
ول 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون ردنية ❖ العدد 450 ❖ اآذار 2010 م ❖ ربيع الأ ن�شرة اإعالمية ت�شدرها دائرة الإعالم والعالقات العامة يف اجلامعة الأ

يف هذا العدد،،،
اطـالق مركز الكفاءات االلكرتونية يف 

ردنية«...�ص2 »االأ

عمل  ع��ن  للباحثني  وظيف�ي  ي��وم 

مب�شاركـة 19 �شركة ...�ص3

تطفئ  لكرتونية  االإ ردنية  االأ �شحيفة 

وىل ورئي�س اجلامعة يهنيء  �شمعتها الأ

ردنية«  الأ اجلامعة  »اأخبار  �شحيفة 

ول ...�ص4 مبنا�شبة عامها الأ

لعمي�د معهد درا�شات  نائب�اً  الع�ش�اف 

�شالم املعا�شر....�ص4 الإ

لالطفال  ي��وم��اً  ينظم  الطلبة  احت��اد 

امل�شابني بال�شرطان ...�ص5

وخدمة  نف�شي  ار�شاد  دورتي  تخريج 

اجتماعية يف »الردنية« ...�س7

بال�شراكة مع نقابة املحامني 

ردنية« ب�شدد اإن�شاء معهد لتدريب املحامني »الأ

دنية
ة الأر

جلامع
ر ا

خبا
أ ة ا

حيف
�ص

...
وا

�صفح
ت

www.ju.edu.jo/ujnews

مع  بال�رشاكة  اجلامعة  تعتزم   - اجلامعة 

نقابة املحامني ان�شاء معهد لتدريب املحامني على 

غرار ما هو موجود يف دول عربية واوروبية.

�شيكون  الذي  املعهد  يوفر  ان  املقرر  ومن 

لكن  والنقابة  اجلامعة  بني  م�شرتكة  بادارة 

با�رشاف هيئة م�شتقلة التدريب النظري والعملي  

تربم  ان  يتوقع  حيث  �شنتني،  مدار  على  للطلبة 

مذكرة �رشاكة تتعلق بتنظيم عمل املعهد.  

والتقى رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي 

واع�شاء  طبي�شات  اأحمد  اال�شتاذ  املحامني  نقيب 

نائب  خرفان  �شمري  اال�شتاذ  النقابة  جمل�س 

النقابة  يف  امل�شتمر  التعليم  جلنة  ومقرر  النقيب، 

اال�شتاذ ابراهيم اأبو غربية بح�شور نائبي الرئي�س 

الزعبي  ب�شري  والدكتور  جرار  �شالح  الدكتور 

وعميد كلية احلقوق الدكتور جورج حزبون، حيث 

جرى بحث تفعيل التعاون بني الطرفني. 

ويف هذا ال�شدد، اأ�شاد الدكتور الكركي بدور 

النقابات املهنية يف اململكة، وقال ان النقابات هي 

بها  يفاخر  التي  الرائدة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  من 

ردن كاأحد اجنازاته املتميزة والتي ت�شكل رافدًا  االأ

اأ�شا�شيا لبناء الوطن ، مرحبا بالتعاون مع نقابة 

املحامني يف جمال التدريب والتعليم، وتقدمي كافة 

اأ�شكال الدعم للنقابة.  

التتمة ... �س 6

التتمة ... �س 6

التتمة ... �س 6

الدكتورخالد  اجلامعة  رئي�س  �شدد   -  اجلامعة 

الكركي على �رشورة ا�شتقالل احتاد الطلبة ماليا 

واداريا. 

وقال خالل افتتاحه املقر الدائم لالحتاد يف عمادة 

�شوؤون الطلبة ان االحتاد »مطالب اكرث من كل مرة 

يفتتح املقر الدائم لحتاد الطلبة 

حتاد ماليًا واداريًا الدكتور الكركي: ي�شدد على ا�شتقاللية الإ
يف  الريا�شية  الرتبية  كلية  تنظم   - اجلامعة 

اجلامعة موؤمترًا علميًا حول االبداع الريا�شي يف 

حزيران املقبل. 

ويف هذا ال�شدد وقعت الكلية مذكرتي تعاون 

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  جائزة  مع  وتفاهم 

لالبداع الريا�شي لدعم هذا املوؤمتر.

ووقع املذكرتني عن الكلية عميدتها الدكتورة 

الدكتور  العام  امينها  اجلائزة  وعن  اأديب  �شهى 

احمد ال�رشيف بح�شور اع�شاء اجلائزة وامللحق 

حبابي  الثقايف االماراتي يف عمان الدكتور م�شلح االأ

باالإ�شافة  الكلية  يف  التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء 

جامعتي  يف  الريا�شية  الرتبية  كليتي  عميدي   اإىل 

ؤتة. الريموك ومو

وبح�شب املذكرتني فان كل طرف يقوم بتقدمي 

الكلية  تقدم  بحيث  املوؤمتر  الجناح  ا�شهاماته 

من�شاأتها وامكاناتها يف حني تقوم اجلائزة بالدعم 

املايل للموؤمتر.

مذكرتا تعاون بني كلية الرتبية 

الريا�شية وجائزة اآل مكتوم

ان يتمتع بقوة دفع ذاتي عرب توفريه موارد دخل 

تدخل«،  دون  ان�شطته  تنفيذ  على  تعينه  م�شتقلة 

توفري  يف  تق�رش  »لن  اجلامعة  ادارة  ان  اىل  الفتا 

الدعم عند احلاجة«. 

حتاد الدكتور الكركي وعدد من امل�شوؤولني يف مقر الإ



� وفــود

عبداهلل  امللك  كلية  يف  اطلق   - اجلامعة 

اجلامعة  يف  املعلومات  لتكنولوجيا  الثاين 

على  ي�شتمل  الذي  االلكرتونية  الكفاءات  مركز 

والتغذية  والزراعة  االلكرتوين  التعليم  برامج 

وذلك  االلكرتونية  وال�شياحة  االلكرتونية 

لل�شياحة  مدينة  العقبة  اعالن  مع  بالتزامن 

برامج  اىل  باال�شافة   ،2011 عـام  العربية 

الطاقة  يف  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

واملياه وغريها من احلقول.

الدكتور �شياء  نائب رئي�س اجلامعة  واكد 

الدين عرفة اهمية التعاون يف خمتلف املجاالت 

اجلامعة  وخا�شة  االردنية  اجلامعات  بني 

بخا�شة  االيطالية  اجلامعات  مع  االردنية 

جامعة تالنتو.

وخالل اطالق املركز بح�شور امل�شوؤول عن 

مدر�شة االعمال االلكرتونية اليورو متو�شطية 

يف جامعة �شالينتو االيطالية الدكتور جالوكا اإليا 

متو�شطية  اليورو  االعمال  حا�شنة  وم�شوؤولة 

يف نف�س اجلامعة الدكتورة جو�شيبينا با�شيانتا 

ردنية« اطـالق مركز الكفاءات اللكرتونية يف »الأ

عمان  يف  االيطالية  ال�شفارة  عن  وممثلني 

الثقافات  مبزج  عالقة  على  ايطالية  ؤ�ش�شة  ومو

باال�شافة اىل ممثلني عن  االردن وايطاليا  بني 

الدكتور  ا�شتعر�س  االردنية   اجلامعة  كليات 

وبراجمها  وكلياتها  اجلامعة  م�شرية  عرفة 

ن. ور�شالتها منذ تاأ�شي�شها وحتى االآ

عبداهلل  امللك  كلية  عميد  حتدث  جانبه  من 

الثاين لتكنولوجيا املعلومات الدكتور ندمي عبيد 

والتخ�ش�شات  واهدافها  الكلية  تاأ�شي�س  عن 

التي تدر�س فيها باال�شافة اىل اعداد طلبتها.

بدورها اكدت الدكتورة با�شيانتا م�شوؤولة 

على  متو�شطية  اليورو  االعمال  حا�شنة 

املوؤ�ش�شات  مع  احلا�شنة  تربط  التي  العالقات 

االخرى خ�شو�شا يف االردن باال�شافة اىل تون�س 

واملغرب.

كما حتدث الدكتور اإليا خالل االجتماع الذي 

ح�رشه م�شوؤولون من ايطاليا عرب نظام االت�شال 

واهدافها  املدر�شة  ن�شاأة  عن  املبا�رش  املرئي 

ردنية.  وعالقاتها مع املوؤ�ش�شات التعليمية االأ

اجلامعة - اأعرب رئي�س اجلامعة الدكتور 

خالد الكركي عن اعتزازه بالدور الذي يوؤديه 

منت�شبو الدرك خدمة للوطن واملواطن ليوا�شل 

م�شتقرًا  اآمنًا  به  يليق  الذي  موقعه  ردن  االأ

ردن وطنًا  مطمئنًا يفيء اإليه  كل من يرى يف االأ

حرًا يفتح ذراعيه حبًا وكرامة للجميع.

الكركي  الدكتور  ا�شتقبال  لدى  ذلك  جاء 

يف  الطوالبة  توفيق  اللواء  الدرك  قوات  قائد 

الكركي  الدكتور 

ي�شتقبل قائد قوات الدرك
الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  بح�شور  مكتبه 

الكركي  الدكتور  و�شع  حيث  الزعبي  ب�شري 

اإمكانيات اجلامعة وقدراتها واأذرعها االإعالمية 

ي�شال  وخا�شة اإذاعتها يف خدمة قوات الدرك الإ

ر�شائلها من خاللها اإىل املواطنني يف كل مكان، 

باالإ�شافة اإىل عقد الدورات والندوات امل�شرتكة 

لفهم اأو�شع لدور قوات الدرك يف املجتمع.

وتناول اجلانبـان عددًا مـــن الق�شايا التي 

من  واالأ باملواطن  مبا�رش  ومتا�س  عالقة  لهـا 

ردن  االأ اأبناء  كل  به  يعتز  الذي  واال�شتقرار 

التعاون  يتوا�شل  اأن  يف  اأملهم  عن  معربني 

ي�شعى  التي  امل�شرتكة  هداف  لالأ بينهما حتقيقًا 

وال�شعور  من  االأ اإدامة  وهو  اجلميع  اإليها 

باالطمئنان يف كل مناحي احلياة.

�رشحًا  الطوالبة  اللواء  قدم  جانبه  من 

به  تقوم  الذي  والدور  الدرك  قوات  مهام  عن 

التي  منية  االأ النواحي  مع  التعامل  وخا�شة 

الوطنية  للموؤ�ش�شات  من واال�شتقرار  االأ توؤمن 

والتعليمية منها.

رئي�س  نائب  بحث   - اجلامعة 

اجلامعة الدكتور �شالح جرار خالل 

لقائه مدير برنامج درا�شات االإرث 

العاملي يف جامعة »�شوكابا«  الثقايف 

اأوجه  هيداكا«  »كين�شريو  اليابانية 

التعاون املمكنة بني اجلامعتني.

وجـــــرى خــــالل الـــلـــقـــاء الـــذي 

الدكتور  ثار  االآ معهد  عميد  ح�رشه 

لطفي خليل ومدير مكتب العالقات 

الـــدولـــيـــة الـــدكـــتـــور رامــــــي عــلــي 

يف  اجلامعتني  بني  التعاون  اإمكانية 

اجلوانب العملية وامليدانية واإجراء 

اإ�شافة  اأثرية  وحفريات  م�شوحات 

اأق�شام  يف  الطلبة  تدريب  تبادل  اإىل 

الرتاثية  املــ�ــشــادر  واإدارة  ثــــار  االآ

وال�شياحية.

اإىل  جرار  الدكتور  واأ�شار 

معهد  بها  يقوم   التي  الن�شاطات 

ثار يف مواقع  ثار بالتنقيب عن االآ االآ

من  الكثري  عن  الك�شف  يف  �شاهمت 

التي  ثرية  واالأ التاريخية  احلقائق 

تلعب دورا هاما يف ت�شجيع ال�شياحة 

ردن. الثقافية يف االأ

يابانـــــي م�شـــــوؤول 

يـــــــــــــــزرو   

ردنيـــــة« »الأ

ردنية مركز جديد تطلقه الأ
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اجل��ام��ع��ة  - دعــــا رئــيــ�ــس اجلــامــعــة 

الدكتور خالد الكركي عمادة البحث العلمي 

اىل دعـــم املــكــتــبــات الــوطــنــيــة واجلــامــعــات 

إ�شدارات  والنوادي ال�شبابية واجلمعيات با

اجلامعة.

واأ�شار خالل افتتاحه فعاليات املعر�س 

ول  الأ املعــــــر�ض  افتتـــــاح 

ردنيـــــــــــة« »الأ ملن�شــــــــــــورات 

اىل  العلمي  البحث  عمادة  ملن�شورات  ول  االأ

اجلامعة  طلبة  احتاد  مع  التعاون  �رشورة 

والباحثني  اجلامعة  طلبة  ح�شول  لت�شهيل 

العلمية  واملجالت  والكتب  ؤلفات  املو على 

واأبحاثهم  درا�شتهم  يف  يحتاجونها  التي 

العلمية.

يف  النظر  تــتــوىل  العلمي  البحث  وعــمــادة 

م�رشوعات البحوث العلمية ون�رشها واإ�شدار 

قناعتها  من  انطالقا  املحكمة  العلمية  املجالت 

بتحقيق اأهداف اجلامعة يف اأداء دروها وربطها 

والتعامل  ال�شاملة  الوطنية  التنمية  مبتطلبات 

ولويات الوطنية كالطاقة واملياه والغذاء  مع االأ

والبيئة.

فان  كتانة  ؤاد  فــو الدكتور  لعميدها  ووفقا 

الــعــمــادة اأجنـــزت الــعــام املــا�ــشــي ن�رش )11( 

كتابًا واأ�شدرت )19( عددا من جملة درا�شات 

اإ�شافة اإىل )18( عددًا من املجالت املتخ�ش�شة 

التي ت�شدرها يف عناوين علمية تطبيقية وطبية 

واإن�شانية خمتلفة.

ولفت الدكتور كتانة اإىل اأن املعر�س الذي 

بالبحوث  اجلامعة  طلبة  تعريف  اإىل  يهدف 

اأع�شاء  اأجنزها  التي  العلمية  والدرا�شات 

عليها  احل�شول  واإمكانية  التدري�س  هيئة 

ب�شهولة.

مكتبة  بهو   يف  اأقيم  الذي  املعر�س  وزار 

اجلامعة اأعداد كبري من طلبة اجلامعة واأع�شاء 

الثقافية  بال�شوؤون  واملهتمني  التدري�س  هيئة 

والفكرية من داخل اجلامعة وخارجها.

وظيفي  يوم  اجلامعة  يف  نظم   - اجلامعة 

لطالب  عمل  تــوفــري  لغايات  �ــرشكــة   19 لنحو 

اجلامعة اخلريجني او املتوقع تخرجهم.

ال�شناعة  مــع  االتــ�ــشــال  وحـــدة  واقــامــت 

املعلومات  وتكنولوجيا  الهند�شة  لكلية  التابعة 

لل�رشكات  معر�شا  الطلبة   �ــشــوؤون  عــمــادة  يف 

احتياجاتها  طبيعة  عــن  منــاذج  عر�شت  التي 

الذين  مبا�رشة  للطلبة  والتدريب  الت�شغيل  يف 

وفدوا باعداد كبرية. 

وجــــال رئــيــ�ــس اجلــامــعــة الــدكــتــور خالد 

نواب   يرافقه  الوظيفي،  اليوم  على  الكركي 

الــرئــيــ�ــس الــدكــتــور �ــشــالح جـــرار والــدكــتــور 

وظيفــــــي يــــوم 

�شركــــــــة  19 مب�شاركــــــة  عمــــل  عـــن  للباحثني 

الزعبي،  ب�شري  والدكتور  عرفة  الدين  �شياء 

م�شيدا  التنظيم  اعجابه مب�شتوى  ابدى  حيث 

امل�رشوع  هذا  يف  امل�شاهمة  ال�رشكات  مببادرة 

الوطني. 

الطلبة  ان عدد  الــكــركــي  الــدكــتــور  وقـــال 

الف�شل  هـــذا  مـــع  اجلــامــعــة  مـــن  اخلريجني  

خــريــج  األــــــف   155 ــغ  ــل ــب ي  2010\2009

وخريجة.  

اىل  ال�رشكات  بع�س  تعمد  ان  املقرر  ومن 

توظيف الطلبة مبا�رشة �شواء داخل اململكة او 

خارجها، يف حني تقوم �رشكات اخرى بتوفري 

التدريب وتاهيل الطلبة ل�شوق العمل. 

ويف هــــذا الـــ�ـــشـــدد، كــ�ــشــف مــديــر وحـــدة 

االت�شال مع ال�شناعة الدكتور ب�شار ال�شمادي 

عن ان احدى ال�رشكات »تعتزم تعيني 30 طالبا 

او طالبة من اجلامعة. 

�شنويا  اجلامعة  يف  الوظيفي  اليوم  وينظم 

فر�س  بتوفري  ي�شاهم  حيث   1992 العام  منذ 

عمل للمئات من طلبة اجلامعة. 

اإن وحـــدة  ــمــادي  ــ�ــش ال الـــدكـــتـــور  وقـــــال 

على  اال�ـــرشاف  تتوىل  ال�شناعة  مع  االت�شال 

تدريب العاملني يف ال�رشكات  وطلبتها يف �شبيل 

اخلــدمــات  تــقــدم  كما  العمل  ل�شوق  اعــدادهــم 

اال�شت�شارية لل�رشكات وامل�شانع. 

دعوة لدعم املكتبات العامة



� �ضاءات اإ

اجلامعة - هناأ رئي�س اجلامعة الدكتور خالد 

اجلامعة  »اأخبار  �شحيفة  حترير  اأ�ــرشة  الكركي 

ردنية« مبنا�شبة مرور عام على �شدورها.  االأ

اأ�رشة  اإىل  ر�شالة  الكركي  الدكتور  وبعث 

مبنا�شبة  »في�شعدين  فيها:  جاء  ال�شحيفة  حترير 

ردنية«  مرور عام على »�شحيفة اأخبار اجلامعة االأ

لكم  اأقدم  اأن  الرائد  االجناز  بهذا  واحتفاًء 

اخلال�شة  والتهنئة  املباركة  ال�شحيفة  �رشة  والأ

جهودكم  معكم  وللعاملني  لكم  ومقدرًا  ،�شاكرًا 

اخلري  كل  لكم  ومتمنيًا  املتقنة  واأعمالكم  الكبرية 

والتوفيق«.

حمققة  وىل  االأ ال�شحيفة �شمعتها  واأطفاأت 

م�شتوى  على  م�شبوق  غري  اإعالميا  اإجنازا 

خالل  ال�شحيفة  وا�شتطاعت  ردنية،  االأ اجلامعات 

 )100( و  خرب   )1100( نحو  ن�رش  ول  االأ عامها 

واإن�شانية  علمية  ودرا�شة  بحثا  و)27(  مقال 

و)25( ر�شمًا كاريكاترييا.

مليون  ربع  قرابة  مت�شفحيها  عدد  وبلغ 

وفقًا  وخارجه  ردن  االأ داخل  من  مت�شفح 

الإح�شاءات اأعدها مركز احلا�شوب يف اجلامعة.

اجتماعية  اأخبارا  اأي�شًا  ال�شحيفة  ون�رشت 

و�شورة  خربًا   )248( ،بلغت  اجلامعة  �رشة  الأ

اجلامعة  مكتبة  اإ�شدارات  على  ال�شوء  و�شلطت 

التي بلغت )95( اإ�شدارًا و)65( اإ�شدارا جديدا 

بث  اإىل جانب  اجلامعة  التدري�س يف  هيئة  ع�شاء  الأ

دائرة  ت�شدره  الذي  اليومي  ال�شحفي  التقرير 

االإعالم والعالقات العامة ويت�شمن ر�شد ما ين�رش 

و�شائل  يف  العايل  التعليم   وقطاع  اجلامعة  عن 

التقارير  جمموع  بلغ  حيث  املختلفة  االإعالم 

ال�شحفية املن�شورة )269( تقريرًا. 

اجلامعة  »اأخبار  لكرتونية  االإ وال�شحيفة 

اجلامعات  م�شتوى  على  وىل  االأ تعترب  ردنية«  االأ

ردنية اأخذت على عاتقها االلتزام ب�رشف املهنة  االأ

خ�شو�شًا  و�شفافة  دقيقة  معلومات  تنقل  كونها 

حجر  ي�شكل  والذي  اجلامعة  يف  بالتعليم  املتعلقة 

�شا�س مل�شرية اجلامعة.  االأ

خبار  وكانت ال�شحيفة �شباقة يف ن�رش بع�س االأ

على غرار  قوائم املقبولني يف اجلامعات الر�شمية 

خالل  العامة  الثانوية  يف  الناجحني  واأ�شماء 

الدورات ال�شيفية وال�شتوية.

بوا�شطة  م�شورة  اأخبار  بث  يف  وجنحت 

�شبوع« وعر�س  »الفيديو« حتت عنوان »ح�شاد االأ

�شور لفعاليات اجلامعة �شمن مكتبة الفيديو منها 

�شور وثائقية لذاكرة اجلامعة.

على  بارزا  مكانًا  حتتل  اأن  متكنت  كما 

اخلطوة  هذه  والقت   "you tube / face book"

اجلامعة  خريجي  لدى  خ�شو�شا  وا�شعا  �شدًى 

املتواجدين يف اخلارج.

وىل لكرتونية تطفئ �شمعتها الأ ردنية الإ �شحيفة الأ

ول ردنية« مبنا�شبة عامها الأ ورئي�ض اجلامعة يهنيء �شحيفة »اأخبار اجلامعة الأ

الدكتور الكركي: اأقدر لكم جهودكم الكبرية واأعمالكم املتقنة

جامعة كورية تبدي ا�شتعدادها 

لتقدمي منح لطلبة اجلامعة

»كاي�شت«  جامعة  اأبدت   - اجلامعة 

املنح  من  جمموعة  لتقدمي  ا�شتعدادها  الكورية 

احلا�شوب  علم  دكتوراه  برنامج  يف  الدرا�شية 

لتكنولوجيا  الثاين  امللك عبداهلل  لطلبة من كلية 

املعلومات يف اجلامعة. 

جامعة  رئي�س  جمع  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

اجلامعة  يف  احلا�شوب  مركز  مبدير  »كاي�شت« 

من  عدد  بح�شور  املبي�شني  و�شام  الدكتور 

يف  ومدر�شني  الدويل  التعاون  يف  امل�شوؤولني 

احلا�شوب من اجلامعة نف�شها. 

ت�رشيحات  يف  املبي�شني  الدكتور  وك�شف 

من  تعترب  »كاي�شت«  جامعة  اأن  �شحفية 

امل�شتوى  على  واملتقدمة  العريقة  اجلامعات 

 )20( الـ  املرتبة  حتتل  اأنها  اإىل  الفتًا  العاملي 

الذي  الدويل  �شنغهاي  ت�شنيف  بح�شب  عامليًا 

على  العلمي  والبحث  التعليم  بجودة  يهتم 

م�شتوى اجلامعات العاملية.

مت  اجلامعة  رئي�س  مع  لقاءه  اأن  واأ�شاف 

على هام�س م�شاركته يف ور�شة عمل دعيت اليها 

اجلامعة بح�شور ممثلني عن )12( جامعة يف 

العلمي  التعاون  �شبل  لبحث  وافريقيا  اآ�شيا 

وتعزيز الفهم امل�شرتك مع جامعة "كاي�شت" يف 

جمال تطوير العملية التعليمية والبحث يف علم 

احلا�شوب.

واأكد اأن جامعة »كاي�شت« اأ�شادت مب�شتوى 

كلية امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات 

التدري�شية  وبراجمها  خططها  خ�شو�شًا 

اأن  اإىل  الفتا  خريجيها  وم�شتوى  والبحثية 

ردنية« اأوفدت جمموعة من خريجي الكلية  »االأ

اإليها ملتابعة درا�شاتهم العليا.  

اجلامعة - قرر رئي�س اجلامعة  الدكتور 

حممود  عدنان  الدكتور  تعيني  الكركي  خالد 

�شتاذ امل�شارك يف ق�شم اأ�شول الفقه  الع�شاف االأ

املعا�رش  �شالم  االإ درا�شات  معهد  لعميد  نائبًا 

باجلامعة.

نائبـًا الع�شـاف 

معهــــد  لعميــــد   

�شالم املعا�شر درا�شات الإ

د. عدنان الع�شاف



� �ضاءات اإ

احتاد الطلبة

 ينظم يومًا لالطفال امل�شابني بال�شرطان

اجلامعة - عر�شت ندوة نظمتها كلية 

االداب يف اجلامعة لت�شاوؤالت العامل االملاين 

قدمها  العلم،  طبيعة  حول  فيرب  ماك�س 

الدكتور فار�س حلمي. 

كلية  عميد  عر�س  الندوة  بداية  ويف 

اأهمية  املو�شى  نهاد  الدكتور  داب  االآ

الكتب  نور  من  امل�شتقاة  واحلكمة  املعرفة 

العلم  جماالت  يف  املختلفة  واحل�شارات 

دب )وهما  )وهو ن�شبي وموؤقت( والفن واالأ

يت�شفان باخللود والدميومة(.

حما�رشته  يف  حلمي  الدكتور   وك�شف 

الكلية  يف  الثقافية  اللجنة  اليها  دعت  التي 

يوجد  »هل  »فيرب« وهو  للعامل  ؤال  �شو هم  الأ

�شيء ا�شمه علم؟«.

يقدم  العلم  اأن  »يرى  »فيرب«  ان  وقال 

احتماالت  املختلفة  املجاالت  يف  مل�شتهلكيه 

الطريق  اأو  احلل  عن  قليلة  اأفكار  اأو 

ف�شل لتحقيق الغاية يف زمن معني وبيئة  االأ

حمددة«.

وا�شاف :»ميكن فح�س تلك اخليارات 

خر جتريبيا اأو منطقيا  القليلة واحدا بعد االآ

ف�شل يف تلك  واحدة ليكون اختيارنا هو االأ

حول  »فيرب«  ت�شاوؤل  اىل  اللحظة«،م�شريا 

الوظائف  يف  العمل  اإىل  األ�شعي  اأ�شباب 

العلمية رغم اليقني اأن ما يتو�شل اإليه العلم 

ي�شداأ ويبلى كما احلديد ليك�شف فيرب عن 

قناعته اأن العلم اأف�شل من اجلهل الذي قد 

ال  نهائية  ال  احتماالت  اأو  فرو�شا  يعطينا 

منها.  ن�شب  االأ واختيار  فح�شها  ن�شتطيع 

فراد واملجتمعات يف  وعليه تكون م�شائر االأ

مهب ال�شدفة.

وتابع الدكتور حلمي اأن  فيرب ي�شنف 

فئتني:  اإىل  العلمية  املجاالت  يف  العاملني 

له  م�شتخدمة  والثانية  للعلم  منتجة  وىل  االأ

اأو تعمل على تطبيقه.

الدكتور  فيرب-بح�شب  يرى  »وعليه 

حلمي-  �رشورة وجود نوعني من املعاهد 

اأو نوعني من اجلامعات العاملة على اإعداد 

هذين  اأن  يرى  وهو  حدة.  على  فريق  كل 

النوعني من اجلامعات يختلفان يف طبيعتهما 

واأ�شاليب اإدارتهما«.

ندوة تعر�ض

 لت�شاوؤلت عامل املاين حول 

وت�شنيفاتــه العلــم  طبيعــة 

اجلامعة - نظم احتاد طلبة اجلامعة / كلية 

طفال  ال�شيدلة ن�شاطًا خرييًا حتت عنوان »يوم لالأ

اأطفال  ا�شت�شافة  بال�رشطان« حيث مت  امل�شابني 

من مركز احل�شني لل�رشطان واهاليهم.

اأعيدة  خالد  الدكتور  الكلية  عميد  وقال 

الن�شاط  هذا  من  الهدف  ان  الن�شاط  افتتح  الذي 

بال�رشطان  امل�شابني  االطفال  مع  التوا�شل  هو 

واأهاليهم ودعمهم معنويا خ�شو�شًا واأن العالج 

النف�شي ي�شكل جزءا من عالج هوؤالء املر�شى.

على  اليقت�رش  ال�شيديل  عمل  اأن  واأ�شاف 

الدعم  يقدم  اأن  يجب  بل  فقط  العالج  �رشف 

الن�شاط  هذا  اأن  اإىل  م�شريًا  للمر�شى  النف�شي 

هو تطبيق ملا تعلمه الطلبة يف درا�شتهم على اأر�س 

الواقع.

من جانبه اأكد رئي�س االحتاد معتز ال�شعود اأن 

هذا اليوم ياأتي �شمن ن�شاطات االحتاد التطوعية 

بالق�شايا  الطلبة  وعي  زيادة  بهدف  واخلريية 

االجتماعية والطبية.

من  العديد  يت�شمن  الن�شاط  اأن  واأ�شاف 

الفقرات الرتفيهية لرفع الروح املعنوية لالطفال 

امل�شابني وذويهم م�شريا اىل ان ريعه �شيخ�ش�س 

لدعم مركز وموؤ�ش�شة احل�شني لل�رشطان. 

ؤاد املعايطة من  اجلامعة - ك�شف املهند�س فو

ردين عن انخفا�س  ق�شم االإعالم يف املعهد املروري االأ

اململكة  يف  ال�شري  حوادث  ت�شببها  التي  الوفيات 

خالل العامني املا�شيني.

الهيئات  دائرة  ا�شت�شافتها  حما�رشة  يف  وقال 

اأعداد  اإن  اجلامعة  يف  الطلبة  �شوؤون  عمادة  يف  الطالبية 

الوفيات انخف�شت خالل العامني 2008و 2009 مقارنة 

 992،  2007 2007 حيث بلغت الوفيات عام   مع عام 

وعام  2008  ،740  وعام 2009  ،676 حالة وفاة.

ي�شكل  والذي  اخلطورة«  »معدل  اأن  واأ�شاف 

املالية  واخل�شائر  واجلرحى  الوفيات  جمموعة 

 %13 اإىل   2007 عام   %17 من  اأي�شا  انخف�شت 

تنفذها  التي  اإىل جناح اخلطط  يوؤ�رش  ما   2009 عام 

من  للحد  العام  من  االأ جهاز  يف  املعنية  دارات  االإ

حوادث ال�شري.

حما�شرة حول ال�شالمة املرورية

ولفت املعايطة اإىل جملة من الربامج واخلطط 

حوادث  من  للحد  العام  من  االأ جهاز  نفذها  التي 

ال�شري منها تكثيف الرقابة املرورية خ�شو�شًا على 

املروري بني طلبة  الوعي  ال�رشيعة ون�رش  الطرق 

اجلامعات واملدار�س و�رشائح املجتمع املختلفة.

بدوره اأكد القائم باأعمال مدير دائرة الهيئات 

اأن  املحا�رشة  اأدار  الذي  الغنميني  زياد  الطالبية 

مع  للتعاون  طموحة  وخطة  روؤية  الدائرة  لدى 

واملرور  بال�شري  عالقة  لها  التي  املعنية  جهزة  االأ

بهدف تزويد طلبة اجلامعة مبعلومات وافية حول 

اأ�شباب حوادث ال�شري وطرق معاجلتها.

الدور  حول  مداخالت  الطلبة  من  عدد  وقدم 

ن�رش  يف  اجلامعة  طلبة  يلعبه  اأن  ميكن  الذي 

ر�شادات والن�شائح حول ال�شالمة املرورية على  االإ

الطرقات.

ال�شالمة املرورية ت�شتهدف الطلبة



� تتمات

على  طبي�شات  اال�شتاذ  اأثنى  جهته،  من 

وتقدمي  النقابة  دعم  يف  املتميز  اجلامعة  دور 

لغايات  قاعات  اتاحة  ومنها  الت�شهيالت  كافة 

املتدربني،كما  للمحامني  القبول  امتحانات  عقد 

اجلامعة  يف  احلقوق  كلية  خريجي  بتميز  اأ�شاد 

ردنية.  االأ

التعليم  جلنة  مقرر  ك�شف  ال�شدد،  هذا  يف 

امل�شتمر يف النقابة اال�شتاذ ابراهيم اأبوغربية عن 

يف  امل�شتمر  للتعليم  دورات  لتنظيم  النقابة  توجه 

اجلامعة الع�شائها املحامني ملدة ثالثة ايام ولنحو 

30 – 60 حماميا وحمامية،للدورة الواحدة. 

�شتاذ طبي�شات والدكتور  اإىل ذلك، تباحث االأ

ق�شاة  برنامج  اهمية  حول  اللقاء  خالل  الكركي 

فيما  الرائدة«،  »الربامج  يعد من  الذي  امل�شتقبل 

�شنوات  الع�رش  »خــالل  انــه  املحامني  نقيب  اأكــد 

الق�شاء  يرفد  متميز  جيل  لدينا  �شيكون  القادمة 

وموؤ�ش�شات الدولة املختلفة«.

بال�شراكة مع نقابة املحامني 

اجلامعة ب�شدد اإن�شاء معهد لتدريب املحامني

جلنة  ت�شكيل  عــلــى  املــذكــرتــان  تن�س  كــمــا 

مهامها  تــكــون  للموؤمتر  م�شرتكة  حت�شريية 

و�ــشــع و�ــشــيــاغــة اهـــدافـــه وحمـــــاوره واعـــداد 

املحا�رشين  ا�شماء  واقـــرتاح  الــعــام  برناجمه 

الرئي�شيني فيه.

يذكر ان جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم تعمل 

االمارات  دولة  يف  الريا�شي  االبداع  حتفيز  على 

والوطن العربي والعامل من خالل تكرمي وت�شجيع 

العاملني واملنتمني للمجال الريا�شي لتحقيق روؤية 

�شاملة لدور الريا�شة يف االبداع االن�شاين.

مذكرتا تعاون بني كلية الرتبية الريا�شية وجائزة اآل مكتوم

يفتتح املقر الدائم لحتاد الطلبة 

حتاد ماليًا واداريًا الدكتور الكركي: ي�شدد على ا�شتقاللية الإ

واقرتح على االحتاد ان يبادر اىل اأخذ عطاء اآالت 

الت�شوير جميعها التي يف اجلامعة او حتى عطاء 

توفري امل�رشوبات ال�شاخنة لتوفري دخل ومردود 

جامعات  بتجارب  م�شت�شهدا  االحتــاد،  ل�شندوق 

اأوروبية يف هذا االطار. 

يف  الــقــرار  �شياغة  يف  امل�شاهمة  �شعيد  وعــلــى 

على  االحتــاد  الكركي  الدكتور  ح�س  اجلامعة، 

يتعلق  مــا  ا�ــشــتــفــتــاءات حــول  املــبــادرة يف عمل 

تعني  واخلــدمــي  كــادميــي  واالأ الطالبي  بال�شاأن 

ت�شور  بناء  على  اجلامعة  يف  الــقــرار  �شاحب 

�شحيح. 

من جهته، ك�شف رئي�س االحتاد معتز ال�شعود عن 

التاديب يف  نظام  ا�شتفتاء حول  تنفيذ  نية االحتاد 

اجلامعة.

غري  اجلامعة  طلبة  دعــا  الكركي  الــدكــتــور  وكــان 

مرة على �رشورة اللجوء اىل »و�شائل االعرتا�س 

و�شائل  اعتماد  او  ال�شمت  التزام  ال  احل�شارية 

التخريب لالحتجاج«. 

   و�شبق للدكتور الكركي ان رف�س نظام التاديب 

ايجاد  اىل  داعيا  التاأديب،  بلفظة  ت�شميته  وحتى 

يدخل  عندما  الــطــالــب  يوقعها  لل�شلوك  »وثــيــقــة 

الــوعــي وال توجد  �ــرشطــهــا  فــاحلــريــة  اجلــامــعــة 

دميقراطية منفلتة«.

االحتــاد  الكركي  الدكتور  دعــا  ذاتـــه،  ال�شياق  يف 

على املبادرة بعمل موقع اليكرتوين يكون »ناطقا 

بعيدا  ومطالبه  همومه  عن  ومعربا  االحتاد  با�شم 

على  برمتها«  التدخل  واأ�شكال  الرقيب  اعني  عن 

االردنية  للجامعة  االليكرتونية  ال�شحيفة  غــرار 

العامة  والعالقات  االعالم  دائرة  عن  ت�شدر  التي 

يف اجلامعة. 

االحتــاد  بجهود  اجلامعة  رئي�س  اأ�ــشــاد  ــك،  ذل اإىل 

النظام  على  االحتــاد  يف  اجلامعة  طلبة  توظيف  يف 

م�شريًا  الطلبة«  »ت�شغيل  اجلامعة  يف  به  املعمول 

طلبتها  طاقات  ال�شتثمار  ت�شعى  اجلامعة  اأن  اإىل 

تعيينهم بعد تخرجهم يف  من روؤ�شاء االحتاد عرب 

اجلامعة.

الدكتور الكركي م�شتقباًل نقيب املحامني
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اجلامعة - احتفل يف اجلامعة بتخريج دورتي 

اخلا�شة  االجتماعية  واخلدمة  النف�شي  االر�شاد 

ب�شباط و�شباط �شف القوات امل�شلحة.

وتوجيهات  لروؤى  تنفيذا  الدورة  هذه  وتاأتي 

جاللة القائد االعلى امللك عبداهلل الثاين يف تعزيز مبداأ 

املختلفة  الوطن  موؤ�ش�شات  بني  والتعاون  امل�شاركة 

تخريج دورتي ار�شاد نف�شي وخدمة اجتماعية

وكثمرة للتعاون بني القوات امل�شلحة واجلامعة.

 41 وعددهم  الدورة  يف  امل�شاركون  واكت�شب 

تقت�شيها  وخربات  مهارات  وم�شاركة،  م�شاركًا 

الوطني  العمل  وا�شتحقاقات  الظروف  طبيعة 

بدقة  وامل�شتقبل  للحا�رش  التخطيط  على  املبني 

وحكمة وم�شوؤولية يف �شبيل خدمة الوطن.

القيادة  مندوب  �شلم  االحتفال  ختام  ويف 

العامة مدير العقيدة والتدريب امل�شرتك ال�شهادات 

واجلوائز التقديرية على م�شتحقيها مثلما مت تكرمي 

عدد من اع�شاء الهيئة التدري�شية يف اجلامعة.

وح�رش االحتفال عدد من مديري القيادة العامة 

وعدد من اع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعة.

اجلامعة - احتفلت كلية الدرا�شات الدولية 

من  وطالبة  طالبا  ع�رش  اأحد  بتخريج  اجلامعة  يف 

برنامج  يف  درا�شيا  ف�شال  اكملوا  الذين  طلبتها 

وروبية املتو�شطية الذي تنفذه الكلية  ال�رشاكة االأ

ولــى  الأ الدفعــة  تخريــج 

املتو�شطيــة وروبيــة  الأ ال�شراكــة  برنامــج  مـن 

يف  و�شط  االأ ال�رشق  درا�شات  مركز  مع  بالتعاون 

جامعة جنوب الدمنارك.

وقال عميد الكلية الدكتور حممد م�شاحلة 

خالل حفل التخريج الذي ح�رشه الربوفي�شور 

�ـــشـــتـــاذ يف مــركــز درا�ـــشـــات  بــيــرت �ــشــيــربغ االأ

جنوب  جامعة  يف  املعا�رشة  و�ــشــط  االأ ال�رشق 

الــدرا�ــشــات  كلية  عميد  ومــ�ــشــاعــد  الـــدمنـــارك 

ح�شن  الدكتور  كــادميــيــة  االأ لل�شوؤون  الدولية 

املومني، ان اجلامعتني تنويان تعزيز عالقات 

املـــوؤمتـــرات  عــقــد  مــن خـــالل  بينهما  الــتــعــاون 

امل�شرتكة وتبادل اخلربات والربامج يف جماالت 

الدرا�شات الدولية.

وا�شار الدكتور م�شاحلة اىل اأن هذا الربنامج 

الذي ينفذ بني اجلامعتني يهدف اإىل تزويد الطلبة 

تتوفر  التي  والتطبيقات  واملعارف  باخلربات 

الدرا�شات  ميادين  يف  الدمناركية  اجلامعات  يف 

الدولية.

اهمية  على  �شيربغ  الربوفي�شور  اأكد  بدوره 

احلكومة  ان  اىل  م�شريا  الربنامج  ا�شتمرار 

عامني  ملدة  متديده  على  وافقت  الدمناركية 

اخرين.

ع�شكريون ومدنيون يف خدمة املجتمع

�شراكة وانفتاح على اجلميع
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اجلامعة - عقد عميد كلية االداب يف اجلامعة 

الدكتور نهاد املو�شى لقاءًا مع طلبة الكلية ل�رشح 

ما جاء يف »خطاب االداب اىل الطالبات والطالب« 

بح�شور اال�شاتذة يف الكلية.

وقال الدكتور املو�شى خالل اللقاء اإن اجلامعة 

امل�شتقبل وانها حلم  اىل  للدخول  الطالب  هي عدة 

لكل طالب وطالبة م�شريًا اىل ان لكلية االداب مكانة 

يف هذا الزمن االقت�شادي.

تعلم  التي  هي  اجليدة  اجلامعة  ان  وا�شاف 

اما املتميزة فهي التي تغري موؤكدا ان التغيري هو 

واملعرفة  بالعلم  �شده  والتما�س  الواقع  مراقبة 

واطالق االبداع الذي يتميز به طلبة كلية االداب.

كايد  الدكتور  العميد  نائب  ا�شار  جانبه  من 

ابو �شبحة اىل موؤمتر حوار االداب الذي �شتعقده 

عقد  جتديد  اىل  ويهدف  املقبل  متوز  يف  الكلية 

االبحاث  وحفز  الكلية  تخ�ش�شات  بني  التوا�شل 

امل�شرتكة بني حقول املعرفة االدبية املختلفة. 

بدوره اكد الدكتور جمدي خم�س ان ق�شم علم 

االداب«  »خطاب  م�شمون  بتحليل  قام  االجتماع 

الكتاب  هذا  مع  تفاعلوا  الذين  الطلبة  وانتهى 

تغيري  على  وقتهم وحتثهم  تنظم  افكار  مبجموعة 

التغيري يحتاج اىل جهد ذاتي  ان  انف�شهم م�شيفا 

من الطالب باال�شافة اىل جهد اجلامعة مبا يتنا�شب 

مع مثالياتها وطبيعتها.

 من جهتها ا�شارت مقررة اللجنة الثقافية يف 

�رشورة  اىل  كاتبي  خزنة  غيداء  الدكتورة  الكلية 

انفتاح اق�شام الكلية على بع�شها من خالل النظر 

يف خطط هذه االق�شام ومتطلبات الكلية.

واقرتحت طرح مدونة �شلوك تكون مفرداتها 

اخلطاب  لتطبيق  تو�شيات  وت�شدر  منا�شبة 

وترجمة افكاره يف احلياة اليومية يف اجلامعة.

لهذا  قراءة  الطلبة  من  جمموعة  وقدمت 

االفكار  من  جمموعة  على  ا�شتمل  الذي  اخلطاب 

العمل وتقبل االخر واالجناز وحتقيق  تركز على 

املعرفة  درب  يف  الرجاء  من  عليه  عقد  ما  الطالب 

نحو امل�شتقبل.

عند  االمانة  قيم  ا�شتذكار  اىل  اخلطاب  ودعا 

االباء واالمهات من حيث مكارم االخالق وال�شرب 

اىل  باال�شافة  واجلهد،  واجلد  وااليثار  والعطاء 

قيم احللم وال�شدق واال�شتقامة.

موئل  بانها  االداب  كلية  اخلطاب  وو�شف 

فالطلبة  املعارف  وملنظومة  العليا  للمعاين 

يلتم�شون البيان يف ق�شم اللغة العربية، ويرقبون 

التاريخ،  ق�شم  يف  الزمان  مدار  يف  احلياة  جمرى 

ق�شم اجلغرافيا،  يف  املكان  ف�شاء  على  وينفتحون 

ق�شم  يف  العرفان  معارج  يف  بالعقل  وي�شعدون 

ق�شم  يف  الوجدان  اعماق  يف  ويتغلغلون  الفل�شفة، 

علم  ق�شم  يف  العمران  �شياق  ويف  النف�س،  علم 

االجتماع، ويف رحاب الكيان وفن املمكن يف ق�شم 

العلوم ال�شيا�شية.

ردنية« داب يف »الأ لقاء كلية الآ

داب« الآ ل�شـــــرح »خطـــــــاب   

�شاتذة والطلبة داب بني الأ خطاب الأ

رف�شه  اجلامعة  طلبة  احتاد  جدد   - اجلامعة 

ت�شتهدف  التي  االإ�رشائيلية  للممار�شات  القاطع 

�شالمية يف القد�س ال�رشيف.  املقد�شات االإ

�شلطات  بها  تقوم  التي  االنتهاكات  على  وردًا 

بيت  يف  �شالمية  االإ املواقع  على  االإ�رشائيلي  االحتالل 

املعر�س  والتكنولوجيا  الهند�شة  كلية  اقيم يف  املقد�س 

اخلا�س مبدينة القد�س. 

الكلية  عميد  افتتحه  الذي  املعر�س  وي�شكل 

الدكتور جمدي توفيق بح�شور رئي�س االحتاد معتز 

ال�شعود اأداة فاعلة لتعزيز ال�شلة بني اجل�شم الطالبي 

ودرة املدائن بيت املقد�س ما يوؤكد اأن القد�س �شتبقى 

ردنية«. ماثلة يف عيون طلبة »االأ

الكلية ورئي�س االحتاد وجمهور من  وجال عميد 

طلبة اجلامعة يف اأروقة املعر�س الذي احتوى معلومات 

االعتداءات  اآثار  تبني  و�شورًا  تاريخية  ووثائق 

املدينة  معامل  على  وامل�شتمرة  املتكررة  االإ�رشائيلية 

تهدد  حفريات  من  به  تقوم  ما  خ�شو�شًا  املقد�شة 

ق�شى املبارك وقبة ال�شخرة امل�رشفة.  امل�شجد االأ

الها�شمي  الــتــاريــخــي  ــــدور  ال املــعــر�ــس  واأبـــــرز 

للمحافظة على املدينة املقد�شة من خالل اإبراز مراحل 

املقد�شات  حماية  يف  ي�شاهم  الــذي  الها�شمي  عــمــار  االأ

�شالمية يف املدينة.  واملواقع االإ

لدى  اأن  ال�شعود  ك�شف  �شحفية  ت�رشيحات  ويف 

االحتاد خطة اإ�شرتاتيجية هدفها تعزيز الوعي الطالبي 

خلطورة الدور االإ�رشائيلي يف املنطقة مع الرتكيز على 

ال�شيا�شات ال�شهيونية املتطرفة خا�شة املتعلقة ب�شاأن 

بيوت العبادة املقد�شية واأهلها املقد�شيني. 

القيادة  به  تقوم  الذي  الدور  اأهمية  اإىل  ولفت 

و�شعيها  املقد�شة  املدينة  على  احلفاظ  يف  الها�شمية 

االإ�رشائيلية  واالنتهاكات  احلقائق  لك�شف  املتوا�شل 

لطم�س االإرث الديني والتاريخي للقد�س ال�رشيف.

القد�ض يف عيون طلبة 

ردنية« »الأ


