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جاللة امللك ي�أمر بت�شييد مبنى جديد لكلية ال�شريعة
اجلامعة- اأمــــر جـــاللـــــة الـملك 

عبد اهلل الثاين بت�شييد مبنى جديد لكلية 

ال�رشيعة يف اجلامعة.

اإمام  الق�شاة  ونقل �شماحة قا�شي 

احل�رشة الها�شمية الدكتور اأحمد هليل 

لرئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف 

ال�شاد�س ع�رش من اأيار املا�شي توجيهات 

اإجنــاز  يف  للمبا�رشة  جاللته  ومــبــاركــة 

هذا امل�رشوع الذي �شيكون رافــدًا مهمًا 

مة وحمل لواء الو�شطية  خلدمة علماء الأ

ر�شالة  وم�شامني  والتوازن  والعتدال 

عمان التي وجهها جاللته للعامل باأ�رشه 

الفكر  مــن  ملكية  روؤى  مــن  فيها  ومـــا 

الواعي امل�شتنري.

جن�زات الوطنية والع�ملية مل�شت�شف�ه� اجل�معة حتتفل ب�لإ
مرحلة  اجلامعة  م�شت�شفى  دخــل  اجلامعة- 

جديدة من العطاء الإن�شاين بعد ح�شده هذا العام خم�س 

�شهادات دولية ووطنية يف جودة اخلدمات .

واأقــامــت اجلــامــعــة حــفــاًل كــبــريًا بــهــذه املنا�شبة 

بح�شور رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي ونائب 

رئي�س اجلامعة ل�شوؤون البحث العلمي واجلودة،مدير 

ونواب  الق�شاة  الكرمي  عبد  الدكتور  امل�شت�شفى  عام 

طباء  رئي�س اجلامعة وعدد من امل�شوؤولني وح�شد من الأ

والعاملني يف احلقل الطبي وال�شحي يف اململكة .

ال�شهادات  هــذه  على  امل�شت�شفى  ح�شول  ويعد 

نقطة م�شيئة يف خدمة ورعاية املر�شى ونقلة نوعية 

املقدمة  اخلدمات  على  ال�شامل  التطوير  اإحــداث  يف 

 )450( حـــوايل  �شنويًا  يق�شده  حيث  للمراجعني 

األف مري�س فيما يراجعه يوميًا حوايل األفي مري�س 

بن�شبة اإ�شغال ت�شل اإىل 75% وهي من اأعلى الن�شب 

على امل�شتوى العاملي .

ردنية« تزيد عدد �ش�ع�ت  »الأ

)اأطروحة الدكتوراه( وتعتمد 

)ال�شيفي( ف�شال درا�شي�
اجلامعة- ك�شف نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون 

البحث العلمي واجلــودة الدكتور عبدالكرمي الق�شاة 

عن »تعديالت جذرية« على تعليمات الدرا�شات العليا 

اأجراها جمل�س العمداء.

واأكد الدكتور الق�شاة اأن التعديالت جاءت لرفع 

العليا  الدرا�شات  يف  العلمي  والبحث  التعليم  جــودة 

ومتا�شيا مع متطلبات التميز ومعايري اجلودة العاملية، 

العام اجلامعي  بــدءًا من  اأنه �شيتم تطبيقها  اإىل  لفتًا 

املقبل  وعلى الطلبة اجلدد.

وكانت عميدة كلية الدرا�شات العليا الدكتورة منى 

احلديدي حتدثت حول تفا�شيل التعديالت واأهميتها.

وبينت الدكتورة احلديدي اأن جميع التعديالت التي 

اأجريت على التعليمات روعي فيها قرارات جمل�س التعليم 

من حيث  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اعتماد  وهيئة  العايل 

اعتماد الربامج و�رشوط العتماد.
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الـمـــقــد�شــــي الــــتــراث  مـــعـــر�ض  افـــتــتــ�ح 

من  اجلامعة يف احلادي ع�رش  اأقامت  اجلامعة- 

اأياراملا�شي معر�س الرتاث املقد�شي الذي نظمه ملتقى 

القد�س الثقايف بالتعاون مع دائرة الهيئات الطالبية يف 

عمادة �شوؤون الطلبة يف اجلامعة.

وهـــدف املــعــر�ــس الـــذي افــتــتــحــه رئــيــ�ــس امللتقى 

الدكتور  اجلامعة  ورئي�س  الفرحان  ا�شحق  الدكتور 

اإىل  رئــيــ�ــس اجلــامــعــة  ـــواب  ن الــكــركــي بح�شور  خــالــد 

وتراثيًا  وتاريخيًا  دينيًا  املقد�شة  املدينة  هوية  اإبــراز 

واأهلها  وعــمــرانــهــا  وقدا�شتها  بثقافتها  والــتــعــريــف 

 واأر�شها التي ت�شكل مفتاح ال�شلم واحلرب يف املنطقة.

وجال احل�شور على املعر�س الذي ا�شتمل على �شور 

ق�شى املبارك  للمعامل الدينية املقد�شة ومنها امل�شجد الأ

والكنائ�س  القبلي  وامل�شجد  امل�رشفة  ال�شخرة  وقبة 

والعــتــداءات  للحفريات  �شور  اإىل  اإ�شافة  امل�شيحية 

مـــاكـــن واأهــلــهــا  �ــرشائــيــلــيــة املــتــكــررة عــلــى هـــذه الأ الإ

املقد�شيني بغر�س تنفيذ املخططات ال�شهيونية الرامية 

اإىل تهويد املدينة املقد�شة.

املقد�شي  ال�شعبي  الــرتاث  املعر�س مكونات  واأبــرز 

اإن�شانيًا ميتاز بالتنوع حيث مت عر�س  اإرثــا  الذي يعترب 

اأدوات تراثية نحا�شية ومفاتيح لبيوت مقد�شيني تعود اإىل 

ق�شى املبارك  عام 1915 وخرائط تظهر اأبواب امل�شجد الأ

واأزياء �شعبية وقطعا من �شجاد امل�شجد القبلي يف املدينة.

ؤلـــفـــات  و�ـــشـــم املــعــر�ــس زاويـــــة لــلــكــتــب واملـــو

العربية  باللغتني  ال�رشيف  القد�س  تناولت  التي 

والإجنليزية يف موا�شيع دينية وتاريخية وجغرافية 

وعلوم اإن�شانية خمتلفة.

وثــمــن الــدكــتــور الــفــرحــان دعــم اجلــامــعــة ملــبــادرة 

اأمام  فــاق  الآ يفتح  الذي   املعر�س  هذا  اإقامة  يف  امللتقى 

ح�شارة  على  التعرف  من  وميكنهم  اجلامعي  ال�شباب 

�شالمية. املدينة املقد�شة العربية الإ

اجلامعة- عر�س  باحث ملراحل عالقة القبيلة 

�شالمية مرورا  يف الدولة منذ بدايات ن�شوء الدولة الإ

اإعادة  من  تخللها  وما  والعبا�شي  موي  الأ بالع�رشين 

املنهجي«  »الق�شم  مرحلة  اإىل  و�شول  للقبيلة  اعتبار 

ملكانتها ككيان �شيا�شي واجتماعي. 

�ــشــالمــي يف جامعة  الإ ــتــاريــخ  ال ــاذ  اأ�ــشــت وقــــال 

القد�س الدكتور خليل عثامنة خالل حما�رشة بعنوان 

من  �ــشــالمــي:  الإ املجتمع  يف  ال�شيا�شية  »النتقالية 

من  ع�رش  الثالث  يف  عقدت  التي  الدولة«   اإىل  القبيلة 

عهد  يف  �شالم  الإ »دولــة  اإن  اجلامعة،  يف  اأياراملا�شي 

�شيا�شيا  قطبا  العربية  القبيلة  من  جعلت  اأمية  بني 

ت�شكيل  يف  ــك  ذل على  ودلـــل  يناف�س«  ل  واجتماعيا 

املحور  القبيلة  كانت  حيث  اجلند  ديـــوان  موؤ�ش�شة 

جعل  عن  ف�شال  املوؤ�ش�شة،  لهذه  الوحيد  التنظيمي 

بالقبيلة  قويا  ارتباطا  مرتبطا  �شالم  الإ يف  الدخول 

من  �شالم  الإ اعتناق  اأراد  من  كل  على  فر�س  »حيث 

واأن  وانتماءه  �شلي  الأ ن�شبه  يغري  اأن  العرب  غري 

يلحق ن�شبه بن�شب اإحدى القبائل العربية«. 

نظمتها  التي  املحا�رشة  يف  عثامنة  الدكتور  وقال 

داب  الآ كلية  يف  الثقافية  واللجنة  الثقافية  ــدائــرة  ال

الدكتورة  اجلامعة  يف  التاريخ  ق�شم  رئي�شة  واأدارتــهــا 

غيداء خزنة كاتبي اإن هذه القوة جعلت من القبيلة ندا 

ال�شيا�شي خ�شو�شا يف ظل تعاظم  للنظام  للدولة وندا 

ما  واجتماعية  �شيا�شية  عوامل  نتيجة  للقبيلة  الــولء 

عن  تبحث  احلاكمة  �ـــرشة  والأ اخلالفة  موؤ�ش�شة  جعل 

البنية  حتطيم  وحمــاولــة  الـــولء  هــذا  لزعزعة  و�شائل 

القبلية وتفتيت كتلتها الب�رشية ووحدتها اجلغرافية . 

الكتلة  تفكيك  اإىل  عــمــدت  ــة  ــدول ال اأن  واأ�ـــشـــاف 

بناء  لأ اجلــغــرايف  الت�شتيت  عرب  للقبيلة  الدميغرافية 

القبيلة الواحدة اإما عن طريق توطني القبائل العربية 

حياء  اإعــادة تق�شيم الأ اأو  يف وليات الدولة الإ�شالمية 

م�شار  ثنية غري العربية داخل الأ قليات الإ اأو توطني الأ

�شــــل مـــــن  ثنية الإيرانية الأ قــــليــــــات الإ على غــــــرار الأ

�شاورة اأو الهندية اأو ال�شندية املعروفة با�شم الزط«  »الأ

غري اأن هذا التفكيك اجلغرايف، بح�شب الدكتور عثامنة، 

تزامن معه ظهور نوع اآخر من النتماء وهو النتماء 

احلزبي اأو ال�شيا�شي الذي كانت اأكرث اأ�شكاله تاأثريا 

يديولوجي املتمثل يف ظهور حركة اخلوارج  يف البعد الأ

الثورية  احلركات    اأكــرث  لت�شبح  �شفني  معركة  بعد 

الراديكالية يف العامل الإ�شالمي. 

ومل تقت�رش مهمة اإ�شعاف القبيلة على اجلانب 

القيمية  البنية  تفكيك  لت�شمل  امتدت  بل  اجلــغــرايف 

اآين  باأ�شلوب  واملدرو�س  املمنهج  »بالتدخل  املوروثة 

مرالذي جعل الدولة  وظريف« وفق الدكتور عثامنة الأ

تتنكر لزعماء القبيلة التقليديني  وتعني رئي�شا واحدا 

ذات  القبلية  املجموعات  كــل  لت�شمل  �شلطته  متتد 

النتماءات املختلفة. واأ�شاف اأن تدخل الدولة »امتد 

اآخر  القبيلة وتعيني  اأو رئي�س  ال�شيد  اإىل درجة عزل 

مكانه اأو ترجيح كفة اأحد املر�شحني اأو تفريغ من�شب 

من  الوظيفة  �شاحب  وجتريد  حمتواه  من  ال�شيادة 

اأ�شباب التاأثري والفاعلية«.

الدكتور عث�منة يعر�ض ملراحل عالقة الدولة ب�لقبيلة 

من الحت�ش�ن اإىل »الق�شم املمنهج« ملك�نته�

وقوف أمام التراث املقدسي 
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ِـّر  نـي وفـكـر  بـ�لـغـة  بـحـكـمـة  ـُنــع  �ش ال�شـتـقـالل  اللـــــوزي: 

للـمـ�شـتـقـبـل وا�شـتـ�شـراف  ثـ�قـبـة  وروؤيـة 
رئي�س  �شبق  الأ الــوزراء  رئي�س  قال  اجلامعة- 

امللك  اإن  اللوزي:  اأحمد  �شتاذ  الأ اجلامعة  اأمناء  جمل�س 

ا�شتطاع بعد رحلة  ول بن احل�شني  الأ املوؤ�ش�س عبد اهلل 

ن�شال قادها بحكمة واقتدار منذ عام 1920 اأن يثبت اأركان 

الدولة واأن يوحد �شعبها وحكوماتها املحلية.

األقاها يف اجلامعة حتت  واأ�ــشــاف خــالل حما�رشة 

عنوان »مزامنات ال�شتقالل« بدعوة من الدائرة الثقافية 

وقدم لها الدكتورعلي حمافظة : اأن امللك املوؤ�ش�س رحمه 

ال�شعبة  املحطات  من  عــدد  اجتياز  من  بعدها  متكن  اهلل 

ردن ا�شتقالله الكامل عام 1946 وليبداأ تكوين  ليبلغ الأ

ردنية اأحد  دولة الد�شتور واملوؤ�ش�شات ولت�شكل الدولة الأ

امتدادات الثورة العربية الكربى. 

اجلامعة  رئي�س  ح�رشها  التي  املحا�رشة  يف  وزاد 

الدكتور خالد الكركي وعدد من املثقفني واملهتمني: » لقد 

منهم  �شالف  الأ اأهلت  عظيمة  مبزايا  الها�شميون  امتاز 

لقيادة اجليو�س يف اجلزيرة العربية وخارجها، ومكنتهم 

ال�شام، وفيما بعد يف  اأول دولة عربية يف بالد  اإقامة  من 

احلمى  هذا  بلدنا  الها�شمية  ردنــيــة  الأ واململكة  العراق، 

منلك،  ما  وكــل  واأنف�شنا  باأرواحنا  نفديه  الــذي  العربي 

واإعادة احلكم للعرب منذ اأن خرج من اأيديهم بعد ا�شتيالء 

البويهيني  على  ال�شلطة«.

�شتاذ اللوزي اأن الها�شميني جنحوا يف بلورة  وبنينّ الأ

اخلطاب العربي القومي اجلديد بالرتكاز على القواعد 

تية: اأن الإ�شالم دين وعقيدة ونظام قيم، مع العرتاف  الآ

خرى، والإميان بالو�شطية، واعتماد  بالديانات ال�شماوية الأ

هلية،  مة على كل امل�شتويات الر�شمية والأ اللغة العربية لغة الأ

جنبية وتعليمها، وجعل التعليم  مع الدعوة لتعلم اللغات الأ

�شا�شي للجميع ذكورًا واإناثاً، واعتماد مفهوم املواطنة  الأ

على قاعدة اأن الوطن جلميع اأبنائه بغ�س النظر عن دينهم 

اأو عرقهم اأو لونهم.

قاعدة  اأنــه  منطلق  من  والتعدد  التنوع  مبداأ  ولعل 

احلياة و�شنة اهلل يف خلقه، والقبول مببداأ تعدد موؤ�ش�شات 

حزاب والنقابات واجلمعيات  املجتمع املدين، والقبول بالأ

وكل الفعاليات ما دامت ملتزمة جميعاً بالقانون والنظام، 

واحلفاظ على اأقوى العالقات مع العامل الإ�شالمي وهيئاته 

العلمية والفكرية واملجتمعات الإ�شالمية خارج اإطار دار 

الإ�شالم، واعتماد مبداأ الو�شطية والعتدال اأظهر موقف 

ردن �شد العنف الذي اعتمده واأعلنه يف » ر�شالة عمان«،  الأ

القيادات  �شائر  مع  والتوا�شل  التعاون  ج�شور  وبناء 

وال�شعوب خلري الإن�شانية جمعاء.

يف  الفعلي  ال�شتقالل  على  احل�شول  اأن  واأ�ــشــاف 

اخلام�س والع�رشين من �شهر  اأيــار عام األف وت�شعمائة 

و�شتة واأربــعــني دون اإراقـــة نقطة دم واحـــدة مــن دمــاء 

ردنيني، وما كان ذلك ليكون اإل مبثابرة موؤ�ش�س اململكة  الأ

وداأبه وحكمته.

�شتاذ  اللوزي اأن احلكم الها�شمي  ا�شتند  واأكــد الأ

واحلب  ال�شماحة  ومبادئ  العربية،  الثورة  ر�شالة  على 

والعفو والثقة بني القيادة واأبناء ال�شعب وتعزيز معاين 

ردنــيــة الكبرية التي تك�رشت على �شخرتها  �ــرشة الأ الأ

ؤامرات والتحديات ما�شيًا  خطار واملو ال�شامدة القوية الأ

وحا�رشًا. »ويف يقيني اأن م�شتقبلنا  �شيكون مب�شيئة  اهلل 

ننا منلك خلف جي�شنا  اأقوى �شمودًا واأوثــق انت�شارًا لأ

يف  والــطــالب  ال�شباب  مــن  مليونان  قــوامــه  اآخـــر  جي�شاً 

املدار�س واملعاهد واجلامعات وهم �شدنة حماية �شخ�شية 

الوطن وهويته بعزمهم ومعارفهم ويفتدونه باأرواحهم 

وي�شيجونه بعقولهم باخللق والعلم ومن حولهم جي�شنا 

ردين كلهم فداء الوطن وحماته«. العربي و�شعبنا الأ

مرحلة  بــــداأت  ا�شتقالله  على  ردن  الأ وبح�شول 

اأخرى جديدة من مراحل بناء الدولة وحماية ال�شتقالل 

امللوك  بعده  من  وا�شتكملها  املوؤ�ش�س،  امللك  بها   نه�س 

الها�شميون: امللك طالل بن عبد اهلل، وامللك احل�شني بن 

طالل، طيب اهلل ثراهما، وها هو جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

من  �شلفــــــه  بــداأهــا  التي  امل�شرية  يوا�شل  احل�شني  ابــن 

ردن اإىل الن�شوج  ملوك بنــــــي ها�شم العظــــــام، لي�شل  بالأ

ردن  الأ الذي ي�شهده  ال�شيا�شي والقت�شادي والتنموي 

ردنيون جميعاً.  حالياً، وهو ن�شوج �شاهم يف حتقيقه الأ

ردن خالل العقود  ويحق لكل اأردين اأن يفخر مبا اأجنزه الأ

التي تلت ا�شتقالله، ول �شيما يف جمالت الت�شامن العربي، 

والت�شدي مل�شاريع التق�شيم والتجزئة.

�شتاذ اللوزي اإن املتغريات الدولية والعربية  وقال الأ

ردن عن اللتفات اإىل م�رشوعات  والإقليمية مل ت�شغل الأ

بحقوق  املتمثلة  القيم  مببادئ  فاأخذ  الداخلية،  التنمية 

الإن�شان، ومكافحة الف�شاد، واإقامة ديوان املظامل و�شيادة 

القانون.واأوىل اهتمامه للتعليم فاأن�شاأ املدار�س واجلامعات، 

ردن من اأف�شل الن�شب يف  حتى باتت ن�شبة التعليم يف الأ

ال�شحية  للخدمات  اهتمامه  اأوىل  كما  العربي،  الوطن 

وبناء امل�شت�شفيات وتوفري التجهيزات وعنا�رش القطاعات 

اأمــا على  اأطباء وممر�شني وفنيني.  الطبية املختلفة من 

م�شتوى البنية التحتية فقد اأن�شاأ �شبكات املاء والكهرباء 

نفاق التي ربطت كل اأرجاء الوطن  والطرق واجل�شور والأ

ببع�شها، وخطط املدن ووفر لها كل و�شائل العي�س الكرمي 

والتــ�ــشــالت  وال�شناعة  بنى الزراعة  مــن  ومتطلباته 

وغريها. كما عمل على بناء القوات امل�شلحة لتكون درع 

الوطن يف وجه العدوان، ولتعمل على حفظ ال�شالم العاملي 

من خالل م�شاركتها يف قوات حفظ ال�شالم الدولية.

�شتاذ اللوزي اإىل اأننا يف ذكرى ال�شتقالل  واأ�شار الأ

اأحــوج ما نكون اإىل تعزيز الــروح الوطنية النقية التي 

واكبت اإن�شاء الدولة وا�شتقاللها قبل ما يزيد على �شتة 

عقود، وعلينا جميعاً اأن نعمل ونبني ون�شحي مقدمني 

الوطن على النف�س من اأجل حتقيق املزيد من النجاح، 

فلعلنا نرد اإىل الوطن واإىل ملوك بني ها�شم بع�شاً من 

الف�شل علينا، هذا اإىل جانب حقنا يف اأن نفخر مبا حققه 

مة منذ فجر اإن�شاء  الها�شميون من اإجنازات للوطن والأ

الدولة وا�شتقاللها اإىل يومنا هذا.

رئيس مجلس أمناء اجلامعة يلقي املـحاضرة
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ردنية توؤمن على حي�ة الع�ملني فيه� الأ
اجلامعة- اأبرمت اجلامعة وال�رشكة املتحدة 

للتاأمني عقدا للتاأمني على حياة العاملني يف اجلامعة 

العقبة. يف  البحرية  العلوم  وحمطة   وم�شت�شفاها 

ووقع العقد نيابة عن اجلامعة نائب رئي�س اجلامعة 

العام  مديرها  ال�رشكة  وعن  الزعبي  ب�شري  الدكتور 

عو�س  املهند�س  بح�شور  اأبوقورة  مــني«  الأ »حممد 

اخلراب�شة،مدير دائرة العطاءات املركزية يف اجلامعة  

ورنــا  القي�شي  خــالــد  لل�رشكة  الــعــام  املــديــر  ونــائــب 

الرحمي مدير دائرة ال�شحة واحلياة يف ال�رشكة.

وتـــ�ـــشـــمـــن الـــعـــقـــد الـــــــذي تــبــلــغ مــــدتــــه ثـــالث 

ـــزامـــات الـــطـــرفـــني جتــــاه املــ�ــشــمــولــني  ـــت �ـــشـــنـــوات ال

يف الــتــاأمــني وتــغــطــيــاتــهــم وهـــم جــمــيــع الــعــامــلــني يف 

م�شتقبال. لديها  بالعمل  يلتحقون  والــذيــن   اجلامعة 

التغطية  وهي  املمنوحة  التغطيات  اإىل  العقد  واأ�شار  

ي �شبب اأو التغطيات الإ�شافية:  �شا�شية: الوفاة لأ الأ

اأو  اجلــزئــي  العجز  اأو  حـــادث  عــن  الناجمة  الــوفــاة 

 الدائم الناجت عن حادث اأو مر�س ي�شيب املوؤمن عليه.

الزعبي  الــدكــتــور  الــعــقــد بح�شب  هـــذا  اإبــــرام  ـــدل  وي

جلميع  مــنــة  الآ احلــيــاة  بتوفري  اجلامعة  علىاهتمام 

العاملني يف اجلامعة وتوفري التاأمني ال�شحي الذي يعد 

من التاأمينات الإيجابية على امل�شتوى الوطني.

تفاهم  مذكرة  اجلامعة   وقعت  اجلامعة- 

عــلــمــي مــ�ــشــرتك مـــع جــامــعــة الــ�ــشــويــد الــزراعــيــة 

امل�شرتك  والبحثي  كـــادميـــي  الأ الــتــعــاون  لتعزيز 

الــقــيــام مبــ�ــشــاريــع بحثية يف جمــالت  مــن خـــالل 

غـــذيـــة.  الــعــلــوم الـــزراعـــيـــة و�ــشــحــة و�ــشــالمــة الأ

و تــهــدف مــذكــرة الــتــفــاهــم اإىل تــدريــب وتــبــادل 

اإيجاد  اإىل  بالإ�شافة  اجلامعتني   كــال  يف  الــطــالب 

ــة لــلــتــعــاون الــعــلــمــي املــ�ــشــرتك مـــن خــالل  ــي اأر�ــش

والدرا�شات  البكالوريو�س  طلبة  وتــدريــب  تبادل 

لــلــقــيــام مبــ�ــشــاريــع علمية تــهــم الــطــرفــني  الــعــلــيــا 

بحثها.  املنوي  املــجــالت  يف  الطلبة  خــربة   لتعزيز 

ثـــالث طــالــبــات مــن جــامــعــة ال�شويد  تــدريــب  ومت 

علم  نوردين�شكجولد/ق�شم  )جيني  الــزراعــيــة 

غذية، اأوا�شا كارل�شون و�شويف جين�شني/ ق�شم  الأ

نتاج احليواين( يف  كلية الزراعة باجلامعة على  الإ

بالطرق  غذية  لالأ امليكروبيولوجية  الفحو�شات 

التقليدية واجلينية  حتت اإ�رشاف كل من الدكتور 

 حمزة القادري والدكتور عايد العبدالالت من الكلية.

وقـــامـــت الـــطـــالـــبـــات بــــاإجنــــاز مـــ�ـــرشوع بحثي 

غـــــذيـــــة و تــــداولــــهــــا مــن  يــخــتــ�ــس بــ�ــشــالمــة الأ

ــد  بــتــحــدي ــــــــك  وذل املـــ�ـــشـــتـــهـــلـــك  اإىل  املــــــزرعــــــة 

البي�س. ملــــادة  الــبــكــتــرييــة  املــر�ــشــيــة   املــ�ــشــبــبــات 

واأ�شاد الطلبة ال�شويديون بامل�شتوى العلمي الذي 

تتمتع به خمتربات كلية الزراعة. 

تع�ون علمي بني زراعة 

ردنية« وج�معة  »الأ

الزراعية ال�شويد 

اإن�ش�ء كر�شي للدرا�ش�ت البولندية بحث 

خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  اأكــد  اجلامعة- 

الكركي وال�شفري البولندي يف عمان »كريزتوف بويكو« 

بتوثيق  وبولندا  ردن  الأ ال�شديقني  البلدين  اهتمام 

التعاون بينهما ل�شيما يف امليادين التعليمية.

وبــحــث اجلــانــبــان خـــالل لــقــاء الــدكــتــور الكركي  

من  والع�رشين  ال�شابع  يف  مكتبه  يف  »بويكو«  ال�شفري 

اإن�شاء  خ�شو�شًا  املمكنة  التعاون  اأوجــه  اأياراملا�شي 

كر�شي للدرا�شات البولندية يف اجلامعة وتاأ�شي�س زاوية 

يف مركز اللغات تت�شمن معلومات عن بولندا من نواٍح 

تاريخية وجغرافية وح�شارية وتراثية اإىل جانب عر�س 

فالم الوثائقية. لالأ

واأطلع الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�رشه 

مــديــر مكتب الــعــالقــات الــدولــيــة الــدكــتــور رامـــي علي 

ال�شفري »بويكو« على التحولت التي �شهدتها اجلامعة 

واهتمامها بتطوير التعاون الدويل والتو�شع يف كلياتها 

ومعاهدها وبراجمها التدري�شية والبحثية.

واأ�شاد »بويكو« مب�شرية التعاون مع اجلامعة خا�شة 

واأنها حتت�شن طلبة بولنديني لدرا�شة اللغة العربية.

مــوؤخــرًا مذكرة  اأبــرمــت  ردنــيــة«  »الأ اأن  اإىل  ي�شار 

على  تركز  البولندية  »جاجيلونيان«  جامعة  مع  تعاون 

التبادل التعليمي وزيارات اأع�شاء هيئة التدري�س والطلبة 

وت�شجيع اإجراء البحوث العلمية امل�شرتكة.

زيارات ووفود

الدكتور الكركي يستقبل السفير البولندي

من مراسم التوقيع



� تتمات

ردنية« والقط�ع ال�شن�عي بحث التع�ون بني »الأ

اجلامعة- التقى رئي�س اجلامعة الدكتور خالد 

الكركي يف مكتبه يف ال�شابع ع�رش من اأياراملا�شي وفدًا 

من  فنيًا  املدعوم  الثاين  ال�شحي  الدعم  م�رشوع  ميثل 

مريكية. وكالة الإمناء الأ

وجرى خالل اللقاء الذي ح�رشه كل من عميدة كلية 

باأعمال عميد  اإنعام خلف والقائم  الدكتورة  التمري�س 

كلية الطب الدكتور عبد القادر بطاح بحث اآفاق التعاون 

املمكنة بني اجلامعة وامل�رشوع خ�شو�شًا اإدماج مفاهيم 

الكليات  مناهج  يف  �ــرشة  الأ وتنظيم  الإجنابية  ال�شحة 

ال�شحية يف اجلامعة.

ورحب الدكتورالكركي بالتعاون مع امل�رشوع من 

اإىل تبادل اخلــربات  اإبــرام مذكرة تعاون تهدف  خــالل 

الكوادر  تطوير  ميادين  يف  اجلانبني  بني  واملعلومات 

الب�رشية العاملة يف التخ�ش�شات الطبية وال�شحية.

 واأ�شار الدكتور الكركي اإىل التحولت التي جرت يف 

اجلامعة ومنها التو�شع يف الإيفاد والرتكيز على البحوث 

والهتمام  العاملية  اجلامعات  على  والنفتاح  العلمية 

باللغات العاملية بهدف اإثراء جتربتها العلمية والبحثية.

مدير  �شم  الــذي  ال�شيف  الوفد  اأع�شاء  واأبـــدى 

الدكتور  ونائبه  املجيد  عبد  علي  الــدكــتــور  املــ�ــرشوع 

التدريب يف امل�رشوع الدكتورة  �شربي حمزة ومديرة 

منال جري�شات اهتمام امل�رشوع بالتعاون مع اجلامعة 

ملا حققته الكليات الطبية وال�شحية ومنها كليتا الطب 

والتمري�س من اإجنــازات طبية و�شحية ملمو�شة على 

امل�شتويات املحلية والإقليمية والعاملية.

واأ�ــشــاروا اإىل اأهـــداف املــ�ــرشوع الــذي ي�شعى اإىل 

مومة  بالأ املتعلقة  خا�شة  ال�شحية  املوؤ�رشات  حت�شني 

الطلبة  اإعــداد  الإجنابية من خالل  وال�شحة  والطفولة 

وهم على مقاعد الدرا�شة ليكونوا قادرين على ممار�شة 

دورهم يف الرعاية ال�شحية بعد التخرج بح�شب املبادرات 

ردين. ال�شحية يف اململكة واحتياجات املجتمع الأ

ولفت اأع�شاء الوفد اإىل الربامج واخلطط الدرا�شية 

التي تقدمها الكليات الطبية وال�شحية لطلبتها موؤكدين 

اأهمية ال�شتفادة من خربات اجلامعة يف ميادين التدريب 

الطبية  والتخ�ش�شات  العلوم  يف  والتاأهيل  والبحث 

املختلفة.

مريكية من�ء الأ ردنية« وم�شروع الدعم ال�شحي املدعوم من وك�لة الإ بحث التع�ون بني »الأ

زيارات ووفود

اجلامعة- بحث نائب رئي�س اجلامعة الدكتور 

من  الع�رشين  يف  مكتبه  يف  لقائه  خــالل  الزعبي  ب�شري 

اأياراملا�شي رئي�س غرفة �شناعة عمان حامت احللواين 

زيادة فر�س التعاون بني اجلامعة والقطاع ال�شناعي.

الــذي  اللقاء  خــالل  الدكتورالزعبي  ورحـــب 

عمال الدكتور هاين ال�شمور  ح�رشه عميد كلية الأ

ومدير املر�شد القت�شادي الدكتور  طالب عو�س 

ومــديــر الــربنــامــج الــوطــنــي دكــتــور لــكــل م�شنع 

القطاعات  بــدعــم  الــعــبــدالــالت  يــو�ــشــف  الــدكــتــور 

اأع�شاء  يجريها  التي  العلمية  للبحوث  ال�شناعية 

ا�شتفادة  اإىل  اإ�شافة  والباحثون   التدري�س  هيئة 

إعدادها املر�شد  القطاع من الدرا�شات التي يقوم با

القت�شادي يف اجلامعة.

واأ�ـــشـــاد احلـــلـــواين بــفــكــرة واأهــــــداف املــر�ــشــد 

القت�شادي الذي يتوىل درا�شة التحولت  واملوؤ�رشات 

القت�شادية واملالية حمليًا وعربيًا ودوليًا.

ردنية  واأ�شار اإىل حاجة القطاعات ال�شناعية الأ

اإىل مزيد من اخلربات العلمية والتقنية املوجودة يف 

لتطوير  ردنية«  »الأ خ�شو�شًا  ردنية  الأ اجلامعات 

يف  ردنــيــة«  »الأ دور  ال�شدد  هذا  يف  مثمنًا  منتجاتها 

واجلامعات  ال�شناعة  بــني  التعاون  فكرة  اإجنـــاح 

اإطار م�رشوع الربنامج الوطني دكتور لكل  �شمن 

م�شنع.

لقاءات  عقد  �ـــرشورة  على  اجلــانــبــان  واتــفــق 

مــو�ــشــعــة يـــ�ـــشـــارك فــيــهــا اأكــــادميــــيــــون وخــــرباء 

الهتمام  ذات  تعاون  لو�شع م�شاريع  و�شناعيون 

امل�شرتك.

مكتبه  الزعبي يف  الدكتور  التقى  ثانية  من جهة 

مدير اإدارة ال�شري املركزية العميد عدنان فريح.

وجرى خالل اللقاء بحث اإمكانية م�شاهمة اجلامعة 

يف فعاليات املوؤمتر العربي للمرور .

للم�شاركة  للجامعة  الــدعــوة  فــريــح  ووجــه 

ــة الــتــي جـــاءت حتــت �شعار  يف املــ�ــشــرية املــروري

»هدفنا.. �شالمتك« .

بها  تقوم  التي  باملهام  الزعبي  الدكتور  واأ�شاد 

زمات املرورية  ال�شري ملعاجلة الختناقات والأ اإدارة 

دارة للحد  موؤكدًا دعم وم�شاندة اجلامعة لتوجهات الإ

من احلوادث املرورية.

جانب من اللقاء

الدكتور الزعبي ملتقياً العميد فريح
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بــاأعــيــاد  ردن  الأ ــفــال  احــت مبــنــا�ــشــبــة  اجلــامــعــة- 

ال�شتقالل يطلق احتاد طلبة اجلامعة املوقع اللكرتوين 

م�شتوى  عــلــى  نــوعــه  مــن  ول  الأ يــعــد  والــــذي  لــالحتــاد 

ردنية. اجلامعات الأ

وتــاأتــي اأهــمــيــة املــوقــع الـــذي تــتــزامــن انطالقته مع 

ل�شائر  مهمة  كبوابة  ال�شتقالل  بعيد  اجلامعة  احتفالت 

كادميية والإدارية والطالبية. هيئات اجلامعة الأ

�شوؤون  عمادة  مع  بالتعاون  املوقع  هذا  اإن�شاء  ومت 

اأن هذه اخلطوة  اأكد عميدها د.عماد �شالح  الطلبة حيث 

الرائدة ت�شب يف م�شلحة جميع طلبة اجلامعة والباحثني 

ن�شطة التي  ويخدم الحتاد موؤكدًا دعم العمادة لكافة الأ

يقوم بها الحتاد.

واأ�شار د. �شالح اإىل اأهمية املوقع الذي يوفر فر�س 

جناح  يف  اأمله  عن  معربًا  الطالبي  اجل�شم  بني  التوا�شل 

اأداء  من  وميكنه  بالحتاد  �شينه�س  الذي  امل�رشوع  هذا 

ر�شالته على اأكمل وجه. 

وقــــال رئــيــ�ــس الحتـــــاد مــعــتــز الــ�ــشــعــود انــه 

انــطــالقــا مــن اإميـــان الحتـــاد الــرا�ــشــخ بــ�ــرشورة 

اأدائه جاء هذا املوقع لي�شكل يف م�شامينه  تطوير 

اجلامعة. يف  والنــفــتــاح  للتوا�شل  حديثًا   نهجًا 

الذي  للنهج  حمفزا  �شيكون  املوقع  اإن  واأ�ــشــاف 

املقدمة  اخلدمة  بنوعية  لالرتقاء  الحتــاد  اختطه 

يخطط  الحتــاد  اأن  اإىل  لفتًا  اجلامعي  للمجتمع 

 لإطالق مبادراته عرب هذه البوابة ب�شكل م�شتمر.

اإىل ال�شتفادة  ال�شعود جميع طلبة اجلامعة  ودعا 

مــــن هـــــذه اخلــــدمــــة ملـــعـــرفـــة اأنـــ�ـــشـــطـــة الحتـــــاد 

. وخارجها  اجلامعة  داخــل  تقام  التي   وفعالياته 

و�شيتم وفقًا – لل�شعود – من خالل هذه البوابة 

الطلبة خالل  يحتاجها  التي  املعلومات  كافة  ن�رش 

درا�ــشــتــهــم اجلــامــعــيــة وبــرامــج الــفــعــالــيــات التي 

ينظمها اإ�شافة اإىل ن�رش م�شاهمات الطلبة الثقافية 

والفكرية وتقييمها. 

اإطالق املوقع اللكرتوين لحت�د الطلبة

ردنية« يف الذكرى اخلم�شني لت�أ�شي�شه� جلنة علي� لحتف�لت »الأ

لحتفالت  العليا  اللجنة  ناق�شت  اجلامعة- 

اجلامعة يف الذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�شها يف اجتماعها 

ول الذي عقد يف العا�رش من اأياراملا�شي اآليات عمل  الأ

بهذه  لالحتفاء  بها  �شت�شطلع  التي  واملهام  اللجنة 

املنا�شبة الوطنية الغالية.

عاما  اخلم�شني  ــاب  اأعــت عــلــى  تــقــف  ـــة  ـــي ردن والأ

 1962 عام  اأيلول  من  الثاين  ففي   2012 لتاأ�شي�شها 

إذن اهلل املــلــك الــراحــل  ا�ــشــدر جــاللــة املــغــفــور لــه بــــا

احل�شني طيب اهلل ثراه اإرادته امللكية ال�شامية بتاأ�شي�س 

اجلامعة كاأول اأبواب اخلري يف م�شرية التعليم العايل 

ردن العزيز. يف الأ

ودر�شت اللجنة التي عقدت برئا�شة مقررها رئي�س 

فكار  الأ من  جمموعة  الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة 

عام  خــالل  تبنيها  ميكن  التي  والـــروؤى  والــطــروحــات 

2012 حيث �شي�شار اإىل عقد موؤمترات و ندوات وور�س 

فعاليات  اإقامة   جانب  اإىل  ومتميزة  مهمة  علمية  عمل 

ثقافية وفنية وريا�شية تليق باجلامعة ومكانتها العلمية 

على كافة ال�شعد املحلية والعربية والدولية.

وبحثت اللجنة اإمكانية ت�شييد مباٍن جديدة خلدمة 

العملية التعليمية والبحثية يف اجلامعة لتكون �شاهدا على 

تطور اجلامعة ودخول امل�شتقبل الواعد بثقة واقتدار. 

ــة قـــد �ــشــكــل جلــنــة عليا  وكـــــان رئــيــ�ــس اجلــامــع

لالحتفالت بهذه املنا�شبة ت�شم الدكتور خالد الكركي 

�شاتذة نواب رئي�س اجلامعة  مقررًا وع�شوية كل من الأ

عرفة  الدين  �شياء  والدكتور  جــرار  �شالح  الدكتور 

والدكتور ب�شري الزعبي والدكتور عبد الكرمي الق�شاة 

حممد  والدكتور  الناظر  مو�شى  الدكتور  �شاتذة  والأ

�شقر والدكتور علي حمافظة يف حني تتوىل اأمانة �رش 

اللجنة ال�شيدة رمي �شفاريني وت�شم يف ع�شويتها فاتن 

عريقات ومادل العكور وفاتن اأهرام.

و�شيتم ت�شكيل عدد من اللجان التنفيذية واإ�شناد 

تنفيذ  عــلــى  �ـــــرشاف  الإ لــتــتــوىل  إلــيــهــا  ا مــلــفــات مهمة 

ن�شاطات نوعية تعك�س حجم اجنازات اجلامعة خالل 

ن�شف قرن م�شى.

�ضاءات اإ

جانب من االجتماع
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اجل�معة ت�ش�رك يف موؤمتر العقبة القت�ش�دي

اجلامعة- �شاركت اجلامعة يف فعاليات موؤمتر 

العقبة القت�شادي » اجنازات وفر�س« الذي نظمته 

ردن موؤخرًا . غرفة جتارة الأ

وقدم نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي 

ورقة عمل بعنوان » ال�شتثمار يف التعليم« ا�شار فيها  

اىل مفهوم ال�شتثمار الذي يتناول توظيف الموال يف 

م�شاريع اقت�شادية واجتماعية وثقافية بهدف حتقيق 

تراكم را�شمال جديد ورفع القدرة النتاجية .

التعليم  اقت�شاديات  ان  الدكتورالزعبي  وقــال 

ت�شمل التوظيف المثل لالمكانيات وتر�شيد التكاليف 

املــوارد مع �شمان اجلودة وتنويع م�شادر  وزيــادة 

التمويل للم�رشوعات الرتبوية والتعليمية .

وهو  اجتماعية  �شلعة  التعليم  ان  وا�ــشــاف 

ال�شمو  تقليلها وزيادة  او  منع اجلرمية  ي�شارك يف 

اكرث  الدخول  توزيع  جعل  يف  وي�شارك  الجتماعي 

احــداث  يف  التعليم  م�شاهمة  جــانــب  اىل  مــ�ــشــاواة 

لــالفــراد  العامة  الجتــاهــات  يف  ايجابية  تغيريات 

واملوؤ�ش�شات الجتماعية .

ولفت الدكتور الزعبي اىل املنافع ال�شخ�شية يف 

يح�شل  الــذي  بالعائد  وتتمثل  التعليم  يف  ال�شتثمار 

يف  اعلى  العائد  هــذا  مايكون  وعــادة  امل�شتثمر  عليه 

حيث  الــعــام  ال�شتثمار  يف  عنه  اخلــا�ــس  ال�شتثمار 

ان زيادة ال�شتثمار يف را�س املال الب�رشي يزيد من 

م�شتويات  يرفع  وبالتايل  واملجتمع  الفرد  انتاجية 

الدخول يف القت�شاد .

على  التعليم  يف  ال�شتثمارية  املنافع  اىل  وا�شار 

املجتمع خ�شو�شًا توفري فر�س عمل و�شقل اخلربة 

ا�شافة اىل امل�شاهمة يف زيادة الدخل الجتماعي .

ب�شقيه  ردن  الأ يف  التعليم  اىل  الزعبي  وتطرق 

تواجه  الــتــي  التحديات  اإىل  م�شريًا  والــعــايل  الــعــام 

التعليم العايل ومنها التمويل وتوا�شع النفاق على 

البحث العلمي والت�رشب يف الهيئات التدري�شية .

عدد  ان  على  تــدل  ؤ�ــرشات  ــو امل ان  الزعبي  وقـــال 

الطلبة امللتحقني يف اجلامعات الردنية 236820 طالبا 

وطالبة يف حني ان عدد الطلبة امللتحقني يف موؤ�ش�شات 

التعليم العايل خارج الردن 27696 طالبا وطالبة .

للموؤمتر  قدمها  التي  الورقة  يف  الزعبي  وتناول 

وااجلــهــود  التناف�شية  والـــقـــدرة  العــتــمــاد  مــعــايــري 

الذي  والــدور  العايل  التعليم  �شوية  لرفع  احلكومية 

الثالثة  واهــدافــهــا  الردنــيــة  اجلــامــعــة  بــه  ت�شطلع 

م�شريًا  املجتمع  وخــدمــة  العلمي  والبحث  التعليم 

القت�شادية  العقبة  منطقة  مع  اجلامعة  تعاون  اىل 

اخلا�شة لتحقيق اهداف تنموية وعلمية تنعك�س على 

نوعية حياة الن�شان ورفاهه .

موؤمتر مهرج�ن الفن 

ال�ش�بع العربي 

الفنون  كلية  ا�شت�شافت  اجلامعة- 

من  ع�رش  الثامن  يف  اجلامعة  يف  والت�شميم 

مهرجان  موؤمتر  يف  امل�شاركني  املا�شي  اأيار 

نظمته  الذي  ال�شابع  املعا�رش  العربي  الفن 

جامعة الريموك.

ورحب عميد الكلية الدكتور عبد احلميد 

التي  باملوا�شيع  م�شيدًا  بامل�شاركني  حمام 

من  جملة  اإىل  هدف  والــذي  املوؤمتر  تناولها 

امل�شاهمات  على  الطـــالع  اأهمها  هـــداف  الأ

ـــة الـــفـــرديـــة يف جمــــالت الــفــنــون  بـــداعـــي الإ

الب�رشية.

ـــة«  ـــي ردن وعــقــد املـــوؤمتـــر يف رحـــاب »الأ

التقنيات  حمــــاور  تــنــاولــتــا  عــمــل  جل�شتي 

الفنون  يف  ــــرتاث  وال ـــــداع  ب والإ املــعــا�ــرشة 

الب�رشية املعا�رشة.

واأعرب امل�شاركون عن تقديرهم للجامعة 

مكانيات التي وفرتها لإجناح اأعمال  على الإ

موؤمترهم.

جمموعة  متكنت  اجلامعة- 

مـــن طــلــبــة املـــدر�ـــشـــة الــنــمــوذجــيــة 

قــدراتــهــم  ك�شف  مــن  اجلــامــعــة  يف 

خالل  الفنية  ومــواهــبــهــم  اللغوية 

ــدة من  حــفــل تــخــريــج كــوكــبــة جــدي

العام يف  العامة لهذا  الثانوية  طلبة 

الثامن ع�رش من اأيار املا�شي. 

قبل  اأن�شئت  الــتــي  واملــدر�ــشــة 

لــهــا دور  حـــوايل )30( عــامــًا كـــان 

الطلبة  مــن  اإعــــداد جيل  يف  ريــــادي 

املتميزين علميًا وتربويًا خ�شو�شًا 

كلية  روؤيــة  مع  تتفق  فل�شفتها  واأن 

العلوم الرتبوية يف اجلامعة الهادفة 

اإىل تطوير العملية التعليمية يف �شوء 

يف  التعليم  مــ�ــشــرية  يف  ــطــورات  ــت ال

ردن. الأ

ــيــة الــعــلــوم  وكـــــرم عــمــيــد كــل

الرتبوية الدكتور يو�شف قطامي، 

خـــالل احلــفــل الـــذي حــ�ــرشه عــدد 

امل�شوؤولني،اخلريجني  كــبــار  مــن 

ــًا  ــب طــال  )25( عــــددهــــم  الـــبـــالـــغ 

املدر�شة  تكرمي  جانب  اإىل  وطالبة  

يف  ــدعــني  ــب وامل املــتــفــوقــني  للطلبة 

والعام  �شا�شي  الأ التعليم  مرحلة 

ــة. واأ�ـــشـــار مــديــر عــام  ــش ــدر� يف امل

ــمــور اإىل  ــ�ــش املـــدر�ـــشـــة يــحــيــى ال

املدر�شة  �شهدتها  التي  التحولت 

يف بنية التعليم بهدف الرتكيز على 

دخول  على  القادر  الطالب  اإعــداد 

يف  اجلــامــعــيــة  ــاة  واحلــي امل�شتقبل 

املــعــلــومــات  بــثــورة  يتميز  عــ�ــرش 

اأن  ن�شانية. واأكد  الإ واملــعــرفــة 

املدر�شة احتلت ال�شدارة يف نتائج 

مدار�س  بني  من  العامة  الثانوية 

اململكة احلكومية واخلا�شة خالل 

البيئة  اإىل  لفتا  املا�شية  ال�شنوات 

توفرها  التي  اخل�شبة  التعليمية 

على  وتركيزها  لطلبتها  املدر�شة 

الن�شاط املدر�شي.  

وت�شمن الحتفال اإلقاء كلمات 

والإجنــلــيــزيــة  العربية  باللغتني 

وتقدمي فقرات فنية ا�شتملت على 

�شعبية  ورق�شات  ودبكات  اأغــاٍن 

ردين. م�شتوحاة من الرتاث الأ

ردنية« تخريج كوكبة جديدة من منوذجية »الأ

�ضاءاتتتمات اإ

الدكتور قطامي يكرم املتميزين

الدكتور بشير الزعبي



� تتمات

وثمن الدكتور الكركي خالل لقائه الدكتور هليل 

اإىل  ت�شاف  التي  ال�شامية  امللكية  املكرمة  مكتبه  يف 

مكارم جاللته ال�شاعية اإىل النهو�س بهذه املوؤ�ش�شة 

وامل�شتقبل  فــاق  الآ تفتح  والتي  الوطنية  التعليمية 

الــواعــد اأمــــام الــدار�ــشــني والــبــاحــثــني لــلــدرا�ــشــات 

�شالمية وتكمكنهم من اإجناز خمططاتهم العلمية  الإ

والبحثية. 

اأن  ي�شعدها  اجلامعة  اأن  الكركي  الدكتور  واأكد 

تبا�رش يف حتقيق روؤية جاللته باإجناز هذا امل�رشوع 

الوطني الكبري لفتا اإىل اأن اجلامعة �شتطرح م�شابقة 

لهذا  الهند�شية  الت�شاميم  اأف�شل  لختيار  معمارية 

تدري�شية  ومــدرجــات  قــاعــات  �شي�شم  الـــذي  املبنى 

التعليمية  والــو�ــشــائــل  التقنيات  بــاأحــدث  جمــهــزة 

واأماكن للن�شاطات الطالبية وقاعة مرافعات ومكاتب 

دارية يف الكلية. للهيئتني التدري�شية والإ

معلما  �شيكون  للكلية  املبنى اجلديد  اأن  واأ�شاف 

بارزا و�رشحًا تعليميًا على طراز متميز يف  فن املعمار 

والرتاث الإ�شالمي اخلالد الذي يليق بح�شارة الإ�شالم 

راية  حملوا  الذين  طــهــار  الأ البيت  واآل  والها�شميني 

مة ويف طليعتها  الأ الإ�شالم والدفاع عن ق�شايا  ن�رش 

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

الــذي  اللقاء  خــالل  الكركي  الــدكــتــور  واأعـــرب 

ح�رشه نائبا رئي�س اجلامعة الدكتور �شالح جرار 

ال�رشيعة  كلية  وعميد  الــزعــبــي  ب�شري  والــدكــتــور 

الدكتور حممد املجايل عن اأمله  يف اجناز هذا املبنى 

اخلم�شني  بــالــذكــرى  اجلامعة  احــتــفــالت  ذروة  يف 

لتاأ�شي�شها العام2012  .

العام  ال�رشيعة �شوف حتتفل  اأن كلية  اإىل  ي�شار 

منذ  وعملت  لتاأ�شي�شها  ربــعــني  الأ بالذكرى  الــقــادم 

و  وامل�شلحني  الدعاة  من  جيل  اإعــداد  على  اإن�شائها 

املفتني والق�شاة ال�رشعيني اإىل جانب اإجناز درا�شات 

اإ�شالمية معا�رشة.

زيادة عدد �شاعات املاج�شتري والدكتوراه

ـــادة عــــدد �ــشــاعــات  ــعــديــالت بـــزي ــت و�ــشــمــحــت ال

بواقع  والدكتوراه  املاج�شتري  درجة  على  احل�شول 

التخ�ش�شات  بع�س  ملتطلبات  وفقا  �شاعات،  ت�شع 

التي تقت�شي ذلك لغايات العرتاف الدويل بخريجيها              

ورفع كفاياتهم.

طروحة   فيما مت رفع عدد ال�شاعات املخ�ش�شة لأ

معتمدة،  �شاعة   )24-21( بني  لت�شبح  الدكتوراه 

جــودة  ل�شمان  وذلـــك  �شاعة،   )21-18( مــن  بـــدًل 

للتعمق  للطلبة  فــر�ــشــة  واإعـــطـــاء  الــعــلــمــي،  الــبــحــث 

متطلبات  تطرحها  التي  وامل�شاكل  العلمي  بالبحث 

املجتمع واملهنة.

اعتماد »ال�شيفي« ف�شاًل درا�شيًا 

وجتميد م�شار ال�شامل

ال�شيفي،  الف�شل  التعديالت اجلديدة،  واعتمدت 

واملناق�شة  البحث  اأغــرا�ــس  لغايات  درا�ــشــي  كف�شل 

طروحات، مع اإمكانية طرح مادة  واإعداد الر�شائل والأ

درا�شية لطلبة املاج�شتري فقط يف الف�شل ال�شيفي.

ردنـــيـــة« بــرامــج  ويف هـــذا الــ�ــشــدد، جــمــدت »الأ

الدكتوراه يف امل�شار ال�شامل، واقت�شارها اعتبارا من 

العام املقبل على برنامج م�شار الر�شالة.

امتحان كفاية للغة العربية

 واأخ�شعت التعديالت جميع الطلبة املقبولني يف 

ت�رشف  العربية،  باللغة  كفاية  لمتحان  املقبل  العام 

داب ومركز اللغات. عليه جلنة عليا من كلية الآ

الزمني   عــلــى  الأ احلـــد  الــتــعــديــالت  ــ�ــشــت  وخــفنّ

للح�شول على درجتي املاج�شتري والدكتوراه، بواقع 

�شنة درا�شية، مع زيادة العبء الدرا�شي يف الف�شول 

ف�شول  �شتة  للماج�شتري  اأ�شبحت  اإذ  الــدرا�ــشــيــة، 

درا�شية وللدكتوراه خم�شة ف�شول.

منح للمتفوقني وزيادة منح 

م�شتلزمات البحث العلمي

الدرا�شات  لطلبة  منح  تقدمي  اجلامعة  وقــررت 

بحيث  العلمي،  التفرغ  لغايات  املتفوقني  من  العليا 

الــدرا�ــشــيــة،  الــطــالــب  ر�ــشــوم  تغطية  املــنــحــة  ت�شمل 

دينار   )200( مبــقــدار  �شهري  مبلغ  اىل  بالإ�شافة 

لطالب الدكتوراه و)100( دينار للماج�شتري.

البحث  م�شتلزمات  منحة  قيمة   �شاعفت  كما 

لـــتـــرتاوح بني  الــعــلــيــا،  الـــدرا�ـــشـــات  لطلبة  الــعــلــمــي 

 )3000-1500( من  بــدًل  دينار   )5000-3000(

دينار.

�شهادة »ماج�شتري يف الفل�شفة« لطلبة الدكتوراه

وا�ــشــتــحــدثــت الــتــعــلــيــمــات اجلـــديـــدة، �ــشــهــادة 

ممن  ــوراه،  ــدكــت ال لطلبة  الفل�شفة«  يف  »ماج�شتري 

املتعلقة  الــدكــتــوراه  �ــرشوط  حتقيق  من  يتمكنوا  مل 

اأعــلــى من  الــ�ــشــهــادة  هــذه  ت�شنف  اإذ  طــروحــة،  بــالأ

نــ�ــشــاف هــوؤلء  لإ ــعــادي، وذلـــك  ال املاج�شتري  درجـــة 

با�شتثناء  الدكتوراه  متطلبات  حققوا  الذين  الطلبة، 

طروحة«.  »الأ

لكرتوين )40%( للتعليم الإ

وبح�شب التعديالت، فقد تقرر اإدخال م�شار التعليم 

املاج�شتري  يف  الدرا�شية  اخلطة  يف  كجزء  لــكــرتوين  الإ

والدكتوراه، وبن�شبة ل تزيد عن )40%(، بحيث يحقق 

هذا التعديل مرونة يف  م�شاركة اأع�شاء هيئة تدري�س من 

جاللة امللك ي�أمر بت�شييد مبنى جديد لكلية ال�شريعة

ردنية« تزيد عدد �ش�ع�ت )اأطروحة الدكتوراه( وتعتمد )ال�شيفي( ف�شال درا�شي� »الأ

الدكتور الكركي والدكتور هليل
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وال�شهادات التي ح�شل عليها امل�شت�شفى هي 

 JCIA شهادة العتماد الدولية جلودة اخلدمات�

ال�شحية  ؤ�ــشــ�ــشــات  املــو اعــتــمــاد  جمل�س  و�ــشــهــادة 

الوطني جلودة اخلدماتHCAC وجتديد منح 

يزو للمرة الثانية   �شهادة املنظمة الدولية للتقييم الآ

والتحكم  املخاطر  حتليل  و�شهادة   ISO   9001

و�شهادة    HACCP الــغــذاء  وجــودة  ب�شالمة 

حتقيق الهداف الوطنية جلودة و�شالمة الرعاية 

ال�شحية .

ـــال نــائــب رئــيــ�ــس اجلــامــعــة املــديــر الــعــام  وق

ان  الق�شاة  الــكــرمي  عبد  الــدكــتــور  للم�شت�شفى 

كاملة  وحو�شبة  جديد  بنظام  يــدار  امل�شت�شفى 

اأمــان  واآلــيــات  ومــوؤ�ــرشات اجنــاز  اداء  ومعايري 

وتوثيق حمكم لفتًا اىل انه مت جتهيز امل�شت�شفى 

بدعم  احلديثة  الجهزة  من  دينار  مليون   17 بـ 

مبا�رش من اجلامعة .

وا�ـــشـــاف ان مــا اجنـــز هــو هــديــة رمــزيــة 

من  �شل�شلة  اىل  ي�شاف  للوطن  اجلامعة  مــن 

تنوى  التي  امل�شاريع  اىل  م�شريًا  الجنـــازات 

م�شت�شفى  ان�شاء  ومنها  ا�شتحداثها   اجلامعة 

 )200  ( ب�شعة  امل�شت�شفى احلايل  بجانب  اخر 

�رشير وان�شاء مركز القلب ب�شعة ) 45( �رشيرًا 

وم�رشوع  اجلذعية  باخلاليا  الــعــالج  ومــركــز 

مركز الكبد .

بدوره بارك مدير مكتب اجلودة والنوعية يف 

العبادي هذه  العويدي  الدكتور عبداهلل  امل�شت�شفى 

التي حققها امل�شت�شفى والتي تزامنت  الجنازات 

مع احتفالت الوطن بعيد ا�شتقالل اململكة.

واأ�شاف ان هذه ال�شهادات التي ح�شل عليها 

امل�شت�شفى منحتها جهات م�شتقلة خارج اجلامعة 

بني  متقدمة  مرتبة  يحتل  امل�شت�شفى  جعل  ممــا 

اجلــودة  معايري  باعلى  تتمتع  التي  امل�شت�شفيات 

العاملية .

واأ�شاد باجلهود املتميزة للعاملني يف امل�شت�شفى 

مــكــتــب اجلـــودة  مــوظــفــي  و�ــشــكــر ب�شكل خــا�ــس 

ومراقبة النوعية على جهودهم الدوؤوبة و�شعيهم 

احلثيث ودورهم الفعال يف اإجناح هذه امل�شرية.

و�شلم الدكتور الكركي درع اجلامعة لل�رشكات 

املــانــحــة لــ�ــشــهــادات اجلـــودة وكـــرم طــواقــم طبية 

العاملني يف خمتلف  املوظفني  من  و�شحية وعددًا 

الق�شام الطبية والدارية يف امل�شت�شفى .

واحمد  عــارف  اميــن  الدكتور  من  كل  والقى 

البحري ق�شائد �شعرية بهذه املنا�شبة فيما قدمت 

على  ا�شتملت  فنية  فقرة  اجلامعة  وكــورال  فرقة 

ردنية والعربية. غاين الرتاثية الأ جمموعة من الأ

فني  بــعــر�ــس  احلــفــل  بــرنــامــج   واختتم 

قــدمــه الــ�ــشــقــيــقــان حــ�ــشــام وو�ــشــام الــلــوزي 

وطنية  غــاٍن  اأ على  ا�شتمل  اللوزيني(  )فرقة 

. احل�شور  اإعجاب  نالت 

جن�زات الوطنية والع�ملية مل�شت�شف�ه� اجل�معة حتتفل ب�لإ

موؤ�ش�شات تعليم عايل عاملية تربطها برامج م�شرتكة مع 

اجلامعة، بحيث يكون جزءا من تدري�شهم عرب التعليم 

لكرتوين، والثاين من خالل التعليم اللكرتوين. الإ

الن�شبة  ان  احلــديــدي  منى  الــدكــتــورة  واأكـــدت 

متوقعة  عــلــى،  الأ حدها  يف  هــي  حتديدها،  مت  التي 

تتجاوز  ل  قــد  اعــتــمــادهــا  ميكن  الــتــي  الن�شبة  ان 

ربعني باملائة،  الع�رشين باملائة، واأن حتديد ن�شبة الأ

نظمة يف �شوء اية  ل�شمان ا�شتقرار الت�رشيعات والأ

م�شتجدات قادمة.

ق�شام  الأ دور  اجلديدة  التعليمات  لت  فعنّ كما 

القرارات يف كل  امل�شاركة يف اتخاذ  كادميية يف  الأ

والــدكــتــوراه،  املاج�شتري  درجــتــي  منح  مــراحــل 

وبح�شب  اختياري  وب�شكل  ق�شام،  الأ مكنت  اإذ 

عمليات  ن�شبة يف  لها  يكون  اأن  مقت�شى احلاجة، 

الطلبة،  مــع  مقابالت  اإجـــراء  خــالل  مــن  القبول 

طرح  جانب  اىل  التخ�ش�س،  على  يعتمد  وهــذا 

موا�شيع واأبحاث اع�شاء هيئة التدري�س ليتمكن 

الطلبة من خاللها من اختيار مو�شوع ر�شالتهم 

او اأطروحتهم.

جلنة اأخالقيات الر�شائل 

طروحات اجلامعية والأ

ا�شتحداث جلنة خا�شة  التعليمات  كما ت�شمنت 

اأخالقيات الر�شائل والطروحات اجلامعية«،  »جلنة 

وال�شلوكيات  امل�شلكيات  النظر يف  والتي من مهمتها 

لهذه  خــالقــي  الأ واجلــانــب  العلمية  مانة  بالأ املتعلقة 

بحاث، اإذ �شتكون هنالك معايري تو�شيحية ملفهوم  الأ

مراقبة  دورها  واللجنة  العليا،  الدرا�شات  اأخالقيات 

اي اإخالل.

كادميي املر�شد الأ

كادميي«   الأ »املر�شد  مفهوم  اأدخــلــت  كما 

الــعــلــيــا، خــ�ــشــو�ــشــًا فيما  الـــدرا�ـــشـــات  لــطــلــبــة 

م�شاعدة  بهدف  وذلــك  العلمي،  بالبحث  يتعلق 

الطلبة  ا�شتقبال  مــن  ــدءا  ب واإر�ــشــادهــم  الطلبة 

التعليمة  بالعملية  يتعلق  مــا  وكــل  وت�شجيلهم 

الطالب  وقــوع  عدم  ل�شمان  وذلــك  واملتطلبات، 

الدرا�شية،  عمليته  على  توؤثر  قد  اأخطاء  اأي  يف 

كـــادميـــي. الأ امل�رشف   دور  زيــــادة  جــانــب   اإىل 

للنظر  جلنة  ا�شتحداث  التعليمات  ت�شمنت  كما 

يف قائمة القبول املوحد يف حال وقع اأي اختالف 

يف  خ�شو�شًا  اجلامعة،  يف  املعنية  اجلهات  بني 

للق�شم  يكون  قد  التي  القبول،  واآليات  عمليات 

اأو الكلية دور فيها من خالل املقابالت.

حفل وطني كبير احتفاًء بإجنازات املستشفى
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ك�دميي اجل�معة ت�شدر تعليم�ت التب�دل الأ
جمل�س  اأ�شدر   اجلامعة- 

التبادل  تعليمات  اجلامعة  عمداء 

عــــ�ــــشــــاء الــهــيــئــة  كــــــادميــــــي لأ الأ

ـــات  ـــتـــدريـــ�ـــشـــيـــة مـــــع اجلـــامـــع ال

الــنــظــرية لــهــا يف الــثــاين عــ�ــرش من 

اأياراملا�شي. 

على   الــتــعــلــيــمــات  وتـــنـــ�ـــس 

العمداء  جمل�س  موافقة  �ــرشورة 

ــ�ــس الــقــ�ــشــم  بــتــو�ــشــيــة مـــن جمــل

اأع�شاء  لتكليف  املعنيني  والكلية 

الــهــيــئــة الــتــدريــ�ــشــيــة والــبــاحــثــني 

الــعــامــلــني يف اجلــامــعــة لــلــعــمــل يف 

ــاظــرة عــلــى مــبــداأ  اجلــامــعــات املــن

كـــادميـــي عــلــى �ــشــوء  ــادل الأ ــب ــت ال

التفاهم  ومـــذكـــرات  التــفــاقــيــات 

املربمة بني اجلامعة ونظرياتها. 

يكون  اأن  اجلامعة  وا�شرتطت 

الباحث  اأو  التدري�س  هيئة  ع�شو 

ــتــني يف خــدمــة  اأمـــ�ـــشـــى �ــشــن قــــد 

له  يقبل  اأو  ين�رش  وان  اجلامعة 

م�شرية  قــل،  الأ على  اثنان  بحثان 

�شمن  يــكــون  الــتــكــلــيــف  اأن  اإىل 

التدري�س  هيئة  ع�شو  اخت�شا�س 

ت�شاوي  ي�شرتط  ول  الباحث،  اأو 

التكليف  تزامن  اأو  املكلفني  اإعداد 

اإذا ن�شت على ذلك التفاقيات  اإل 

التفاهم.  ومذكرات 

اجلامعة  اأن  التعليمات  وبينت 

هيئة  ع�شو  رواتب   دفـــع  تــتــوىل 

اأثناء  املكلف  الباحث  اأو  التدري�س 

مدة التبادل واأية مكافاآت اإ�شافية 

حال  يف  العمداء   جمل�س  يحددها 

عدم دفع رواتبه من قبل اجلامعة 

املكلف العمل اإليها.

واعتربت التعليمات مدة التكليف 

الرتقية  غرا�س  لأ اخلدمة  من  جزءا 

نهاية اخلــدمــة والدخـــار  ومــكــافــاأة 

تكليفه  ، ول يجوز  العلمي  والتفرغ 

مرة اأخرى اإل بعد م�شي مثلي مدة 

التكليف ال�شابق. 

جنبية ردنية« ت�شدر تعليم�ت امتح�ن الكف�ءة يف اللغ�ت الأ »الأ

جمل�س  �ـــشـــدر  اأ اجلامعة- 

رئي�س  بــرئــا�ــشــة  اجلــامــعــة  عــمــداء 

الكركي  خــالــد  الــدكــتــور  اجلــامــعــة 

تعليمات امتحان الكفاءة يف اللغات 

جنــلــيــزيــة- يف  جــنــبــيــة –عـــدا الإ الأ

برامج البكالوريو�س يف كلية اللغات 

ــبــيــة. وقـــرر جمــلــ�ــس عــمــداء  جــن الأ

اأن  التعليمات-  -مبوجب  اجلامعة 

للطلبة  اختياريًا  المتحان  يكون 

طلبة  من  اإليه  التقدم  يف  الراغبني 

الــلــغــات  كــلــيــة  ــكــالــوريــو�ــس يف  ــب ال

ــن در�ـــشـــوا مــادتــي  ــذي جــنــبــيــة ال الأ

اللغة  يف  و)2(    )1( التخ�ش�س 

العام  من  اعتبارًا  املعنية  جنبية  الأ

 )2010\2009( احلايل  اجلامعي 

من  الثاين  الف�شل  نهاية  يف  ويعقد 

ون�شت   بالدرا�شة.  الطلبة  التحاق 

جلنتني:  ت�شكيل  على  التعليمات 

�ــشــئــلــة  الأ بــو�ــشــع  تخت�س  وىل  الأ

والثانية  فيهم اخلربة،  تتوفر  ممن 

المتحان. وحددت  على  �رشاف  لالإ

للطلبة  المتحان  ر�شوم  التعليمات 

اإذا  عــلــى �ــشــوء الــعــمــلــة املــدفــوعــة 

فتكون  ردين  الأ بــالــديــنــار  كــانــت 

واإذا  دنــــانــــري  �ــشــبــعــة  ـــوم  ـــش ـــر� ال

فتكون  مــريكــي  الأ بــالــدولر  كانت 

دولرات.ويهدف  ع�رشة  الر�شوم 

المــتــحــان-حــ�ــشــب الــتــعــلــيــمــات- 

يتقنون  الــذيــن  الطلبة  اإعــفــاء  اإىل 

املعنية  جنبية  الأ اللغة  �شا�شيات  اأ

و  اأ اتـــقـــانـــًا جـــيـــدًا )كــالــفــرنــ�ــشــيــة 

درا�شة  من  ملانية(  الأ و  اأ يطالية  الإ

املكثفة. املادة 

جمل�س عمداء

إدارة اجلامعة
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جن�زات وحت�شد اجلوائز وجتدد العط�ء ردنية« حتقق الإ متري�ض »الأ

كلية  عــمــيــدة  قـــالـــت  ــة-  ــع ــام اجل

اإنعام  الدكتورة  اجلامعة  يف  التمري�س 

الــكــوادر  ببناء  متيزت  الكلية  اإن  خلف 

املـــجـــال  ــا يف  ــة خــ�ــشــو�ــش ــي ــمــريــ�ــش ــت ال

اأنحاء  معظم  ويف  ردن  الأ يف  كــادميــي  الأ

الوطن العربي؛ فمعظم موؤ�ش�شي برامج 

يف  املـــراحـــل  ملختلف  الــتــمــريــ�ــس  تعليم 

ردن والكثري من الدول العربية هم من  الأ

خريجي هذه الكلية التي كانت من اأوائل 

العربي  الــوطــن  يف  اجلــامــعــيــة  الــكــلــيــات 

التي منحت درجة البكالوريو�س ودرجة 

املاج�شتري بل و�شبقت العديد من الكليات 

وروبية.  اجلامعية الأ

ــدكــتــورة خــلــف خــالل  واأ�ــشــافــت ال

افتتاحها فعاليات اليوم العلمي للكلية يف 

ردنية  الثالث ع�رش من اأياراملا�شي اأن الأ

ومن  ردن  الأ يف  الــوحــيــدة  اجلامعة  هــي 

اجلامعات القالئل يف الوطن العربي التي 

متنح درجة الدكتوراه يف علوم التمري�س 

من خالل برناجمها الوطني الذي �شاهم 

ردنــيــة  الأ اجلامعات  رفــد  يف  و�شي�شاهم 

كادمييني �شيوؤ�ش�شون لكليات  بعدد من الأ

القريب  امل�شتقبل  ويف  وطنية  متري�س 

اأن  اإىل  واأ�شارت  لكليات متري�س عربية، 

وطنية  جوائز  ح�شدت  التمري�س  كلية 

ال�شمو  �شاحب  جائزة  اأحدثها  وعاملية 

مري احل�شن للتميز العلمي لعام  امللكي الأ

امللكي  ال�شمو  �شاحبة  وجــائــزة   2009

للتميز يف جمالت  مــرية منى احل�شني  الأ

ـــــالدة رفــيــدة  الــتــعــلــيــم الــتــمــريــ�ــشــي )ق

الكلية  2010 واأ�شبحت  لعام  �شلمية(  الأ

التمري�شية  للموؤ�ش�شات  الوطني  املرجع 

كادميية واملهنية. الأ

التي  �ــشــرتاتــيــجــيــة  الإ اأن  وك�شفت 

 2012 -2008 عوام  و�شعتها الكلية لالأ

ا�شتطاعت حتقيق جزء من اأهدافها مبينة 

مكونات  على  ركــزت  �شرتاتيجية  الإ اأن 

الكلية  اأن  اإىل  م�شرية  العلمي  البحث 

1990 بحثًا علميًا واحدًا يف  اأجنزت عام 

املتخ�ش�شة  العلمية  بحاث  الأ بلغت  حني 

بحثًا   )17  (  2009 عــام  اأجنزتها  التي 

علميًا متخ�ش�شًا يف العلوم التمري�شية .

اأن  اإىل  خــلــف  الــدكــتــورة  ولفتت  

ب�رشية  مــوارد  اإعــداد  اإىل  ت�شعى  الكلية 

مراجعة  �شيتم  ـــه  اأن مو�شحة  ؤهــلــة  مــو

ــة و�ــشــد الــفــجــوة يف  ــي ــدرا�ــش اخلــطــط ال

برامج  با�شتحداث  التخ�ش�شات  بع�س 

ـــقـــادم على  درا�ــشــيــة جـــديـــدة الـــعـــام ال

الرعاية  متري�س  يف  املاج�شتري  م�شتوى 

النف�شية  املجتمع  و�ــشــحــة  التلطيفية 

ورعاية كبار ال�شن .

هام�س  عــلــى  الكلية  وا�ــشــتــ�ــشــافــت 

للمجل�س  الــعــام  مــــني  الأ العلمي  ــيــوم  ال

الدكتور  والتكنولوجيا  للعلوم  عــلــى  الأ

مهام  ا�شتعر�س  الــذي  الطوي�شي  عــادل 

العلمي  الــبــحــث  �ـــشـــاأن  ــرفــع  ل املــجــلــ�ــس 

وبناء  والبتكار  بــداع  الإ ثقافة  وتعزيز 

القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية، 

جهود  بدعم  امللكي  الهتمام  اإىل  ولفت 

الباحثني ال�شبان خ�شو�شًا يف اجلامعات 

واملراكز البحثية موؤكدًا اأهمية اإقامة هذا 

اأمــام  فـــاق  الآ يفتح  الــذي  العلمي  الــيــوم 

اأع�شاء هيئة التدري�س لتبادل اخلربات يف 

العلوم التمري�شية .

مب�شاركة  العلمي  ــيــوم  ال ونــاقــ�ــس 

ممر�شني وممر�شات من قطاعات خمتلفة 

متخ�ش�شة  عمل  اأوراق  الكلية  وطلبة 

وبحوثا حول تطوير املهنة لتمكينها من 

ردين بقوة واقتدار . دخول امل�شتقبل الأ

الــعــلــمــي  الــــيــــوم  اأن  اإىل  يـــ�ـــشـــار 

املمر�شني  نــقــابــة  مــع  بــالــتــعــاون  عــقــد 

يف  القانونيات  والقابالت  واملمر�شات 

عا�شمة  عــمــان  مبدينة  الحــتــفــال  اإطـــار 

للتمري�س العربي 2010 .

يوم اخلريج واليوم العلمي لزراعة اجل�معة

من  ــات  ــئ امل �ــشــارك  اجلامعة- 

اجلامعة  يف  الـــزراعـــة  كلية  خــريــجــي 

يف الــثــالــث ع�رش مــن اأيـــار املــا�ــشــي يف 

فعاليات اليوم العلمي ويوم اخلريج.

يــوم اخلريج  اأن  اجلــديــر ذكــره 

تقليد درجت الكلية على الحتفاء به 

�شنويًا انطالقًا من فل�شفتها الرامية 

الكلية  بني  ما  التوا�شل  تعزيز  اإىل 

واأبنائها اخلريجني .

عمر  الدكتور  الكلية  عميد  واأ�شار 

كفاوين يف كلمة األقاها يف افتتاح اليوم 

ي�شكل  احلـــايل  الــعــام  اأن  اإىل  العلمي 

الإجنــــازات  حتقيق  يف  مهما  منعطفًا 

الزراعي  القطاع  دعم  يف  ت�شاهم  التي 

بحاث العلمية الزراعية  لفتًا اإىل اأن الأ

ركزت على اإنتاج اأنواع نباتية تتحمل 

املــحــلــيــة.  بيئتنا  وتــنــا�ــشــب  اجلـــفـــاف 

يعاين  الــزراعــي  القطاع  اأن  واأ�ــشــاف 

وقلة  الطبيعية  املـــــوارد  �ــشــعــف  مــن 

املــوارد  ميتلك  لكنه  املادية  مكانات  الإ

اجلـــادة  دارة  والإ ؤهــلــة  املــو الــبــ�ــرشيــة 

امللك  جاللة  وتطلعات  روؤى  لتحقيق 

وكرمت  الزراعي.  بالقطاع  للنهو�س 

�شامل  الدكتور  املنا�شبة  بهذه  الكلية 

اللوزي رئي�س هيئة املديرين يف �رشكة 

املثلث العلمية تقديرًا لعطائه املتميز يف 

التنمية الزراعية حمليًا وعربيًا ودوليًا، 

العلمي  ــيــوم  ال بــرنــامــج  ت�شمن  كــمــا 

الفجوة  تــنــاولــت  عــمــل  اأوراق  تــقــدمي 

من الغذائي العربي ودور  الغذائية والأ

خريج التغذية يف تعزيز �شحة املجتمع 

الغذائي  من  والأ العاملية  الغذاء  واأزمة 

ت�شويق  واأهــمــيــة اجلـــودة يف  الــعــربــي 

غــذيــة  الأ وا�شتعرا�س  الــزيــتــون  زيــت 

ال�شحية الوظيفية.

وافتتح على هام�س اليوم العلمي 

على  ا�شتمل  الذي  الزراعي  املعر�س 

وكتب  ومن�شورات  زراعــيــة  اأدوات 

منتوجات  اإىل  اإ�ــشــافــة  ؤلــفــات  ومــو

زراعية �شحية .

�ضاءاتتتمات اإ

لقطة من اليوم العلمي

يوم اخلريج والزراعة
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طف�ل »ور�شة عمل« �شرافية يف ري��ض الأ املم�ر�ش�ت الإ

الرتبوية  العلوم  كلية  يف  عــقــدت  اجلامعة- 

»املمار�شات  بعنوان  التدريبية  الور�شة  اجلامعة  يف 

طفال« بح�شور نائب رئي�س  الإ�رشافية يف ريا�س الأ

اجلامعة الدكتور �شالح جرار.

       وهدفت الور�شـــة التي نظمها ق�شم املناهــج 

مريكية وبدعم  والتدري�س بالتـعاون مع جامعة يوتا الأ

 )USAID( مريكية للتنمية الدولية من الوكالة الأ

الــطــفــل يف اجلــامــعــات  تــربــيــة  بـــرامـــج  تــطــويــر  اإىل 

ردنية. الأ

      واأ�شار عميد الكلية الدكتور يو�شف قطامي 

عناوين  تتناول  التي  الور�شة  موا�شيع  اأهمية  اإىل 

الطفل معربا عن  مهمة لها عالقة مبا�رشة يف تن�شئة 

طفال يف اجلامعة ت�شنع  اأمله يف اإن�شاء كلية لريا�س الأ

�شخ�شيته  وتبني  خاماته  وتطور  ردين  الأ املواطن 

العطاء والجنــاز يف جمالت  قــادرا على  لكي ي�شبح 

ن�شانية. املعرفة الإ

والــتــدريــ�ــس  املــنــاهــج  ق�شم  رئي�شة  وقــالــت        

الدكتورة تغريد ابوطالب اإن م�رشوع تطوير برنامج 

ردنية جاء لتحقيق روؤية  تربية الطفل يف اجلامعات الأ

يحقق  تربوي  نظام  خللق  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

تقان واجلودة من خالل ا�شتثمار املوارد  التميز والإ

بالتعاون مع  ينفذ  الربنامج  اأن  اإىل  الب�رشية م�شرية 

وتطوير  اخلــربات  تبادل  بغر�س  اأمريكية  جامعات 

املمار�شات املتعلقة برتبية الطفل.

     واأ�شافت اأن امل�رشوع يهدف اأي�شا اإىل تطوير 

تربية  بكالوريو�س  برنامج  يف  تدر�س  التي  املناهج 

ردنية. ردنية و جامعة البرتا الأ الطفل يف اجلامعة الأ

اأوراق عمل         وت�شمن برنامج الور�شة تقدمي 

املثلى  والــطــرق  يتعلم  كيف  الــرو�ــشــة:  طفل  تناولت 

امل�رشف  دور  امليدان:  من  وممار�شات  معه،  للتعامل 

طفال النموذج الإ�رشايف يف وزارة  الرتبوي يف ريا�س الأ

الرتبية والتعليم ودور مديرة الرو�شة املتعاونة ومعلمة 

طفال املتعاونة لدعم الطالب ودور خربةاملعلم  ريا�س الأ

طفال. الرتبية العملية امليدانية والتقييم يف ريا�س الأ

اأك�دمييون وخرباء تربويون يبحثون واقع املكتب�ت املدر�شية
اجلـــامـــعـــة- اأقـــــــر اأكـــــادميـــــيـــــون وخــــــرباء 

ــة  احلــكــومــي ـــة  املـــدر�ـــشـــي املـــكـــتـــبـــات  اأن  تــــربــــويــــون 

 غـــري مــفــعــلــة ول تـــــــوؤدي الـــغـــر�ـــس املـــطـــلـــوب مــنــهــا.

الندوة  اإطــار  واأ�ــشــاروا خــالل جل�شة حوارية عقدت يف 

التي نظمتها كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة يف الثامن 

ع�رش مــن اأيــــار املــا�ــشــي بــعــنــوان »املــكــتــبــات املدر�شية 

ردن الواقع والتحديات واآفاق امل�شتقبل«  احلكومية يف الأ

�شا�شية  الأ الركائز  كاإحدى  املدر�شية  املكتبة  اأهمية  اإىل 

للنظام الرتبوي احلديث يف �شوء التوجه نحو القت�شاد 

للمكتبات  الطلبة  ارتــيــاد  �شعف  اأن  ــــدوا  واأك املــعــريف، 

باأهمية  الــطــالــب  لــدى  الــوعــي  قلة  اإىل  يــعــود  املدر�شية 

 الكتاب وغياب الإر�شاد ملن تقع عليهم امل�شوؤولية يف ذلك.

وحـــــث املـــ�ـــشـــاركـــون عـــلـــى �ـــــــرشورة تـــوفـــري الـــدعـــم 

من  جــــزء  وتخ�شي�س  املــدر�ــشــيــة  للمكتبات  الـــكـــايف 

ـــــــدوام املـــدر�ـــشـــي لــقــ�ــشــاء الــطــلــبــة يف املــكــتــبــة من  ال

املدر�شية. الإدارة  حتـــدده  اأ�ــشــبــوعــي  بــرنــامــج   خـــالل 

اأهمية  اإىل  قطامي  يو�شف  الدكتور  الكلية  عميد  ولفت 

باملكتبات  النهو�س  ت�شتهدف  التي  الــنــدوة  هــذه  عقد 

التعليمية  العملية  يف  اإ�ــرشاكــهــا  بــغــر�ــس  املــدر�ــشــيــة 

الــقــراءة  على  الطالب  ت�شجيع وحفز  �ـــرشورة  ؤكــدًا  مــو

والفكرية. والثقافية  العلمية  قدراته  لتعزيز   واملطالعة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  العام  التعليم  مدير  وقــال 

ــة اإن املــكــتــبــات املــدر�ــشــيــة  الـــدكـــتـــور �ــشــالــح خــاليــل

لإحـــــداث  جـــديـــدة  دفـــعـــة  واإىل  الـــدعـــم  اإىل  حتـــتـــاج 

ــــواردهــــا ملـــواجـــهـــة الــــثــــورة الــتــقــنــيــة. ــر يف م ــطــوي  ت

واأ�شاف اأن دور املكتبة يكمن يف ت�شجيع عادة القراءة 

ومواجهة  باأنواعه  التعليم  وتدعيم  مية  لالأ والت�شدي 

الربامج الإعالمية والثقافية غري الهادفة ودعم وتوجيه 

البحث العلمي ومواكبة احتياجات الع�رش فيما دعا رئي�س 

ق�شم علم املكتبات واملعلومات يف اجلامعة الدكتور عمر 

اإىل  �ــرشورة تكثيف اجلهد الوطني لإيجاد  الهم�رشي 

 حلول منا�شبة للق�شايا التي تواجهها املكتبات املدر�شية.

ــهــم يف  واأ�ــــشــــار عــــدد مـــن املــتــحــدثــني خــــالل مــداخــالت

اأعـــمـــال الـــنـــدوة اإىل �ــــرشورة تــطــويــر نــظــرة املجتمع 

ــي ل تــتــفــق مـــع الــنــظــام  ــت مــــني املــكــتــبــة ال املــدر�ــشــي لأ

التقنية  مهاراته  تطوير  اأهمية  واإىل  احلديث  الرتبوي 

وجه. اأكمل  على  الفاعل  بـــدوره  للقيام   والتكنولوجية 

وناق�س امل�شاركون يف الندوة الدور الرتبوي واملعلوماتي 

والو�شع  فيها  املعلومات  وم�شادر  املدر�شية  للمكتبة 

مناء املكتبات املدر�شية ومت عر�س جتارب مكتبات  املهني لأ

مدر�شية رائدة.

�ضاءات اإ

ورشة عمل رياض األطفال

ورشة عمل واقع املكتبات املدرسية
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عالمي زاهي وهبة والفن�نة ن�شرين حميدان اأم�شية �شعرية غن�ئية لالإ

ر�س  دْت معاين الأ اجلامعة- جت�شنّ

اأم�شية  نوثة، يف  بـاحلب واحلرية والأ

عــالمــي  والإ لل�شاعر  غنائية  �شعرية 

اللبناين زاهي وهبة والفنانة ن�رشين 

تتاأطر  ل  �شعرية  ومبفردة  حميدان، 

اأكرث  يف  وت�شافر   ، التلقائينّ باملرادف 

ومو�شيقى  بغناء  معنى، حممولة  من 

يقاع. الإ �شخب  من  املتخفنّف   العود 

التا�شع  يف  مــ�ــشــيــة  الأ هـــذه  واأقــيــمــت 

مل�رشوع  دعمًا  اأياراملا�شي  من  ع�رش 

لواء احل�شينية يف معان الذي ت�رشف 

اجلامعة  رئي�س  وكرم  اجلامعة،  عليه 

الــكــركــي ممثلني عن  الــدكــتــور خــالــد 

 الداعمني للم�رشوع وامل�رشفني عليه. 

الــدائــرة  نظمْتها  التي  م�شية  الأ ويف 

ج  ــة عــلــى مــــدرنّ الــثــقــافــيــة يف اجلــامــع

احلــ�ــشــن بــن طـــالل، خـــرج اأكـــرث من 

فكان  للعطاء،  القابلة  ر�س  لالأ معنى 

م�رشوع  منجزات  ا�شتعرا�س  متنّ  اأن 

التي  واأهـــدافـــه  احلــ�ــشــيــنــيــة،  تنمية 

ر�س. بالأ الإميــان  تعظيم  على   تعمل 

والغنائي  ال�شعري  ال�شجال  وذهــب 

ن�شاين،  نحو اأ�شئلة قلقة يف الوجود الإ

التي  مــ�ــشــيــة  الأ جــوهــر  عــن  تبتعد  مل 

مــ�ــرشوع  با�شتعرا�س  بــــداأت  كــانــت 

بدعم  معان   يف  احل�شينية  لواء  تنمية 

م الــدكــتــور جمال  مــن اجلــامــعــة، فــقــدَّ

امل�رشوع  عن  موجزا  عر�شا  �شوان 

حت�شني  يف  املــ�ــشــاهــمــة  اإىل  الـــهـــادف 

املجتمع  وتـــدريـــب  ـــال  طـــف الأ تــغــذيــة 

املــحــلــي عــلــى املــمــار�ــشــات الــزراعــيــة 

املنزلية،  احلديقة  واأهمية  ال�شليمة، 

 بــ�ــشــقــيــهــا الـــنـــبـــاتـــي واحلـــــيـــــواين.

اأهــــداف  اأهـــــمنّ  اإىل  ق �ـــشـــوان  وتـــطـــرنّ

لواء  يف  البطالة  من  باحلدنّ  امل�رشوع 

الرمادية  املياه  وا�شتغالل  احل�شينية 

احلديقة  يف  مطار  الأ مياه  وا�شتغالل 

املنزلية، مبينا اأنه يف �شبيل ذلك متنّ عقد 

وىل �شاركت  دورتني لن�شاء اللواء، الأ

فيها 75 امراأة، والثانية 170 امراأة.

ردنية جلري�ض �شم�وي اأ�شبوحة �شعرية يف الأ

اجلــامــعــة- اكــتــ�ــشــى �ــشــبــاح 

التا�شع من اأيار من �شباحات اجلامعة 

�شعرية  اأ�شبوحة  يف  وبهاء،  ب�شاعرية 

لها  احت�شد  �شماوي  جري�س  لل�شاعر 

العرب  والطلبة  �ــشــاتــذة  الأ مــن  جمع 

جانب يف مدرج رم يف اجلامعة. والأ

وابتداأ ال�شاعر �شماوي اأ�شبوحته 

التي اأدارتها الدكتورة ب�شمة الدجاين 

ونظمتها الدائرة الثقافية يف اجلامعة  

بق�شيدة املزمور املتعب يت�شاءل:

على من يلقي الفتى مراثيه؟

وكيف يوؤبن اأحالمه يف البعيد؟

ملن يقراأ احلزن

والنا�س م�شتغرقون باأ�شالئهم

ي�رشعون اخلطى باجتاه 

ال�شفا�شف

منيات اللعوبة والأ

ــار  يــحــت الـــقـــ�ـــشـــيـــدة  هــــــذه   ويف 

ال�شاعر�شماوي اإذ »هل من جميب«؟

تــنــقــلــنــا  كـــــــالم«   « وقـــ�ـــشـــيـــدتـــه 

مبــو�ــشــيــقــاهــا الـــهـــادئـــة وو�ــشــوحــهــا 

اإىل  والتكلف  التعقيد  عــن  وابتعادها 

جواء التي ي�شكنها ال�شاعر: الأ

مـــري على الكلمات واختاري

كالمًا نـــاعما كالغيم

مـــري

هدنّي على نبعي كحلم ميامٍة

وتطهري برهـافة العـــطر.

وتهجدي يف ظـــل روحي

واغمـــري باملاء

ي اأجرا�شي و�شـــرنّ

ي مــري على الكلمات ..مرنّ

لك كهف اأحالمي الذي

اآويت فيه غزالة اخلدر

ولـــى لك يف الهوى تفاحتي الأ

عذراء دامعة كخطيئة ال�شعـــر...

وقال ال�شاعر جري�س �شماوي على 

�شبوحة خالل نقا�س دار مع  هام�س الأ

احل�شور اإن ال�شعر يف وقتنا احلا�رش 

هو  كــان  املا�شي  ففي  للنخبة  مــوجــه 

اليوم  اأما  العرب  الفكر وديوان  حامل 

فهو ملريديه وقا�شديه من النخبة.

خرى  وق�شائده تنقلنا من �شفة لأ

خر ومن مغامرة اإىل فكرة  ومن حلم لآ

جــزر  اإىل  حــب  ق�شة  ومـــن  وفل�شفة، 

 : ق�شيدة  يف  واملــكــان  ي�شكنها،  ع�شق 

احلاد�شة  الـــذات  ف�شاء  هــو  »كـــالم«، 

ق�شيدة  يف  الت�شكيلية  الــلــوحــة  وهــو 

ق�شيدة  يف  ال�شا�شع  والف�شاء  »قبلة«، 

الف�شاء  الــغــجــري«  ــيــة  واأغــن »مــا�ــشــا 

احللم   ، »العنا�رش«  ق�شيدة  املطلق يف 

يف قــ�ــشــيــدة »الــ�ــشــديــق« ، احلــقــل يف 

ق�شيدة  »الرغيف«.

منذ  تتباين  ن�شان  الإ خطى  وكما 

ن، كذلك جري�س كان  طفولته حتى الآ

املحطات  من  بالكثري  حافال  م�شواره 

ــة،  ــفــكــري والــــرحــــالت الــثــقــافــيــة وال

معدا  عمل  اأمــريــكــا  مــن  عــودتــه  فبعد 

والعقل  بالفكر  تهتم  لربامج  ومقدما 

ان  عمنّ املولود يف  و�شماوي  ن�شاين،  الإ

املتحدة  الــوليــات  اإىل  هاجر  قد  كــان 

الإجنليزي  دب  الأ ودر�ــس  مريكية  الأ

الإعالمي  الت�شالت  وفن  والفل�شفة 

ردن، وله جمموعة �شعرية  فيها ويف الأ

بعنوان »زلة اأخرى للحكمة«، وُترجم 

يطالية  عدد من ق�شائده اإىل اللغات الإ

قد  وكــان  والإجنــلــيــزيــة،  والفرن�شية 

�شغل من�شب مدير عام مهرجان جر�س 

ـــفـــنـــون)2006-2001(  وال للثقافة 

وقبله نائب مدير املهرجان )1997-

اأمني  من�شب  حاليًا  وي�شغل   )2001

عام وزارة الثقافة.

�ضاءاتتتمات اإ

اإلعالمي زاهي وهبة والفنانة نسرين حميدان

أصبوحة الشاعر جريس سماوي
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حفل خلريجي الرو�شة واحل�ش�نة

اجلامعة- ازدان مدرج احل�شن 

ابن طالل يف اجلامعة برباعم الرو�شة 

والــبــ�ــشــتــان يف حــفــل تــخــريــج الــفــوج 

احل�شانة  اأطــفــال  مــن  ع�رش  ال�شاد�س 

والفوج العا�رش من اأطفال الرو�شة.

الرتبوية  العلوم  كلية  عميد  وقال 

اأهـــداف  اإن  قطامي  يو�شف  الــدكــتــور 

تدريب  يف  تكمن  واحل�شانة  الرو�شة 

ــال عـــن الــبــيــت  ــ�ــش ــف الــطــفــل عــلــى الن

واإك�شابه  م�شتقلة  �شخ�شية  وتكوين 

تعليمه  عــن  عـــدا  اجتماعية  مــهــارات 

القراءة والكتابة.

اأن هذه املرحلة من العمر  واأو�شح 

تعد املرحلة ال�شحرية بالن�شبة للطفل على 

اأن ت�شمن  حد تعبريه، ومهمة الرو�شة 

متتعه بهذه املرحلة بتوفري بيئة منا�شبة 

داريــــة  الإ بــالــكــوادر  م�شيدا  ومــريــحــة، 

ملا  والرو�شة  احل�شانة  يف  والتدري�شية 

يبذلنه من جهد وعمل دوؤوب يحفز عقل 

الطفل ومواهبه ومهاراته.

املدر�شة  وحــدة  عــام  مدير  ولفت 

اجلامعي  قبل  ما  للتعليم  النموذجية 

يحيى ال�شمور اإىل اأن املناهج املعتمدة 

جديدة  مناهج  هــي  الــرو�ــشــة  طــفــال  لأ

ــطــورة تــكــ�ــشــب الــطــفــل مــهــارات  ومــت

واأكد  ومعرفية.  و�شلوكية  اجتماعية 

ومعرفيا  تربويا  دورا  للح�شانة  اأن 

اإ�شافة اإىل دورها يف الرعاية والهتمام 

من  متتد  التي  املرحلة  هذه  يف  بالطفل 

مرحلة  ويف  –4�ــشــنــوات،  يــومــًا   70

بع�س  باكت�شاب  الطفل  يبداأ  الب�شتان 

املهارات. 

وت�شمن احلفل فقرات تعزز املبادئ 

املواطنة  ومــبــادئ  والدينية  خــالقــيــة  الأ

ال�شليمة حيث  والبيئية  ال�شحية  والقيم 

تنوعت بني رق�شات وق�شائد واأنا�شيد، 

مر الذي حمل اخلريجني على التعبري  الأ

اجلمهور  من  الهتمام  اجتذبت  بعفوية 

مور. احلا�شد من اأولياء الأ

اجل�معة ت�شجل 15 براءة اخرتاع بع�شه� اأودعت ع�مليً�

لــيــ�ــس �ــشــعــبــا على   اجلــامــعــة- 

الــبــاحــثــني نــقــل ابــتــكــاراتــهــم مـــن احليز 

النظري اإىل اجلانب العملي بعد فتح مكتب 

نقل التكنولوجيا وحقوق امللكية الفكرية  يف 

اجلامعة.

ـــب، الـــــــذي افـــتـــتـــح يف  ـــت ـــك ويـــعـــد امل

يف  العلمية  للبحوث  منكو  حــمــدي  مــركــز 

اجلامعة، واحــدا من مكاتب عديدة جرى 

افتتاحها بدعم من م�رشوع دعم مبادرات 

ــحــث والــتــطــويــر  ــب وا�ــشــرتاتــيــجــيــات ال

  )SRTD(ردن التكنولوجي والإبداع يف الأ

على للعلوم والتكنولوجيا.   يف املجل�س الأ

إن�شاء خم�شة  با   )SRTD(الـــــ وقــام 

)منبثقة  التكنولوجيا  لنقل  فرعية  مكاتب 

عـــن مــكــتــب تــ�ــشــويــق املــلــكــيــة الــفــكــريــة يف 

مدينة احل�شن العلمية( يف خم�س جامعات 

حكومية وخا�شة بالإ�شافة اإىل �شتة مكاتب 

اأخرى يف مراكز بحثية و�رشكات �شناعية. 

مركز  مديرة  قالت  ال�شدد  هــذا  ويف 

�شابط  العلمية،  للبحوث  منكو  حــمــدي 

الرتباط الدكتورة عبري البواب، التي تتوىل 

اإدارة  املكتب، اإنه  » ي�شاعد يف توعية  الباحثني 

ال�شناعة  اإىل  ابتكاراتهم  نقل  كيفية  اإىل 

بحاثهم« مبينة  والعناية بالتطبيق العملي لأ

اأن ذلك يــوؤدي يف امل�شتقبل اإىل فتح اأ�شواق 

جــديــدة وخــلــق فــر�ــس عمل ملوظفني جدد 

وت�شيري عجلة ال�شناعة والدخل. 

واأ�شافت اأن املكتب ي�شاعد الباحثني 

يف حماية حقوق امللكية الفكرية خ�شو�شا 

براءات الخرتاع وحقوق الن�رش، م�شرية 

اإىل ت�شجيل 15 براءة اخرتاع يف اجلامعة 

ن.. بع�شها اأودعت عامليا.  حتى الآ

�شباط  اأن  البواب  الدكتورة  وبينت 

نقل  مكاتب  لإدارة  ؤهــلــون«  »مــو الرتــبــاط 

من  تدريبهم  جـــرى  حيث  التكنولوجيا 

قبل  خمت�شني من مكاتب نقل تكنولوجيا 

الباحثني  م�شاعدة  كيفية  على  اأوروبـــا  يف 

بــراءات الخــرتاع وت�شويقها  يف ت�شجيل 

التكنولوجيا من احليز  نقل  عامليا وكيفية 

النظري اإىل العملي، م�شرية اإىل اأن تدريب 

�شباط الرتباط �شي�شتمر حتى نهاية العام 

احلايل. 

واأ�ــشــارت الــدكــتــورة الــبــواب اإىل اأن 

ردنية« حظي  مكتب نقل التكنولوجيا يف »الأ

إ�شادة عاملية كونه يقع يف مركز بحثي، يف  با

ظل وجود برامج ربط بحثي �شناعي على 

ال�شناعة  مع  )الت�شال  برناجمي  غــرار 

ودكتور لكل م�شنع( ووجود قوانني ملكية 

�شابقة  حمفظة  وجــود  عن  ف�شال  فكرية، 

لرباءات الخرتاع وحقوق الن�رش.

ردنية« حت�شد �شت جوائز يف املهرج�ن التكنولوجي الوطني »الأ

 اجلامعة- ح�شدت اجلامعة �شت جوائز يف املهرجان التكنولوجي الوطني 

الثالث الذي ا�شت�شافته جامعة العلوم والتكنولوجيا. 

وتناف�س يف املهرجان، الذي �شم معر�شا مل�شاريع الطلبة وال�رشكات الرائدة يف 

ردنية يف اأحد ع�رش  تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 151 فريقا من اجلامعات الأ

مو�شوعا تكنولوجيا حل�شد 22 جائزة، وفاز الطلبة مي�شاء احل�شامي واأروى دغم�س 

واأريــج احلراح�شة  امل�شيعدين ووفــاء طه  الذكاء ال�شطناعي، ونور  عن م�رشوع 

وليث  اأبو جامو�س  وبا�شل  اللكرتوين،  التعليم  يف   بكرون  عن م�رشوعني  وعالء 

النوباين عن م�رشوع روبوتات، وتهاين خجيل وفردو�س جعفر  واأدهــم  الكردي 

عن م�رشوع التكنولوجيا يف ال�شحة، وحممد العكور عن م�رشوع التكنولوجيا يف 

التجارة والت�شالت.واأ�رشف على امل�شاريع اأع�شاء هيئة التدري�س  يف ق�شم هند�شة 

�شاتذة غيث عبندة  احلا�شوب يف كلية الهند�شة وتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة الأ

وماجد الطائي، وعلي املو�شى واياد جعفر واحمد �رشايعة. وي�شت�شيف املهرجان 

الإمنائي  املتحدة  مم  الأ �شندوق  مع  2008 مببادرة  عام  اجلامعة  يف  انطلق  الــذي 

للمراأة، يف كل �شنة جامعة اأردنية وت�رشف عليه جلنة حت�شريية وطنية.

ردنية«  ع�شو يف اإحدى جل�ن منظمة ال�شحة الع�ملية » الأ

اجلامعة- تن�شم اجلامعة اإىل ع�شوية اللجنة العاملية ال�شت�شارية للمطاعيم 

�شتاذة يف كلية الطب يف اجلامعة،  فقد تلقت الدكتورة  جنوى خوري بول�س، الأ

مرا�س يف الكلية الدعوة من منظمة ال�شحة العاملية يف »جينيف«  رئي�شة �شعبة الأ

لالن�شمام اإىل اللجنة.

وتتكون اللجنة التي ت�شم يف ع�شويتها ع�رشة اأع�شاء من اأبرز العلماء واملخت�شني 

بحاث واإعطاء امل�شورة يف برنامج  يف هذا املجال وتكون مهمتها اإجراء الدرا�شات والأ

التطعيم واملطاعيم واملواد البيولوجية وتقع يف منظمة ال�شحة العاملية يف »جينيف«.

ردنية للمطاعيم ورئي�شة  والدكتورة خوري هي رئي�شة اللجنة الفنية الأ

طفال، وع�شو يف اللجنة العاملية  لدرا�شة  جلنة املطاعيم يف املنظمة العاملية لطب الأ

ثار اجلانبية  للمطاعيم. الآ

�ضاءات اإ

رقصة طفولية
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عم�ل ردنية يف اإدارة الأ عدد جديد من املجلة الأ

اجلامعة- �شدر عن عمادة البحث العلمي يف 

اجلامعة العدد الثاين من املجلد ال�شاد�س من املجلة 

حتريرها   يراأ�س  والتي  عمال  الأ اإدارة  يف  ردنية  الأ

على  م�شتمال  الــعــدد  وجـــاء  خمــامــرة.  حم�شن  د. 

اإدارة  جمال  يف  والبحوث  الدرا�شات  من  جمموعة 

عمال باللغتني العربية والإجنليزية. الأ

قدم الباحثون حممد مف�شي الك�شا�شبة وعبري 

بحثا  العميان  �شلمان  وحممود  الفاعوري  حمود 

يف  الب�رشية  ــوارد  امل اإدارة  وظائف  دور   « بعنوان 

املنظمة املتعلمة: درا�شة حالة على جمموعة �رشكات 

ردن«. طالل اأبو غزالة يف الأ

بحثا  الــلــوزي  �شالمة  مو�شى  الباحث  وقـــدم 

بعنوان » ال�شعوبات التي تواجه تطبيق اخلدمات 

لكرتونية كما يراها العاملون يف اأجهزة اخلدمة  الإ

ردن«. املدنية يف الأ

بحثا  زريــقــات  حممد  قا�شم  الباحث  قــدم  كما 

يف  احل�شابات  ملدققي  املعدلة  راء  الآ اأثــر   « بعنوان 

�شهم دليل من بور�شة عمان«. اأ�شعار الأ

و قدم الباحث كامل احلواجرة  بحثا بعنوان 

ردنية من  الأ املتعلمة يف اجلامعات  املنظمة  »مفهوم 

وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية«.

كذلك قدم الباحث �شامر املحمد درا�شة بعنوان 

على  البكالوريو�س  ملرحلة  اجلامعية  الدرا�شة  »اأثر 

تطبيق  ردنية:  الأ اجلامعات  لطلبة  الريادية  امليول 

على نظرية ال�شلوك املخطط«.

وقدم الباحثون اإدري�س اجلراح وخليفة زيادات 

»حمــددات  بعنوان  بحثا  الرمياوي  الدين  و�شالح 

الزمنية  ال�شال�شل  منوذج  ردنية:  الأ البنوك  ربحية 

امل�شتقرة«.

ردنية عدد جديد من املجلة الطبية الأ

اجلامعة- �شدر عن عمادة البحث العلمي يف 

ربعني  ول من املجلد الرابع والأ اجلامعة العدد الأ

ردنية والتي يراأ�س حتريرها   الأ من املجلة الطبية 

العدد م�شتمال  العبادي. وجاء  د. عبد اهلل عويدي 

جمال  يف  والبحوث  الدرا�شات  من  جمموعة  على 

العلوم الطبية  باللغة الجنليزية.

دوية  قدم الباحث علي م�شعل بحثا بعنوان »الأ

دويــة ح�شب الرتكيب اجليني  واجلينات: و�شف الأ

للمر�شى«.

معاذ  عبيلة،  ابـــو  حمــمــود  الــبــاحــثــون  وقــــدم 

ابو  وهــادي  طاهر،  رائــد  عناب،  رائــد  ال�شمادي، 

هنط�س بحثا بعنوان

 )CABG( عمليات طعوم املجازات الإكليلية« 

ال�شعبة يف ع�رش الدعامات«.

كما قدم الباحثون فرا�س الزعبي، اأجمد الطريفي 

و تي�شري اخلطيب بحثا بعنوان »عالج القيلة املخاطية 

اجلبيهية مع اإزاحة املحجر بطريقة املنظار«.

بعنوان  العودات بحثا  رائــدة  الباحثة  وقدمت 

»نخاع العظم: الدواعي والإجراء«.

ورونالد  �شليمان  خلود  الباحثان  قــدم  كذلك 

طراف ال�شفلية  لبورتي بحثا بعنوان »معدل برت الأ

ردن«. يف عمان-الأ

ــان وخــتــام  كــمــا قــدمــت الــبــاحــثــتــان جمــد مــري

العوامرة بحثا بعنوان »ال�شمات التنظيمية للوحدات 

املتخ�ش�شة مقارنة مع تلك التي يف الطوابق العامة 

ردنية«. يف امل�شت�شفيات الأ

وقدم الباحثون حممد عبد املجيد العزب، نبيل 

املثنى  النا�رش،  اجمــد  املومني،  �شوزان  الب�شري، 

بني  مقارنة   « بعنوان  بحثا  خابور  وعمر  الكركي 

تــرددات ال�شال�س الق�شرية  املــرتادفــة)STRs( يف 

ردن والدول املجاورة«. الأ

بحثا  �ــرشارة  حممد  عبداملنعم  الباحث  وقــدم 

بعنوان »تاأثري عالج جري�رشل ثالثي النيرتات عن 

وعية  الهوائية والأ الق�شبات  التبخرية على  طريق 

ن�شان العادي«. القلبية لالإ

العمر  عمار  اأهـــرام،  مــاأمــون  الباحثون  وقــدم 

ويعقوب البهو  بحثا بعنوان »تق�شي وجود بكترييا 

الت�شلب  امل�شابني مبر�س  عند  نيومونيا  كالميديا 

اللويحي املتعدد«.

امل�رشي،  اأمــرية  عقل،  كمال  الباحثون  وقــدم 

حممد خ�شمان، �شعد �شمارة و رناد النابل�شي بحثا 

بعنوان »حالت املتالزمة اليورميية الإنحاللية عند 

ردن«. طفال يف الأ الأ

كذلك قدم الباحثان يو�شف ماتني واإبراهيم بني 

هاين بحثا بعنوان »اإ�شالح ت�شوهات فتحة الإحليل 

اخللقية با�شتخدام الرقع اجللدية املختلفة خلم�شني 

مري�شا«.

مو�شري   Mosiur Rahman الباحث  وقـــدم 

املرتبطة مبخاطر  العوامل   « رحمان بحثا بعنوان 

الولدة: دليل من الدرا�شة امل�شحية ل�شوؤون ال�شكان 

وال�شحة«.

وقدم الباحثان ميالد يالدا واأفني اأخرم ابراهيم 

احلديد  يف  املركبة  املكمالت  تاأثري   « بعنوان  بحثا 

مقابل  الــدم  بفقر  امل�شابات  على احلوامل  والزنك 

جرعات احلديد ب�شكل منفرد يف دوهوك« .

�رصاراتتتمات اإ
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ردنية مطبعة اجلامعة الأ

اجتماعيات،،،

ترقيات

متت ترقية الدكت�ر رائد الق�ا�سمة من كلية العل�م 

اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

الطب  كلية  من  العمري  حممد  الدكت�ر  ترقية  متت 

اإىل رتبة اأ�ستاذ.

داب اإىل  متت ترقية الدكت�ر عبداهلل عنرب من كلية الآ

رتبة اأ�ستاذ.

متت ترقية الدكت�ر فيا�ص الق�ساة من كلية احلق�ق 

اإىل رتبة اأ�ستاذ.

عمال  متت ترقية الدكت�ر اأحمد الع�ران من كلية الأ

اإىل رتبة اأ�ستاذ.

تهاين

مت زفاف �سريا حما�سنة امل�ظفة يف مكتب العالقات 

الدولية.

�س�ؤون  عمادة  يف  امل�ظف  املفلح  عمار  زفاف  مت 

دائرة  يف  امل�ظفة  الدلهمة  ربى  على  الطلبة 

امل�ارد الب�سرية.

عالم  متت خط�بة عمار ع��ص امل�ظف يف دائرة الإ

يف  امل�ظفة  خالوي  منى  و  العامة  والعالقات 

دائرة املطبعة.  

رزق ال�سيد عمران الق�ساة القائم باأعمال مدير مكتب 

التاأمني ال�سحي مب�ل�د اأ�سماه حممد.

الدرا�سات  كلية  من  خ�ساونة  و�سفي  ال�سيد  رزق 

العليا مب�ل�د اأ�سماه اأحمد.

تعاز

هلية  انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل رئي�ص جامعة اإربد الأ

ردنية  الأ اجلامعة  يف  الجتماع  علم  اأ�ستاذ 

الدكت�ر اأحمد الربايعة.

اإ�سماعيل  ال�سيد  جنل  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 

العي�سى امل�ظف يف دائرة املطاعم واملقا�سف.

انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل والد الزميلة اإينا�ص جمعة 

امل�ظفة يف مركز احلا�س�ب.

�س��سن  الزميلة  والدة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت 

الدبا�ص امل�ظفة يف مكتب رئا�سة اجلامعة.

اجلــامــعــة- اأ�ــــشــــدر املـــر�ـــشـــد القــتــ�ــشــادي 

ــثــاين مــن نــ�ــرشتــه الف�شلية حتت  ــعــدد ال يف اجلــامــعــة ال

ردنـــيـــة«. ؤ�ـــرشات القــتــ�ــشــاديــة الأ  عــنــوان »نــ�ــرشة املـــو

و�شمل العدد جمموعه وا�شعة من املوؤ�رشات القت�شادية 

ردين م�شحوبة بتحليل  تغطي خمتلف جوانب القت�شاد الأ

 اقت�شادي ذي مغزى وت�شمينات مهمة  ل�شانعي القرارات.

اأن  اإنه روعي   الدكتور طالب عو�س  وقال مدير املر�شد 

يحتوي العدد على موؤ�رشات تهم القطاعني العام واخلا�س 

على حد �شواء، منها  موؤ�رشات القت�شاد الكلي، املوؤ�رشات 

موؤ�رشات  اخلارجية،  القت�شادية  املوؤ�رشات  القطاعية، 

التناف�شية وجمموعة من املوؤ�رشات العامة املتنوعة.

واأ�شاف اأنه مت يف هذا العدد اإ�شافة جمموعة من 

املوؤ�رشات املهمة منها  موؤ�رش تطور القطاع الزراعي 

والن�شاط العمراين يف اململكة، وتطور قطاع تكنولوجيا 

الت�شالت، وموؤ�رش احلرية القت�شادية، وموؤ�رشات 

وموؤ�رشات  الف�شاد،  وموؤ�رش  والإن�شاءات،  الإ�شكان 

عمال. املناطق ال�شناعية املوؤهلة، وموؤ�رش بيئة الأ

املــوؤ�ــرشات  جمموعة  اأن  عو�س  الدكتور  وبــني 

مــوؤ�ــرشات  كــافــة  حتتوي على  الكلية  القــتــ�ــشــاديــة 

والت�شخم  القت�شادي  النمو  كمعدلت  الكلي  داء  الأ

تطور  و  الفردي  الدخل  ومعدلت  البطالة  ومعدلت 

جور وحتويالت العاملني يف اخلارج، كما  معدلت الأ

احتوى على درا�شة حتليلية مقارنة مع بع�س الدول 

يف املنطقة العربية وخارجها.

الدكتور  فــاأو�ــشــح  القطاعية،  ؤ�ـــرشات  املـــو اأمـــا 

عو�س اأنها �شملت امل�شاهمة القطاعية يف الناجت املحلي 

رقام القيا�شية  الإجمايل وتطورات القيمة امل�شافة والأ

مقارنة  على  ال�شوء  وت�شليط  ال�شناعي،  نتاج  لالإ

داء القت�شادي ملجموعة  داء القطاعي الوطني بالأ الأ

من الدول املختارة وعلى معدلت الرتكز القطاعي مع 

همية املتزايدة للقطاع ال�شياحي. اإبراز الأ

ف�شملت،  اخلارجية  القت�شادية  ؤ�ــرشات  املــو اأمــا 

وفق الدكتور عو�س، كافة موؤ�رشات التجارة اخلارجية 

جنبي  الأ وال�شتثمار  املدفوعات  ميزان  وموؤ�رشات   ،

املبا�رش، ودرجة النفتاح القت�شادي اخلارجي.

مــوؤ�ــرشات  مــن  خمــتــارة  جمموعة  الن�رشة  و�شملت 

الــزمــن  عــرب  وتــطــورهــا  ردين  الأ لالقت�شاد  التناف�شية 

ؤ�ــرش  ؤ�ـــرش �ــشــعــر الـــ�ـــرشف احلــقــيــقــي ومــو مبـــا فــيــهــا مـــو

ـــاءة �ـــشـــوق الــعــمــل. ـــف ؤ�ــــرش ك ــمــو لــلــتــنــافــ�ــشــيــة ومــــو ــن  ال

و اأ�شيفت للمجلة جمموعة من املوؤ�رشات العامة املتنوعة مبا 

فيها بع�س موؤ�رشات املناطق احلرة والفقر واأ�شعار النفط 

واملوؤ�رشات الدميغرافية. 

�شدور العدد الث�ين من ن�شرة املر�شد القت�ش�دي  يف اجل�معة

اجلامعة- �شدر عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة 

ول من املجلد ال�شابع والثالثني من جملة درا�شات  العدد الأ

ؤاد كتانة  �شا�شية والتي يراأ�س حتريرها  د. فو يف العلوم الأ

عميد البحث العلمي. وجاء العدد م�شتمال على جمموعة من 

باللغتني  �شا�شية  الأ العلوم  جمال  يف  والبحوث  الدرا�شات 

العربية والإجنليزية.

الــبــاحــثــون هــديــل توفيق احلــديــثــي، جعفر  قــدم 

بحثا  �شالح  الـــرزاق  عبد  وافــروديــت  الركابي  غدير 

بعنوان » درا�شة اخلوا�س الفيزيوكيمياوية واحليوية 

جــرثــومــة  مـــن  ــقــى  واملــن امل�شتخل�س  لــلــفــالفــولــيــبــيــد 

املعزولة   Chryseobactrium meningosepticm
ع�شام  الباحث  وقــدم  وبيئية«.  �رشيرية  عينات  مــن 

الطبية  النفايات  اإدارة   « بعنوان  اأحمد اخلطيب بحثا 

الغربية وقطاع  ال�شفة  من  درا�شة  فل�شطني: حالة  يف 

غزة«. وقدم الباحثون طارق ح�شن النجار، عبد الوهاب 

ال�شياب، �شيدة غالم مري، حممد الزبدة واأحمد حامد 

للمحار  الذاتية  التغذية غري   « بعنوان  بحثا  اأبو هالل 

البحر  العقبة-  خلليج  ردين  الأ ال�شاحل  من  العمالق 

اأنتونى  و  ربــه  عبد  �شفيان  الباحثان  حــمــر«.وقــدم  الأ

الطول  عند  ال�شوئي  الن�شاط   « بعنوان  بحثا  فيورى 

اربــيــوم:  ال�شيلكون:  ملركب  ميكرون   1.55 املــوجــي 

اك�شجني املح�رش بطريقة التبخري«.

ـــدم الــبــاحــث ريـــا�ـــس جــــربي  بــحــثــا بــعــنــوان  كــمــا ق

»اإ�شرتاتيجية اختزال عامة«، وقدم الباحثان عبد الرحمن حميد 

و اأ�شاور دريد حمدي بحثا بعنوان »الا�شتقاقات-)σ،τ( على 

مثاليات جوردان«.

�ش��شية جملة درا�ش�ت يف العلوم الأ

�رصارات اإ


