ث��م��ار،  ت�سجيع  ؤ���س�����س��ة  م��و

مديرة  اليوبي،  زكي  الدكتور  الردن  �سناعة 

العريدي  هناء  ال�سيدة  الفقي  الدعم  مديرية 

امل�ساريع  لتطوير  الردنية  املوؤ�س�سة  عن  ممثاًل 

القت�سادية، بال�سافة اىل رئي�س ق�سم الهند�سة 

ال�سناعية يف اجلامعة .

ال��زراع��ي��ة–  الع��م��ال  حا�سنة  ان  ي��ذك��ر   

امل�ساعدة  بهدف  عام2005  تاأ�س�ست  ال�سناعية 

الطبيعة  ذات  ال���ري���ادي���ة  الف���ك���ار  ت��ط��وي��ر  يف 

موؤ�س�سات،  اىل  وحتويلها  ال�سناعية  الزراعية 

ودعم الرياديني للبدء يف ان�ساء موؤ�س�سات اعمال 

خا�سة بهم وخلق فر�س عمل.

ت�شكيل جمل�س اإدارة 
عمال الزراعية  حا�شنة الأ
ردنيــة« »الأ ال�شناعيــة يف 

يف  العتماد  هيئة  اجلامعة - وافق جمل�س 

خرية على اعتماد برنامج املاج�ستري  جل�سته الأ

تخ�س�س »ال�سحافة والإعالم احلديث«، املقدم 

ردن���ي���ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع معهد  م��ن اجل��ام��ع��ة الأ

ال�سحافة  مهنة  همية  لأ نظرا  ردين،  الأ الإعالم 

كفاءات  اإىل  املحلي  ال�سوق  وحاجة  والع��الم، 

مميزة من حملة ال�سهادات العليا يف هذا املجال، 

وفق بيان �سحايف �سادر عن الهيئة.

ال��دك��ت��ور اخليف  ال��ه��ي��ئ��ة  واأك�����د رئ��ي�����س 

برئا�سته  ع��ق��دت  ال��ت��ي  اجلل�سة  يف  ال��ط��راون��ة 

اأخريا، حر�س الهيئة على ال�ستمرار يف تطوير 

م�ستوى اأدائها، للو�سول اىل م�ستوى التمّيز.

ع�����س��اء امل��ج��ل�����س رغ��ب��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف  وب���ني لأ

داء  امل�ساركة بجائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأ

احلكومي وال�سفافية، التي جاءت لتوؤكد اهتمام 

وحتفيزها  احلكومية،  باملوؤ�س�سات  امللك  جاللة 

لتح�سني م�ستوى اأدائها والرتقاء به.

اخلا�س  العتماد  طلبات  املجل�س  وناق�س 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  بع�س  م��ن  املقدمة 

تقارير  على  اطلع  بحيث  واخلا�سة،  الر�سمية 

برنامـــج اعتمـــاد 

 ماج�شتيـــر �شحافـــة يف اجلامعـــة

وبعد  الطلبات،  ه��ذه  بدرا�سة  املكلفة  اللجان 

درا���س��ت��ه��ا وت��دق��ي��ق��ه��ا، وال���وق���وف ع��ل��ى م��دى 

التزامها مبعايري العتماد وتعليماته. 

وقرر املجل�س اعتماد تخ�س�سات الهند�سة 

الطبية احليوية واملدنية والكيميائية يف جامعة 

وتخ�س�س  ردن��ي��ة  الأ والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 

العلوم املالية وامل�رشفية يف جامعة جدارا.

وث���ب���ت امل��ج��ل�����س ال���ط���اق���ة ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

املعلومات  ونظم  عمال  الأ اإدارة  لتخ�س�سات 

لكرتونيات يف  الدارية وهند�سة الت�سالت والإ

مرية �سمية للتكنولوجيا ورفع الطاقة  جامعة الأ

 1881 ال�ستيعابية العامة يف هذه اجلامعة اىل 

البكالوريو�س،  ل��ربام��ج   1782 منهم  طالبًا، 

و99 لربامج الدرا�سات العليا.

ذوي  م���ن  جل��ن��ة  ت�سكيل  امل��ج��ل�����س  وق����رر 

�سبكات  ت��خ�����س�����س  الخ��ت�����س��ا���س.لع��ت��م��اد 

تاأجيل  ق��رر  كما  البرتا.  جامعة  يف  احلا�سوب 

النظر يف رفع الطاقة ال�ستيعابية اخلا�سة لبع�س 

اجلامعات  ا�ستكمال  ح��ني  اىل  التخ�س�سات 

ملتطلبات معايري العتماد اخلا�س. 



� وفـــود

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

رئي�س  لقائه  خ��الل  عرفة  ال��دي��ن  �سياء  الدكتور 

تل�سكوب  على  وامل�رشف  ال��دويل  الفلكي  الإحت��اد 

بحث التعاون العلمي

مريكية حتاد الفلكي الدويل ووكالة نا�شا الأ مع الإ

ورائد  ويليامز«  »روبرت  الدكتور  اأمريكا  يف  هبل 

»جيفري  الدكتور  نا�سا  مريكية  الأ الف�ساء  وكالة 

اجلامعة  ب��ني  املمكنة  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  ه��وف��م��ان« 

والإحتاد ووكالة نا�سا يف ميادين العلوم الفلكية.

واطلع الدكتور عرفة ال�سيفني على الهتمام 

الذي توليه اجلامعة بدرا�سة علوم الفلك من خالل 

الباحثني  وتوجيه  العلمية  املوؤمترات  يف  امل�ساركة 

لإجراء بحوث ودرا�سات متخ�س�سة يف علم الفلك 

والف�ساء. 

الإحت��اد  مع  بالتعاون  عرفة  الدكتور  ورح��ب 

املعلومات  ت��ب��ادل  جم��ال  يف  نا�سا  ووك��ال��ة  الفلكي 

وال�ستفادة من خرباتهم م�سريًا اإىل انفتاح اجلامعة 

على اجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية العاملية. 

زيارتهما  اأهمية  اإىل  ال�سيفان  اأ�سار  بدورهما 

ردنية  الأ اجلامعات  جتربة  على  طالع  لالإ للمملكة 

يف جمال علوم الف�ساء والفلك موؤكدين اهتمامهما 

العلمية  ؤ���س�����س��ات  امل��و م��ع  ال��ت��ع��اون  اآف����اق  ب��ف��ت��ح 

ردنية.  الأ

العربي  حت��اد  ل��الإ العام  م��ني  الأ اللقاء  ح�رش 

اخل�ساونة  عوين  الدكتور  والفلك  الف�ساء  لعلوم 

كادميية يف اجلامعة.  ق�سام الأ وعدد من روؤ�ساء الأ

�شبانية الإ جامعة ملقة 

ردنية«  تتطلع للتعاون مع »الأ

�سبانية  اجلامعة - اأبدت جامعة ملقة الإ

رغبتها بفتح اأبواب ومد ج�سور التعاون مع 

ردنية.  اجلامعة الأ

 جاء ذلك لدى لقاء نائب رئي�س اجلامعة 

الدكتور �سالح جرار يف مكتبه وفدًا اأكادمييًا  

جامعة  يف  القت�ساد  ق�سم  رئي�س  برئا�سة 

ملقة الدكتور خو�سيه ماريا. 

 وجرى خالل اللقاء بحث ومناق�سة اآليات 

خالل  من  اجلامعتني  بني  التعاون  توثيق 

على  م�سامينها  تركز  تفاهم  مذكرة  اإبرام 

تبادل زيارات اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة 

ذات  والدرا�سات  البحوث  م�ساريع  واإجراء 

الهتمام امل�سرتك.

 واأ�سار اأع�ساء الوفد ال�سيف اإىل تطلع 

درا�سات  مركز  مع  بالتعاون  ملقة  جامعة 

مبعلومات  يزخر  الذي  ردنية«  »الأ يف  املراأة 

وتنمية  املراأة  �سوؤون  يف  مهمة  وخربات 

الوعي بق�ساياها.

ال�سيف  للوفد  جرار  الدكتور  وعر�س 

التطورات التي �سهدتها اجلامعة خ�سو�سًا 

واملراكز  الكليات  اإن�ساء  يف  التو�سع  يف 

البحثية واهتمامها بالنفتاح على اجلامعات 

العلمية. 

ردنية  الأ العالقات  عمق  اجلانبان  واأكد 

وحافل  طويل  تاريخ  لها  التي  ال�سبانية 

خمتلف  يف  والتعاون  املتبادل  الحرتام  يف 

امليادين القت�سادية والتعليمية والتجارية. 

�سبانية الدكتور جرار يتو�سط وفدًا اأكادميياً من جامعة ملقة الإ

الدكتور عرفة يتو�سط هوفمان ويليامز
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اجلامعة - اأكد نائب رئي�س اجلامعة الدكتور 

وبرامج  خططًا  اجلامعة  لدى  اأن  الزعبي  ب�سري 

لتنمية وتطوير احلرم اجلامعي يف العقبة. 

واأ�ساف خالل لقائه يف مكتبه الرئي�س التنفيذي 

يف  امل�ساريع  واإدارة  للت�سنيع  التداول  ملجموعة 

العقبة بربرة اجلابر اأن اجلامعة اأجنزت خمططات 

املنطقة  طبيعة  مع  التكيف  ت�ساميمها  يف  روعي 

وتوفري بيئة خ�سبة للتعلم والبحث العلمي.

لتنميــة الزعبـــي : خطط وبرامـــج 

 وتطويـــر احلـــرم اجلامعـــي يف العقبـــة

ميادين  يف  طموحة  م�ساريع  املجموعة  وتنفذ 

لكرتونيات والطاقة املتجددة واملزارع ال�سحية  الإ

وال�ستفادة من مياه البحر يف ري املزروعات التي 

تعترب م�سادر مهمة يف  ما  بيوت زجاجية  تقام يف 

توفري الطاقة ونقل املياه. 

عالقات  إقامة  با الزعبي  الدكتور  ورحب 

اخلربات  تبادل  خالل  من  املجموعة  مع  علمية 

يف  العقبة  يف  اجلامعة  طلبة  وتدريب  التكنولوجية 

ر�سالة  مع  ان�سجامًا  املجموعة  اأق�سام وخمتربات 

املوؤ�س�سات  على  النفتاح  اإىل  الرامية  اجلامعة 

الوطنية الرائدة. 

الدكتور  الزراعة  كلية  عميد  وعر�س كل من 

والتدريب  البحوث  معهد  وعميد  كفاوين  عمر 

غوار الو�سطى  ر�ساد والتعليم الزراعي يف الأ والإ

الطاقة  مركز  وم��دي��ر  اخل��وال��دة  ر�سا  الدكتور 

روؤيتهم  اللقاء  خ��الل  ال�سالمية  احمد  الدكتور 

واملجموعة  اجلامعة  بني  التعاون  جمالت  حول 

الطاقة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  م��ي��ادي��ن  يف  خ�سو�سًا 

ال��زراع��ي��ة  ال��ب��ي��وت  وت��ربي��د  لتدفئة  ال�سم�سية 

لري  البحر  م��ي��اه  حتلية  يف  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 

املزروعات. 

ب��دوره��ا ق��دم��ت اجل��اب��ر ���رشح��ًا ح��ول طبيعة 

لتطوير  اهتمامات  لديها  التي  املجموعة  اأع��م��ال 

م�سرية  وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�ستخدامات 

جمالت  يف  متقدمة  تعليمية  خمتربات  انتاج  اإىل 

املراقبة  واأنظمة  واللغات  الليزر  وتقنيات  ال�سوء 

واحلماية.

لتقدمي  امل��ج��م��وع��ة  ا���س��ت��ع��داد  اإىل   واأ�سارت 

امل��ي��ادي��ن  يف  العقبة  يف  اجل��ام��ع��ة  لطلبة  خ��ربات��ه��ا 

العلمية والبحثية.  

وفـــود

اجلامعة - زار نقيب املمر�سني واملمر�سات 

يرافقه  عزيزة  اأبو  خالد  القانونيات  والقابالت 

التقى  التمري�س  كلية  النقابة  جمل�س  اأع�ساء 

خاللها عميدة الكلية الدكتورة اإنعام خلف. 

ال�سيف  الوفد  خلف  الدكتورة  واطلعت 

وخططها  الكلية  �سهدتها  التي  التطورات 

والتدريبية  والبحثية  التدري�سية  وبراجمها 

وروؤيتها امل�ستقبلية لتهيئة الفر�س اأمام اخلريجني 

ك�سابهم مهارات علمية وعملية متقدمة.  لإ

الذي  اللقاء  خالل  عزيزة  اأبو  اأ�سار  بدوره 

ن�سطة العلمية  ح�رشه اأع�ساء هيئة التدري�س اإىل الأ

اآليات  إيجاد  با واهتمامها  النقابة  بها  تقوم  التي 

ردنية.  لتوثيق التعاون بني النقابة واجلامعات الأ

وجرى خالل اللقاء حوار حول م�ستقبل مهنة 

التي  العقبات  حلل  الكفيلة  وال�سبل  التمري�س 

يف  التمري�س  كليات  طلبة  من  اخلريجني  تواجه 

ردنية.  اجلامعات الأ

جمل�س نقابة املمر�شني 

يزور كلية التمري�س

من مباحثات اجلامعة مع جمموعة التداول للت�سنيع واإدارة امل�ساريع يف العقبة

اجلامعة   رئي�س  نائب  بحث   - اجلامعة 

مكتبه  يف  لقائه  خالل  الزعبي  ب�سري  الدكتور 

مريكية  الأ ما�سون«  »جورج  جامعة  من  وفدًا 

الدكتور »جورج  دارة  الإ الذي �سم عميد كلية 

اأوبريان«  »الي�سون  الدكتورة  ونائبه  هادوك« 

اإمكانية اإبرام مذكرة تعاون بني اجلامعتني.

واأ�سار الدكتور الزعبي اإىل اهتمام اجلامعة 

العاملية  اجلامعات  مع  التعاون  اأبواب  بفتح 

لتطوير خططها وبراجمها التعليمية والبحثية 

لتتنا�سب مع التطورات العلمية املت�سارعة على 

امل�ستوى العاملي.

الدكتور  اأجراها  التي  املباحثات  وتركزت 

الزعبي مع الوفد ال�سيف على توثيق التعاون 

عمال  والأ دارة  الإ برامج  يف  خ�سو�سًا  العلمي 

والتمويل والقت�ساد.

ردنية« بحث التعاون بني«الأ

مريكية  وجامعة جورج ما�شون الأ

يجاد اآليات  واأعرب اجلانبان عن تطلعهما لإ

الباحثني  بني  الت�سال  فر�س  لتوفري  منا�سبة 

راء  الآ تبادل  بهدف  اجلامعتني  يف  والطلبة 

الهتمام  ذات  العلمية  واملعلومات  واخلربات 

امل�سرتك.

اللقاء  خالل  الزعبي  الدكتور  ورحب 

الدرا�سات  كلية  عميد  نائب  ح�رشه  الذي 

اأبو ن�سار ورئي�س ق�سم  الدكتور حممد  العليا 

إقامة  عمال الدكتور �سامر الدحيات با اإدارة الأ

عالقات م�سرتكة مع جامعة  »جورج ما�سون« 

و�ساط العلمية  التي حتظى ب�سمعة طيبة لدى الأ

العاملية.

بفتح  اجلامعة  رغبة  الوفد  اأع�ساء  واأبدى 

ردنية« يف ميادين التبادل  قنوات التعاون مع »الأ

الطالبي واإجراء البحوث العلمية امل�سرتكة.
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واأع�ساء  رئي�س  من  بدعوة   - اجلامعة 

دارية للنادي الورثوذك�سي و�سمن  الهيئة الأ

األ��ق��ى  النادي   يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ان�����س��ط��ة 

الدكتور جنيب ابو كركي ا�ستاذ  اجليوفيزياء 

البيبئية  اجليولوجيا  ق�سم  يف  ال���زلزل  وعلم 

النادي  يف  حما�رشة  اجلامعة  يف  والتطبيقية 

منطقتنا  الزلزايل يف  الو�سع  فيها   ا�ستعر�س 

م��ق��ارن��ة م��ع امل��ن��اط��ق ال��زل��زال��ي��ةالخ��رى يف 

العامل.

وقال ميكن ت�سنيف منطقتنا �سمن مناطق 

الن�ساط الزلزايل املعتدل ن�سبيا حيث ميكن ان 

حت�سل زلزل موؤثرة وامنا على فرتات زمنية 

متباعدة وتاأثريات تدمريية تعتمد على مواقع 

املواقع  ه��ذه  بعد  او  ال��زلزل وق��رب  ح�سول 

عن املدن الرئي�سة واملناطق املاأهولة بال�سكان 

جم��الت  يف  وال�سلطات  ال�سكان  وج��ه��وزي��ة 

ح��وال  الأ كل  وعلى  الكارثة   ادارة  و  التعامل 

يف  ال��زل��زايل  للن�ساط  الرئي�سة  ال�سمة  تبقى 

منطقتنا هي العتدال غالبا اذ �سعر الكثري من 

الدكتور اأبو كركي يحا�شر حول الو�شع الزلزايل

يف املنطقة مقارنة مع العامل
املواطنني بهزات ار�سية خفيفة خالل العقود 

اهلل  بحمد  الهزات  لتلك  يكن  مل  امنا  ال�سابقة 

ت�سهدها  ال��ت��ي  كتلك  ت��ذك��ر  كارثية  ت��اأث��ريات 

بال�سنوات  تعد  متقاربة  زمنية  ف��رتات  وعلى 

مناطق جماورة ملنطقتنا كرتكيا او ايران.

واأ�ساف اأن اجلديد يف مو�سوع احلركات 

حاليا  يح�سل  ه��وم��ا  منطقتنا  يف  الر���س��ي��ة 

عن  ن��اجت��ة  ظ��واه��ر  م��ن  امل��ي��ت  البحر  مبحيط 

وه��ي  امل��ي��اه  مل�ستوى  امل��ت�����س��ارع  الن��خ��ف��ا���س 

معروفة  جيولوجية  ت���اأث���ريات  ل��ه��ا  ظ��واه��ر 

بالنهيارات  تدعى  انهيارات  بح�سول  تتمثل 

يف  ع��دي��دة  مناطق  يف  �سائعة  وه��ي  اخل�سفية 

العامل كفلوريدا وتك�سا�س يف الوليات املتحدة 

ومتزايدة  �سائعة  اي�سا  وا�سبحت  المريكية 

يف منطقة البحر امليت.

 وبني الدكتور اأبو كركي انه بداأ التحذير 

من هذه الظواهر منذ منت�سف الت�سعينيات من 

الظواهر  هذه  يتابع  بانه  علما  املا�سي  القرن 

انها  1991 ويف اخلال�سة  عام  منذ  بالدرا�سة 

�ضاءات اإ

تطوراتها  ومتابعة  ر�سدها  ميكن  ظواهر  

بدقة  ل�ستفحالها   املر�سحة  املناطق  وتوقع 

مراقبة  تقنيات  ا���س��ت��خ��دام  خ��الل  م��ن  وذل���ك 

الر���س��ي��ة احلديثة  ال��ت�����س��وه��ات واحل���رك���ات 

الخ�س  وعلى  القمار   م�سورات  با�ستخدام 

التداخل  وبيانات  تقنيات  اىل  امل�ستندة  تلك 

بالتعاون  جنريها  درا���س��ات  وه��ي  ال���راداري 

مع زمالء من معهد لييج الف�سائي يف بلجيكا 

نظام  اق��رتاح  اىل  معهم  بالتعاون  وتو�سلنا 

لالنذار املبكر يفيد لتخاذ الجراءات الوقائية 

بع�س  يف  الن��ه��ي��ارات  ح�سول  قبل  املنا�سبة 

مت  امل��ي��ت  البحر  مبنطقة  احل�سا�سة  امل��ن��اط��ق 

عدد  يف  املبكر  الن��ذار  نظام  مركبات  تو�سيح 

من البحاث املن�سورة يف دوريات علمية دولية 

متخ�س�سة.

املحا�رشة عر�ست �سور مقارنة   وخالل 

العقدين  عرب  النهيارات  ظواهر  تطور  تبني 

امل��ا���س��ي��ني وع��الق��ة ت��ل��ك الن��ه��ي��ارات ببع�س 

ال�سدوع الزلزالية يف املنطقة.  

اجلامعة - �سارك اأع�ساء هيئة تدري�س من 

تنظيم  يف  اجلامعة  يف  الرتبوية  العلوم  كلية 

ور�سة عمل ملعلمات مدر�سة خديجة اأم املوؤمنني 

الرتبويـة« »العلـوم 

اإن�شــاء مركــز تدريــب اإمكانيــة  تدر�س 

عمان  تربية  ملديرية  التابعة  للبنات  �سا�سية  الأ

الثانية.

اإطار  يف  عقدت  التي  الور�سة  وهدفت 

»دكتور  م�رشوع  بتنمية  اجلامعة  اإ�سهامات 

امل�ساركات  املعلمات  تزويد  اإىل  مدر�سة«  لكل 

التعليم  عمليات  حول  الكافية  باملعلومات 

والبحث والتدريب والتاأهيل.

واأ�سار عميد الكلية الدكتور يو�سف قطامي 

املوؤ�س�سات  على  الكلية  انفتاح   اأهمية  اإىل 

ردنية بغر�س تبادل اخلربات التي  الرتبوية الأ

والتعليم. الرتبية  بقطاع  النهو�س  �سانها   من 

على  حاليا  تعكف  الكلية  اإدارة  اأن  اإىل  ولفت 

تربوي  تدريب  مركز  ان�ساء  امكانية  درا�سة 

الرتبية  جهاز  يف  العاملني  لرفد  متخ�س�س 

والتعليم باأخر امل�ستجدات الرتبوية.

على  ا�رشف  التي  الور�سة  خالل  وقدمت 

اأوراق  قطي�سات  منيف  الدكتور  تنظيمها 

رمزي  الدكتور  �سلط  حيث  متخ�س�سة  عمل 

دارة ال�سفية       هارون ال�سوء على حمور الإ

والدكتور اإبراهيم ال�رشع على طرائق التدري�س 

ظاظا  حيدر  الدكتور  تناول  حني  يف  احلديثة 

حمور التقومي يف امل�سارات التعليمية.

البوابة الرئي�سية لكلية العلوم الربوية



� �ضاءات اإ

اجلــامــعــة - ي���ب���داأ م�����س��ت�����س��ف��ى اجل��ام��ع��ة 

داخل  اجلديد  املوقع  يف  القلب  مر�سى  با�ستقبال 

الطوارئ مب�ساحة تقدر  امل�ست�سفى يف مبنى  حرم 

ب�حوايل  )2000( مرت مربع والذي ي�سم :

طفال. عيادات القلب وجراحته للكبار والأ  -

تعمل  التي  ج��راءات  ب��الإ اخلا�سة  التجهيزات   -

للمر�سى مثل )اليكو، فح�س اجلهد،  تخطيط  

القلب، وت�سوير القلب عن طريق املريء، وغريها 

جهزة املتطورة. من الأ

للق�سطرة  ب��ج��ه��ازي��ن  امل��رك��ز  جت��ه��ي��ز  وي��ت��م 

متخ�ش�س مركز 

 ملر�شى القلب يف م�شت�شفى اجلامعة

م��رّك��زة  عناية  ووح��دت��ي  قلب   ج��راح��ة  وغرفتي 

للمر�سى  وغرف  اإنعا�س   وغرفة  املر�سى  لهوؤلء 

املنومني. 

املر�سى  لهوؤلء  اجلديدة  ���رّشة  الأ عدد  ويبلغ 

خم�سة واأربعني �رشيرًا .

عبد  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سفى  ع���ام  م��دي��ر  وذك���ر 

هذا  افتتاح  يف  اخل��ط��وه  ه��ذه  اأن  الق�ساة  ال��ك��رمي 

م�ست�سفى  من  اإدراك���ًا  ج��اءت  املتخ�س�س  املركز 

اجلامعة للدور املناط به يف جمالت التحديث على 

دارية وتقدمي اخلدمات  خمتلف ال�سعد الطبّية والإ

املر�سى  فئات  جلميع  املتميزة  والعالجّية  الطبّية 

م�سريًا  اخل�سو�س  وج��ه  على  القلب  وم��ر���س��ى 

واأمرا�س  بجراحة  املتخ�س�س  املركز  هذا  اأن  اإىل 

القلب وال�رشايني �سي�سيف حوايل )50( �رشيرًا 

مر�سى  احتياجات  و�سيلبي  للم�ست�سفى  جديدًا 

ع��ي��ادات  يف  معاجلتهم  ت��ت��م  ك��ان��ت  ال��ذي��ن  ال��ق��ل��ب 

القلب املوزعة بني اأكرث من ق�سم من اأق�سام مبنى 

العيادات اخلارجية واملبنى الرئي�سي.

املر�سى  اإدخال  �سيقدم خدمة  املركز  اأن   كما 

داخل منامات متخ�س�سة بنف�س املركز يف الغرف 

على  �سيوفر  مم��ا  ال��غ��اي��ة  ل��ه��ذه  ا�ستحدثها  ال��ت��ي 

املري�س الكثري من الوقت واجلهد واخل�سو�سية 

توزع  ب�سبب  ال�سابق  يف  منه  ي�ستلزم  كان  والتي 

اأماكن عيادات وخمتربات القلب.

واأ�ساف الدكتور الق�ساة  باأن املركز يحتوي 

على كادر طبي من ال�ست�ساريني املتخ�س�سني وعلى 

والتخ�س�سية  واملهارة  التاأهيل  من  عالية  درج��ة 

اأمرا�س  يف  باطني  اأخ�سائيي  اأربعة  يوجد  حيث 

واأخ�سائي  قلب  جراحة  اأخ�سائيي  وثالثة  القلب 

قلب اأطفال بدوام كامل بالإ�سافة اإىل عدد اآخر من 

طباء ال�ست�ساريني بدوام جزئي، بالإ�سافة اإىل  الأ

طباء من م�ساعدي الخت�سا�س  فريق م�ساند من الأ

القلب  وفنيي  واملمر�سات  املمر�سني  من  وطاقم 

من ذوي اخلربة والتاأهيل يف هذا املجال.

�سارة اإىل انه بلغ عدد املر�سى الذين  جتدر الإ

راجعوا عيادات اأمرا�س القلب وجراحته وال�سدر 

وعية الدموية يف العام 2009 حوايل )23266(  والأ

طفال )1177(  مري�سًا فيما راجع عيادات قلب الأ

طفاًل .

زهاء 23 األف مري�س راجع عيادات اأمرا�س القلب عام 2009

اجلامعة  اح��ت��ف��ل��ت   - اجل��ام��ع��ة 

ال�����س��ج��رة حيث  ب���ي���وم  ال��ع��ق��ب��ة  يف 

زيد  الدكتور  العقبة  حمافظ  �سارك 

زري��ق��ات وع���دد م��ن م���دراء ال��دوائ��ر 

الر�سمية وممثلو الفعاليات ال�سعبية 

بغر�س  اجلامعة  اأ���رشة  املحافظة  يف 

�سجار يف احلرم اجلامعي. الأ

واأ�������س������ار ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ن��ظ��م 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ال��دك��ت��ور 

اإىل  األقاها  كلمة  يف  ال�رشايعه  �سالح 

اإىل  ترمز  التي  املنا�سبة  ه��ذه  اأهمية 

العقبة« »اأردنية 

ال�شجـــــــرة« »بيــــــــــوم  حتتفـــــــل   
اجلامعة  رئي�س  قرر   - اجلامعة 

الدكتور خالد الكركي ت�سكيل جمل�س 

برئا�سة  باخلاليا  العالج  مركز  اأمناء 

ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ع��وي��دي ال��ع��ب��ادي 

وع�سوية كل من مدير عام م�ست�سفى 

الطب وعميد  كلية  وعميد  اجل��ام��ع��ة 

البحث العلمي  يف اجلامعة.

من  امل��ج��ل�����س  ت�سكيلة  و���س��م��ت 

اأب��و  حممد  الدكتور  اجلامعة  خ��ارج 

وال��دك��ت��ورة  دروزة  و�سميح  ح��م��ور 

ه��ي��ف��اء اأب����و غ��زال��ة وال��دك��ت��ور زي��اد 

اأمنــاء جملـــ�س  ت�شكيـــل 

باخلاليـــــا العـــــالج  مركـــــز   
�رشايحة وجهاد املومني.

تعيني  الكركي  ال��دك��ت��ور   وقرر 

الدكتور العبادي مديرًا عامًا للمركز.

لفتتاح  العمل جار  اأن  اإىل  ي�سار 

يعد  الذي  اجلامعي  احلرم  يف  املركز  

واملنطقة  ردن  الأ يف  نوعه  م��ن  ول  الأ

خاليا  ا�ستخدام  و�سيتوىل  العربية 

كثرية  اأم��را���س  م��ن  عالجية  لغايات 

ح��الت  ل��ع��الج  ذات���ي  ج��ل��د  وت�سنيع 

ال�سكري  اجل��ل��د  واع��ت��الل  احل����روق 

مرا�س اجللدية. وغريها من الأ

اخلري والعطاء وت�سكل حافزًا لطلبة 

جماليات  على  للمحافظة  اجلامعة 

جامعتهم الفتية.

بتو�سيع  اجلامعة  اهتمام  واأك��د 

اخل�رشاء  امل�ساحات  ورق��ع��ة  مظلة 

ب��ه��دف جتميل  يف احل���رم اجل��ام��ع��ي 

الكليات  مب��ب��اين  املحيطة  م���اك���ن  الأ

واملحافظة على البيئة اجلامعية.

ردنية داأبت  ي�سار اإىل اأن اجلامعة الأ

لتعزيز  ال�سجرة  بيوم  الحتفال  �سنويًا 

الرتباط بالر�س الردنية املباركة.
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عدد الن�سخ�سنة الطبعاأ�سم الكتابالرقم

�سعر 

الن�سخة

�سلية  الأ

بالدينار

�سعر الن�سخة بعد 

التخفي�س

ن�سف دينار19941703دليل الباحث يف املقايي�س النف�سية 1.         

         .2

داء  العوامل املوؤثرة يف تقييم الطلبة لأ

ع�سو هيئة التدري�س

ن�سف دينار19942301.5

ن�سف دينار19941800.5 النوبة القلبية 3.         

         .4

ملخ�سات املاج�ستري والدكتوراه 

جلميع التخ�س�سات 

جمانًا199540005

         .5

دليل مقيا�س املهارات اللغوية للمعوقني 

عقليًا

ن�سف دينار19952500.5

ن�سف دينار19965403التاآكل6.         

جمانًا19974505 دليل كلية الدرا�سات العليا7.         

         .8

م�رشوعات البحوث العلمية التي 

تدعمها عمادة البحث العلمي

جمانًا20013500

         .9

م�رشوعات البحوث العلمية التي 

تدعمها عمادة البحث العلمي

جمانًا20021200

جمانًا20065000من�سورات اجلامعة10.      

ردنية11.       جمانًا19981100مطبوعات اجلامعة الأ

ردنية12.       جمانًا20001300 مطبوعات اجلامعة الأ

دينار19952805بحوث ودرا�سات عبد العزيز الدوري13.      

      .14

الإطار النظري والتطبيقي لبحوث 

القت�ساد الزراعي

ن�سف دينار19955123

      .15

موؤمتر العرب والقمة / ال�سورة 

املتقابلة

ديناران199823510

      .16

منهج التحليل اللغوي املنطقي 

ول اجلزء الأ

خ�سم 20042806.5%25

      .17

مناهج التحليل اللغوي املنطقي 

اجلزء الثاين 

خ�سم 20042106.5%25

      .18

مناهج التحليل اللغوي املنطقي 

اجلزء الثالث

خ�سم 20042306.5%25

قارب19.       �رشة والأ ن�سف دينار19997002الأ

جمانًا19982500دليل اأع�ساء هيئة التدري�س20.      

موال21.       دينار19967003.75حما�سبة يف �رشكة الأ

ول22.       ديناران19965156.5ابن هندو اجلزء الأ

ديناران19964206.5ابن هندو اجلزء الثاين23.      

دينار19983203درا�سات يف الوظيفة العامة24.      

دارية 25.       ديناران19987805.5درا�سات يف القرارات الإ

ردنية26.       خ�سم 25%200180025.5النباتات ال�سامة يف البيئة الأ

دينار19995902.25مقدمة يف علم ال�سكان27.      

ردين  28.       داري الأ دينار19964904مبادئ  يف القانون الإ

ديناران19967006الدليل الهند�سي29.      

ردنيون والق�سايا الوطنية30.       ديناران19923106الأ

دينار19972603.75مقدمة يف علم ال�سيا�سة31.      

ديناران19991755.5دليل اختبار القراءة الت�سخي�سي32.      

ديناران20002805اقت�ساديات التعليم 33.      

      .34

اأ�ساليب حتليل العمل القطاعي يف 

الرتبية والتعليم

دينار19952503.75

خ�سم 25%200510504اجلذور التاريخية واملعمارية35.      

مام البقاعي36.       خ�سم 25%20023004.5التنا�سب القراآين عند الأ

ن�سف دينار1999703حماية العالمات التجارية 37.      

خ�سم 25%200043014اأع�ساب احلقول الزراعية 38.      

�رشي 39.       خ�سم 25%20021502.5علم الجتماع الأ

      .40

ر�س يف الرتاث العربي  علوم الأ

�سالمي  والإ

خ�سم 20032454.5%25

فات 41.       خ�سم 25%20037403.5مبيدات الآ

خ�سم 25%200310209علم النف�س التطبيقي 42.      

�رشاف الرتبوي 43.       خ�سم 25%2003606الأ

خ�سم 25%20037351.5الزراعة والتنمية القت�سادية 44.      

      .45

ع�ساب وطرق مكافحتها اجلزء  الأ

النظري 

خ�سم 200328519%25

      .46

ع�ساب وطرق مكافحتها اجلزء  الأ

العملي

خ�سم 20032604%25

اعالن اىل ا�شرة اجلامعة عن توفر كتب وجمالت ومن�شورات با�شعار خمف�شة يف عمادة البحث العلمي

تعلن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة وبناء على موافقة جمل�س العمداء عن توفر كتب وجمالت ومن�سورات علمية )ح�سب القائمة املرفقة( باأ�سعار خمف�سة 

دارية وطلبة اجلامعة اقتناء الكتب باأ�سعار خمف�سة مراجعة مكتب الت�سويق يف عمادة البحث العلمي .  ،فعلى الراغبني من ال�سادة اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإ

وملزيد من املعلومات ميكنكم الت�سال على هاتف رقم 25110.

      .47

اجلزيئات ال�سحرية وكيف تعمل 

دوية  الأ

خ�سم 20043604.5%25

خ�سم 25%20051804مدينة القد�س حتت الحتالل والنتداب48.      

خ�سم 25%20054504اجلدار الزجاجي 49.      

خ�سم 25%20053706اأهل ال�سورى 50.      

      .51Wild Mushrooms of Jordan20064507.5%25 خ�سم

ردن52.       خ�سم 25%20068006.5املعادن وال�سخور ال�سناعية يف الأ

ورك�سرتا ال�سيمفوين 53.       خ�سم 25%20063555اآلت الأ

خ�سم 25%20061803احلماية املدنية للعالقات التجارية 54.      

عنف وعلم ال�سيا�سة الكوين 55.       خ�سم 25%20063255األالأ

خ�سم 25%20063504.5بحوث ودرا�سات علي املحافظة 56.      

خ�سم 25%20069007.5اأ�سا�سيات اأنتاج الفاكهة 57.      

دينار19992652الهجرة الدولية58.      

خ�سم 25%200152010البكترييا املمر�سة للنباتات59.      

خ�سم 25%20025506من النه�سة على احلداثة60.      

      .61Clays and clas20021805%25 خ�سم

      .62

Zeolites and Zeolitic Tuff 
in Jordan

خ�سم 20031604%25

      .63Diatomite and Diatomaceous20031752.5%25 خ�سم

      .64Agriculural Economic20052505%25 خ�سم

خ�سم 25%200555014معجم م�سطلحات البناء65.      

      .66

الوا�سح يف اأن�ساء املباين /  جملد 

جتليد فني

خ�سم 200435010.5%25

      .67

الوا�سح يف اأن�ساء املباين  / جتليد 

عادي

خ�سم 20042009%25

      .68

اجلن�س يف اليهودية وامل�سيحية 

�سالم والإ

خ�سم 20071909%25

خ�سم 25%200765015ال�سكري69.      

خ�سم 25%20085507اآفات احلديقة واملنزل70.      

      .71

بنية الن�س الروائي من املوؤلف اإىل 

القارئ

خ�سم 20083555%25

      .72

طرق متقدمة يف التحليل 

الكروماتوغرايف 

خ�سم 20083805%25

      .73

مرا�س الكلى عند  دليل الوالدين لأ

طفال الأ

خ�سم 20093757%25

بي�س يف احلروب74.       خ�سم 25%20093601ا�ستعمال الف�سفور الأ

      .75

�سارة / مفاهيم  قامو�س لغة الإ

وم�سطلحات

خ�سم 200937540%25

خ�سم 25%200935515.25العالمة روك�س بن زائد العزيزي76.      

      .77

بحوث ودرا�سات مهداة اأ.د. �سالح 

درادكة 

خ�سم 200936011%25

      .78

BIOECOLOGY AND CONTROL OF 

CONTROL OF CAPNODIS SPP.
خ�سم 20085003%25

ردنية التي �سدرت عن عمادة البحث العلمي  املجالت الأ

املجالتالرقم
�سلية  �سعر الن�سخة الأ

من كل عدد

�سعر الن�سخة بعد 

التخفي�س

عمال1.          ردنية يف اأدارة الأ ن�سف دينار4املجلة الأ

ردنية2.          ن�سف دينار4املجلة الطبية الأ

ردنية يف العلوم الزراعية3.          ن�سف دينار4املجلة الأ

ردنية يف العلوم ال�سيدلنية4.          ن�سف دينار4املجلة الأ

ردنية يف العلوم الجتماعية5.          ن�سف دينار4املجلة الأ

ثار6.          ردنية للتاريخ والآ ن�سف دينار4املجلة الأ

 الدرا�سات التي �سدرت عن عمادة البحث العلمي

الدرا�ساتالرقم
�سلية  �سعر الن�سخة الأ

من كل عدد

�سعر الن�سخة بعد 

التخفي�س

دارية7.   ن�سف دينار4.5درا�سات العلوم الإ

ن�سف دينار4.5درا�سات العلوم الرتبوية8.  

ن�سانية والجتماعية9.   ن�سف دينار4.5درا�سات العلوم الإ

ن�سف دينار4.5درا�سات العلوم الزراعية10.  

�سا�سية11.   ن�سف دينار4.5درا�سات العلوم الأ

ن�سف دينار4.5درا�سات علوم ال�رشيعة والقانون12.  

ن�سف دينار4.5درا�سات العلوم الهند�سية13.  

�ضاءات اإ
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اجلامعة  يف  العلمي  البحث  ع��م��ادة  ع��ن  �سدر 

العدد الول من املجلد الثالث من املجلة الردنية يف 

الردنيـة املجلـة 

العلـــوم ال�شيدلنيـــة  يف 

العلوم ال�سيدلنية وهي جملة ن�سف �سنوية علمية 

عاملية متخ�س�سة وحممكة.

ي��راأ���س  ال��ت��ي  املجلة  م��ن  ال��ع��دد  ه��ذا  وا�ستمل 

حتريرها الدكتور �سليمان اخلليل على جمموعة من 

الدرا�سات والبحوث وامللحوظات العلمية القيمة يف 

حقل العلوم ال�سيدلنية باللغة الجنليزية.

وقدم الباحثان عماد حمدان واحمد بني جابر 

مل�ستح�رشات  ال�سيدلين  »التقييم  بعنوان  بحثًا 

يف  متوفرة  هيدروكلورايد  ميتفورمني  من  جني�سة 

ال�سوق الردين«

ابو  مو�سى  العوثان،  يحيى  الباحثون  وق��دم 

زرقا، و�ستيوي عبداهلل بحثًا بعنوان »درا�سة حمتوى 

يف   DRACAENA CINNABARI نبتة  راتنج 

على  املائي  م�ستخل�سه  واثر  الفالفونية  املركبات 

وظائف ع�سوية معينة عند الفاأر«. 

مظفر  بطاح،  عبدالقادر  الباحثون  ق��دم  فيما 

ال���ف���را����س، ا���س��ام��ة ال���ي���م���اين، وك���م���ال احل��دي��دي 

ال�سموم  لتحليل  منهجية  »تطوير  بعنوان  بحثًا 

لتطبيقات  الدم  عينات  يف  الدوية  على  �ستعراف  لالأ

�رشيرية وجنائية با�ستخدام غاز الكروماتوغرافيا 

املرتبط مبقيا�س الكتلة«.

ك��م��ا ق���دم ال��ب��اح��ث��ون ا���س��وك ���س��ك��اي، توفيق 

،ومنذر  احلروب  حمزة  عواد،  ابو  احمد  عرفات ، 

ملحم بحثًا بعنوان »طريقة �رشيعة و�سهلة لتحليل 

مادة الفازو�سني يف بالزما الن�سان«.

هياجنة،  وائل  الزعبي،  كارم  الباحثون  وقدم 

عبري ايوب، �سعفان ال�سايف، �ساير العزام، ونزار 

يف   MRSA ح��دوث  »ن�سبة  بعنوان  بحثًا  مهيدات 

مركز طبي �سمال الردن«

امي��ان  عبدالر�سول،  ب��ازغ��ة  الباحثون  وق��دم 

اب���و غ��رب��ي��ة، ري��ن��ات��ا ع���وين، وع���الء ع��ب��دال��ر���س��ول 

ب��ح��ث��ًا ب��ع��ن��وان »درا����س���ة خ����ارج اجل�����س��م لتحرر 

 ال��ن��ي�����س��ت��ات��ني م���ن ه���الم ال��ك��ي��ت��و���س��ان ال��ف��م��وي«.

والي�س  �سيمان  ���س��ام��اري  الباحثان  ق��دم  ح��ني  يف 

مبدئية  »درا���س��ة  بعنوان  علمية  ملحوظة  ت��روت��ر 

لت�سخ�س نق�س النتباه / ا�سطراب فرط الن�ساط 

يف مدينة نيل�سون مادنيال«.

لك�سمان،  ك.  كومار،  ا�سوك  الباحثون  وقدم 

ت��ري��ب��ا���س��ي، و)ك. م���اين  ����س.ن  ك.ن. ج��اي��اف��ريا، 

»تقدير  ب��ع��ن��وان  علمية  م��ل��ح��وظ��ة  ف.���س��ات��ي�����س( 

يف  وال��ك��وي��رت��ي�����س��ني  ال���روت���ني  الفاليك ،  ح��م�����س 

باعتماد   TERMINALIA CHEBULA نبتة 

. »HPTLC

ردنية عالم والعالقات العامة. اجلامعة الأ ن�صره اإعالمية ت�صدر عن دائرة الإ
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خراج الفني الت�شميم والإ

ردنية مطبعة اجلامعة الأ
ردنية مطبعة اجلامعة الأ

يف  العلمي  البحث  عمادة  عن  �سدر 

للدكتور  جديد  كتاب  الردنية  اجلامعة 

الهند�سة  ق�سم  يف  ال�ستاذ  الفقية  �سليم 

 URBAN« بعنوان  اجلامعة  يف  املعمارية 

.»CULTURAL REVIVAL IN AMMAN

وا�ستمل هذا الكتاب الذي يقع بحوايل 

على  املتو�سط  القطع  من  �سفحة  مئتي 

ع�رشة ابحاث علمية للدكتور الفقية حول 

ونظريات  احل�رشي  والت�سميم  العمارة 

العمارة مت ن�رشها باللغة الجنليزية بني 

عامي 1987 و 1997م .

وتتناول هذه البحاث مدينة عمان يف 

املعمارية  وتطوراتها  العمرانية  تنميتها 

واحل�رشية يف املراحل املختلفة والحياء 

حياء الثقايف العمراين الإ

 احل�شـــري يف مدينـــة عمـــان

واثر  متطورة  مدينة  يف  العمراين  الثقايف 

الهوية  على  ال�سكنية  املباين  ت�سكيالت 

احلراك  اىل  بال�سافة  للمدينة  العمرانية 

احل�رشي  الن�سيج  على  واثره  ال�سكاين 

العمراين فيها. 

مدينة  على  البحاث  هذه  وركزت 

العقبة واثر التطور ال�سياحي يف احلفاظ 

فيها  الب�رشية  القوى  ا�ستدامة  على 

الردن  يف  املحلية  العمارة  اىل  بال�سافة 

وخا�سة مدينة �سوف كحالة درا�سة.

العمارة  اي�سًا  البحاث  وتناولت 

املحلية يف دولة المارات العربية احلديثة 

يف  واثره  ال�سالمي  العمراين  والن�سق 

العمارة العربية املعا�رشة.

�ضدارات اإ


