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اجلامعة – عقد جمل�س عمداء الكليات يف اجلامعة 

تقنية  عرب  لهم  اجتماعًا  العقبة  واأردن��ي��ة  م«  »الأ

حيث   ”video conference“الفيديوي الربط 

هم  من  بني  اللقاء  املتقدمة  التكنولوجيا  اأتاحت 

مر الذي  يف اجلامعة واأردنية العقبة يف اآن واحد الأ

يتج�شموا  اأن  دون  احل��وار  اجلانبني  على  �شهل 

عناء ال�شفر.

عمداء  جمل�س  اج��ت��م��اع  ك��ان  ومل��ا 

مري غازي الدكتور الكركي يقدم الهدية ل�سمو الأ

بن  مري غازي  الأ �شمو  كّرمت اجلامعة  اجلامعة - 

حممد املبعوث ال�شخ�شي امل�شت�شار اخلا�س جلاللة 

حل�شوله  املا�شي  ني�شان  من  ع�رش  الثامن  يف  امللك 

وىل من  على درجة الدكتوراه مع مرتبة ال�رشف الأ

زهر ال�رشيف. كلية اأ�شول الدين يف جامعة الأ

وبارك رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي ل�شموه 

م�شيدًا  الجن���از  ه��ذا  على  للجامعة  زي��ارت��ه  خ��الل 

املحلية  ال�شعد  كافة  على  العلمية  �شموه  بجهود 

والعربية والعاملية.

وحتدث �شموه عن جتربته العلمية والبحثية الرثية 

زهر ال�رشيف الذي يعترب من اأعرق اجلامعات  يف الأ

العاملني  يف  املهمة  الدينية  امل��راج��ع  واح��د  واأقدمها 

�شالمي. العربي والإ

للجامعة  تقديره  عن  �شموه  واأع��رب 

حممــــد بـــن  غـــازي  ميـــر  الأ ردنيــة" تكـــّرم  "الأ

اجلامعة  "اأخ���ب���ار  �شحيفة  علمت   - اجلامعة 

ردنية" اأن جمل�س الوزراء وافق من حيث املبداأ  الأ

إجراء تعديل على  على قرار جمل�س التعليم العايل با

نظام الرواتب يف اجلامعة.

إن املجل�س اأحال تعديل  وبح�شب م�شادر موثوقة فا

ج��راءات  الإ لل�شري يف  الت�رشيع  ديوان  اإىل  النظام  

بال�شماح  ال��ق��رار  يق�شي  حيث  املتبعة  القانونية 

من   %20 ع��ن  ي��زي��د  ل  م��ا  بتخ�شي�س  للجامعة 

�شاتذة  الأ دخل الربنامج املوازي لتح�شني رواتب 

والعاملني يف اجلامعة.

وكان رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي قد وجه 

ردنيـــة عبــر الفيديـو   اجتمــاع ملجلـــ�س عمــداء الأ

ردنية يف اجتماع عرب الفيديو جمل�س عمداء الأ

جمل�س الوزراء 
يوافق على تخ�صي�س

 20٪ من اإيراد املوازي 
لتح�صني الرواتب يف اجلامعة

التتمة ... �س8

...التتمة  �س8

...التتمة  �س8
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اجلامعة - اأعلن مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الدكتور 

عبد الكرمي الق�شاة ح�شول امل�شت�شفى على ال�شهادة 

و�شالمة خدمات  بجودة  املتعلقة  باملوا�شفة  اخلا�شة 

."HACCP الغذاء " ها�شاب

اأخبار  ل�شحيفة  ت�رشيح  يف  الق�شاة  الدكتور  وق��ال 

اإن  امل��ا���ش��ي  ني�شان  م��ن  ع�رش  احل���ادي  يف  اجل��ام��ع��ة 

"الها�شاب" الدولية  �شهادة  على  امل�شت�شفى  ح�شول 

املتعلقة بتحليل املخاطر املحتملة وحتديد نقاط التحكم 

جاء  والتغذية  الغذاء  عمليات  ب�شري  املتعلقة  احلرجة 

بعد اأن حقق امل�شت�شفى متطلبات منح ال�شهادة والتي 

ال�شحة  مب��ب��ادئ  تتعلق  معايري   خم�شة  على  ترتكز 

ودم��ج  وال��وق��ائ��ي��ة،  ال�شتباقية  الغذائية  وال�شالمة 

العمل  روح  من  جزءا  تكون  بحيث  الغذائية  ال�شالمة 

يف امل�شت�شفى ككل.

ال�شهادة  منح  نظام  اأن  اإىل  الق�شاة  الدكتور  ولفت 

ي�شتند على حتقيق معايري منع املخاطر التي ميكنها اأن 

مرا�س املحمولة غذائيا من خالل تطبيق  تت�شبب يف الأ

امل��واد  ا�شتالم  بداية  من  بالغذاء  املتعلقة  ال�شوابط 

تقدميه  واآليات  ال�شنع  تام  املنتج  اإىل  و�شوًل  اخل��ام 

للم�شتفيد من اخلدمة.

اأن ح�����ش��ول امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ع��ل��ى ���ش��ه��ادة  واأ�����ش����اف 

التي  الرابعة  ال�شهادة  وهي  الدولية  "الها�شاب"  

يح�شل عليها يف غ�شون �شهر حيث ح�شل على ثالث 

�شهادات دولية ووطنية يف وقت �شابق نالها عن جدارة 

وا�شتحقاق .

على  امل�شت�شفى  ح�شول  اإن  الق�شاة  الدكتور  وق��ال 

حثيثة  تراكمية  جلهود  نتيجة  جاء  ربع  الأ ال�شهادات 

ب��داأت  وق��د  ال�شابقة  الفرتة  خ��الل  امل�شت�شفى  حققها 

اللجنة  اعتماد  �شهادة  على  بح�شوله  ال�شهادات  هذه 

 9001 ي���زو  الآ �شهادة  منح  واإع���ادة   JCIA امل�شرتكة 

و�شهادة جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحّية الوطني  

)HCAC( وبهذا تكون �شهادة "الها�شاب" هي رابع 

���ش��ه��ادة يف ح��زم��ة ه��ذه ال�����ش��ه��ادات ال��ت��ي يفتخر بها 

خالل  م��ن  عليها  للح�شول  �شعى  وال��ت��ي  امل�شت�شفى 

التي  ال�شت�شارية  ال�رشكات  من  ع��دد  على  اعتماده 

املراد  واملتطلبات  املعايري  لتحقيق  امل�شت�شفى  اأهّلت 

حتقيقها.

يف  العاملة  ال��ك��وادر  جهود  الق�شاة  الدكتور   وثمن 

امل�شت�شفى من طبية واإدارية ومتري�شية وفنية م�شاندة 

اللجان والهيئات  املطلوبة من قبل  املعايري  يف حتقيق 

امل�رشفة على تلك الربامج وهي هيئات دولية ووطنية 

حمايدة ومو�شوعية.

م�صت�صفــــى اجلامعــــــة يح�صـــــل علــــى �صهـــــادة التمّيــــــز 
يف جــــودة و�صالمــــة خدمـــــات الغــــــــذاء

جناز م�ست�سفى اجلامعة �ساهد على الإ

خالد  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  رئي�س  التقى   - اجلامعة 

ني�شان  م���ن  ع�����رش  اخل��ام�����س  يف  م��ك��ت��ب��ه  يف  ال��ك��رك��ي 

"فاو�شتوفرناندز"  الفنزويلي   ال�شفريين  املا�شي 

كال على   ن��ور"  البحر  "زي��ن  عمان  يف  ندوني�شي  والأ

حدة .

ل��ق��ائ��ه ال�شفري  وب��ح��ث ال��دك��ت�����������ور ال��ك��رك�����������ي خ���الل 

اجلامعة  بني  املمكنة  التعاون  اأب��واب  فتح  الفنزويلي 

كر�شي  اإن�����ش��اء  خ�شو�شا  الفنزويلية  واجل��ام��ع��ات 

"بولفاري" يف اجلامعة بتمويل من املعهد الدبلوما�شي 
واجلامعة  الفنزويلية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  ال��ع��ايل 

ال��ب��ول��ف��اري��ة وي��وط��ن يف كلية ال��درا���ش��ات ال��دول��ي��ة يف 

اجلامعة.

كما مت خالل اللقاء الذي ح�رشه نائب رئي�س اجلامعة 

العالقات  مكتب  ومدير  عرفة  الدين  �شياء  الدكتور 

م�شاهمة  اإمكانية  بحث  علي  رام��ي  الدكتور  الدولية 

ردنية يف اإن�شاء مركز للدرا�شات العربية يف  اجلامعة الأ

اجلامعة البولفارية يف فنزويال.

و خالل لقاء  الدكتور الكركي ال�شفري الندوني�شي مت 

ا�شتعرا�س اإمكانية اإبرام مذكرة تعاون بني اجلامعة 

الطالبي  ال��ت��ب��ادل  ع��ل��ى  ت��رك��ز  اندوني�شيا  وج��ام��ع��ة 

البحوث  واإج���راء  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  وزي���ارات 

امل�شرتكة.

علمية   منتديات  إق��ام��ة  ب��ا ال��ك��رك��ي  ال��دك��ت��ور  ورح���ب 

تهم  موا�شيع  يف  الندوني�شي  اجلانب  مع  بالتعاون 

�شالمي.  العاملني العربي والإ

واتفق اجلانبان على اإمكانية تدري�س اللغة " املالوية" 

ردنية وهي من اللغات احلية يف عدد من  يف اجلامعة الأ

�شالمي يف �رشق اآ�شيا. دول العامل الإ

يف  ب��الده  رغبة  ع��ن  ندوني�شي  الأ ال�شفري  ع��رب  ب���دوره 

ردنية التي  زيادة حجم التعاون العلمي مع اجلامعة الأ

حتظى باحرتام وا�شع يف اأندوني�شيا.

الدكتـــور الكركـــي يلتقــــي ال�صفرييـــــن 
ندوني�صـــي يف عمــان الفنزويلـــي والأ

ندوني�سي الدكتور الكركي م�ستقباًل ال�سفري الأ
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افتتـــاح خمتبــــر املحاكــــاة لبور�صـة 

ردنيـــــــة« عمـــان يف »الأ
إمكان طلبة كلية  اجلامعة - اأ�شبح با

اأن�شطة  متابعة  اجلامعة  يف  ع��م��ال  الأ

�شوق عمان املايل مبا�رشة من داخل 

الكلية. 

وافتتح نائب رئي�س اجلامعة الدكتور 

�شالح جرار خمترب املحاكاة لبور�شة 

ني�شان  من  ع�رش  اخلام�س  يف  عمان 

التنفيذي  امل��دي��ر  بح�شور  امل��ا���ش��ي 

من  وع��دد  طريف  ب��ن  جليل  لل�شوق 

وراق  امل�شوؤولني يف اجلامعة وهيئة الأ

املالية و�شوق عمان املايل.

عميد  بح�شب  املخترب  اأهمية  وتكمن 

كاأحد  ال�شمور  الدكتور هاين  الكلية 

لتعريف  والفاعلة  املهمة  دوات  الأ

ط��ل��ب��ة ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى اآل���ي���ات ال��ت��داول 

لربط  املالية  �شواق  بالأ ل��ك��رتوين  الإ

اجلانب العلمي باجلانب العملي. 

واأ�����ش����اف ال���دك���ت���ور ال�����ش��م��ور ان 

املخترب �شوف ي�شهم يف تزويد الطلبة 

القت�شاد  م�شرية  ح��ول  مبعلومات 

الوطني خ�شو�شًا يف جمال ال�شتثمار 

����ش���ه���م وال�������ش���ن���دات وح��ق��وق  يف الأ

الكتتاب ما ي�شكل رافدًا علميًا ومهنيًا 

كادميية   يف الربامج والتخ�ش�شات الأ

التي تقدمها الكلية لطلبتها.

بدوره اأكد طريف اهتمام �شوق عمان 

املايل بالتعاون مع اجلامعة لال�شتفادة 

العلمية ل �شيما  من تراكم اخلربات 

التي تتعلق بالقطاعات املالية.

املخترب  اف��ت��ت��اح  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ومت 

ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م���ذك���رة ت��ف��اه��م بني 

ت�شمنت  ع��م��ان  وب��ور���ش��ة  اجلامعة 

اإن�شاء  يف  الطرفني  التزامات  بنودها 

هذا املخترب. 

درع اجلامعة لبور�سة عمان

ال��دائ��رة  ا�شت�شافت   - اجلامعة 

الع�رشين  يف  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

ح��ازم  الدكتور  املا�شي  ني�شان  م��ن 

ن�����ش��ي��ب��ة ال�������ذي األ����ق����ى حم���ا����رشة 

واأدار  مقد�شية" ،  "ذكريات  بعنوان 

النعيمات  الدكتور �شالمة  املحا�رشة 

داب ال�شابق. عميد كلية الآ

وقال د. ن�شيبة يف م�شتهل حما�رشته: 

اأعمق  منا  القد�س يف كل واحد  "تثري 
والقومية  الوطنية  احلمية  م�شاعر 

القد�س  "اإن  واأ���ش��اف:   ، والدينية" 

متثلها   ، مبجموعها  فل�شطني  د  �شًّ جتجُ

روح��ي��ًا  لفل�شطني  اأب���دي���ة  ح��ا���رشة 

واقت�شاديًا  وج��غ��راف��ي��ًا  و�شيا�شيًا 

واجتماعيًا.

واأ�شاف د. ن�شيبة: "لقد داأب اليهود 

عام  ال�رشقية  للقد�س  احتاللهم  منذ 

اأثرية  حفريات  اإج��راء  على   ،  1967

ممنهجة حتت كل �شرب من مدينة القد�س 

امل�شّورة ، وحتت اإ�رشاف كبار علماء 

حميط  يف  خ�����س  وب��الأ لديهم،  ث���ار  الآ

اإىل  وحتته  املبارك  ق�شى  الأ امل�شجد 

اأن��ه��م مل ي��ج��دوا  اإل  اأع��م��اق ب��ع��ي��دة، 

اأثرًا يهوديًا واحدًا ، وباعرتاف كبار 

ثار لديهم.  علماء الآ

القد�س  مدينة  اأن  ن�شيبة  د.  واأ�شاف 

ال��ق��دمي��ة ك��ن��ز اأث�����ري ع���ّز ن��ظ��ريه يف 

�شغرية  بقعة  يف  يحت�شن  اإن��ه  العامل 

الواحد  املربع  الكيلومرت  تتعدى  ل 

وعربية  وروم��ان��ي��ة  كنعانية  اآث���ارًا   ،

واآث��ار  اأموية  ق�شور  بينها  اإ�شالمية 

عّبا�شية وفاطمية واإخ�شيدية واأيوبية 

ثار  ومملوكية وعثمانية. فاأين هي الآ

اعرتف  لقد  ي��ّدع��ون؟  التي  اليهودية 

لها  وجود  اأي  بانتفاء  علمائهم  كبار 

على الإطالق".

وت�شاءل د. ن�شيبة: من هم يهود اليوم 

وي�شتندون  فل�شطني  يحتلون  الذين 

للجن�س  انتمائهم  على  ادعاءاتهم  يف 

يهود  "معظم  واأ����ش���اف:  ال�����ش��ام��ي؟ 

�شائر  يف  ك��م��ا   ، فل�شطني  يف  ال��ي��وم 

اأ���ش��ول  اإىل  ينتمون  ال��ع��امل  اأق��ط��ار 

خازرية واأوروبية عديدة ، ولي�س لهم 

�شلي". اأية �شلة باجلن�س ال�شامي الأ

انتهاك  يف  "واإمعانًا  املحا�رش:  وزاد 

حرمة اأرا�شي ال�شفة الغربية املحتلة 

اأ�شبح  اأقامت �شلطات الحتالل ما   ،

يعرف بجدار الف�شل العن�رشي الذي 

ال�شفة  م��ن  ك��ب��رية  م�شاحات  ق�شم 

الغربية، والذي اأ�شبح يحجب النور 

والهواء وروؤية فل�شطني املحتلة عام 

هل يف ال�شفة الغربية  1948 ، عن الأ

وغزة.

ردن ب�شكوى اأمام حمكمة   وتقدم الأ

اأح�شن  اأمامها  اأبلى  الدولية،  العدل 

ال��ب��الء ، ف��اأ���ش��درت ق�����رارًا ق��اط��ع��ًا 

ي�شجب بناء جدار الف�شل العن�رشي، 

خرى  وكافة املمار�شات العن�رشية الأ

التي متار�شها �شلطات الحتالل".

ردن  الأ "ي��رت��ب��ط  ن�شيبة:  د.  وق���ال 

ارت��ب��اط��ًا ع�����ش��وي��ًا ب��ال��ق��د���س اأر���ش��ًا 

املميز  اأداوؤه  ع��ززه   ، وتراثًا  و�شعبًا 

ردن  ل��الأ اأمكن  وما   ،  1948 يف حرب 

القد�س  ومدينة  فل�شطني  من  اإن��ق��اذه 

القد�س  وه��ي  ال�رشقية،  التاريخية 

حمتلة،  اأر���ش��ًا  العامل  يعتربها  التي 

الغربية.  ال�شفة  اأرا����ش���ي  ك�شائر 

وعلى الرغم من الحتالل اجلاثم على 

امتداد  على  واأكنافها،  القد�س  مدينة 

ردن  لالأ فقد ظل  عامًا،  واأربعني  نيف 

م���اك���ن  الأ ح��م��اي��ة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي  دور 

ظل  دور  وه��و  املقّد�شة،  �شالمية  الإ

وق��اف  الأ وزارة  طريق  عن  ميار�شه 

�شالمية  الإ وامل��ق��د���ش��ات  وال�����ش��وؤون 

باإ�رشار ودعم، رغم جميع ال�شعاب 

، م�شريا اإىل حديث جاللة امللك عبداهلل 

فيه  ر  ح��ذَّ ال��ذي  القد�س  ح��ول  الثاين 

اإ���رشائ��ي��ل م��ن مغبة ال���ش��ت��م��رار يف 

العدوان على حرمة احلرم القد�ش�����ي 

جميع  ب���اأن  من�����ذرًا  ال�رشي�����ف، 

اإذا  واأن������ه   ، مفتوح�����ة  الحتمالت 

ى  اأدَّ ق��د  ال�شاب���ق  ال��ع��دوان  ك����ان 

اأي  إن  ف���ا فل�شطينية،  انتفا�شة  اإىل 

عدوان قادم �شوف تواجهه انتفا�شة 

اأن  اإ�رشائيل  وعلى  ك��ربى،  اإ�شالمية 

تاأخذ هذا التهديد على حممل اجلد".

"ب��ال��رغ��م  اأن���ه  ن�شيبة  د.  واأ����ش���اف 

التي  الطائلة  م���وال  والأ اجلهود  من 

لتغيري  العاملية  ال�شهيونية  بذلتها 

امل���ع���امل ال��ت��اري��خ��ي��ة واجل��غ��راف��ي��ة 

امل��ق��ّد���ش��ة  للمدينة  وال��دمي��وغ��راف��ي��ة 

زي��ارة  يف  "�شاهدتها"  كما  إن��ه��ا  ف��ا  ،

على  زال���ت  م��ا   ، اأ���ش��ه��ر  قبل  عائلية 

عهدنا بها ، عربية اإ�شالمية م�شيحية 

ثار د.  ، م�شت�شهدا مبا اأكدته عاملة الآ

التغول  بالرغم من  له  �شادية طوقان 

إن  ف��ا للمدينة  ال�رشائيلي  والق�شم 

 90% ميلكون  م��ازال��وا  القد�س  اأه��ل 

من اأمالكها وي�شكلون ت�شعني باملائة 

من جمموع �شكانها" .

ال��ذي  كتابه  ع��ن  ن�شيبة  د.  وحت���دث 

و�شعه باللغتني العربية والإجنليزية 

املرتبطة  ال��ذات��ي��ة  �شريته  وا�شتمل 

الحتالل  وبعد  قبل   ، القد�س  مبدينة 

عنوان  حمل  وق��د   ، لها  الإ�رشائيلي 

مقد�شية". "ذكريات 

ردن يرتبــــط ارتباطـــًا  ن�صيبة : الأ

ع�صويــًا بالقــد�س

جانب من حما�سرة الدكتور حازم ن�سيبة
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افتتاح اليوم العلمي 
لكلية علوم التاأهيل بح�صور

وزير ال�صحة ورئي�س اجلامعة
عماري: اعرتاف عاملي بتخ�ص�س العالج الوظيفي

يوم التاأهيل العلمي

بحــث التحديــات 
التــــي تواجـــــه ال�صياحـــــة 

الوطـنـيــــــــة
ردن �صاد�س دولة يف ال�صياحة الثقافية خليل: الأ

اأك���ادمي���ي���ون  ن��اق�����س   اجلامعة- 

كلية  يف  ومتخ�ش�شون  وب��اح��ث��ون 

التاأهيل يف اجلامعة يف احلادي  علوم 

وال���ع�������رشي���ن م���ن ن��ي�����ش��ان ب��ح��وث��ا 

خالل  متخ�ش�شة  علمية  ودرا���ش��ات 

نظمته  ال��ذي  العلمي  اليوم  فعاليات 

ال��ك��ل��ي��ة ب��ح�����ش��ور وزي�����ر ال�����ش��ح��ة 

الدكتور نايف الفايز ورئي�س اجلامعة 

الدكتور خالد الكركي.

ب�شام  الدكتور  الكلية  عميد  وك�شف 

ع���م���اري ع���ن ح�����ش��ول ال��ك��ل��ي��ة على 

العرتاف العاملي يف تخ�ش�س العالج 

اأن����ه مب��وج��ب  اإىل  ال��وظ��ي��ف��ي لف���ت���ًا 

التخ�ش�س  إن طلبة  فا الع��رتاف  هذا 

العليا  درا���ش��ات��ه��م  متابعة  ميكنهم 

خارج اململكة دون اأية �شعوبات.

افتتاح  خ��الل  الكلية  عميد  واأ���ش��اف 

روؤية  لديها  الكلية  اأن  العلمي  اليوم 

كافة  يف  ال��ط��ل��ب��ة  ق��ب��ول  يف  للتو�شع 

�شيما  ل  القادم  العام  التخ�ش�شات 

ب��ع��د ت���واف���ر ال��ق��اع��ات ال��ت��دري�����ش��ي��ة 

اأع�شاء  واملختربات ويف �شوء عودة 

يفاد. الهيئة التدري�شية من الإ

مبناها  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  ال��ت��ي  وال��ك��ل��ي��ة 

اجل���دي���د ب���داي���ة ال���ع���ام احل����ايل بعد 

والبناء  العمران  مراحل  ا�شتكمال 

الرائدة  الكليات  من  تعد  والتجهيز 

قليمي  والإ املحلي  امل�شتويني  على 

الإجمالية حوايل  م�شاحتها  بلغت  اإذ 

)11500( م2 وت�شم قاعات للتدري�س 

متعددة  واأماكن  متقدمة  وخمتربات 

غ����را�����س ل��ل��ن�����ش��اط��ات ال��ط��الب��ي��ة  الأ

�شاتذة واملوظفني. واأجنحة لالأ

واأكد الدكتور عماري اأن الكلية تطمح 

ماج�شتري  برامج  ن�شاء  لإ م�شتقباًل 

جانب  اإىل  املختلفة  التخ�ش�شات  يف 

العاملية  اجل��ام��ع��ات  ع��ل��ى  الن��ف��ت��اح 

يطالية  والإ الربيطانية  خ�شو�شًا 

م���ري���ك���ي���ة وال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا يف  والأ

امل�شرتكة  ال��ب��ح��وث  اإج����راء  م��ي��ادي��ن 

�شاتذة  الأ وزيارات  العلمي  والتبادل 

والباحثني واملتخ�ش�شني.

وعر�س عدد من اأع�شاء هيئة التدري�س 

نتاج  العلمي  ال��ي��وم  جل�شات  خ��الل 

التي  العلمية  ودرا�شتهم  بحوثهم 

ال��ع��الج  اأج����ري����ت يف ت��خ�����ش�����ش��ات 

الطبيعي وال�شمع  الوظيفي والعالج 

ال�شطناعية  ط�����راف  والأ وال��ن��ط��ق 

طراف امل�شاعدة. والأ

و�شهد اليوم العلمي م�شاركة وا�شعة 

ال�شحة  وزارة  م��ن  لخت�شا�شيني 

واخلدمات الطبية امللكية واجلامعات 

القطاعني  وم�شت�شفيات  ردن���ي���ة  الأ

العام واخلا�س حيث عقدت ور�شات 

امل�شاركون  تناول  متخ�ش�شة  عمل 

العلمية  امل�����ش��ت��ج��دات  اآخ�����ر  ف��ي��ه��ا 

والعاملية يف علوم التاأهيل.

ال��ي��وم العلمي  واأق��ي��م ع��ل��ى ه��ام�����س 

ج����ه����زة وامل�����ع�����دات  م���ع���ر����س ل����الأ

اإ�شافة  التاأهيل  طب  يف  امل�شتخدمة 

ودوري���ات  كتب  لعناوين  عر�س  اإىل 

متخ�ش�شة ومن�شورات تثقيفية.

واأك��ادمي��ي��ون  اجلامعة - دع��ا خ��رباء    

وم��ت��خ�����ش�����ش��ون اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة اإىل 

مواجهة التحديات التي تواجه ال�شياحة 

الوطنية ب�شقيها الداخلية واخلارجية.

العلمي  اليوم  فعاليات  خ��الل  واأ���ش��اروا 

يف  اجلامعة  يف  ث���ار  الآ معهد  نظمه  ال��ذي 

احل��ادي  والع�رشين من ني�شان املا�شي 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  بح�شور 

�شالح جرار اإىل اأن اأبرز التحديات التي 

�شعف  هي  ال�شياحية  ال�شناعة  تواجه 

النقل  قطاع  ت�شمل  التي  التحتية  البنية 

الب�رشية  والقوى  والت�شالت  اجل��وي 

الفندقية  اخلدمة  تكلفة  وارتفاع  املوؤهلة 

وال�شياحية.

لطفي  ال��دك��ت��ور  املعهد  عميد  وبح�شب 

ال�����ش��ي��اح��ي ي�شهم  ال��ق��ط��اع  إن  خ��ل��ي��ل ف����ا

ما  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   )%17( ب��ح��وايل 

اأجنبية  بعمالت  ال��وط��ن��ي  ال��دخ��ل  ي��دع��م 

اخلزينة  على  اإيجابيًا  بالتايل  وينعك�س 

والقت�شاد الوطني.

اليوم  اف��ت��ت��اح  يف  خليل  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 

دع��م  يف  امل��ع��ه��د  م�����ش��اه��م��ات  اإىل  العلمي 

من  الوطنية  ث��ري��ة  الأ اجل��ه��ود  مقومات 

خالل اإعداد كوادر ب�رشية موؤهلة وتطوير 

اخل���ط���ط ال���درا����ش���ي���ة وحت���دي���ث ال��ب��ن��ي��ة 

خمتربات  حتديث  خ�شو�شًا  التعليمية 

ثرية  الأ امل��واد  وعلم  والرتميم  ال�شيانة 

و�شياحية  اأث��ري��ة  علمية  مكتبة  واإن�����ش��اء 

متخ�ش�شة.

يف  دول���ة  ���ش��اد���س  يعد  ردن  الأ اإن  وق���ال 

مبعامل  يزخر  حيث  الثقافية  ال�شياحة 

اأبرزها  وتاريخية  ودينية  اأثرية  ومواقع 

ال�شحابة ر���ش��وان اهلل  اأ���رشح��ة  وج��ود 

قدمية  وكنائ�س  م�شاجد  ووج��ود  عليهم 

امل�شتوى  ع��ل��ى  م��ه��م��ة  اأث���ري���ة  وم���واق���ع 

ذات  تعترب  ال��ت��ي  ال��ب��رتاء  منها  ال��ع��امل��ي 

ج���ذب ���ش��ي��اح��ي ع��امل��ي ك��ون��ه��ا اخ��ت��ريت 

كواحدة من عجائب الدنيا ال�شبع.

العلمي  ال��ي��وم  يف  امل�����ش��ارك��ون  وب��ح��ث 

حماور مهمة تناولت اأهمية املحافظة على 

للبرتاء  ال��وردي��ة  ال�شخرية  ال��واج��ه��ات 

الزمن  مالح والتلف ب�شبب مرور  من الأ

التوهج  بوا�شطة  الفخار  تاأريخ  وط��رق 

املباين  لتوثيق  ال�شبل  احلراري واأف�شل 

ثرية. واملواقع الأ

ون���اق�������س ال����ي����وم ال���ع���ل���م���ي درا�����ش����ات 

ثري يف العا�شمة  متخ�ش�شة يف املكون الأ

اإ�شافة  القلعة  جبل  منطقة  ومنها  عمان 

الهتمام  ���رشورة  على  تركز  اإىل بحوث 

بتطوير و�شط املدينة �شياحيًا كونها من 

ردن. املعامل القدمية يف الأ

رئي�س  نائب  العلمي  اليوم  وا�شت�شاف 

ال�شعد  زي��اد  ال��دك��ت��ور  ال��ريم��وك  جامعة 

اليوم  اأه��م��ي��ة  على  ال�����ش��وء  �شلط  ال���ذي 

ال��ع��ل��م��ي ال����ذي ب��ح��ث درا����ش���ات اأث��ري��ة 

ال�شياحة  تطوير  اإىل  تهدف  و�شياحية 

ردنية. الأ

كيفية  حديثه  يف  ال�شعد  الدكتور  وتناول 

ث��ري��ة  امل�����ش��اه��م��ة يف ���ش��ي��ان��ة امل���واق���ع الأ

وت��اأه��ي��ل��ه��ا ل��ت��ظ��ل ���ش��واه��د ع��ل��ى ت��ط��ور 

ثرية  ردن واأهمية الكنوز الأ احلياة يف الأ

ردنية. وال�شياحية الأ

اأهمية  العلمي  اليوم  يف  امل�شاركون  واأكد 

تطوير  يف  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  م�����ش��ارك��ة 

اأع��م��ال  يف  و���ش��ارك  الوطنية.  ال�شياحة 

واأك��ادمي��ي��ون من  العلمي خ��رباء  ال��ي��وم 

ردنية اإ�شافة اإىل م�شاركني  اجلامعات الأ

من موؤ�ش�شات وهيئات اأردنية واأجنبية.

ردن ال�سياحة الوطنية يف الأ
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اجل���ام���ع���ة- اأع����ل����ن ن����ائ����ب رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة 

اجل���ام���ع���ة  اأن  ال�����زع�����ب�����ي  ب�������ش���ري  ال�����دك�����ت�����ور 

رب�����ع�����ني  ���ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف امل�����وؤمت�����ر ال�����راب�����ع والأ

املقبل. ال��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  احت���اد   ملجل�س 

وق���ال ال��دك��ت��ور ال��زع��ب��ي ال��ع��ائ��د م��ن م��دي��ن��ة ���رشت 

الثالث  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف  ���ش��ارك  اأن  بعد  الليبية 

العربية مندوبًا  ربعني ملجل�س احتاد اجلامعات  والأ

قرارات  عدة  اتخذ  املجل�س  اإن  اجلامعة  رئي�س  عن 

واملجل�س  ل��الحت��اد  العامة  م��ان��ة  الأ تكليف  اأب��رزه��ا 

نظام  م�����رشوع  وو���ش��ع  العلمي  للبحث  ال��ع��رب��ي 

 ل�شندوق دعم البحث العلمي يف اجلامعات العربية.

دعم  ���ش��ن��دوق  تقرير  ناق�س  املجل�س  اأن  واأ���ش��اف 

اجلامعات الفل�شطينية وتقرير املجل�س العربي لتدريب 

ردن ويراأ�شهما  الطلبة العرب، اللذين يقع مقرهما يف الأ

رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي، كما قرر املجل�س 

الفل�شطينية. للجامعات  الدعم  تقدمي  يف   ال�شتمرار 

الطلبة  دع��ا  املجل�س  اأن  اإىل  الزعبي  الدكتور  ولفت 

من  لال�شتفادة  الفل�شطينية  واجلامعات  والباحثني 

�رشورة  موؤكدا  لهم،  ال�شندوق  يقدمه  ال��ذي  الدعم 

واأن�شطة  فعاليات  يف  العرب  الطلبة  م�شاركة  ت�شهيل 

املجل�س.

احل�����ش��ول  اإج����������راءات  ت�����ش��ه��ي��ل  اإىل  دع�����ا  ك���م���ا   

ع��ل��ى ال���ت���اأ����ش���ريات ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���ع���رب، خ�����ش��و���ش��ا 

 ال����ط����ل����ب����ة ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني وال�����ع�����راق�����ي�����ني.

احل�شابات  على  م��وؤمت��ره  خ��الل  املجل�س  و���ش��ادق 

اخل���ت���ام���ي���ة امل���ال���ي���ة ل���ل���ع���ام امل����ا�����ش����ي، وك���ذل���ك 

 واف����ق ع��ل��ى امل���وازن���ة ال��ت��ق��دي��ري��ة ل��ل��ع��ام احل���ايل.

عربية  موؤ�ش�شة  العربية  اجلامعات  احت��اد  ويعترب 

ذات �شخ�شية اعتبارية م�شتقلة مقرها عمان، حيث 

دارة الثقافية يف جامعة الدول  تاأ�ش�س مببادرة من الإ

من  اأك��رث  ع�شويته  يف  وي�شم   1964 ع��ام  العربية 

العربية منها ع�شوية  )212(ع�شوا من اجلامعات 

عاملة واأخرى م�شاركة.

اجلامعـــة ت�صت�صيــف موؤمتــر 

احتـــاد اجلامعــــات العربيــــة العـــــام املقبـــــل

اجل��ام��ع��ة - ت�����ش��ه��د ك��ل��ي��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

اأ�شخم  انطالقة  اجلامعة  يف  املعلومات  لتكنولوجيا 

دب واللغة على  م�رشوع طالبي معلوماتي يتعلق بالأ

م�شتوى املنطقة العربية.

وامل�������رشوع ال����ذي ج���اء حت���ت ع���ن���وان "ال���ذخ���رية 

اللغوية" ينفذ �شمن حزمة من م�شاريع تكنولوجية 

�شبوع  "الأ فعاليات  اإط��ار  يف  الكلية  عر�شتها  تقنية 

املفتوح" الذي نظمته الكلية برعاية عميدها الدكتور 

ندمي عبيد يف التا�شع ع�رش من ني�شان املا�شي.

مع  بال�رشاكة  تنفيذه  يتم  الذي  امل�رشوع  ويت�شمن 

تقدر  العربية  للغة  ن�شو�شا  جنبية  الأ اللغات  كلية 

واملثقفني  دب��اء  الأ تخدم  ن�س  مليون   )12( بحوايل 

دب والفكر  ب����الأ وال��ط��ل��ب��ة وال��ب��اح��ث��ني وامل��ه��ت��م��ني 

والثقافة العربية.

�شبوع املفتوح م�شاريع جديدة منها  وعر�شت يف الأ

"تعقب ال�شيارات" ولهذا امل�رشوع اأهمية  م�رشوع 

خ�شو�شًا لقطاع تاأجري ال�شيارات ال�شياحية حيث 

يتم معرفة اأماكن تواجد ال�شيارات وخطوط �شريها 

بوا�شطة خريطة يتم ربطها بجهاز احلا�شوب.

التجويد"  "تعليم  م�رشوع  املهمة  امل�شاريع  وم��ن 

حيث ي�شتطيع امل�شتخدم لهذا النظام اإيجاد خمارج 

على  واحل�شول  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  وحفظ  احل���روف 

املعلومات ب�شهولة.

الت�شوق"  "خدمة  بعنوان  الطلبة م�رشوعا  وعر�س 

الهواتف  اأج��ه��زة  با�شتخدام  تتم  اخل��دم��ة  وه���ذه 

جهاز  بوا�شطة  املت�شوق  ي�شتطيع  حيث  النقالة 

يف  يحتاجها  ال��ت��ي  ال�شلعة  م��ك��ان  معرفة  ال��ه��ات��ف 

�شواق ال�شتهالكية الكبرية ومعرفة  "املولت" والأ
�شعرها قبل ال�رشاء.

ل��ك��رتوين"  الإ "الت�شويت  م�رشوع  الطلبة  واأجن��ز 

جتربة  امل�����رشوع  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  بح�شب  و�شيتم 

اجلامعة  طلبة  احت��اد  انتخابات  يف  امل�����رشوع  ه��ذا 

تعميمها على اجلهات  يتم  املقبلة ويف حال جناحها 

املعنية لال�شتفادة من هذا النظام الذي يوفر عملية 

خالل  النتائج  وا�شتخراج  كبرية  عداد  لأ الت�شويت 

دقائق معدودة.

ومن بني امل�شاريع املنجزة اأي�شًا "م�رشوع التعليم 

يف  للم�شاركني  موجه  م�����رشوع  ل��ك��رتوين" وه��و  الإ

يوفر  اإذ  واملتنوعة  املتخ�ش�شة  التدريبية  ال��دورات 

وموا�شيعها  ال��دورات  عن  كافية  معلومات  النظام 

وامل�شاركني فيها واأهدافها ونتائجها العلمية.

"برجمة  مل�رشوع  اأ�ش�س  و�شع  الطلبة  وا�شتطاع 

اإن�شان اآيل" ل�شتخدامه يف �رشكات وم�شانع منتجة 

ن�شان  الإ يتوىل  بحيث  املعلبة  وامل�رشوبات  غذية  لالأ

الفارغة  املعلبات  متييز  امل�رشوع  لنتائج  وفقًا  يل  الآ

من املعلبات املعباأة وميكن تطوير امل�رشوع ليتمكن 

ومدى  الغذائية  القيمة  معرفة  من  يل  الآ ن�شان  الإ

�شالحيتها لال�شتهالك الب�رشي.

اإىل  �شحفية  ت�رشيحات  يف  عبيد  الدكتور  واأ���ش��ار 

كادميي  �شبوع الذي يربط اجلانب الأ اأهمية هذا الأ

كربى  ���رشك��ات  م�شاركة  ؤك��دًا  م��و العملي  باجلانب 

وطنية يف تكنولوجيا املعلومات.

�شبوع فر�شة مهمة لعر�س  واأكد الدكتور عبيد اأن الأ

وت��ب��ادل  العلمية  وم�شاريعهم  اجن��ازات��ه��م  الطلبة 

ال�رشكات  يف  متخ�ش�شني  مع  واملعرفة  املعلومات 

العاملة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.

الدكتور  ���ش��ب��وع  الأ على  العلمي  للم�رشف  ووف��ق��ًا 

اإلقاء حما�رشات  �شبوع ت�شمن  إن الأ ب�شام حمو فا

بداعات الطلبة  نظرية وتطبيقية اإىل جانب عرو�س لإ

وم�شابقات برجمية وثقافية.

خططها  م��راج��ع��ة  على  حر�شت  الكلية  اإن  وق���ال 

كادميية  الدرا�شية وا�شتحداث العديد من الربامج الأ

واإقامة الدورات التدريبية لطلبتها بهدف بناء جيل 

العمل  �شوق  متطلبات  ومواجهة  التغيري  على  قادر 

بكفاءة ومهنية عالية امل�شتوى.

ردنية" اإجناز �صتة م�صاريع ريادية يف اأنظمة املعلومات يف "الأ

�سبوع املفتوح جانب من احل�سور يف الأ
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عربية  جن�شية   )22( من  طلبة  �شارك   - اجلامعة 

وعاملية يف فعاليات معر�س الرتاث الدويل الذي اأقيم 

يف اجلامعة يف الثاين والع�رشين من ني�شان املا�شي 

عمادة  يف  الوافدين  الطلبة  �شوؤون  دائ��رة  ونظمته 

�شوؤون الطلبة باجلامعة.

وجال رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يرافقه 

عدد كبري من امل�شت�شارين وامللحقني الثقافيني العرب 

فر�شة  �شكل  الذي  املعر�س  اأجنحة  على  جانب  والأ

بثقافات  ردن��ي��ني  والأ اجلامعة  طلبة  لتعريف  مهمة 

املعر�س. يف  امل�شاركة  ال��دول  وح�شارات   وتقاليد 

واأب������رزت اأج��ن��ح��ة امل��ع��ر���س م��ع��ل��وم��ات ت��اري��خ��ي��ة 

تراثية  من��اذج  عر�س  ومت  و�شياحية.  وجغرافية 

واأطعمة  فلكلورية  واألب�شة  يدوية  واأعمال  واأ�شغال 

وحلويات �شعبية اإ�شافة اإىل �شور العوا�شم واملدن 

للدول امل�شاركة يف املعر�س.

جلاللة  �شور  العربية  جنحة  الأ بع�س  وت�شدرت 

اإخوانه زعماء وقادة الدول  الثاين مع  امللك عبداهلل 

املتميزة  ال��ع��الق��ات  يج�شد  م��ا  ال�شقيقة  ال��ع��رب��ي��ة 

ال�شقيقة. ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��دول  ردن  الأ ت��رب��ط   ال��ت��ي 

وق�����دم ط��ل��ب��ة ����ش���وري���ا ف���ق���رة ف��ن��ي��ة ي��ط��ل��ق عليها 

طلبة  ج��ن��اح  اأم����ام  )ع��را���ش��ة(  ال�شامية  باللهجة 

����ش���وري���ا ف��ي��م��ا ق����دم ع����دد م���ن ال��ط��ل��ب��ة اأن��ا���ش��ي��د 

املنا�شبة. بهذه  معربة  ترحيبية  وكلمات   واأ�شعارًا 

ردنية الها�شمية الذي اأقامه   ومتيز جناح اململكة الأ

اأدوات تراثية واأعمال  احتاد طلبة اجلامعة بعر�س 

يدوية واأع�شاب طبية وعطرية وماأكولت �شعبية اإىل 

التي  ال�شعبية  للفنون  جانب م�شاركة فرقة الطفيلة 

ردنية. البيئة الأ  قدمت عرو�شًا فنية م�شتوحاة من 

و�شارك يف املعر�س طلبة ميثلون دول ال�شعودية / 

مارات  �شوريا / لبنان / م�رش / البحرين / الإ

اليمن /  ال�شودان /  املتحدة / عمان /  العربية 

املغرب / ليبيا / اجلزائر / تون�س / العراق / 

فل�شطني / كوريا / تركيا / اأرمينيا / بلغاريا / 

ك�شوفو / وجناح خا�س للطلبة ال�رشاك�شة وجناح 

ردنية الها�شمية. اململكة الأ

وح�رش افتتاح املعر�س نواب رئي�س اجلامعة وعدد 

العلمية وجمهور كبري  واملعاهد  الكليات  من عمداء 

من طلبة اجلامعة وعدد من اأبناء اجلاليات العربية 

ردن. جنبية املقيمة يف الأ والأ

بروف�صور اأملاين يعر�س لرتكيبة 

غذائيــة تعالـــج اأمرا�س 

ال�صمنة وال�صكري والقلب

)22( دولة �صاركت يف معر�س الرتاث الدويل

الدكتور الكركي يتو�سط احل�سور

اجلامعة - ي�شت�شيف املعهد الدويل لتعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها يف اجلامعة حاليًا )250( 

طالبًا وطالبًة من )25( جن�شية عاملية لتعلم اللغة 

العربية.

 ويزخر املعهد بتجربة فريدة من نوعها يف العامل 

العربي يف تعليم اللغة بح�شب طلبه اأجانب يتابعون 

من  قريبة  ردنية  الأ اللهجة  كون  العربية  درا�شة 

اكفاء  مدر�شني  ولتوافر  الف�شحى  العربية  اللغة 

ومناهج درا�شيه متقدمة.

املعهد  اأقام����ه  ال��ذي  التكرميي  احلفل  وخ��الل 

للطلبة تبادل عميد املعهد الدكتور عوين الفاعوري 

احلديث مع الطلبة بح�شور عدد من �شفراء الدول 

داخل  واقامتهم  درا�شتهم  �شري  ح��ول  جنبية  الأ

اململكة.

يعترب  املعهد  اأن  اإىل  الفاعوري  الدكتور  واأ���ش��ار 

اخلارجي  العامل  على  اجلامعة  منها  تطل  نافذة 

دول  من  متزايدًا  طلبًا  يواجه  املعهد  اأن  اإىل  لفتًا 

اأوروبية واآ�شيوي ليفاد طلبة لتعلم اللغة العربية 

يف اجلامعة.

واإىل جانب امل�شاقات الدرا�شية يوفر املعهد فر�شًا 

للمواقع  زي����ارات  بتنظيم  تتمثل  للطلبة  مهمة 

حمافظات  جميع  يف  ال�شياحية  ماكن  والأ ثرية  الآ

الرتاثي واحل�شاري  التنوع  على  للتعرف  اململكة 

ردن خالل حقب تاريخية خمتلفة. لالأ

واأعرب عدد كبري من الطلبة الجانب عن �شعادتهم 

بالقامة يف الردن والدرا�شة يف اجلامعة موؤكدين 

بعد  بلدانهم  يف  للجامعة  �شفراء  �شيكونون  انهم 

انهائهم متطلبات الدرا�شة يف اجلامعة.

)250( طالـــــبًا وطالبـــــًة اأجانـــــب 
يتعلمـــون العربيــــــة

لقطة تذكارية لدار�سي اللغة العربية يف اجلامعة

لرتكيبة  اأمل���اين  بروف�شور  ع��ر���س   - اجلامعة 

ال�شمنة  ت�����ش��اع��د ع��ل��ى م��ع��اجل��ة  غ��ذائ��ي��ة ج��دي��دة 

وعية الدموية.  وال�شكري واأمرا�س القلب والأ

واو���ش��ح ال��دك��ت��ور "ه��ان�����س ك��ل��ور" م��ن جامعة 

ملانية يف حما�رشة األقاها يف اجلامعة يف  هي�شن الأ

التا�شع ع�رش من ني�شان املا�شي بعنوان )تن�شيط 

اأك�شدة ثنائية لالحما�س الدهنية يف التغذية( �شكل 

الرتكيبة املكونة من "خليط من كل من الحما�س 

من  الهيدروكربونية  ال�شل�شلة  طويلة  الدهنية 

نوع اأوميغا 3 والغلي�شرييدات الثالثية متو�شطة 

ال�شل�شلة الهيدروكربونية".

رعاها  التي  املحا�رشة  "يف  هان�س  الدكتور  وقال 

عمر  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��زراع��ة  كلية  عميد 

تخ�شي�س  يف  يتمثل  الرتكيبة  تاأثري  ان  كفاوين، 

القدرة  وحتفيز  ال��دم  دهنيات  وتخفي�س  ال��وزن 

الي�����ش��ي��ة ل��ل��ك��ب��د يف اأك�����ش��دة ال���ده���ون وت��ول��ي��د 

احلرارة".

عالج  يف  ف��وائ��د  لها  الرتكيبة  ه��ذه  اأن  وا���ش��اف 

الي�شية  واملتالزمة  وال�شكري  ال�شمنة  ح��الت 

باللتهابات  ال�شلة  ذات  مرا�س  الأ من  والعديد 

وعية  والأ القلب  واأمرا�س  املفا�شل  التهاب  مثل 

الدموية.
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اجلامعة - نظم م�شت�شفى اجلامعة يومًا طبيًا 

تطوعيًا يف مركز �شباب احل�شينية حمافظة معان 

يف اخلام�س ع�رش من ني�شان املا�شي، �شارك يف 

وممر�شني  اأطباء  من  متطوعًا   )30( فعالياته 

و�شيادلة واإداريني من خمتلف دوائر واأق�شام 

امل�شت�شفى.

وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة امل���دي���ر ال��ع��ام 

اإنه  الق�شاة  الكرمي  عبد  الدكتور  للم�شت�شفى 

من  ك��رث  لأ وفحو�شات  طبية  خدمات  تقدمي  مت 

)660( حالة مر�شية مت عالجها من قبل كافة 

التخ�ش�شات الطبية امل�شاركة وهي "اجلراحة 

العامة والباطنية والطب العام وامل�شالك البولية 

نف  والن�شائية والتوليد والعظام والعيون والأ

ذن واحلنجرة وطب الطوارئ". والإ

اإىل  التطوعي  اليوم  هذا  يف  امل�شت�شفى  وه��دف 

كافة  �شمل  متكامل  طبي  بفريق  املنطقة  دع��م 

املنطقة  حتتاجها  التي  الطبية  التخ�ش�شات 

ط���ف���ال وال��ن�����ش��ائ��ي��ة  م���ن ت��خ�����ش�����ش��ات ط���ب الأ

والعظام  ال��ع��ام  وال��ط��ب  والباطنية  والتوليد 

ذن  والأ ن��ف  والأ العامة  واجلراحة  واملفا�شل 

بالعالجات  وتاأمينهم  وال��ع��ي��ون،  واحل��ن��ج��رة 

املوؤهلة  التمري�شية  بالكوادر  ودعمهم  الالزمة 

الالزم  ال�شحي  الثثقيف  تقدمي  اإىل  بالإ�شافة 

مرا�س ال�شارية واملعدية  هايل املنطقة حول الأ لأ

و�شبل  ال��ث��دي  ���رشط��ان  ع��ن  املبكر  والك�شف 

مرا�س من خالل  الوقاية والعالج من بع�س الأ

ت�شدر  التي  واملجالت  التثقيفي���ة  الن�ش��������رات 

عن امل�شت�شفى.

الطبي  ال��ي��وم  ���ش��ري  اأن  اإىل  ����ش���ارة  الإ جت���در 

ال��ت��ط��وع��ي مت مب��ت��اب��ع��ة م���ن م��ت�����رشف ل���واء 

احل�شينية حممد الزيدانيني الذي اأ�شاد بالدور 

الذي ي�شطلع به م�شت�شفى اجلامعة كاأحد اكرب 

ردنية يف تقدمي اخلدمات الطبية  امل�شت�شفيات الأ

وذات  النائية  املناطق  يف  والوقائية  العالجية 

الحتياجات اخلا�شة.

م�صت�صفى اجلامعة ينظم يوما طبيا تطوعيا يف احل�صينية

امل�ساركون يف اليوم الطبي

اجلامعة - ت�شدر فريق من طلبة كلية الهند�شة 

ول  الأ املركز  ردنية  الأ والتكنولوجيا يف اجلامعة 

يف م�شابقة ت�شاميم اإبداعية للم�شاكن اخل�رشاء 

للم�شوؤولية  علياء  امللكة  م�شابقة  نظمتها  التي 

الها�شمي  ردين  الأ ال�����ش��ن��دوق  يف  الجتماعية 

للتنمية الب�رشية.

و�شم الفريق الطالبي عامر اأجمد مرقة من ق�شم 

هند�شة العمارة وحممد تي�شري دروي�س من ق�شم 

وح��ازم  احليح  �شعدي  ومعاذ  املدنية  الهند�شة 

طلعت مبارك من ق�شم الهند�شة امليكانيكية.

الطلبة  الدكتور جمدي توفيق  الكلية  وهناأ عميد 

دعم  ا�شتمرار  موؤكدًا  امل�شابقة  هذه  يف  الفائزين 

بداعات الطالبية التي حتقق  الكلية للطاقات والإ

اجنازات علمية تخدم امل�شرية التعليمية يف الكلية 

والقطاعات التنموية الوطنية.

واأ�شار رئي�س اللجنة الفنية امل�رشفة على امل�شابقة 

الدكتور حممود حماد اإىل اأنه تقدم لهذه امل�شابقة 

)29( م�رشوعًا من طلبة يف م�شتوى البكالوريو�س 

ردنية. من كليات الهند�شة يف معظم اجلامعات الأ

الطاقات  توظيف  يف  امل�شابقة  اأهمية  اإىل  ولفت 

املتجددة  الطاقة  م�شادر  ل�شتثمار  ال�شبابية 

مو�شحًا اأن امل�شاكن اخل�رشاء هي م�شاكن ذات 

و�شديقة  للطاقة  موفرة  وه��ي  معينة  ت�شاميم 

للبيئة.

ول يف  طلبة من اجلامعة يح�صدون املركز الأ
م�صابقة ت�صاميم اإبداعية للم�صاكن اخل�صراء

كادمييـة فـوز عاملـي لأ

ردنيــــة" باأف�صــــل من "الأ

بحـــــث علمــــــي

اجلمال  اإخال�س  الدكتورة  ف��ازت   - اجلامعة 

ورقة  باأف�شل  اجلامعة  يف  التمري�س  كلية  من 

قليمي الثالث  بحث علمي )بو�شرت( يف املوؤمتر الإ

ال���ذي عقد يف عمان.  ط��ف��ال  ل��الأ ال���دم   ل�����رشط��ان 

اجلمعية  بني  ما  بالتعاون  عقد  ال��ذي  وامل��وؤمت��ر 

احل�شني  وم�شت�شفى  طفال  الأ ورام  لأ ردنية  الأ

ل��ل�����رشط��ان وم�����ش��ت�����ش��ف��ى "���ش��ان��ت ج�����ود" يف 

تبادل  اإىل  يهدف  مريكية  الأ املتحدة  ال��ولي��ات 

ط���ب���اء وامل��م��ر���ش��ني  اأح����دث امل��ع��ل��وم��ات ب��ني الأ

طفال امل�شابني بال�رشطان.  املهتمني مبعاجلة الأ

وتناولت الدكتورة اجلمال ال�شغوطات النف�شية 

طفال امل�شابني  والكاآبة التي يعاين منها اآباء الأ

باء يعانون  بداء ال�رشطان، حيث بينت اأن هوؤلء الآ

عليهم  �شلبيا  اأث��رت  عدة  نف�شية  �شغوطات  من 

 من النواحي اجل�شدية والعاطفية والجتماعية. 

زيادة  يف  الكربى  همية  الأ الدرا�شة  لهذه  وك��ان 

وحثهم  ال�شحية  الرعاية  مقدمي  ل��دى  الوعي 

باء وم�شاعدتهم على  على تقدمي الدعم لهوؤلء الآ

التاأقلم مع مر�س اأطفالهم.

طلبة اجلامعة يح�سدون اجلوائز



� تتمات

ردنية على هذا التكرمي وقدم لرئي�س  الأ

الر�شالة  من  ن�شخًا  ونوابه  اجلامعة 

درج��ة  لنيل  بها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  العلمية 

يف  "احل��ب  ب���  واملو�شومة  ال��دك��ت��وراه 

القراآن الكرمي".

�شموه  ال��ت��ق��ى  مت�شل  �شعيد  وع��ل��ى 

بعمداء الكليات واملعاهد العلمية حيث 

تناول  مو�شع  ح��وار  اللقاء  خالل  دار 

يف  العلمي  وال��ب��ح��ث  التعليم  م�شرية 

ردن. الأ

مة يقع على  ولفت �شموه اإىل اأن رقي الأ

بالإجنازات  م�شيدًا  اجلامعات  اأكتاف 

عرب  ردن��ي��ة  الأ اجلامعة  حققتها  التي 

بني  امل��رم��وق��ة  وم��ك��ان��ت��ه��ا  م�شريتها 

اجلامعات العربية والعاملية.

ووجه الدكتور الكركي الدعوة ل�شموه 

العقبة  يف  اجل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات  ل���زي���ارة 

طالع على مراحل اإن�شائها ودورها  لالإ

ردن  يف خدمة قطاع التعليم العايل يف الأ

�شالمية. والبلدان العربية والإ

ردنيــة" تكـــّرم  "الأ
ميـــر غـــازي بـــن حممــــد الأ

اجلميع  يرتقبها  التي  الجتماعات  من  اجلامعات 

من طلبة واأ�شاتذة كون قراراتها حا�شمة للكثريين 

منهم.. لكن اجتماع جمل�س عمداء اجلامعة الذي 

برئا�شة  املا�شي  ني�شان  من  ع�رش  ال�شابع  يف  عقد 

ال��ذي  وه��و  ك��ان خمتلفا  الكركي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 

�شقطت عنده احلواجز و�شارت اجلغرافيا متحدة 

يف مكان واحد. 

العقبة وحتديدا عمداء الكليات يف "اردنية العقبة" 

كانوا حا�رشين لالجتماع بال�شوت وال�شورة ل 

باجل�شد الذي ظل يف ثغر الردن البا�شم عرب تقنية 

جانب  اىل  كونفرن�س(  )الفيديو  الفيديوي  الربط 

زمالئهم من عمداء الكليات يف عمان.

حدته  وذهبت  املعتاد  روتينه  عن  خرج  الجتماع 

امكانية  الكليات  عمداء  اكت�شف  عندما  املعتادة، 

البهجة  اج��واء  فبداأت  م�شتحيال،  كان  ما  حتقيق 

وال�رشور تطغى على اللقاء.

حتلق 29 عميدا وعميدة حول طاولة الجتماعات 

عمان،  يف  هنا  وطالبية  اأك��ادمي��ي��ة  ق�شايا  لبحث 

�شورتهم  تنقل  واح���دة  ع��ر���س  �شا�شتا  اأم��ام��ه��م 

ال��ع��ق��ب��ة وال�����ش��ا���ش��ة  و���ش��وت��ه��م اىل زم��الئ��ه��م يف 

يف  لنظرائهم اخلم�شة  ال�شيء  ذات  تفعل  الثانية 

دائ��رة.  ن�شف  �شكل  على  جل�شوا  ال��ذي��ن   العقبة 

ا���ش��ت��خ��دم��ت��ا  ف���ق���ط  ك����ام����ريت����ني  اأن  ال�����الف�����ت 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا الجن������از امل���ه���م، واح������دة ك��ان��ت 

م��رب��وط��ة ع��ل��ى م��اي��ك��روف��ون��ات امل�����ش��ارك��ني هنا 

 يف ع���م���ان، ت��ت��ح��رك ب���اجت���اه م���ن ي���ب���داأ احل��دي��ث. 

ال�شال�شة  من  مزيدا  ا�شفى  التقنية  ه��ذه  وج��ود 

على الج��ت��م��اع ال��ذي دف��ع ال��ع��م��داء اىل ال���ش��ادة 

بجهود القائمني على تطبيق هذه التقنية  لت�شهيل 

.. وكلفة حمدودة.  الج��راءات  باقل  العمل  تنفيذ 

ف��ورا  ���رشع��وا  ال��ذي��ن  انعك�س على احل�����ش��ور  م��ا 

وجوههم.  ت��ف��ارق  ل  والب�شمة  اج��ت��م��اع��ه��م..   يف 

يف  مرة  لول  ت�شتخدم  الفيديوي  الربط  وتقنية    

و"تعتمد  بالردنية،  العمداء  جمل�س  اجتماعات 

بكامرتني  وال��ع��ق��ب��ة(  )ع��م��ان  امل��ك��ان��ني  رب��ط  على 

الياف  �شبكة  على  مربوطتني  عر�س  و�شا�شتي 

���رشك��ة اجل���ام���ع���ات"، وف��ق  ه��ي �شبكة  ���ش��وئ��ي��ة 

و�شام  الدكتور  املهند�س  احلا�شوب   مركز  مدير 

اجلامعة  لربط  "التوجه  اىل  لفت  الذي  مبي�شني، 

 الردنية بالكامل على هذه التقنية خالل اأ�شابيع".

وتعترب التقنية "غري مكلفة" وفق الدكتور مبي�شني 

الت�شهيل  يف  التقنية  ه��ذه  دور  اىل  لفت  "ال���ذي 
احلاجة  دون  ب��الع��م��ال  ال��ق��ي��ام  اجلامعتني  على 

"ملكابدة م�شقة ال�شفر"، ف�شال عن التوجه لعر�س 

احلاجة   دون  وزم���ان  م��ك��ان  اأي  يف  امل��ح��ا���رشات 

للتواجد يف قاعة املحا�رشة. 

وج��اء تطبي����ق التقني������ة بال�شاف���������������ة ل�شبك�����������ة 

احلا�شوب  مركز  من  مب�شاهمة  اجلامعات  �رشكة 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارت����ي  و�شبكة  الردن��ي��ة  يف 

رئ��ي�����س اجلامعة  ن��ائ��ب  ب���ا����رشاف  والت�����ش��الت 

�شياء  الدكتور  العلمية  واملعاهد  الكليات  ل�شوؤون 

الدين عرفة.  

وتهدف هذه التقنية اىل اتاحة مزيد من التوا�شل 

بني اجلامعة الردنية يف عمان واردنية العقبة التي 

فرتة  خ��الل  باجنازاتها  الكركي  الدكتور  ا���ش��اد 

حمدودة، وتي�شري اعمال جامعة العقبة، ف�شال عن 

الت�شهيل على الطلبة يف ال�شتفادة من املحا�رشات 

يف  م�شتقبال  �شتعقد  التي  وامل��وؤمت��رات  وال��ن��دوات 

عمان اأو العقبة. 

ول مرة يف اجتماعات  واذا كانت هذه التقنية تطبق لأ

جمل�س العمداء، ال اأنه وان ا�شتخدمت يف مواقع 

غرار  على  عمان  يف  الردن��ي��ة  اجلامعة  يف  متعددة 

والتكنولوجيا  الهند�شة  كلية  وم��درج  اثري  مركز 

لتكنولوجيا  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  كلية  يف  قاعتني 

العمل  يجري  وم��درج  قاعة  عن  ف�شال  املعلومات، 

على جتهيزهما يف "اأردنية العقبة".

ردنية عرب الفيديو اجتماع ملجل�س عمداء الأ

يف وقت �شابق ر�شالة لرئي�س جمل�س 

اأحمد  �شتاذ  الأ دول��ة  اجلامعة  اأمناء 

اللوزي حملت دعوة مبا�رشة لرئي�س 

ال�شبل  ل��درا���ش��ة  املجل�س  واأع�����ش��اء 

ال�رشورية لتح�شني ال�شوؤون املعنوية 

العاملني  ل�شائر  املالية  و���ش��اع  والأ

 يف اجل��ام��ع��ة اأ����ش���ات���ذة وم��وظ��ف��ني.

و�شيتم �شن تعليمات خا�شة لتوزيع 

ك��ادمي��ي��ة  الأ ال��رت��ب  ح�شب  الن�شب 

�شاتذة ودرجاتهم وكذلك بالن�شبة  لالأ

للعاملني واملوظفني وفقًا لت�رشيحات 

�شحفية اأدىل بها نائب رئي�س اجلامعة 

الدكتور �شالح جرار.

التوزيع  اأن  ج���رار  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

�شيتم ب�شكل من�شف يرفع من �شوية 

�شاتذة والعاملني ويح�شن من  اأداء الأ

من  يرفع  وبالتايل  املادية  اأو�شاعهم 

�شاأن اجلامعة علميًا وبحثيًا واإداريًا.

جمل�س الوزراء يوافق على تخ�صي�س  ٪20 
من اإيــراد املـوازي لتح�صني 

الرواتب يف اجلامعة

البحوث  معهد  بها  يقوم  التي  والبحثية  العلمية  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف   - اجلامعة 

ر�شاد الزراعي يف اجلامعة  نظم املعهد ور�شة عمل متخ�ش�شة بعنوان  والتدريب والإ

احلمراء". النخيل  �شو�شة  " مكافحة 
ردن �شهد قفزة نوعية يف اإنتاج اأنواع  إن الأ وبح�شب خرباء ومتخ�ش�شني زراعيني فا

فاخرة من التمور نتيجة التو�شع يف زراعة اأ�شجار النخيل يف عدد من مناطق اململكة 

ما ي�شهم يف تطوير �شناعة التمور وبالتايل حتقيق نتائج اإيجابية ملمو�شة للقطاع 

الزراعي الذي يعترب رافدًا مهمًا يف الدخل الوطني.

النخيل يف وادي  انت�شار زراعة  اإىل  الدكتور ر�ش��ا  اخلوال��دة  املعه���د   واأكد عمي��د 

على  حقيقيا  خطرا  ت�شكل  احلمراء  ال�شو�شة  اآفة   اأن  مبينًا  جتاري  ب�شكل  ردن  الأ

م�شتقبل زراعة النخيل يف الوادي.

واأكد الدكتور اخلوالدة اأن اإقامة هذه الور�شة يف حرم املعهد يندرج �شمن اأهدافه 

الرامية اإىل النفتاح على كافة عنا�رش القطاع الزراعي م�شريًا اإىل الهتمام بتزويد 

العن�رش الب�رشي الذي يعد اأحد اأعمدة هذا القطاع بخربات علمية وبحثية حديثة 

ومتقدمة.

القطاعني  من  زراعيا  مهند�شا   )35( فيها  �شارك  التي  الور�شة  برنامج   وت�شمن 

العام واخلا�س وعدد من  اأ�شحاب مزارع النخيل يف الوادي اإلقاء حما�رشات قدمها 

اأ�شتاذ علم احل�رشات يف كلية الزراعة باجلامعة توفيق م�شطفى حول طرق اكت�شاف 

�شاليب العلمية ملكافحتها والوقاية من اأخطارها. �شو�شة النخيل احلمراء والأ

غوار الو�صطى مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء... ور�صة عمل يف املعهد الزراعي بالأ

ور�ش عمل



� ور�ش عمل

اجلامعة - ناق�س خرباء وخمت�شون 

واأك���ادمي���ي���ون يف احل��ق��ل ال��ط��ب��ي يف 

اعتماد  ومعايري  اإج���راءات  اجلامعة 

كلية الطب يف اجلامعة.

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  وقال 

���ش��ي��اء ال��دي��ن ع��رف��ة خ���الل اف��ت��ت��اح 

الكلية  نظمتها  ال��ت��ي  العمل  ور���ش��ة 

ني�شان  م��ن  العا�رش  يف  الغاية  لهذه 

ب��ع��دة  اإن اجل��ام��ع��ة م���رت  امل��ا���ش��ي 

اإىل  بحاجة  نف�شها  وج��دت  حمطات 

������رشورة ت��ق��ي��ي��م وم��راج��ع��ة ع��ادل��ة 

وخططها  وا�شرتاتيجيتها  مل�شريتها 

كادميية. واأبعادها الأ

ال���ق���رن  حت����دي����ات  اأن  واأ������ش�����اف 

والتطورات امل�شتقبلية وزيادة قدرتها 

اإىل  على التميز  التناف�س والو�شول 

العاملية  اجلامعية  امل�شتويات  اأف�شل 

وجتديد  اإ�شالح  حركة  منها  يتطلب 

م�شتمرة تهدف اإىل اجلودة وتطبيق 

لفتا  تفا�شيلها  بكل  العاملية  املعايري 

العتماد  على  اجلامعة  ح�شول  اإىل 

العام مت�شيا مع املعايري الدولية.

واأ�شار رئي�س هيئة اعتماد موؤ�ش�شات 

اخليف  ال��دك��ت��ور  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

الطراونة اإىل دور الهيئة يف م�شاعدة 

ردنية التي ح�شلت من  اجلامعات الأ

الهيئة على العتماد و�شمان اجلودة 

ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى اع�����رتاف ه��ي��ئ��ات 

الهيئة  ان  اإىل  الدولية لفتا  العتماد 

العتماد  اإج����راءات  دل��ي��ل  اأ���ش��درت 

موؤ�ش�شات  يف  الطب  بكليات  اخلا�س 

ويت�شمن  ردن��ي��ة  الأ ال��ع��ايل  التعليم 

الإجراءات املعتمدة �شواء التنظيمية 

اأو التقنية اأو الإجرائية.

العاملية  ال�شحة  منظمة  ممثل  ولفت 

يف ع���م���ان ال���دك���ت���ور ه��ا���ش��م ال��زي��ن 

منظمة  اأطلقتها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  اإىل 

ال�شحة العاملية لتنفيذ عملية اإ�شالح 

قليم  الإ يف  الطبي  التعليم  ؤ�ش�شات  مو

م�����ش��ريا اإىل ال���ت���زام ك��ل��ي��ة ال��ط��ب يف 

ردن���ي���ة ب��ال��ع��م��ل اجل��اد  اجل��ام��ع��ة الأ

ل��ل��م�����ش��ي ق��دم��ا يف م�����ش��رية ال��رق��ي 

بالتعليم الطبي.

ع��ددًا من  فان  الزين  للدكتور  ووفقا 

ردنية  الأ اجلامعات  يف  الطب  كليات 

متطلبات  من  النتهاء  على  �شارفت 

ما  اخلا�س  العتماد  على  احل�شول 

ي���دع���م ال��ت��ح�����ش��ن امل�����ش��ت��م��ر جل���ودة 

التعليم ويحمي املهنة وحت�شني اأداء 

النظم ال�شحية على نطاق وا�شع.

م��ني  الأ م�شاعد  اأك��د  ال�شدد  ه��ذا  ويف 

العربية  اجل��ام��ع��ات  لحت����اد  ال��ع��ام 

اأهمية تطبيق  الدكتور في�شل احلاج 

كليات  ب���اأداء  لالرتقاء  اجل��ودة  نظم 

املناهج  تطوير  اأهمية  موؤكدا  الطب 

اأع�شاء هيئة التدري�س  ورفع قدرات 

وا����ش���ت���خ���دام ال���و����ش���ائ���ل احل��دي��ث��ة 

وتطوير البحوث العلمية.

بدوره ا�شتعر�س القائم باأعمال عميد 

عبد  الدكتور  اجلامعة  يف  الطب  كلية 

القادر بطاح التطورات التي �شهدتها 

 1971 عام   تاأ�شي�شها  منذ  الكلية 

اأهمها  ه���داف  الأ من  جملة  تبنيها  و 

للطلبة  النوعي  الطبي  التعليم  تقدمي 

املهنية  امل�شوؤولية  مبادئ  وتر�شيخ 

البحث  ق��درات  وتعزيز  خالقية  والأ

املجتمع  ع��ل��ى  والن���ف���ت���اح  ال��ع��ل��م��ي 

املحلي والعاملي.

وقال اإن الكلية ت�شعى اإىل ا�شتمرار  

الدليل  قائمة  على  ت�شجيلها  اإدراج 

ال���ع���امل���ي ل��ك��ل��ي��ات ال���ط���ب امل��ع��ت��م��دة 

ا�شتمرار  ل�شمان  �شينا(  ابن  )دليل 

ثق������ة  على  خريجيه����������������ا  ح�شول 

التعليم  وموؤ�ش�شات  املجتم���������������ع 

املحلية والدولية.

عدد  ف��ان  ب��ط��اح  ال��دك��ت��ور  وبح�شب 

عن  يزيد  ن  الآ لغاية  الكلية  خريجي 

الذين  املوؤهلني  ط��ب��اء  الأ م��ن   2600

املهنة  ممار�شة  يف  جدارتهم  اثبتوا 

بخرباتهم  وا�شعة  �شهرة  واكت�شبوا 

قليمية  والإ املحلية  امل�شتويات  على 

والدولية.

وت�شمن برنامج الور�شة التي �شارك 

ومناق�شة  بحث  الكلية  اأ�شاتذة  فيها 

ورق�����ة ع��م��ل ب���ع���ن���وان: اإج�������راءات 

موؤ�ش�شات  اع��ت��م��اد  هيئة  وم��ع��اي��ري 

الطب  كليات  لعتماد  العايل  التعليم 

ورقة  وتقدمي  ردنية  الأ اجلامعات  يف 

عمل بعنوان ر�شالة وروؤية و اأهداف 

كلية الطب يف اجلامعة.

ردنية" ور�صة عمل لتطوير معايري كلية الطب يف "الأ

يف  اجل��ام��ع��ة  يف  ع��ق��دت   - اجلامعة 

املا�شي  ني�شان  م��ن  ع�����رش  ال��راب��ع 

ور�شة عمل بعنوان "كتابة مقرتحات 

العمل  ب��رن��ام��ج  �شمن  امل�����رشوع��ات 

الإطاري FP7 – القوى الب�رشية".

وهدفت الور�شة التي نظمها م�رشوع 

دعم مبادرات وا�شرتاتيجيات البحث 

ب����داع  والإ التكنولوجي  والتطوير 

وروب�����ي يف  امل��دع��وم م��ن الحت����اد الأ

العلمية  للبحوث  منكو  حمدي  مركز 

لكتابة  الباحثني  ق��درات  تعزيز  اإىل 

املقدمة  الدعم  م�رشوعات  مقرتحات 

وروبي لتمكينهم  من دول الحتاد الأ

من تطوير �شريتهم العلمية.

وروب�������ي  وع�������ر����س اخل��ب��ي�����������������������ر الأ

"ليوناردو بي�شيني�ش�����������ي" معلومات 
وافية حول حم������������اور الق�������������������وى 

يعنى  ال���ذي   people/الب�ش�����رية

ب��اجل��وان��ب ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��م��ه��ارات 

م�شتعر�شًا  ال��وظ��ي��ف��ي  وال��ت��ط��وي��ر 

اآليات التقدم مبقرتحات امل�رشوعات 

ومعايري تقدميها.

واأ�شارت مديرة املركز �شابط ارتباط 

الدكتورة عبري  امل�رشوع يف اجلامعة 

البواب اإىل اأن امل�رشوع قام بتاأ�شي�س 

اجلامعات  يف  معلوماتية  نقطة   52

واملراكز البحثية واملوؤ�ش�شات املعنية 

ردنيني بالربامج  لتوعية الباحثني الأ

وروبي. املدعومة من الحتاد الأ

واأ�شافت اأن الربنامج يعنى بالبحث 

يف  وم�شاعدتهم  ب��داع  والإ والتطوير 

املنا�شب  وروب���ي  الأ ال�رشيك  اإي��ج��اد 

لتقدمي مقرتحات م�رشوعات م�شرتكة 

داري ال�شابع   خ�شو�شًا الربنامج الإ

.FP7

ال��ور���ش��ة ع��دد كبري من  و���ش��ارك يف 

اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

ردن���ي���ة وع����دد م��ن ال��ب��اح��ث��ني من  الأ

موؤ�ش�شات ومراكز بحثية من خمتلف 

مناطق اململكة.

ور�صة عمل لتعزيز قدرات الباحثني يف كتابة امل�صروعات

مركز حمدي منكو للبحوث العلمية

مناق�سة تطوير كلية الطب
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�شوؤون  عمادة  يف  افتتح   - اجلامعة 

الفني  امل��ع��ر���س  اجل��ام��ع��ة  يف  الطلبة 

ال��ف��رح"  "األ����وان  بعنوان  الت�شكيلي 

عثمان  ال��ط��ال��ب  الت�شكيلي  ل��ل��ف��ن��ان 

م�شاورة.

وا���ش��ت��م��ل امل��ع��ر���س ال�����ذي اف��ت��ت��ح��ه 

عماد  ال��دك��ت��ور  الطلبة  ���ش��وؤون  عميد 

ف��ن��ي��ة  ل����وح����ة   )32( ع���ل���ى  �����ش����الح 

من  م�شتوحاة  رومان�شية  ت�شكيلية 

بتنوع  تتميز  ال��ت��ي  ردن���ي���ة  الأ البيئة 

الربية  والنباتات  بالت�شاري�س  فريد 

ف�شل  خ���الل  تنمو  ال��ت��ي  خ�شو�شًا 

الربيع من كل عام.

���ش��الح مبحتويات  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اد 

يعك�س  ال����ذي  امل��ع��ر���س  ور���ش��وم��ات 

اه���ت���م���ام ال��ط��ل��ب��ة ب��ال��ث��ق��اف��ة ال��ف��ن��ي��ة 

وت�شجيع  دع���م  ؤك���دًا  م���و الت�شكيلية 

لطلبتها  بداعية  الإ للطاقات  اجلامعة 

بهدف تنميتها وتطويرها والعمل على 

�شقلها ورعايتها.

الدعم  م�شاورة  الطالب  ثمن  ب���دوره 

الطلبة  ���ش��وؤون  ع��م��ادة  قدمته  ال���ذي 

لإجناح فكرة  اإقامة هذا املعر�س الذي 

ول على ال�شعيد ال�شخ�شي. يعد الأ

ي��ت��اب��ع درا���ش��ت��ه يف كلية  وم�����ش��اورة 

ال�����ش��ي��دل��ة يف اجل��ام��ع��ة و����ش���ارك يف 

اأقيمت على  التي  املعار�س  العديد من 

املحلي وفاز بجائزة وزارة  امل�شتوى 

الثقافة للفنون الت�شكيلية لعام 2009 

ردن��ي��ني  الأ املهند�شني  نقابة  وج��ائ��زة 

ت�شكيلي  ف�شل عمل  لأ التي خ�ش�شت 

بالقد�س  اململكة  احتفالت  مبنا�شبة 

عا�شمة للثقافة العربية 2009.

ح�����رش اف���ت���ت���اح امل���ع���ر����س ع����دد من 

امل�����ش��وؤول��ني يف اجل��ام��ع��ة وج��م��ه��ور 

حمبي  من  وجمع  اجلامعة  طلبة  من 

الفنون الت�شكيلية.

فوز فريق بحثي اأردين بجائزة علمية على امل�صتوى العربي

"األوان الفرح" معر�س فني ت�صكيلي

ال��ل��ج��ن��ة  ن���ظ���م���ت  اجل��ام��ع��ة - 

داب يف اجلامعة  الثقافية يف كلية الآ

اأ�شبوحة �شعرية لل�شاعر امل�رشي 

اأحمد ال�شهاوي.

واألقى ال�شهاوي يف اخلام�س ع�رش 

من  جمموعة  املا�شي  ني�شان  من 

مو�شوعات  يف  ال�شعرية  الق�شائد 

الت�شوف واملراأة واجلمال.

ال���ذي يحتفي  ال�����ش��ع��ري  ون��ت��اج��ه 

اآلء  ويعدد  الرغبة  وميجد  باملراأة 

درا���ش��ات  م���دار  و���ش��ع  املع�شوقة 

علمية جامعية.

وال�شاعر ال�شهاوي مولود يف مدينة 

امل��ي��ا���رشة،  دم��ي��اط ون�����ش��اأ يف كفر 

ودر�س ال�شحافة بجامعة اأ�شيوط، 

هرام وما يزال  وعمل يف جريدة الأ

رئي�س حترير  نائب  يتوىل من�شب 

�شبوعية  الأ الدنيا"  "ن�شف  جملة 

املنبثقة عنها. 

اإىل  ال�شعرية  اأع��م��ال��ه  وت��رج��م��ت 

لغات عدة، وحاز على جوائز منها 

عام  داب  الآ يف  اليون�شكو  جائزة 

ال��دواوي��ن  من  له  و�شدر   .1995

الع�شق،  يف  رك��ع��ت��ان  ال�����ش��ع��ري��ة: 

قل  املوت،  كتاب  العا�شق،  اأح��وال 

هي، وغريها.

فعل  رد  ال�شعري  نتاجه  واأح���دث 

تناولوا  حيث  النقاد،  بع�س  عند 

ولغته  ال�شويف  ال�شعر  يف  جتربته 

الزاخرة بالرموز  التي تختلف عن 

لغة الت�شوف القدمي رغم اأنه وظف 

املعجم اللغوي ال�شويف القدمي  اإل 

اأنه حمله دللت جديدة.

اأ�صبوحة �صعرية لل�صاعر ال�صهاوي

زراع��ي  علمي  بحث  ف��از  اجلامعة- 

الفري������ق  اأع������ده  متخ�ش��������س 

����ش���ت���اذ  ؤل�����ف م����ن الأ ال���ب���ح���ث���ي امل�����و

والدكتور  ال�شوابكة  خليل  الدكتور 

م���ن كلية  ال��ف��ط��اف��ط��ة  ع��ب��دال��رح��م��ن 

�شقر  والدكتور  اجلامعة  يف  الزراعة 

الزراعة يف جامعة  كلية  اهلل من  حزر 

ؤت��ة حت��ت ع��ن��وان "اإزال�����ة �شموم  م��و

ع������الف امل��ل��وث��ة  اف��الت��وك�����ش��ن يف الأ

واأ�شعة  ال�شم�س  اأ�شعة  با�شتخدام 

جاما وامليكروويف".

�شامة  م��واد  هي  و"افالتوك�شناث" 

وقاتل������ة للحيوان����������ات والدواج��������ن 

ن�شان تنتجها فطريات  وم�رشطنة لالإ

الر�شا�شيات وعادة ماتكون موجودة 

ع������الف ن��ت��ي��ج��ة ���ش��وء ظ���روف  يف الأ

التخزين من حيث الرطوبة واحلرارة 

عليها  التعرف  ال�شعوبة  م��ن  واأن���ه 

م��ن قبل امل��زارع��ني وم��رب��ي ال��رثوة 

احل��ي��وان��ي��ة وامل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني ل��ل��ح��وم 

الدواجن.

ا�شتخدام  اأن  البحث  نتائج  ودل���ت 

ه��ذه  م��ن  للتخل�س  ال�شم�س  اأ���ش��ع��ة 

عالف هي طريقة �شهلة  ال�شموم يف الأ

اإيجابية  نتائج  وحتقق  فاعلية  وذات 

وم��ع��ن��وي��ة يف خ��ف�����س م�����ش��ت��وى ه��ذه 

عالف. ال�شموم يف الأ

امل�شتوى  على  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ومتنح 

ال��ع��رب��ي ���ش��ن��وي��ًا امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

جلامعة  التابعة  ال��زراع��ي��ة  للتنمية 

الدول العربية.

ي�شار اإىل اأن اجلامعة خ�ش�شت العام 

 %10 احلايل دعمًا ماليًا قدر بحواىل 

من موازنتها مل�شاريع البحث العلمي 

ولها اهتمامات بالبحوث التي تتعلق 

بالغذاء والطاقة واملياه.

ح�سور كبري ل�سماع �سعر ال�سهاوي جانب من املعر�س

الدكتور خليل ال�سوابكة الدكتور عبد الرحمن الفطافطة
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من  ال��ع��دي��د  اجل��ام��ع��ة  تطلق   – اجلامعة 

املحلي  ب��ني  مت��زج  التي  املو�شيقية  ال��ف��رق 

والعاملي.     

يف  والفني  الثقايف  الن�شاط  دائ��رة  وت�رشف 

فرق  على  باجلامعة  الطلبة  �شوؤون  عمادة 

والداء  الكال�شيكية  املو�شيقى  يف  ت��ب��دع 

احلركي الفلكلوري. 

)ك��ورال  العربية  املو�شيقى  فرقة   وتقدم  

ردنية(، التي ت�شارك يف اأن�شطة  اجلامعة الأ

من  متنوعة  غنائية  ب��رام��ج  وط��ن��ي��ة،  فنية 

ب��ال���ش��اف��ة  ال��ع��رب��ي  اىل  الردين  ال����رتاث 

ل���الغ���اين واله����ازي����ج ال��وط��ن��ي��ة وال��ط��رب 

العربي ال�شيل.

اىل جانب الكورال، تن�شط فرق على غرار  

"ال����روك واجل����از" وف��رق��ة ال�شباب  ف��رق��ة 

اجلامعي اأو )فرقة اجليتارات(، حيث تطمح 

متنوعة  فنية  برامج  تقدمي  اىل  الفرقة   هذه 

اىل  �شبانية  الأ و  الكال�شيكية  املو�شيقى  من 

ردين والعربي. جانب الفلكلور الأ

من  ع��دد  ك��رب  لأ الفر�شة  الفرقة  ه��ذه  وتتيح  

لت املو�شيقية  الطلبة املوهوبني للعزف على الآ

الكال�شيكية لتقدمي اإبداعاتهم املتنوعة.

اىل جانب هذه الفرق التي حتلق يف ف�شاءات 

من  مكونة  فرقة  تقدم  العاملية،  املو�شيقى 

طلبة اجلامعة نوعا اآخر من الفنون لكنه ذو 

طابع ملتزم ذو ر�شالة جمتمعية عرب تقدمي 

نا�شيد الدينية التي ل ترافقها املو�شيقى  الأ

لع�شاء  ال�شوتية  ال��ق��درات  على  وتعتمد 

الفرقة.   

الن�شاطات  دائ��رة  �شكلت  ذل��ك،  م���وازاة  يف 

كالفلكلور  احل��رك��ي  داء  الأ لفنون   ف��رق��ا 

والتي  ال�رشك�شي  الرق�س  وفرقة  ال�شعبي 

تقدم لوحات فنية راق�شة بتنوع اأدائي.

ولهذا جلات عمادة �شوؤون الطلبة اىل جتهيز  

لتدريب هذه  قاعة مو�شيقية وغرفة خا�شة 

تدري�س  يف  ا�شتغاللها  اإىل  بالإ�شافة  الفرق 

الطلبة املنت�شبني اإىل هذه الفرق.

برامج  تقدمي  اجلامعة  تعتزم  ال�شدد،  هذا  يف 

الفردي   من  والغناء  بالعزف  فنية مو�شيقية 

خالل م�رشوع املقهى الثقايف املنوي اإطالقه يف 

حديقة العمادة من خالل تقدمي برامج ثقافية 

وفنية وحما�رشات واأم�شيات �شعرية واأعمال 

م�رشحية �شغرية وور�س عمل يف كافة احلقول 

الثقافية والفنية. 

فرق مو�صيقية متزج الرتاث باملعا�صر فنيًا

كورال اجلامعة

ا�شدقاء  لنادي  الدارية   الهيئة  انتخبت   – اجلامعة 

احتاد الطلبة.

م��ن  اأك������رث  ا����ش���ت���م���رت  ال���ت���ي  الن���ت���خ���اب���ات  وجرت  

ان��ت��ه��ى  ح��ي��ث  ال��ط��ل��ب��ة  احت����اد  م��ق��ر  �شاعات يف  ���ش��ب��ع 

 ال���ف���رز مت���ام ال�����ش��اع��ة اخل��ام�����ش��ة وال��ن�����ش��ف م�����ش��اءا.

واأعلن الحتاد فوز  الطالب ثائر فرحات برئا�شة النادي 

مبجموع 273 �شوتًا مقابل 214 �شوتًا ملناف�شه الطالب 

م�شلم ديرانية.

رئي�س  ن��ائ��ب  مبقعد  اخل��زاع��ل��ة  لرا  الطالبة  وح�شلت 

ملناف�شها  ا���ش��وات   7 مقابل  �شوتا   288 على  الحت��اد 

مروان املناع�شة.

وح�شل على مقعد اأمني ال�رش الطالب مو�شى عبدالكرمي 

عالء  ملناف�شه   218 مقابل  �شوتا   268 على   �شالح  ابو 

الدين علي.

وفاز الطالب ح�شام ا�شعد مبقعد رئي�س جلنة الن�شاطات 

على 263 �شوتًا مقابل  235 �شوتًا ملناف�شه عبدال�شالم 

جمال.

جلنة  رئي�س  مبقعد  ال��زغ��ول  ف��داء  الطالبة  ف��ازت  بينما 

مناف�شني  وج��ود  لعدم  وذل��ك  بالتزكية  التطوعي  العمل 

على هذا املقعد.

انتخاب نادي اأ�صدقاء احتاد الطلبة

انتخابات ودميقراطية

ع��م��ادة  ع��ن  ���ش��در   - اجلامعة 

العدد  اجلامعة  يف  العلمي  البحث 

ول من املجلد الثالث من املجلة  الأ

الجتماعية  العلوم  يف  ردن��ي��ة  الأ

الدكتور  ي��راأ���س حت��ري��ره��ا  ال��ت��ي 

�شلمان البدور.

وا����ش���ت���م���ل ال����ع����دد ع���ل���ى اأرب�����ع 

درا������ش�����ات ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة 

عناوين  حتت  جاءت  والإجنليزية 

الإجن���اب���ي���ة  الزواج  ق�������رارات 

الزواجية  باخل�شوبة  وعالقتها 

والعنف الطالبي وعالقته ببع�س 

ع��ل��ى عينة  امل���ت���غ���ريات: درا����ش���ة 

ومو�شوعات  اجلامعة  طلبة  من 

الراأي  جريدة  يف  وال�شلم  احلرب 

واخل��ي��ال   2006 ع���ام  ردن���ي���ة  الأ

التاريخي يف  �شطوري  الأ والوعي 

فكر حممد اركون.

علمية  ه��ي  املجلة  اأن  اإىل  ي�شار 

عاملية حمكمة تعنى بن�رش البحوث 

امل�شتويني  على  املحكمة  العلمية 

املحلي والعاملي وبتطوير املعرفة 

الجتماعية  ال��ع��ل��وم  جم���الت  يف 

املختلفة.

ردنية للعلوم الجتماعية عدد جديد من املجلة الأ

�صدارات اإ
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اجلامعة - كان لواء اللجون اأحد 

وك��ان  اخلم�شة  فل�شطني  األ��وي�����������ة 

و�شاحل  �شفا  ن��واح��ي  م��ن  ي��ت��األ��ف 

بالإ�شاف������ة  �شعرا  وناحية  عثليث 

اإىل ن��اح��ي��ة ج��ن��ني وك����ان مي��ت��د من 

���ش��واح��ل ح��ي��ف��ا ح��ت��ى ح����دود نهر 

ردن و�شم خم�شا وخم�شني قرية  الأ

بني  اأع��راب  جماعة  اإىل  بالإ�شاف����ة 

بني  مرج  عربان  طوائف  و  حارثة 

عامر و جماعتى تركمان �شواحلي 

وتركمان جما�شني. ويبلغ جمم���������ل 

�شك����ان اللواء على �شوء هذا الدفرت 

من اأهايل القرى واجلماعات 1459 

خانة اأي اأ�رشة واأو�شحت الدرا�شة 

احلا�شالت  من  الدولة  ح�شة  بيان 

الزراعية مبا يف ذلك ح�شة ال�شلطان 

والتيمارات  الزعامات  واأ�شحاب 

اأي اأ�شحاب الإقطاعات.

 193116 ذل�����ك  جم���م���وع  وب���ل���غ 

العثمانية  النقد  وح��دة  وه��ي  اأقجة 

امل�������رشوب���ة م���ن ال��ف�����ش��ة وت��ظ��ه��ر 

ك�شوف الدرا�شة عائدات الدولة من 

"عادت" العربان و ر�شوم امل�شاتي. 
وي���ت���وف���ر ال����دف����رت ع���ل���ى ك�����ش��وف 

وق�������اف ف��ت��ذك��ر ه��ذه  ب���ع���ائ���دات الأ

الك�شوف اأ�شماء اجلهات امل�شتفيدة 

وال��زواي��ا،  امل�شاجد  م�شتوى  على 

والدفرت اأي ال�شجل مزود بخارطة 

تف�شيلية للمواقع وبرتجمة لقانون 

بالفهار�س  وزود  اللواء  ذال��ك  نامة 

الباحث  وي�شتطيع  التف�شيلية. 

فادة من املعلومات التي يت�شمنها  الإ

ال�شاد�س  القرن  اأواخ���ر  يف  الدفرت 

التاريخية  اجلغرافيا  لفهم  ع�رش 

والقت�شادي�������ة والجتماعية ملنطقة 

فل�شطني. �شمال  يف  ومهمة   خ�شبة 

ك��م��ا ي��ج��د ف��ي��ه امل��ع��ن��ي��ون ب��ت��اري��خ 

على  والر�شوم  والع�شور  اخل��راج 

�شجار واملوا�شي و املناحل مادة  الأ

تاريخ  درا���ش��ة  ميكن  وب��ذل��ك  غنية 

اقت�شادي  منظور  من  املنطقة  هذه 

و اجتماعي هذا بالإ�شافة اىل تتبع 

اآل طرباي  �رشة  لأ التاريخي  الدور 

البدوية العربية.

ردنية عالم  والعالقات العامة ـ اجلامعة الأ ن�صره اإعالمية ت�صدر عن دائرة الإ
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عن  ح��دي��ث��ًا  ���ش��در   - اجلامعة 

يف  وال��ت��وزي��ع  للن�رش  وائ���ل  دار 

بعنوان"امليكروبات  كتاب  عمان 

�شتاذ  لالأ وامل��ر���س  ال�شحة  ب��ني 

ردنية  الأ اجلامعة  يف  الطب  بكلية 

 ال���دك���ت���ور ع��ا���ش��م ال�����ش��ه��اب��ي.

يف  ي��ق��ع  ال�����ذي  ال���ك���ت���اب   وجاء 

)316( �شفحة ليقدم اأهم واأحدث 

امل��ع��ل��وم��ات ال��دق��ي��ق��ة وامل��ت��وف��رة 

حول امليكروبات املعدية واملفيدة 

ن�����ش��ان، وب���ه���دف واح����د هو  ل��الإ

زيادة املعرفة بن�شاط امليكروبات 

ال��ت��ي ت��ع��ي�����س م��ع��ن��ا ب�����ش��الم اأو 

لنا  ت�شبب  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ت��ل��ك 

ال����ع����دوى وامل����ر�����س وامل������وت. 

ت��ك��ون لغة  اأن  ؤل��ف  امل��و وح��ر���س 

اأقل  على  �شهلة وحتتوي  الكتاب 

الطبية  امل�����ش��ط��ل��ح��ات  م���ن  ق���در 

ال�رشورية  امليكروبات  واأ�شماء 

ويهدف  املدونة.  املوا�شيع  لفهم 

وزيادة  املعرفة  ن�رش  اىل  الكتاب 

ال����وع����ي مب���وا����ش���ي���ع ���ش��ح��ي��ة 

وحياتية هامة تتعلق بحياة الفرد 

واملجتمع. وموؤلف الكتاب مقتنع 

���رشورة  ال�شحية  الثقافة  ب��اأن 

حتمية لكل فرد يرغب اأن يعي�س يف  

ويحافظ  جيدة،  �شحية  ظ��روف 

مرا�س  على �شالمة ج�شمه من الأ

عائلته  و�شحة  و�شالمة  املعدية، 

 وامل��ج��ت��م��ع ال�����ذي ي��ع��ي�����س ف��ي��ه.

ال�شهابي  الدكتور  اأن  اإىل  ي�شار 

الطبية  باملكريوبات  متخ�ش�س 

ؤلفات واأبحاث من�شورة يف  وله مو

دوريات طبية متخ�ش�شة بالعلوم 

الطبية.

كتاب جديد بعنوان "امليكروبات بني ال�صحة واملر�س" 
للدكتور عا�صم ال�صهابي

�صدور الطبعة الثانية من دفرت مف�صل لواء اللجون تاريخ �صنة 1005هـ/1594م 
در�صه وترجمه من العثمانية اإىل العربية الدكتور حممد عدنان البخيت و الدكتور  نوفان رجا ال�صوارية 

اجتماعيات ،،،

ترقيــــات

يف  احلديدي  عزمي  الدكتور  ترقية  متت 

كلية الطب اإىل اأ�شتاذ.

تهانــــي 

مت حت��وي��ل ال�����ش��ي��د حم��م��د اخل��راب�����ش��ة 

املركزية  العطاءات  دائرة  يف  املوظف 

اإىل عقد.

املوظف  العمايرة  ن�رشي  ال�شيد  رزق 

مبولود  امل�شاندة  اخلدمات  وح��دة  يف 

اأ�شماه ح�شام.

تعاز

اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�شيد  انتقلت 

الوليد حممد ع�شكر املوظف يف مكتبة 

اجلامعة.


