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يف هذا العدد،،،
ردنية« تقرر �صرف حوافز العاملني فيها  »الأ
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مري في�صل بن احل�صني مندوبًا عن الأ

بداع الريا�صي الدكتور الكركي يفتتح موؤمتر الإ

الدكتور   اجلامعة- وجه رئي�س اجلامعة 

خالد الكركي ر�شالة اإىل العاملني يف اجلامعة 

من هيئات تدري�شية واإدارية وطالبية مبنا�شبة 

ربعني.  تخريج الفوج اخلام�س والأ

وه��ن��اأ ال��دك��ت��ور ال��ك��رك��ي ب��ه��ذا الإجن���از 

اأهل اخلربة  الوطن باخلرية من  »يرفد  الذي 

والخت�شا�س«.

اأجل املزيد  و�شدد على �شرورة العمل من 

بنية اجلامعة حتى  والتطوير يف  �شالح  الإ من 

ت�شتحقها بني جامعات  التي  املكانة  ت�شبح يف 

العامل. 

للحرية  ق��اع��دة  »ه��ي  الردن��ي��ة  اإن  وق���ال 

ناأمل  لذلك  الدنيا  على  والن��ف��ت��اح  والتقدم 

ملتابعة  الطلبة  من  وائل  لالأ الفر�شة  تتاح  اأن 

درا�شاتهم«.

ر�سالة من رئي�س اجلامعة مبنا�سبة 

تخريج الفوج الـ )45(

ردنية«: الدكتور الكركي للعاملني يف »الأ

�صالح والتطوير اعملوا ملزيد من الإ
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اجلامعة - اأقر جمل�س اأمناء اجلامعة يف 

يف  العاملني  حوافز  تعليمات  متوز  من  ال�شابع 

اجلامعة من ر�شوم الربنامج املوازي. 

باملوافقة  ال�شامية  امللكية  رادة  الإ و�شدرت 

على النظام املعدل لنظام الرواتب والعالوات 

�شرف  تقرر  حيث   ،2010 ل�شنة  اجلامعة  يف 

امل��ئ��ة  يف   20 ن�شبتها  ت��ت��ج��اوز  ل  ح���واف���ز) 

امل���وازي يف اجلامعة،   ال��ربن��ام��ج  ر���ش��وم  م��ن 

15%  من هذه  يخ�ش�س ما لتقل ن�شبته عن  
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ردنية افتتح  وملبية الأ مري في�شل بن احل�شني رئي�س اللجنة الأ اجلامعة- مندوبًا عن �شمو الأ

بداع  رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف ال�شاد�س ع�شر من حزيران املا�شي اأعمال موؤمتر الإ

الريا�شي الذي نظمته كلية الرتبية الريا�شية يف اجلامعة  بالتعاون مع جائزة ال�شيخ حممد بن 

بداع الريا�شي . را�شد اآل مكتوم لالإ

مري في�شل للم�شاركني يف املوؤمتر ومتنياته لهم بنجاح  ونقل الدكتور الكركي حتيات �شمو الأ

اأعماله وحتقيق اأهدافه.

ع�شاء الهيئة التدري�شية وما لتزيد  احلوافز لأ

داري���ني(. الإ للموظفني  منها   %5 على   ن�شبته 

تراأ�شها  التي  اجلل�شة  يف  التعليمات،  وحددت 

رتب  الكركي،  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

ورواتب اأع�شاء هيئة التدري�س ودرجات ورواتب 

ول  داريني كما هي ل�شهر كانون الأ املوظفني الإ

اأن  املقرر  من  حيث  ال�شابق،  املايل  العام  من 

ت�شرف يف نهاية كل �شهر من ال�شنة املالية. 

20% من ر�صوم الربنامج املوازي.. وت�صرف بدءا من ال�صهر احلايل

جانب من حفل الفتتاح

اللغة  لتعلم  اأمريكيني  طلبة  ت�ضت�ضيف  ردنية«  »الأ
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ردنية« ت�صدر تعليمات جديدة ملنح درجتي املاج�صتري والدكتوراه »الأ

الدكتورة احلديدي : »نريد ر�صائل ترثي العمل البحثي، ل اأن جترت املعرفة«

منح  تعليمات  اجلامعة  اأ�شدرت  اجلامعة- 

البحث  �شوية  لرفع  واملاج�شتري  الدكتوراه  درجتي 

العلمي و�شبط جودة املنتج البحثي.  

وت�����ش��م��ن��ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، ال��ت��ي ج����اءت بعد 

كاملة  �شنة  ا�شتمرت  م�شتفي�شة  درا�شات  خم�س 

من��اذج  ���ش��وء  يف  ال���واق���ع  لتحليل  درا����ش���ات  يف 

م�شرتكة  تعديالت  متقدمة،   جلامعات  عاملية 

العامة  ال�شروط  على  والدكتوراه  املاج�شتري  بني 

الر�شائل  اأخ��الق��ي��ات  جلنة  وا�شتحداث  للقبول 

وتعيني  ج��ام��ع��ي،  ع��ام  ك��ل  مطلع  ط���روح���ات  والأ

مر�شد اأكادميي يختلف يف دوره عن امل�شرف على 

طروحة  الر�شالة وحتديد جداول زمنية لت�شجيل الأ

ومواعيد الر�شالة.

اإل اأنها ن�شت على تعليمات خا�شة بالدكتوراه 

على غرار امتحان الكفاءة املعرفية وجتميد م�شار 

ال�شامل يف املاج�شتري اعتبارا من العام اجلامعي 

 .2011-2010

كادميي مهام تعريف الطالب  ويتوىل املر�شد الأ

الدرا�شات  وتعليمات  وتقاليد  و�شيا�شات  بفل�شفة 

العليا، وم�شاعدته على التكيف واكت�شاب املهارات 

الالزمة للنجاح يف الدرا�شات العليا ومتابعة �شري 

كادميي وفق خطة ا�شرت�شادية، يف حني  الطالب الأ

يتوىل امل�شرف مهام منها توجيه الطالب وتقدمي  

تقرير ف�شلي عن م�شتواه يف مو�شوع اأطروحته.

ويف هذا ال�شدد، قالت عميدة كلية الدرا�شات 

ت�شريحات  يف  احل��دي��دي  منى  الدكتورة  العليا 

لكرتونية«  �شحفية اإىل �شحيفة »اأخبار اجلامعة الإ

ال�شادرة عن دائرة الإعالم والعالقات العامة يف 

اآليات  »حددت   اجلديدة  التعليمات  اإن  اجلامعة 

لكل  وم��رون��ة  اأك��ر و�شوحا  ط��روح��ة  ل��الأ ج��دي��دة 

بحوث  اإىل  و�شول  الر�شالة  اأط���راف  من  ط��رف 

وم�شاريع تري العمل البحثي وت�شيف على املعرفة 

ن�شانية ل اأن تكون جمرد اجرتار ملعلومات �شبق  الإ

تناولها«.

وبينت اأن امتحان الكفاءة املعرفية املن�شو�س 

عليه يف تعليمات منح درجة الدكتوراه جاء بهدف 

�شا�شيات  لأ ومعرفته  الطالب  فهم  عمق  قيا�س 

تخ�ش�شه، وقدرته على التفكري التحليلي املنظم 

بحقل  املتعلقة  وامل�شكالت  الق�شايا  ت��ن��اول  يف 

اأو  جديدة  حلول  تقدمي  على  وقدرته  تخ�ش�شه، 

حقل  يف  والعملية  النظرية  للم�شكالت  ابتكارات 

وتف�شري  املنهجي  البحث  تخ�ش�شه، وقدرته على 

املعطيات املعرفية.

ويتقدم الطالب لمتحان الكفاءة املعرفية يف 

معتمدة  �شاعة   18 اجتيازه  بعد  الدكتوراه   درجة 

برنامج  من  الثانية  املرة  ر�شوبه  ويف�شل يف حال 

الدكتوراه.

واأو�شحت الدكتورة احلديدي اأن حتليل واقع 

الدرا�شات العليا ك�شف عن وجود »�شعف يف دور 

كادميية وعدم الرتكيز على تدين دعم  ق�شام الأ الأ

التعليمية  العليا  خالل م�شريته  الدرا�شات  طالب 

ما خلق فتورا يف العالقة بني امل�شرف الطالب«. 

وج��ود  اإىل  احل���دي���دي  ال��دك��ت��ورة  واأملحت  

الر�شائل  بع�س  على  بكيفية احل�شول   « »ت�شكيك 

»كاأن تكون عن طريق مكاتب جتارية لقاء اأجر«، 

وقالت اإن التعليمات اجلديدة ت�شبط عملية كتابة 

بعد  ما  اإىل  و�شول  مراحلها  خالل  طروحات   الأ

املناق�شة. 

ون�����ش��ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ع��ل��ى ت�����ش��ك��ي��ل جلنة 

مهمة  تتوىل  ط��روح��ات  والأ الر�شائل  اأخالقيات 

البحثية  للم�شاريع  خالقي  الأ اجلانب  يف  النظر 

ا�شتيفائها  ذل��ك  جانب  اإىل  الطلبة  من  املقدمة 

ملوا�شفات و�شروط تنفيذ البحث العلمي مبا يحقق 

حماية حقوق اأفراد الدرا�شة واملجتمع ب�شكل عام 

ومراعاة قوانني حماية امللكية الفكرية. 

ويف هذا ال�شدد، قالت الدكتورة احلديدي اإن 

اجلامعة ب�شدد ت�شكيل جلنة تتوىل مهمة حتديد 

اآلية عمل جلنة اأخالقيات الر�شائل.

اأن  احل���دي���دي  ال��دك��ت��ورة  ب��ي��ن��ت  ذل���ك  اإىل 

هيئة  تعليمات  منها  اأب��ع��ادا  راع���ت  التعلميات 

املاج�شتري  درا�شة  اإتاحة  اأبرزها  ومن  العتماد 

خالل الف�شل ال�شيفي لكن ب�شروط منها انتظام 

الطالب مدة ف�شل اأو ف�شلني قبل ال�شيفي واأن ل 

يكون العبء الدرا�شي اأكر من �شت �شاعات. 

اأف�شل  اأي�شا  راع��ت  التعليمات  اأن  واأ�شافت 

طروحات. املمار�شات العاملية يف جمال كتابة الأ

معر�س  ويف  الدكتورة احلديدي  اأن  اإل 

العايل  التعليم  وزارة  ل��ق��رارات  ا�شتعرا�شها 

هذه  تنظيم  يف  روع��ي��ت  ال��ت��ي  العلمي  وال��ب��ح��ث 

التعليمات وحتديدا منح درجة الدكتوراه، اأعربت 

عن حتفظها على �شياغة هذه القرارات التي مل 

تقدير  با�شرتاطها  جامعة  كل  خ�شو�شية  ت��راع 

الدرا�شات  برامج  يف  للقبول  اأدن��ى  كحد  مقبول 

العليا. 

وق��ال��ت وه��ي ال��ت��ي ���ش��ددت على اأن���ه راأي��ه��ا 

تقبل  ل  اأن  احل��ق  »لها  ردنية   الأ اإن  ال�شخ�شي 

جرى  اإذ  العليا  الدرا�شات  برامج  يف  طالب  اأي 

العرف على ترك احلرية للجامعات لتحديد احلد 

دنى للقبول و�شبط عدد املقبولني يف الدرا�شات  الأ

العليا«. 

درج��ة  منح  تعليمات  م��ن   9 امل���ادة  ون�شت 

على  حا�شال  املتقدم  يكون  اأن  على  ال��دك��ت��وراه 

ل  بتقدير  يعادلها  م��ا  اأو  البكالوريو�س  درج���ة 

ما  اأو  واملاج�شتري  يعادله  ما  اأو  مقبول  عن  يقل 

يعادله.  ما  اأو  جيد   عن  يقل  ل  بتقدير  يعادلها 

يف حني ن�شت تعليمات منح درجة املاج�شتري يف 

املادة 8 على اأن يكون املتقدم حا�شال على درجة 

يجوز  و  جيد.  عن  يقل  ل  بتقدير  البكالوريو�س 

املقبول  معدل  قبول  ال�شواغر  اكتمال  عدم  عند 

20% من املقاعد املتاحة، ووفق  فيما ل يزيد عن 

�شروط درا�شة ثالث مواد من اخلطة الدرا�شية يف 

الطالب وح�شوله  يلتحق فيه  الذي  ول  الأ الف�شل 

على معدل ل يقل عن)3(.  

و�شددت الدكتورة احلديدي على اأن التعليمات 

الدرا�شات  �شناعة  مهنيني من طلبة  اإىل  هدفت 

دارية عرب  العليا تتوفر فيهم ال�شفات القيادية والإ

اإ�شراكهم- على �شبيل املثال - يف الندوات العلمية 

من خالل  التقدم باأوراق عمل »حتى يكونوا جزءا 

جلان  و�شالحيات  مهام  اإن  التغيري«. وقالت  من 

املزيد  واإ�شافة  تو�شيعها  جرى  العليا  الدرا�شات 

»بعد  الغاية  لهذه  التعليمات  عليها يف  املرونة  من 

اأن كانت روتينية«. 

الدكتوراه   درج��ت��ي  منح  تعليمات   وو�شعت 

العليا  الدرا�شات  جل��ان  �شالحيات  واملاج�شتري 

– ح�شب ن�س املادتني 12 )منح الدكتوراه( و11 
الندوات  تن�شيق  اأبرزها  من  املاج�شتري(  )منح 

اجتماعات  وعقد  الق�شم  بطلبة  اخلا�شة  العلمية 

كما  ق�شاياهم،  لبحث  العليا  الدرا�شات  مع طلبة 

م�شابهة  �شالحيات  منح  على  التعليمات  ن�شت 

دورية  لقاءات  تنظيم  تتوىل  التي  الكلية  للجنة  

ملتابعة  الكلية  العليا يف  الدرا�شات  عامة مع طلبة 

ق�شاياهم. 
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اجلامعة- رحبت اجلامعة با�شت�شافة طلبة من جامعة نورث جورجيا 

مريكية لتعلم اللغة العربية.  الأ

اأن ي�شت�شيف  املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني  ومن املقرر 

اأوىل  لاللتحاق بربامج  5- 15 طالبا من اجلامعة كمرحلة  بغريها ما بني 

املعهد العادية واخلا�شة.  

والتقى رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي بح�شور نوابه  وفدا ي�شم رئي�س 

جامعة نورث جورجيا الدكتور ديفيد بوتر ونائب الرئي�س لل�شوؤون التنفيذية 

افتتاح  واأبرزها  ويلي�س، حيث جرى عر�س اجنازات اجلامعة  بيلي  الدكتور 

فرع اجلامعة يف العقبة والتوجه اجلديد لفتتاح فرع جديد  يف �شرق عمان. 

وكلياتها  اجلامعة  اأق�شام  اللقاء،   خالل  الكركي،  الدكتور  ا�شتعر�س  و 

ردنية« مع جامعات  والربامج التي تقدمها للطلبة، والعالقات التي تربط »الأ

اأبرزها  وم��ن  ال��دويل  املعهد  يحققها  التي  ه���داف  الأ مبينا  عريقة،  عاملية 

النفتاح على الثقافات الغربية.  

للجامعة  املتقدم  بامل�شتوى  اإعجابه  م��ريك��ي  الأ الوفد  اأب��دى  جهته  من 

مريكية. ردنية واأثنى على �شمعتها الطيبة بني اجلامعات الأ الأ

ردنية« للبدء  مريكي  تطلعه لإجناز مذكرة تفاهم مع »الأ واأبدى الوفد الأ

بربنامج تعليم اللغة  العربية لطلبة جامعة نورث جورجيا، م�شددا على  اأن 

و�شط كما اأن اململكة  ردن متقدم على م�شتوى ال�شرق الأ م�شتوى التعليم يف الأ

تتمتع ببيئة اآمنة.

مريكي بداأ زيارته اىل اجلامعة بلقاء عميد املعهد الدويل  وكان الوفد الأ

بح�شور  الفاعوري،   عوين   الدكتور  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم 

مدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي. 

الذين  الطالب  وعدد  املعهد  يقدمها  التي  الربامج  اأبرز  عر�س  وجرى 

هداف التي يحققها لطالبه . يدر�شون اللغة العربية وو�شائلها والأ

املتحدة  الوليات  من  خ�شو�شا  الطلبة  من  املئات  املعهد  من  وتخرج 

ردنية« ت�صت�صيف طلبة اأمريكيني لتعلم اللغة العربية »الأ

ن  نحو 35 طالبا  من 25 جن�شية اأجنبية يف  مريكية، حيث يدر�س فيه الآ الأ

�شبوع وميتد لنحو ف�شل  الأ 16 �شاعة يف  العادي، الذي يقع يف  الربناجمني 

اللغة  لتعلم  �شافة  بالإ لطلبته  يوفر  الذي  اخلا�س  والربنامج  كامل،  درا�شي 

و�شط، ف�شال عن  العربية تعلم ال�شيا�شة اأو �شوؤون املراأة اأو ق�شايا ال�شرق الأ

اإتاحة املعهد احل�شول على املاج�شتري يف تعلم و�شائل تعليم اللغة العربية. 

الطلبة  فيها  ي�شارك  التي  ن�شطة   الأ اأب��رز  عر�س  اللقاء  خالل  وج��رى 

جانب خالل تواجدهم يف اجلامعة خارج الغرفة ال�شفية ومنها اإمكانية  الأ

يف  والرتاثية  ال�شياحية  ماكن  لالأ والرحالت  الطالبية  ندية  الأ يف  امل�شاركة 

ردن. الأ

بني  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  يف  رغبتهما  الطرفان  اأب���دى  ال�شدد  ه��ذا  ويف 

اجلامعتني يف امل�شتقبل على م�شتوى اأع�شاء الهيئة التدري�شة والطلبة لتوطيد 

عالقات التعاون.  

مريكي على اأق�شام املعهد، حيث قدم مر�شد  وعقب اللقاء جال الوفد الأ

ت�شميم  روعيت يف  التي  ال�شروط  �شرحا حول  عمر  توفيق  جانب  الأ الطلبة 

املبنى لتوفري بيئة تعليمية  مريحة للطلبة.

بحث التعاون بني

ردنــــيــــــــــــــة« »الأ

اليابانية ومنظمة التجارة اخلارجية 

الزعبي  ب�شري  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  التقى  اجلامعة- 

للمنظمة  التنفيذي  املدير  املا�شي  حزيران  من  والع�شرين  التا�شع  يف 

اليابانية للتجارة اخلارجية �شني فوكو�شيما .

املياه  قطاعات  يف  اجلامعة  جلهود  عر�شا  الزعبي  الدكتور   وقدم 

ن�شاء مركز متميز للمياه  والطاقة والبيئة ،م�شريا اإىل توجه اجلامعة لإ

وم��ربرات  ودواع���ي  وفل�شفته  املركز  اأه���داف  مبينا  والبيئة  والطاقة 

اإن�شائه.

 وا�شتعر�س الدكتور الزعبي اجلهود التي تقوم بها اجلامعة لتوجيه 

بحوث اأع�شاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�شات العليا والباحثني لدرا�شة 

جممل الق�شايا الوطنية .

اجلامعة  حتتلها  التي  الطيبة  بال�شمعة  ال�شيف  اأ�شاد  جانبه   من 

التعاون مع اجلامعة  بني مثيالتها العاملية معربا عن رغبة املنظمة يف 

املجالت  ول�شيما يف  وتبادل اخلربات  والدرا�شات  البحث  يف جمالت 

القت�شادية.

مريكية الدكتور الكركي م�شتقباًل وفد جامعة نورث جورجيا الأ

زيارات ووفــود

الدكتور الزعبي م�شتقبال املدير التنفيذي ملنظمة التجارة اخلارجية اليابانية
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معاناة طالبات مقد�صيات مع الحتالل تتجاوز حدود املكان اإىل تهديد الهوية
الدكتور الكركي: �صنظل معكم حتى اآخر حلظة و�صياأتي زمان نقراأ فيه حجم �صمودكم 

رئي�س اجلامعة يتو�شط طالبات جامعة القد�س

زيارات ووفــود

نحو  بقلق  مم��زوج  حنني  من  القد�س  عن  احلديث  يخلو  ل  اجلــامــعــة- 

مدينة تعاين �شتى �شنوف التهويد والقمع والعن�شرية. 

وحتما..ل يخلو الكالم من ت�شميم على ك�شر القيد الذي يلف  املدينة 

املقد�شة يوما خ�شو�شا اإن كان طرفاه واحد يف الهم  و امل�شري. 

انطباعات تتكون ملن ح�شر لقاء رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي 

يف الثالثني من حزيران املا�شي مع طالبات من جامعة القد�س الالتي زرن 

ول مرة بعد اأن متّكن من اخلروج من مدينة »يقتلها اجلدار العازل«  اململكة لأ

نحو وطن »ل ي�شعرن فيه بالغربة«. 

ردن  وا�شت�شافت  اجلامعة  الطالبات الالتي متكّن من احل�شور اإىل الأ

حرم  يف  ندل�س  الأ منزل  من  ويتخذن  القد�س  اأج��ل  من  ن�شاء  جمعية  عرب 

ردنيات، ينطلقن منه نحو ف�شاءات  قامة  بني زميالتهن الأ اجلامعة مكانا لالإ

اأخرى توفرها  جامعات اأردنية ومواقع اأثرية.

عن  رواي��ات  من  يخلو  ل  خا�س،  طابع  له  املقد�شيات  بالطالبات  اللقاء 

�شرائيلي،  حجم املعاناة اليومية التي يعي�شها املقد�شيون نتيجة الحتالل الإ

لكنه اأي�شًا حديث فيه اإرادة على البقاء  حتى واإن »عا�س فيه الن�شان مرارة 

اللجوء اأربع مرات«، بح�شب الطالبة �شريهان حنون التي تدر�س علم نف�س. 

التهجري  مع  وجهها  تفارق  ل  وال�شحكة  ق�شتها  ت��روي  حنون  اأن  اإل 

على  منه  طردت  الذي  القد�س  يف  جراح  ال�شيخ  حي  يف  اأ�شرتها  منزل  من 

37 عاما  اأردنية طيلة  ملكية  باأوراق  اأن كان مملوكًا  بعد  امل�شتوطنني   اأيدي 

ل��ذرائ��ع«.  بحاجة  لي�شوا  وه��م  ق��دمي��ة..  اأنها  �شرائيليني  الإ »حجة  اأن    اإل 

البقاء يف احلي، يف خيمة ن�شبت  اأ�شّرت على  التي  واأ�شرتها   تعي�س حنون 

اجلي�س  ح��راب  حتميهم  م�شتوطنون  فيه  يقيم  ال��ذي  املنزل  من  بالقرب 

ب�شرورة  يذكرهم  الذي  املفتاح  اإل  املنزل  من  لهم  يبق  ومل  ال�شرائيلي... 

ر�س والعودة يوما.   التم�شك بالأ

ن  لأ والكهرباء  امل��اء  فاتورة  يدفع  اليوم  حتى  زال  ل  والدها  اأن   حتى 

الحتالل قد يباغته يوما برتاكم ال�شرائب وينتهي م�شريه اإىل ال�شجن. 

اإىل  الزيارة  يف  وج��دت  لكنها  جمهول  العائلة  م�شري  اأن  حنون   تعلم  

اململكة، حيث �شعرت اأنها بني اأهلها ويف وطنها، ما يدفع الدفء والطماأنينة 

اإىل قلبها وزميالتها من اأن الغد اأف�شل طاملا اأن »لنا اإخوة هم ونحن �شيء 

�شرئيلي ل  واحد«.   ل تتحدد معاناة املقد�شيني  يف �شكل واحد، فالحتالل الإ

جرب  الطالبة يف  يعدم الو�شيلة يف التنغي�س عليهم. اإذ ل تخفي �شريين الأ

ال�شنة الثالثة يف ق�شم علم نف�س حجم معاناتها مع حماكم الحتالل  الذي 

اأنها جربت  ردن.. حتى  اإعطاءها هوية القد�س كونها من مواليد الأ يرف�س 

�شرارها على موقفها.  ال�شجن مرة يف �شجون الحتالل لإ

جامعة  طلبة  بني  يوميا  تتجدد  مواجهة  عنوان  ال�شالم«  ل  »القد�س 

القد�س و�شلطات الحتالل التي تتح�ش�س من الت�شمية ومتار�س ال�شغوط على 

اجلامعة وطلبتها لتغيري ال�شم، حتى اأنها اقرتحت تغيري ا�شم اجلامعة من 

»القد�س اإىل ال�شالم« اإل اأنه قوبل مبوجة رف�س لدللته الكيدة اأنه حماولة 

لطم�س الهوية ولوعيهم اأن »اأ�شا�س ال�شالم.. القد�س«. 

لل�شوؤون  القد�س  جامعة  رئي�س  نائب  ممثلة  تك�شف  ال�شدد،  ه��ذا  يف 

لرتك  الطلبة  على  الت�شييق  يف  الحتالل  حم��اولت  �شاهني  رميا  الطالبية 

اجلامعة اإذ »مينع طلبة اجلامعة من التعيني ول يعرتف بهم«. 

انها  لتيقنهم  توؤكد على ال�شمود يف وجه هذه املحاولت  اأن �شاهني  اإل 

»بهدف تفريغ القد�س وتهويدها«. 

» معكم حتى اآخر حلظة«...

كلمات مطمئنة وتبعث على التفاوؤل، اأكد عليها رئي�س اجلامعة الدكتور 

الكركي يف اللقاء، الذي ح�شره نائباه الدكتور �شالح جرار و الدكتور �شياء 

ردنية اإىل جامعة القد�س  الدين عرفة، تناول اأ�شكال الدعم الذي تقدمه الأ

والذي ات�شح اأنه الوحيد من بني جامعات عربية. 

�شدد الدكتور الكركي على اأن القد�س باقية يف الذاكرة والوجدان العربي 

مة ين�شى القد�س«، م�شريًا اإىل اأن الروح »ل ت�شاب  »فال يوجد واحد يف هذه الأ

بالقلق« جتاه املدينة املقد�شة التي »�شياأتي زمان يقراأ فيه النا�س عن حجم 

معاناتها و�شمود اهلها«. 

لكنه �شدد يف الوقت ذاته على �شرورة الوعي يف جذور واأبعاد  ال�شراع 

الدائر مع الحتالل وخ�شو�شًا يف املدينة املقد�شة.  

جمعية  رئي�شة  ح�شرته  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  الكركي،  الدكتور  وك�شف 

ن�شاء من اأجل القد�س املحامية نائلة الر�شدان واأع�شاء اجلمعية جمان علي 

ونفوذ املفت�س، عن حجم الدعم املقدم جلامعة القد�س »التي �شتظل اأبواب 

ردنية مفتوحة اأمامها« لتلقي التعليم واإكمال الدرا�شات العليا، »واأي �شكل  الأ

من اأ�شكال التعاون«، م�شريًا اإىل اأن نحو 160 األف طالب وطالبة تخرجوا من 

ردنية خالل �شنوات عمرها »ن�شفهم من الفل�شطينيني«. الأ

دعم  �شندوق  ومنها  الطلبة  اأم���ام  املتاحة  التعاون  �شكال  لأ وع��ر���س 

واخلدمات  ردنية  الأ اجلامعة  رئي�س  يراأ�شها  الذي  الفل�شطينية  اجلامعات 

درا�شاتهم  اإمتام  الفل�شطينيني  للطلبة  يتيح  الذي  اثري  مركز  يقدمها  التي 

العليا عن بعد م�شتذكرًا ق�شة طالبة فل�شطينية منعها الحتالل من مناق�شة 

ر�شالتها حتى متكنت عرب هذا املركز من اإمتامها بنجاح، ف�شال عن اإن�شاء 

�شالم املعا�شر ي�شلطان ال�شوء  ول يف القد�س والثاين يف الإ مركزي درا�شات الأ

على اأهمية املدينة تاريخيًا ودينيًا. كما عر�س الدكتور الكركي لدور اإعالم 

اإ�شداراتها  العامل عرب  اإىل  القد�س  اإي�شال �شوت طلبة جامعة  اجلامعة يف 

ليكرتونية  وف�شائيتها التي ب�شدد اإن�شائها.  واإذاعتها و�شحيفتها الإ

وال�شيافة  اللقاء  ثّمّن حرارة  الالتي  الطالبات  وجدت  اللقاء  ختام   يف 

اأهال  لهن  اأن  متاأكدات  ف�شرَن   لهن،  قلق  م�شدر  كانت  اأ�شئلة  على  اأجوبة 

»ل خوف من  اأن  ول�شان حالهن  ن��واء..  الأ يتخلون عنهن رغم  ل  ردن  الأ يف 

املجهول«.  
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�صالمي بحث التعاون بني اجلامعة وموؤ�ص�صة اآل البيت امللكية للفكر الإ

اجلـــــامـــــعـــــة- ب���ح���ث رئ��ي�����س 

الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة 

الثاين  يف  مكتبه  يف  لقائه  خ��الل 

ع�����ش��ر م���ن مت����وز امل���دي���ر ال��ع��ام 

للفكر  امللكية  البيت  اآل  ملوؤ�ش�شة 

املهيد  منور  الدكتور  ���ش��الم��ي  الإ

اآفاق التعاون املمكنة بني اجلامعة 

واملوؤ�ش�شة. 

اللقاء  خالل  اجلانبان  واتفق 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  ح�شره  ال��ذي 

�شالح جرار  وعدد من امل�شوؤولني يف اجلامعة 

تركز  تعاون  مذكرة  اإب��رام  اإمكانية  واملوؤ�ش�شة 

بالفكر  للنهو�س  علمية  م�شاريع  اإق��ام��ة  على 

تهم  التي  الق�شايا  وبحث  ودرا�شة  �شالمي  الإ

�شالمي .  العامل الإ

ا�شتعداد اجلامعة  الكركي  الدكتور  واأبدى 

بتقدمي كافة اأ�شكال الدعم املنا�شب ملوؤ�ش�شة ال 

البيت ل �شيما تبادل ودعم البحوث والدرا�شات 

مذكرة تفاهم بني اجلامعة و م�صروع دعم النظم ال�صحية

اجلامعة  وقعت  اجلــامــعــة- 

وم�شروع دعم النظم ال�شحية/2 

مرييكية  الأ الوكالة  متوله  الذي 

للتنمية الدولية يف احلادي ع�شر 

تفاهم  م��ذك��رة  على  مت��وز  م��ن 

للتعاون بني اجلانبني يف الرعاية 

ال�شحية.

ووق����ع امل���ذك���رة ن��ي��اب��ة عن 

خالد  الدكتور  رئي�شها  اجلامعة 

مديره  امل�����ش��روع  وع��ن  الكركي 

الدكتور علي عبد املجيد بح�شور 

نواب رئي�س اجلامعة وعدد من كبار امل�شوؤولني 

مرييكية للتنمية الدولية. فيها والوكالة الأ

ردن  الأ يف  الوكالة  اأطلقته  الذي  وامل�شروع 

ولويات ال�شحية  العام احلايل ينفذ ملواجهة الأ

الإجنابية  وال�شحة  �شرة  الأ بتنظيم  املتمثلة 

والرعاية ال�شحية حلديثي الولدة اإىل جانب 

زيارات ووفــود

وال��ط��وارئ  �شعاف  الإ غ��رف  وجتهيز  حتديث 

واأق�����ش��ام ال����ولدة واخل����داج يف ع���دد يف من 

ردنية. امل�شت�شفيات الأ

اجلامعة  جهود  دعم  على  املذكرة  وتن�س 

بال�شحة  تتعلق  وط��ن��ي��ة  اأه�����داف  لتحقيق 

املتعلقة  املعلومات  دع��م  خ��الل  من  وال�شكان 

للخطط  ل�����ش��م��ه��ا  ب��ال�����ش��ح��ة 

البكالوريو�س  ملراحل  الدرا�شية 

والدرا�شات العليا.

اإىل  امل����ذك����رة  واأ������ش�����ارت 

تطوير  يف  اجلانبني  ت�شاركية 

القوى العاملة يف القطاع الطبي 

اإق��ام��ة  خ���الل  م��ن  وال�شحي  

حت�شني  بهدف  تدريبية  دورات 

دارات العليا ومهارات مقدمي  الإ

خدمات الرعاية ال�شحية.

الكركي  ال��دك��ت��ور  وع��ر���س 

لوفد الوكالة التحولت التي �شهدتها اجلامعة 

خ�����ش��و���ش��ًا ت��ط��وي��ر ب��راجم��ه��ا ال��ت��دري�����ش��ي��ة 

على  للرتكيز  املتوا�شل  و�شعيها  والتدريبية  

املتخ�ش�س  العلمي  والبحث  التعليم  نوعية 

اخلطط  تواجهها  ال��ت��ي  التحديات  ملواجهة 

التنموية الوطنية ال�شاملة.

خالل  من  املوؤ�ش�شة  ر�شالة  ون�شر  �شالمية  الإ

اإذاعة  وبخا�شة   للجامعة  الإعالمية  املنظومة 

اجلامعة. 

على  ال�شيف  ال��ك��رك��ي  ال��دك��ت��ور  واأط��ل��ع 

خ�شو�شًا  اجلامعة  �شهدتها  التي  التطورات 

العلمية  واملعاهد  الكليات  اإن�شاء  يف  التو�شع 

يف  اجلامعة  لكليات  امل�شتقبلي  والتخطيط 

العلمي  بالبحث  والهتمام  ي��ف��اد  والإ العقبة 

والنفتاح على اجلامعات العاملية. 

املهيد  ال��دك��ت��ور  ب���دوره ع��ر���س 

ميادين  يف  ودوره���ا  املوؤ�ش�شة  روؤي��ة 

ن�شانية والتعريف  �شالم والإ خدمة الإ

�شالميني وت�شحيح  بالدين والفكر الإ

ال�شليمة عن  فكار غري  والأ املفاهيم 

الفكري  ال��ع��ط��اء  واإب����راز  ���ش��الم  الإ

����ش���الم���ي واأث������ره يف احل�����ش��ارة  الإ

ن�شانية. الإ

تنفذها  التي  العلمية  امل�شاريع  اإىل  واأ�شار 

ردن  الأ تاريخ  كتابة  م�شروع  ومنها  املوؤ�ش�شة 

معربًا عن اأمله يف التعاون مع اجلامعة لإجناز 

هذا امل�شروع ملا تتمتع به من تراكم يف اخلربات 

التخ�ش�شات  خمتلف  يف  والبحثية  العلمية 

العلمية.

ورافق ال�شيف يف زيارته للجامعة م�شاعدا 

وامل��ه��دي  ال�����ش��اح��ب  املوؤ�ش�شة نبيل  م��دي��ر 

الروا�شية.

جانب من اللقاء

من مرا�شم  توقيع مذكرة التفاهم



�

وفد اأمريكي يطلع على جتربة »حقوق الردنية« والعمل الجتماعي

ب��ول«  »دي  جامعة  ميثل  طالبي  وف��د  اجل��ام��ع��ة  زار  اجلــامــعــة- 

مريكية. الأ

حزبون  جورج  الدكتور  احلقوق  كلية  عميد  ال�شيف  الوفد  والتقى 

الذي قدم �شرحا حول مراحل، اإن�شاء الكلية ودورها يف اإعداد قانونيني 

لرفد اجلهاز الق�شائي مبوؤهلني حاملني راية العدل وامل�شاواة. 

الدكتور الزعبي يطلع على جتربة هارفارد يف 

�صالح القت�صادي برامج البحث العلمي والإ

واملالية  داري��ة  الإ لل�شوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  اطلع  اجلامعة- 

مريكية يف برامج  الدكتور ب�شري الزعبي على جتربة  جامعة هارفارد الأ

�شالح القت�شادي والتعليمي.  البحث العلمي والإ

يف  التغيري  واإدارة  اإح��داث  حول  دورة  يف  الزعبي  الدكتور  و�شارك 

ت�شمنت  اأ�شبوعني  ا�شتمرت  مريكية  الأ اجلامعة  يف  العامة  ال�شيا�شات 

مو�شوعات يف ر�شم ال�شيا�شات العامة والإعالم والتجارة الدولية. 

التعاون  �شبل  اجلامعة  يف  م�شوؤولني  مع  الزعبي  الدكتور  وتباحث  

ع�شاء الهيئة  يف جمال تطوير برامج البحث العلمي وتبادل الزيارات لأ

التعاون مع مركز هارفارد  التدري�شية والطلبة بني اجلامعتني، وتوثيق 

للتنمية الدولية ومدر�شة كينيدي احلكومية يف جامعة هارفارد. 

على  اجلامعة  مريكيني يف  الأ امل�شوؤولني  مع  الزعبي  الدكتور  واتفق 

اجلامعة  تعقدها  التي  املكثفة  ال��دورات  من   لال�شتفادة  املجال  اإتاحة 

مريكية .  الأ

ردنية« ونقابة املهند�صني الزراعيني توقعان  »الأ

مذكرة تفاهم للنهو�ض بالقطاع الزراعي 

اجلامعة- اأبرمت اجلامعة ونقابة املهند�شني الزراعيني يف ال�شاد�س 

بالقطاع  النهو�س  بهدف  تفاهم  مذكرة  املا�شي  حزيران  من  ع�شر 

الزراعي حمليًا وعربيًا. 

يف  الزراعي  والتعليم  ر���ش��اد  والإ والتدريب  البحوث  معهد  ويتوىل 

عن  ف�شاًل  الزراعيني،  املهند�شني  تدريب  ت�شهيل  والنقابة  اجلامعة 

الندوات  واإقامة  الزراعة،  بقطاع  املتعلقة  والدرا�شات  بحاث  الأ اإعداد 

واملوؤمترات وور�س العمل. 

ون�شت املذكرة على ت�شكيل جلنة م�شرتكة تعمل على تن�شيق اجلهود 

بني املعهد والنقابة، واإعداد خطة اإجرائية لهذه الغاية. 

واأ�شارت املذكرة اإىل تعاون اجلانبني يف التن�شيق يف ميادين التوعية 

موؤ�ش�شات  دعم  اإىل  ي�شعى  املعهد  اأن  اإىل  ي�شار  ال��زراع��ي.  والتثقيف 

القطاع الزراعي الذي يحظى باهتمام ملكي لدوره يف م�شاندة الدخل 

يف القت�شاد الوطني.

زيارات ووفــود

اأع�شاء وفد جامعة دي بول

التي  الدرا�شية  واخلطط  الربامج  حزبون  الدكتور  وا�شتعر�س 

خ�شو�شا  العريقة  العاملية  باجلامعات  وعالقتها  الكلية  تقدمها 

الفرن�شية.

حمود  الدكتور  الجتماعي  العمل  معهد  عميد  الوفد  والتقى 

عليمات الذي عر�س لروؤية اجلامعة لتحقيق تنمية اجتماعية هدفها 

ن�ش�������ان   �شهام يف حل امل�شكالت الجتماعية والهتمام يف بناء الإ الإ

اإن املعهد لديه   القادر على البذل والعطاء وحتقيق الإجناز. وقال 

خطط وا�شرتاتيجيات اأبرزها تطوير التعاون مع املوؤ�ش�شات والهيئات 

الجتماعية واإعداد درا�شات وبحوث متخ�ش�شة.

حول  مو�شع  حوار  دار  حيث  الطلبة  من  جمموعة  الوفد  والتقى 

مو�شوعات اجتماعية ذات الهتمام امل�شرتك.

واطلع الوفد الذي �شّم )24( طالبا وطالبة على ن�شاطات مركز 

تنمية املجتمع املحلي يف �شويلح التابع للمعهد والذي يقدم خدمات 

ل�شكان املنطقة يف جمالت اجتماعية و�شحية.

هيئة  من  بدعوة  ردن  الأ زار  ال��ذي  ال�شيف  الوفد  اأع�شاء  واأب��دى 

من الغذائي اإعجابه مب�شرية  التحالف الوطني ملكافحة اجلوع وحتقيق الأ

ن�شانية.  اجلامعة ودورها يف خدمة املجتمع ل�شيما يف املجالت الإ



� �ضاءات اإ

الوطـنـيــــة عـيــــاد  بالأ حتتفـــل  اجلامعة 

جنـــــــــاز الإ وجتـ�صـيـــد  املـــوروث  با�صتـدعــــاء 

عياد الوطنية عرب ا�شتدعاء املوروث  اجلامعة- احتفلت اجلامعة بالأ

وت�شليط ال�شوء على الجناز.

معر�شًا  ج���رار  ���ش��الح  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  وافتتح  

وامل��ل��وك  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ح��ي��اة  م��ن  للمحات  عر�شت  ل�شور 

ادارات  �شبع  مب�شاركة  ردن  الأ بنوا  ال��ذي��ن  ها�شم  بني  م��ن  وائ���ل  الأ

حفظ  يف  اإجنازاتها  ب��رز  لأ خاللها  عر�شت  العام  الم��ن  مديرية  يف 

الذي  املعر�س  اأق�شام  على  ج��رار  الدكتور  وج��ال  وال�شتقرار.  م��ن  الأ

عن  والك�شف  امل��خ��درات  ومكافحة  ���ش��رة  الأ حماية  لو�شائل  ع��ر���س 

 اجل��رمي��ة وج��ه��ود ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة م���روري���ة اآم��ن��ة حت��د م��ن احل����وادث.

الذين   للح�شور  توعوية  ون�شرات   مل�شقات  املعر�س  يف   وق��دم��ت 

م���ن  الأ اإدارات  ب��ه  ال����ذي زخ����رت  ب��امل��ن��ت��ج  اإع��ج��اب��ه��م  اأع���رب���وا ع��ن 

ال��دك��ت��ور عماد  الطلبة  ���ش��وؤون  ق��ال عميد  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ال��ع��ام. ويف 

ب��دور  والتعريف  التوعية  يف  ي�شاهم  ال�شتقالل  معر�س  اإن  �شالح 

بينهما. امل��ع��ريف  للتقريب  ���ش��اف��ة  ب��الإ ال��ط��ل��ب��ة،  ل���دى  ال��ع��ام  م����ن   الأ

م�شتوى  على  ول  الأ الثقايف  املقهى  ج��رار  الدكتور  افتتح  ذل��ك  عقب 

رحبا  ف�شاء  ويتيح  الطلبة  �شوؤون  عمادة  يف  متو�شع  ال��ذي  اجلامعات 

املعر�س يف  القيود. و�شم  بعيدا عن  الثقايف  نتاجهم  لرواده يف عر�س 

الطالبي  املر�شم  طلبة  نتاج  م��ن  فنية  للوحات  عر�شا  ول  الأ يومه 

هند�شيا  �شكال  اأخ���ذ  ال���ذي  املقهى  اأرج����اء  يف  ت��وزع��ت  اجل��ام��ع��ة  يف 

مقاعد  حتيطها  الدم�شقية  البيئة  م��ن  م�شتوحاة  ن��اف��ورة  تتو�شطه 

�شيلة. الأ ردن��ي��ة  الأ ثقافتنا  من  ا�شتلهمت  فلكلورية  باأغطية   تلب�شت 

لرواد  ويوثق  واملعا�شرة،  �شالة  والأ واحلديث  القدمي  بني  املقهى  ميزج 

امل�شاحات  ا�شتغلت  ل��وح��ات  ع��رب  ردن��ي��ة  الأ غ��ن��ي��ة  والأ ردين  الأ دب  الأ

�شبيل  – على  مدخله  ت�شميم  يف  روعي  حيث  وعناية،  بدقة  البي�شاء 

�شالمية وح�شارة النباط. الإ – اإيجاد خليط زخريف للح�شارة   املثال 

انطالقة برنامج »دكتور لكل م�صنع«

اجلامعة- اأعلن مدير برنامج »دكتور لكل م�شنع« الدكتور يو�شف 

العبدالالت يف الرابع ع�شر من حزيران املا�شي انطالقة الدورة الثامنة 

للربنامج 2010 مب�شاركة غرف ال�شناعة يف اململكة وجميع اجلامعات 

ردنية احلكومية واخلا�شة. الأ

والربنامج الذي اأ�ش�س مببادرة من كلية الهند�شة والتكنولوجيا عام 

2003 يهدف اإىل تطوير التعاون العلمي بني قطاع ال�شناعة واجلامعات 

كادميية مع اجلانب املهني  وعك�س منوذجًا ناجحًا يف ربط النواحي الأ

ردنية. والعملي داخل امل�شانع الأ

ولفت الدكتور العبد الالت اإىل اأن الربنامج عمل على نقل املعرفة 

�شاتذة اجلامعات لتطبيق الناحية  اإىل القطاع اخلا�س واإتاحة املجال لأ

النظرية يف امل�شانع وال�شتفادة من جتربتهم العملية يف اإثراء املناهج 

الدرا�شية للطلبة خ�شو�شًا يف املجالت الهند�شية وال�شيدلنية والبيئية 

والدرا�شات املتعلقة بالوقت وغريها.

وبح�شب الدكتور العبد الالت فاإن الربنامج نفذ منذ انطالقه اأكر 

من )500( م�شروع يف جمالت �شناعية مب�شاركة )15( جامعة اأردنية 

حكومية وخا�شة.

يف  بامل�شاركة  ترغب  التي  ال�شناعية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ودعا 

الربنامج اإىل الت�شال باإدارته يف اجلامعة.

يف هذا ال�شدد، يك�شف �شاحب فكرة املقهى الفنان حمزة املومني اأن 

الهدف من وراء املقهى »اإيجاد ف�شاء رحب حدوده ال�شماء يف التعبري 

داخل  من  دب���اء  والأ املثقفني  جلميع  متاح  اأن��ه  مبينًا  الو�شائل«،  بكل 

منتجهم«. عر�س  هو  اأمامهم  الوحيد  وال�شرط  وخارجها   اجلامعة 

غ��ن��ي��ة ع���ن ه���ذا الح��ت��ف��ال ال��وط��ن��ي، اإذ  وك���ال���ع���ادة.. ل ت��غ��ي��ب الأ

يغنون  اجلميلة  ب��اأ���ش��وات��ه��م  اجل��ام��ع��ة  وك����ورال  ف��رق��ة  ط���الب  ���ش��دا 

ردن  الأ وق�شيدة  اإبراهيم  وليد  لل�شاعر  العلياء(  فار�س   ( اأوب��ري��ت 

تي�شري. اأمي���ن  ال��ف��ن��ان  ال��دك��ت��ور  وحلنهما  حم��م��ود،  ح��ي��در   لل�شاعر 

لق�شة  ال��ط��ل��ب��ة  ق��ب��ل  م���ن  ب���رباع���ة  اأدي  ال�����ذي  وب�����ري�����ت  الأ وث����ق 

مللكهم  وامل���و����ش���ول  اخل���ال�������س  ح��ب��ه��م  يف  ردن�����ي�����ني  والأ ردن  الأ

 ووط���ن���ه���م، ومت�����ش��ك��ه��م ب���ه���ذا احل�����ب ت���ع���ب���ريا ع����ن ال����وف����اء ل���ه.

وبريت، الذي ح�شره الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س، كرم  يف نهاية الأ

القائمون عليه ووزعت عليهم الدروع التقديرية على عطائهم الذي على 

ب�شاطته اإل اأنه كان عميقا يف امل�شمون.

الدكتور جرار مفتتحا املعر�س



�

اجلامعة- اأقامت كلية ال�شريعة يف اجلامعة يف احلادي 

واملعراج  �شراء  الإ ذكرى  مبنا�شبة  احتفالية  متوز  من  ع�شر 

ال�شريفني.

فيها  �شارك  دينية  ندوة  العطرة  املنا�شبة  بهذه  واأقيمت 

علي  والدكتور  هليل  اأحمد  الدكتور  الق�شاة  قا�شي  �شماحة 

�شالمي يف الكلية. ال�شوا اأ�شتاذ الفقه الإ

والدرو�س  العظيمة  املعاين  ح��ول  املحا�شران  وحت��دث 

جت�شد  التي  املباركة  احل��ادث��ة  ه��ذه  من  امل�شتفادة  والعرب 

مني  الأ النبي  امل�شطفى  و�شرية  ر�شالة  يف  املعجزات  اأعظم 

حممد عليه اأف�شل ال�شالة والت�شليم.

مة وال�شباب  وركز املتحدثان يف الندوة على اأولويات الأ

بالإميان  الت�شلح  و���ش��رورة  الهمم  ل�شتنها�س  �شالمي  الإ

والفكر والب�شرية.

»مزمار  م�شابقة  يف  الفائزين  على  اجلوائز  املجايل  خازر  حممد  الدكتور  ال�شريعة  كلية  وعميد  هليل  الدكتور  وزع  حتفالية  الإ هام�س  وعلى 

جمل �شوت واأح�شن اآداء يف تالوة القراآن الكرمي. اجلامعة الذهبي« والتي خ�ش�شت لأ

وىل من نوعها على م�شتوى اجلامعة ثمانية من طالب وطالبات كليات اجلامعة املختلفة. وفاز يف امل�شابقة التي نظمتها الكلية والأ

وتخلل احلفل الذي ح�شره عدد من علماء الدين واأع�شاء هيئة التدري�س وجمهور من طلبة اجلامعة فقرات ت�شمنت قراءات لعدد من الفائزين 

�شالمية لطلبة الكلية مب�شاركة املن�شد املتميز يحيى حوا. نا�شيد الإ يف امل�شابقة اإ�شافة اإىل عر�س لالأ

كلية ال�صريعة حتتفل بذكرى

�صراء واملعراج ال�صريفني الإ

ن�شطة ذات ال�شلة باجلوانب  اجلامعة- بهدف تفعيل احلراك الثقايف يف مدينة البرتاء، و�شعيًا منها لتعزيز امل�شاركة ال�شبابية الطالبية يف الأ

بداعية  �شعاع احل�شاري واملحافظة على الرتاث »قوافل« يف البرتاء ووادي رم باكورة خميماتها الإ الثقافية والرتاثية والبيئية، نظمت هيئة البرتاء لالإ

ال�شيفية التي تنوي الهيئة التطوعية جعله خميمًا �شنويًا يقام يف مثل هذا الوقت من العام.

ول من نوعه  وبالتعاون مع اجلامعة ومب�شاركة 30 من طلبتها املبدعني يف حقول الر�شم والت�شوير الفوتوغرايف والعزف والغناء، اأقيم املخيم الأ

دائية، عمق اإح�شا�شهم باملدينة الوردية، وعك�شوا �شكل تفاعلهم مع  ردن، وج�ّشد الطلبة الذين �شاركوا فيه من خالل اإبداعاتهم الب�شرية والأ يف الأ

ن�شانية. نباط وحا�شرها وحجارتها ودللتها اجلمالية واحل�شارية والإ تاريخ بلد الأ

وهو ما حتقق اإىل ذلك يف الوادي ال�شاحر وادي رم وجباله واألوان غروبه و�شروقه. واطلع الطلبة الذين رافقهم مدير دائرة الن�شاط الثقايف 

الدعجة، على معجزة  نادر  الفوتوغرايف  وامل�شور  الن�شاطات عمر عبيدات  واإداري  ن�شريات،  ن�شال  باجلامعة  الطلبة  �شوؤون  والفني يف عمادة 

الطبيعة واألقها الفذ داخل ت�شاري�س الوادي اجلميل واملده�س.

وا�شتمل املخيم على اإقامة فرقة وكورال اجلامعة حفاًل غنائيًا مو�شيقيًا تفاعل مع فقراته �شيوف البرتاء وزوار املدينة الوردية من جن�شيات 

خمتلفة.

ويرى ن�شال ن�شريات اأن املخيم حقق املرجو من اإقامته، »اإذ تفاعل الطلبة املبدعون يف حقول فنية خمتلفة مع طبيعة املكان و�شحره واألقه«، 

بداعي هناك، جاء »مت�شاحلًا مع البيئة املحيطة، ومتناغمًا مع تفا�شيلها واإرثها احل�شاري  كما يذكر ن�شريات الذي يذهب اإىل اأن فعل الطلبة الإ

ن�شاين العريق«. الإ

خميم اإبداعي باكورة تعاون بني »قوافل« واجلامعة 

�ضاءات اإ

�شراء واملعراج مة يتحدثون عن الإ علماء الأ



� �ضاءات اإ

قرا�ض امل�صريف اأ�صبح اأكرث انتقائية وت�صددًا حديد: الإ

ما عطل متويل بع�ض امل�صروعات

اجلــــامــــعــــة- ق�����ال رئ��ي�����س 

ردين ل�شركات ال�تاأمني  الحتاد الأ

وال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��ن��ك 

حديد  ج���واد  ردين  الأ ال��ت��ج��اري 

زمة  الأ بتداعيات  تاأثر  ردن  الأ اإن 

ول متثل  املالية العاملية  بجانبني الأ

والثاين   عقارية  فقاعة  خلق  يف 

تدفق   نتيجة  �شهم   الأ فقاعة  يف 

م�شتثمرين  من  ردن  الأ اإىل  النقد 

ال�شنوات  خ��الل  ومغرتبني  عرب  

املا�شية جاء ذلك خالل حما�شرة 

األقاها يف اجلامعة واأدارها نائب رئي�س اجلامعة 

الدكتور ب�شري الزعبي. واأ�شار حديد وهو م�شريف 

يف  امل�شريف  قرا�س  الإ اأن  اأ�شبق   تخطيط  ووزير 

املرحلة الراهنة اأ�شبح اأكر انتقائية وت�شددًا مما 

القت�شادية  والفعاليات  امل�شروعات  بع�س  جعل 

م�شروعاتها.  متويل  ا�شتكمال  على  ق��ادرة  غري 

بعنوان  ج��اءت  التي  املحا�شرة  يف  حديد  واأ���ش��ار 

وعربيا  دوليا  وتداعياتها  الدولية  املالية  زم��ة  »الأ

يف  الثقافية  ال��دائ��رة  نظمتها  التي  ردن«  الأ ويف 

النا�س  اإحجام  امل�شكلة تكمن يف  اأن  اإىل  اجلامعة 

منها  اأك��ر  نف�شية  لعوامل  حاليًا  ال�شتثمار  عن 

تنخف�س  اأن  وامل�شتثمرون  اجلمهور  وتوقع  واقعية 

�شهم يف الدورة الت�شحيحية  اأ�شعار العقارات والأ

ب�شبب  اأك��رب  م�شتويات  اإىل  احلالية  القت�شادية 

امل�شتثمرين.  لدى  الكبري  والرتقب  الطلب  �شعف 

ردين يتمتع  وقال حديد  اإن الو�شع القت�شادي الأ

اقت�شاد  �شيا�شة  باإتباع  تتعلق  �شباب  لأ بال�شالمة 

ردين  الأ الدينار  لتحويل  الكاملة  والقابلية  ال�شوق 

مما جذب ا�شتثمارات كبرية من اخلارج. واأ�شاف 

اأن الرهان امل�شتقبلي على م�شروعات مياه الدي�شي 

ح��م��ر-ال��ب��ح��ر امل��ي��ت وم�����ش��روع  وم��ي��اه ال��ب��ح��ر الأ

ال�شياحي  والتطوير  الزيتي  ال�شخر  ا�شتخراج 

ملنطقة العقبة لتاأمني منو اقت�شاد عال وم�شتقر. 

الدولية  املالية  الزم���ة  اأن  اإىل  حديد  ون���ّوه 

متثلت يف اأ�شواأ نتائجها باأنها كانت اأزمة م�شرفية 

اهتزت معها اأو�شاع جمموعة من اأكرب امل�شارف 

وبريطانيا  املتحدة  الوليات  يف  ل�شيما  العامل  يف 

زمة اأن جتر معها اأزمات مماثلة يف  وكان ميكن لالأ

جميع اأنحاء العامل ب�شبب المتداد العاملي الوا�شع 

وهل  امل�شرفية  اأو�شاعنا  وحول  امل�شارف.  لتلك 

حديد  ق��ال  لدعمها  خا�شة  اج���راءات  احتاجت 

ملوؤ�شرات  مقارنة  تقت�شي  ذلك  على  جابة  الإ اإن 

املماثلة  املوؤ�شرات  مع  ردن  الأ امل�شريف يف  مان  الأ

يف البلدان املتقدمة حيث يتبني لنا بو�شوح �شالمة 

القطاع امل�شريف ومتانة اأو�شاعنا املالية مو�شحا 

مان امل�شريف هما كفاية راأ�س  اأن اأهم معيارين لالأ

راأ�س  بكفاية  يتعلق  وفيما  ال�شيولة.  وم�شتوى  املال 

ردن  الأ يف  املتو�شط  معدلها  اأن  حديد  ب��نّي  امل��ال 

فيما   %20 نحو  بلغ  خ��رية  الأ الثالث  ال�شنوات  يف 

 .%8 الدنيا  الن�شبة  تكون  اأن  بازل  معايري  ت�شمح 

اإىل  حديد  لفت  ال�شيولة،  مبعيار  يتعلق  فيما  اأما 

 2009 ردن نهاية  اآخر معدل و�شطي لها يف الأ اأن 

النقدية  ال�شلطة  159.1% بينما ت�شمح رقابة  بلغ 

مت�شيا   %100 حتى  الن�شبة  هذه  بهبوط  ردنية  الأ

النا�س  اإحجام  اإىل  واأ�شار  الدولية.  املعايري  مع 

منها  اأك��ر  نف�شية  لعوامل  حاليًا  ال�شتثمار  عن 

واقعية ب�شبب بع�س توقعات امل�شتثمرين بانخفا�س 

�شهم يف الدورة الت�شحيحية  اأ�شعار العقارات والأ

ب�شبب  اأك��رب  م�شتويات  اإىل  احلالية  القت�شادية 

�شعف الطلب وحالة الرتقب.

يف  ردين  الأ القت�شاد  مظاهر  اأه��م  وح��ول 

النمو  ا�شتمرار  اإىل  حديد  اأ�شار  الراهن  الوقت 

الق��ت�����ش��ادي اإي��ج��اب��ًا يف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي وال��ع��ام 

املا�شي  العام  يف  النمو  معدل  كان  حيث  احل��ايل 

اأن  املتوقع  وم��ن   %2.8 نحو 

يف   %3.5 م��ع��دل  اإىل  ي�شل 

حديد  ولفت  احل��ايل.  العام 

الر�شمي  الهتمام  ب��وؤرة  اإىل 

يف معدلت البطالة مبينا اأن 

ردين حاليا  معدل البطالة الأ

هو 12.9% وهو تقريبا نف�س 

ال�شابقة  ل��ل�����ش��ن��وات  امل��ع��دل 

ال�شيا�شات  حر�س  يعني  مما 

اخلا�س  والقطاع  الر�شمية 

اأي�شا على عدم اتباع �شيا�شات 

اإنهاء خدمات خالل فرتات الرتاجع الن�شبي للنمو 

القت�شادي اإل يف اأ�شيق احلدود.

املركزي  البنك  احتياطات  اأن  واأو�شح حديد 

مليار   11 ح��وايل  حاليا  جنبية  الأ العمالت  م��ن 

ن�شبة  وهذه  تقريبا  اأ�شهر   9 ا�شترياد  متثل  دولر 

توؤمن  اأنها  كما  القت�شادي  داء  الأ مبعايري  عالية 

ا�شتقرار �شعر �شرف الدينار والقدرة على حمايته 

على عك�س ما كان الو�شع عليه يف اأزمة اقت�شادية 

النقدية  ال�شلطة  عجزت  حني   1989 �شنة  �شابقة 

الدينار  �شرف  �شعر  هبوط  وجه  يف  الوقوف  عن 

ب�شبب ن�شوب الحتياطات الر�شمية من العمالت 

جنبية.  الأ

امل����وارد  حم���دودي���ة  وم���ع  اأن����ه  اإىل  واأ�شار  

قطاع  على  الكبري  والعتماد  اململكة  الطبيعية يف 

النمو  ن�شب  ف���اإن  الب�شرية  وامل����وارد  اخل��دم��ات 

ال��دول  يف  يجري  مبا  متاأثرة  تبقى  القت�شادي 

املحيطة بنا مما يجعلها متاأرجحة وغري م�شتقرة، 

من  جمموعة  على  امل�شتقبلي  الرهان  فاإن  لذلك 

اإيجاد م�شادر متويل  التي لبد من  ال�شتثمارات 

الكبرية  التحتية  البنية  مب�شاريع  واملتمثلة  لها 

يجابي لديناميكيات النمو  واملوؤدية اإىل التفعيل الإ

واملياه. الطاقة  م�شاريع  يف  ل�شيما   القت�شادي 

من  لب��د  التي  امل�شاريع  اأه��م  م��ن  اأن  على  واأك���د 

وم�شتقر  عال  اقت�شاد  منو  لتاأمني  عليها  الرهان 

حمر - البحر  م�شروع مياه الدي�شي ومياه البحر الأ

ومزيد  الزيتي  ال�شخر  ا�شتخراج  وم�شروع  امليت 

من التطوير ال�شياحي ملنطقة العقبة.

حديد ملقيا حما�شرته وعلى ميينه الدكتور الزعبي
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اجلـــــامـــــعـــــة- اأو����ش���ى 

»جتربة  ن��دوة  يف  امل�شاركون 

امل�����دن ال��ث��ق��اف��ي��ة و����ش���وؤال 

ا�شتمرار  ب�شرورة  التنمية« 

ف��ع��ال��ي��ة امل�����دن ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

املن�شق  �شالحيات  وتو�شيع 

والت�شبيك  ل��ل��م��دن،  ال��ع��ام 

م��ع ال��ق��ط��اع��ات اخل��ا���ش��ة، 

على  والتن�شيق مع املجل�س الأ

لل�شباب، اإ�شافة اإىل �شرورة 

عن  غابت  التي  الرقمية  بالثقافة  الهتمام 

العربي،  فق  الأ على  والرتكيز  الثقافية،  املدن 

وكذلك ت�شكيل جلنة خرباء لغايات تقييم هذه 

البلديات  يف  ثقافية  دوائ��ر  واإن�شاء  امل�شاريع، 

يف  الثقافية  بالهيئات  واله��ت��م��ام  وتفعيلها، 

امل��ح��اف��ظ��ات، وذل���ك لإجن���اح م�����ش��روع امل��دن 

اجلامعة  رئي�س  نائب  الندوة  واأدار  الثقافية. 

الدكتور �شالح جرار ونظمتها الدائرة الثقافية 

و�شارك  �شقم،  نبيه  الثقافة  وزي��ر  وح�شرها 

الهيئات  ومدير  الثقافية،  امل��دن  من�شقو  فيها 

الثقافية يف وزارة  للمدن  العليا  اللجنة  ومقرر 

د.  الندوة  مدير  وك��ان  طن�س.  غ�شان  الثقافة 

املدن  اأهمية  عن  بداية،  �شالح جرار حتدث، 

املحورية،  �شئلة  الأ بع�س  ط��ارح��ا  الثقافية، 

من  الثقافية  امل��دن  جتربة  اأف���ادت  هل  منها: 

وهل  العربية؟  للثقافة  عا�شمة  عمان  جتربة 

ثقافية  مدنا  لحقا  اأعلنت  التي  املدن  اأف��ادت 

من جتارب املدن التي �شبقتها؟ وما الهدف من 

ثقافية؟  مدينة  تلك  اأو  املحافظة  هذه  اإع��الن 

وما املعايري التي اعتمدت يف اختيار هذه املدن 

الت�شاوؤلت،  ه��ذه  اأن  تاليا  لي�شري  الثقافية؟ 

وغريها، بحاجة اإىل معرفة اإجاباتها، معتربا 

فات  اأن اأهم ر�شالة للثقافة هي التغلب على الآ

منتدون يوؤكدون �صرورة ا�صتمرار م�صروع املدن الثقافية

الجتماعية من خالل الك�شف عنها ومعاجلتها 

دب��ي  الأ ب����داع  الإ و�شنوف  واحل���وار  بالتوعية 

والفكري والفني. من جانبه قال وزير الثقافة 

نبيه �شقم: »املدن الثقافية تخ�شع اإىل نزاعات 

يف  تق�شيه  العليا  اللجنة  وقت  معظم  داخلية، 

هدفها  لي�س  الثقافية  امل��دن  اخل��الف��ات،  حل 

اأن��ح��اء  ب��ني  ال��رب��ط  ه��و  ف��ق��ط، هدفها  حمليا 

اإليه يف  ن�شعى  الثقافة، وهذا ما  لن�شر  اململكة 

مدينة الزرقاء، وكما نطلب من املدن الثقافية 

واأك��د  بالتنوع«،  نطالبها  واإمن��ا  التكرار  ع��دم 

عن  كتب  وما  والبحاث،  الدرا�شات  اأن  �شقم 

باأي  ول  بجديد،  ياأت  مل  كله،  الثقافية،  املدن 

مقرتح يفيد هذا امل�شروع الرائد، واإمنا عبارة 

اإربد  انتقادات ونقد فقط«. من�شق مدينة  عن 

الثقافية د. حممد مقدادي حتدث عن قانون 

2006 فقال: »يهدف هذا  لعام  الثقافة  رعاية 

منها:  نذكر  ه��داف  الأ جمموعة  اإىل  القانون 

مبا  ردنية  الأ املدن  يف  الثقافية  احلركة  تفعيل 

الثقايف  املنتج  وترويج  خ�شو�شيتها  عن  يعرب 

اخلا�س باأبناء املدينة املختارة، وحتقيق اكرب 

واإعالء  واخل��ربات،  املعلومات  تبادل  من  قدر 

الفعل  وجعل  بداعية  والإ الفكرية  النخب  �شاأن 

الثقايف و�شيلة ترفيهية ومعرفية واقت�شادية يف 

حياة املواطن، اإىل غري ذلك من 

هداف«. من�شق مدينة الكرك  الأ

ق��ال:  النواي�شة  نايف  الثقافية 

الكرك  ق��درة  من  ثقة  على  »كنا 

الثقافية  املدينة  راي��ة  رف��ع  على 

ننفذ  اأن  اأعيننا  ن�شب  وو�شعنا 

ر���ش��ال��ة امل��دي��ن��ة واأه���داف���ه���ا«، 

التي  املعيقات  بع�س  اإىل  م�شريًا 

قافلة  »لكن  واأ�شاف:  واجهتهم، 

رغم  وجنحت  ا�شتمرت  املدينة 

كل املعيقات«.

من�شق مدينة ال�شلط الثقافية عيد الن�شور 

قال: »اأول ما فوجئنا به ت�شمية اللجنة العليا، 

الثقافية  ال�شاحة  نب�س  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  �شكلت 

ال�شخ�شية  وب��ال��ع��الق��ات  اأول،  امل��دي��ن��ة،  يف 

للثقافة  عليا  جلنة  وغياب  ثانيًا،  واملح�شوبية 

التناف�س  ملفات  تقدمي  »عند  واأ�شاف:  ثالثا«، 

�شماًل  باجلغرافيا  فوجئنا  املدن  بني  الثقافية 

العتبار  بعني  خ��ذ  الأ يجب  وجنوبًا،  وو�شطًا 

خ�شو�شية كل مدينة بعيدًا عن مبداأ التناف�س«. 

عبداهلل  الثقافية  الزرقاء  مدينة  من�شق  اأم��ا 

ر�شوان فتحدث عن اأهمية امل�شروع واأهدافه، 

ثم ا�شتعر�س امل�شكالت واملعيقات التي تواجه 

الر�شمية  القيادات  مثل: عدم خربة  امل�شروع، 

الثقايف  العمل  اإدارة  يف  امل��خ��ت��ارة  امل���دن  يف 

البلديات  يف  الوظيفي  ال��ك��ادر  ن�شج  وع���دم 

واملبدعني  املثقفني  وحيادية  العالقة،  ذات 

لعن�شر  وافتقارهم  العالقة  ذات  امل��دن  يف 

املبادرة و�شعوبة بناء قاعدة عمل م�شرتكة مع 

القاتل  املوؤ�ش�شات القت�شادية املحلية والبطء 

يف اإجناز املعامالت الر�شمية يف وزارة الثقافة 

البلديات  وتق�شري  ج���راءات،  الإ يف  واملبالغة 

ال��ع��ام  للمن�شق  م��ال��ي��ة  ���ش��الح��ي��ات  وان���ع���دام 

وغريها من امل�شكالت.

�ضاءات اإ

جانب من الندوة
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ثالث  من  كواحدة  اجلامعة  يف  الزراعة  كلية  اعتمدت  اجلامعة- 

م�شروع  �شمن  البحوث  واإج���راء  العليا  للدرا�شات  كمركز  جامعات 

و�شط(.  الأ ال�شرق  املعي�شة يف  وم�شتوى  املائي  الو�شع   )مبادرة حت�شني 

وانتخب عميد كلية الزراعة يف اجلامعة الدكتور عمر الكفاوين ع�شوًا يف 

مريكية واملركز  اللجنة التوجيهية للم�شروع املمول من وكالة الإمناء الأ

الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة.  

لإطالق  القاهرة  يف  عقدت  عمل  ور�شة  يف  الكفاوين  الدكتور  و�شارك 

مكانات  والإ العليا   الدرا�شات  عن   علمية  ورق��ة  قدم  حيث  امل�شروع، 

البحثية يف كلية الزراعة. 

ردنية من �شمن ثالث جامعات هي  وجاء اعتماد كلية الزراعة يف الأ

مريكية يف القاهرة. مريكية يف بريوت واجلامعة الأ اجلامعة الأ

ومن املقرر �شمن امل�شروع اإيفاد طلبة الدرا�شات العليا من منطقة 

ردن ودول ال�شرق  و�شط يف مو�شوع حت�شني الو�شع املائي يف الأ ال�شرق الأ

و�شط. الأ

 والدول امل�شاركة يف امل�شروع  هي: فل�شطني، م�شر، العراق، �شوريا، 

ردن. لبنان، اليمن والأ

�شنان يف اجلامعة  اجلامعة- �شارك فريق من كلية طب الأ

يف جلان تقييم امتحانات يف جامعة ليبية.

بفريق  الليبية  التحدي يف مدينة �شرت  وا�شتعانت جامعة 

المتحانات  جلان  يف  للم�شاركة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من 

�شنان  �شراف على عملية مراقبة المتحانات يف كلية طب الأ والإ

يف اجلامعة الليبية.

ردنية  �شنان يف الأ و�شم الفريق ثالثة اأطباء من كلية طب الأ

ال�شواعري  فالح  والدكتور  حماد  اأب��و  اأ�شامة  الدكتور  وه��م: 

والدكتور فرا�س ال�شليحات. 

ردين مبوجب التفاقيات املوقعة  وكانت م�شاركة الفريق الأ

ردنية« وجامعة التحدي الليبية نظرًا ملكانة الكلية علميًا  بني »الأ

و�شاط العلمية العربية والعاملية . وبحثيًا لدى الأ

ردنية« كمركز  اعتماد »زراعة الأ

و�صط للدرا�صات العليا يف ال�صرق الأ
جامعة ليبية ت�صتعني بخربات اأع�صاء 

ردنية« هيئة تدري�ض من »الأ

اجلامعة تفوز بجائزة اأف�صل م�صروع تخرج 

ينا�صب �صوق العمل

اجلامعة- فازت اجلامعة باأف�شل م�شروع تخرج ينا�شب �شوق العمل 

عمال طلبة كليات  يف قطاع تكنولوجيا املعلومات خالل املعر�س ال�شاد�س لأ

تكنولوجيا املعلومات الذي اختتم يف احلادي ع�شر من متوز يف جامعة 

البرتا .وعر�س 52 طالبا من 19 جامعة اأردنية م�شاريع تخرجهم، حيث 

تناف�س الطلبة يف م�شابقة م�شاريع التخرج من خالل جلنة حتكيم مكونة 

امل�شاريع  اأف�شل  املعلومات لختيار  تكنولوجيا  اأخ�شائيني يف قطاع  من 

املنا�شبة لحتياجات �شوق العمل، وجلنة اأكادميية اأخرى لختيار اأف�شل 

 GPS Vehicle(ول عن م�شروع ردنية املركز الأ م�شروع بحثي.وحازت الأ

. )Tracking and Management System

 ITSAF Get بعنوان:  عمل  ور�شة  املعر�س  هام�س  على  وعقدت 

التي تهدف  للمبادرات  املتحدثون فيها عر�شا  Connected  فيما قدم 

اإىل تاأهيل الطلبة اخلريجني لالنخراط يف �شوق العمل.

طلبة يتطلعون اإىل امل�شتقبل بثقة

�ضاءات اإ
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املـبـيـ�صـيـــــن َفـــــْوز  ردنيـــة:  الأ

بجائزة عبداحلميد �صومان للباحثني العرب

الثقافية  الدائرة  مدير  اجلامعة  رئي�س  م�شاعد  فاز  اجلامعة- 

للباحثني  �شومان  احلميد  عبد  بجائزة  املبي�شني  اأحمد  مهند  الدكتور 

ن�شانية. العرب يف العلوم الإ

غزير  علمي  بنتاج  اجلائزة  ه��ذه  لنيل  املبي�شني  الدكتور  وتقدم 

عاملية  جم��الت  يف  من�شورة  حمكمة  علمية  بحوث  �شبعة  على  ا�شتمل 

وع�شرة بحوث مقدمة ملوؤمترات وندوات وور�س عمل متخ�ش�شة عقدت 

ردن وخارجه اإىل جانب موؤلفات وكتب من�شورة. داخل الأ

موؤلفات  ع�شرة  الرت�شيح  ملف  ت�شمن  الكتب  تاأليف  ميدان  ويف 

احلديثة:  زمنة  الأ يف  العربية  واملدينة  الرتفيه  ثقافة  عناوينها:  من 

دم�شق العثمانية، مر القطار �شكة حديد احلجاز يف مائة عام، الفكر 

الوطنية  الهوية  يرانية،  والإ العثمانية  التجربتان  �شالح:  والإ �شالمي  الإ

واإىل جانب  والتحديث.  �شالح  الإ الوطنية ودورهما يف عملية  والثقافة 

ذلك قدم عددًا من مراجعات الكتب منها مذكرات حممد كرد علي: 

�شالح بني العهد العثماين ودولة ال�شتقالل وال�شرية املتخيلة للظاهر  الإ

العقيدة:  البو�شعيدية ويف خدمة  ال�شعود  وال�شرية اجللية �شعد  بيرب�س 

خالقيات  ابن �شراج وكتابه )م�شارع الع�شاق( وبردة النبي: امتحان لأ

ي�شار  العثماين.  الزمن  يف  واملكان  والنا�س  اإيران  يف  وال�شيا�شة  الدين 

اإىل اأن الدكتور املبي�شني ح�شل على درجة الدكتوراه يف فل�شفة التاريخ 

ردنية عام 2003 وعمل اأ�شتاذًا م�شاركًا يف جامعة فيالدلفيا وله  من  الأ

ن�شاطات ثقافية وفكرية واإعالمية اإذ اأ�شرف على تنظيم موؤمتر اأجيال 

نباط  علماء الجتماع عام 2008 وعمل مديرًا للربامج وامل�شاريع لبيت الأ

الندوات  و�شارك يف ع�شرات  نباط.  الأ لبيت  منتخب حاليًا  رئي�س  وهو 

واملوؤمترات الثقافية العربية والوطنية واإىل جانب ذلك فهو ع�شو فاعل 

ردنيني  ون�شط يف رابطة القلم الدويل يف عمان وع�شو رابطة الكتاب الأ

وحاز على منحة ال�شندوق الثقايف العربي يف حقل التاريخ العام 2008. 

1982 با�شم عبداحلميد  واجلائزة التي خ�ش�شتها املوؤ�ش�شة منذ عام 

جيال  �شومان تاأتي اإ�شهامًا يف ت�شجيع البحث العلمي العربي وت�شجيع الأ

القادمة من العلماء العرب ال�شبان. وي�شرتط يف من يتقدمون لنيل هذه 

اجلائزة اأن يكونوا قد قدموا اأبحاثًا اأ�شلية ذات قيمة علمية اأو اجتماعية 

واأن  للجائزة  التقدم  ل�شنة  ال�شابقة  الثالث  ال�شنوات  خالل  ملجتمعهم 

يكونوا من املواطنني العرب اأو من اأ�شل عربي ويعملون يف بلد عربي واأل 

اأ�شالتها  اأ�شا�س  واأربعني عامًا وحتكم على  العمر خم�شة  يتجاوزوا من 

ومنهجيتها وقيمتها العلمية وجودة الن�س وم�شادره ومراجعه من قبل 

جلان حتكيم متخ�ش�شة.

الدكتور ال�صامن ي�صارك يف امللتقى ال�صتني للحائزين على جائزة نوبل

عبا�س  م��راد  الدكتور  �شارك  اجلامعة- 

�شتاذ امل�شاعد يف ق�شم الكيمياء يف  ال�شامن الأ

اجلامعة عن فئة العلماء والباحثني ال�شباب يف 

فعاليات امللتقى ال� 60 لجتماع احلائزين على 

ردن.  جائزة نوبل ممثاًل لالأ

ملانية من  ونظم امللتقى يف مدينة لينداو الأ

وعقدت  مت��وز.   3 ولغاية  املا�شي  حزيران   27

69 من العلماء احلائزين  الفعاليات مب�شاركة 

من   680 وح��وايل  العلوم  نوبل يف  على جائزة 

الباحثني ال�شبان القادمني من اأكر من �شبعني 

دولة.  ووقع الختيار على الدكتور مراد ال�شامن 

لتميزه ومتكنه من  امللتقى نظرًا  للم�شاركة يف 

�شغر  الأ امل�شاعد  �شتاذ  الأ وهو  الكيمياء،  علم 

يف  الدكتوراه  درجة  نال  حيث  ردن  الأ يف  �شنًا 

يف  اإ�شبانيا  يف  فالن�شيا  جامعة  من  الكيمياء 

�شن ثمانية وع�شرين �شنة، ولديه عدة اأبحاث 

ريا�شية  م�شاهمات  لديه  كما  من�شورة  علمية 

منها قانون لختبار قابلية الق�شمة. 

رئي�شة  بكلمة  افتتح  الذي  امللتقى،  وهدف 

لعلماء  ال�شتني  للملتقى  ال�شت�شاري  املجل�س 

ح�شد  اإىل  ب��رن��دوت  بتينا  ال��دك��ت��ورة  ن��وب��ل، 

مع  مبا�شر  توا�شل  خللق  والباحثني  العلماء 

جتاربهم  بع�س  وا�شتقراء  ال�شباب،  الباحثني 

التفوق  على  النا�شئة  جيال  الأ وحث  الناجحة، 

بداع العلمي. وت�شمن امللتقى، حما�شرات  والإ

وحلقات نقا�س متخ�ش�شة، حول ق�شايا هامة 

والفيزياء  املناخية  ال��ت��غ��ريات  مواجهة  مثل 

الف�شائية، والفيزياء الكمية، والبيئة والحتبا�س 

العلمية  املوا�شيع  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  احل���راري 

يف  الكيميائية  التفاعالت  حمفزات  دور  مثل 

جعل املواد اخلاملة تتفاعل مع بع�شها البع�س 

اإنتاج  يف  للم�شاعدة  اأك��رب  وبفاعلية  ب�شرعة 

�شرار  الإ وب��دون  قليلة  بتكلفة  امل��واد  خمتلف 

احلائزين  لقاء  تنظيم  اأن  اإىل  ي�شار  بالبيئة . 

ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل يف ال��ك��ي��م��ي��اء وال��ف��ي��زي��اء 

 والريا�شيات يتم �شنويا ويعود اإىل العام 1951.

كرب يف تاريخه من  ويعد امللتقى لهذا العام الأ

حيث عدد الباحثني ال�شباب وكذلك من حيث 

عدد العلماء امل�شاركني واحلائزين على جوائز 

نوبل.

معتز  ال��دك��ت��ور  با�شر  اجلــامــعــة- 

كلية  يف  مدر�شًا  عمله  الدبعي  حممد 

عمال يف اجلامعة . والدكتور الدبعي  الأ

اأحد موفدي اجلامعة حيث ح�شل على 

احلا�شبات  علم  يف  ال��دك��ت��وراه  درج���ة 

لكرتونية ونظم املعلومات من جامعة  الإ

وهو  الربيطانية.  لندن«  و�شت  »برينل 

علمي  بحث  اأف�شل  جائزة  على  حا�شل 

لنظم  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ك���ادمي���ي���ة  الأ م���ن 

اأف�شل  وجائزة   2008 لعام  املعلومات 

بحث علمي من املنظمة العاملية ملعاجلة 

البيانات لعام  2010. والدكتور الدبعي 

مر�شح جلائزة اأف�شل ر�شالة دكتوراه يف 

بريطانيا لعام 2010.

لكادر ين�صم  الدبعي  د. 

ـــض ـــ� ـــدري ـــة ت ـــئ ـــي ه

ـــــال ـــــم ع ـــة الأ ـــي ـــل ك
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ردنية«: الدكتور الكركي للعاملني يف »الأ

اعملوا ملزيد من ال�صالح والتطوير

الهيئة  اإي��الء  اإىل  الكركي  الدكتور  ودع��ا 

اأكرب  فر�س  فتح  عرب  اأك��رب  اهتماما  داري���ة  الإ

وزي��ادة  الوظيفي  امل�شتوى  لتح�شني  اأمامهم 

اخلربة وحت�شيل الدرجات العليا.

ربعني  وبلغ عدد خريجي الفوج اخلام�س والأ

من طلبة اجلامعة لهذا العام نحو ت�شعة اآلف 

طالب وطالبة من خمتلف كليات اجلامعة.

اهتمام اجلامعة  اإىل  الكركي  الدكتور  واأ�شار 

الثاين وجهود   بفكر وروؤية جاللة امللك عبد اهلل 

وملبية لتحقيق  مري في�شل رئي�س اللجنة الأ �شمو الأ

التي  اأن اجلامعة  اإىل  لفتًا  اأردين  ريا�شي  اإجناز 

من  تاأمل  لتاأ�شي�شها  اخلم�شني   اأب��واب  على  تقف 

كلية الرتبية الريا�شية حتقيق اإجناز اإبداعي يليق 

بهذه املنا�شبة الوطنية .

اأن اجل��ام��ع��ة تفكر  ال��ك��رك��ي  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

وم�شاندة  لدعم  ا�شتعداد  على  واأنها  كله  بالوطن 

م�شرية الكلية من خالل توفري املالعب واملن�شاآت 

الريا�شية  وامل�����ش��ت��ل��زم��ات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وامل���واق���ع 

�شهام يف  ردين من الإ لتمكني طلبتها وال�شباب الأ

امليادين  يف  ل�شيما  ودعمها  ردنية  الأ الريا�شات 

ردنيني  البحثية . وخاطب ال�شباب والريا�شيني الأ

يف  احملوها  اأمانة  الوطني  امل�شتقبل  »اإن  قائاًل: 

م�شتقبل  ل�شنع  لن مت�س  التي  ف�شاء من احلرية 

ري��ا���ش��ي واع���د وح��اف��ل ب��امل��ن��ج��زات ع��ل��ى جميع 

قليمية والدولية«. امل�شتويات املحلية والإ

رئي�شة  الريا�شية  الرتبية  كلية  عميدة  واألقت 

املوؤمتر الدكتورة �شهى اأديب كلمة اأ�شارت فيها اإىل 

اأن انعقاد املوؤمتر بالتعاون ما بني الكلية وجائزة 

حممد بن را�شد اآل مكتوم جاء تتويجًا ل�شل�شلة من 

اجلهود املبذولة للتوا�شل امل�شتمر بني املوؤ�ش�شتني.

وقالت: »اإن املوؤمتر ا�شتدعاء للعقل العربي اإىل 

جانب الن�شاط البدين م�شرية اإىل اأن الإجنازات 

تبقى النقطة امل�شيئة يف امل�شرية الريا�شية«.

واأ�شافت الدكتورة اأديب اأن التقدم الريا�شي 

واأ�شحاب  واملفكرين  للباحثني  ذخ��رية  باأ�شكاله 

اأحمد  العربي  العامل  ر�شالة  اأن  مو�شحة  الإجناز 

زويل احلا�شل على جائزة نوبل يف الكيمياء ت�شري 

بداع.  نتاج والإ اإىل اأن العقل العربي قادر على الإ

الإجن��ازات  بع�س  من  بالرغم  »اإن��ه  وقالت: 

العربية اإل اأنها تظل حمدودة؛ فالفجوة يف جمال 

�شيوي  والآ العربي  امل�شتوى  الريا�شي على  بداع  الإ

والدويل بالغة وهي ناجتة عن التفاوت يف املفا�شلة 

بني موؤ�ش�شاتنا الرتبوية وال�شيا�شية والريا�شية«.

اأوملبياد  داء العربي يف  واأو�شحت اأن نتائج الأ

الدول  ح�شاد  بلغ  حيث  �شعيفًا  كان   2008 بكني 

دول  متكنت  ح��ني  يف  م��دال��ي��ات  ث��م��اين  العربية 

ح�شد  كينيا من  مثل  وفقرية  �شغرية  اإفريقية 

مري في�صل بن احل�صني مندوبًا عن الأ

بداع الريا�صي  الدكتــور الكركــي يفتتـح موؤمتـــر الإ

اأربع ع�شرة ميدالية منها خم�س مداليات ذهبية. 

بدوره اأعرب ع�شو جمل�س اأمناء جائزة حممد بن 

بداع الريا�شي الدكتور خليفة  را�شد اآل مكتوم لالإ

ا�شت�شافة  على  للجامعة  تقديره  ع��ن  ال�شعايل 

املوؤمتر.

ثاقبة  روؤية  انطلقت من  اأن اجلائزة  واأ�شاف 

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  

مارات العربية املتحدة رئي�س  نائب رئي�س دولة الإ

املبدعني  لتقدير  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 

حر�س  واأك��د  باإجنازاتهم.  يليق  مبا  الريا�شيني 

اآل��ي��ات عمل جديدة خلدمة  ط��رح  على  اجل��ائ��زة 

الريا�شية  املحافل  يف  ودعمها  العربية  الريا�شة 

العربية والدولية .

عمل  اأوراق  يومني  مدار  على  املوؤمتر  وناق�س 

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  بجائزة  التعريف  تناولت 

التدريب  يف   ب��داع  والإ الريا�شي،  بداع  لالإ مكتوم 

بداعي با�شتخدام  الريا�شي، والتحليل احلركي الإ

احلركية،  امل��ه��ارات  م��ن  لعدد  يل  الآ احلا�شوب 

والن�شاط الريا�شي الرتويحي وعالقته بتنمية بع�س 

بداعية لدى اأطفال الرو�شة. القدرات الإ

تناولت  متخ�ش�شة  درا�شات  املوؤمتر  وبحث 

لنماذج  الريا�شي وعر�شًا  بداع  الإ �شرية وم�شرية 

بداعية ودور القطاع اخلا�س يف رعاية  التجارب الإ

بداع الريا�شي. و�شارك يف اأعمال املوؤمتر عدد  الإ

كادمييني من دول عربية �شقيقة  من اخلرباء والأ

واأجنبية �شديقة اإىل جانب عدد من عمداء كليات 

ردنية وممثلني  الرتبية الريا�شية يف اجلامعات الأ

ردنية. عن الحتادات الريا�شية الأ

 وحددت التعليمات، يف اجلل�شة التي تراأ�شها 

رتب  ال��ك��رك��ي،  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  رئي�س اجل��ام��ع��ة 

ورواتب  ودرجات  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ورواتب 

املوظفني الداريني كما هي ل�شهر كانون الول من 

العام املايل ال�شابق ، حيث من املقرر اأن ت�شرف 

كما ن�شت  املالية.   ال�شنة  �شهر من  كل  نهاية  يف 

التعليمات على عدم احت�شاب هذه احلوافز �شمن 

حت�شب  ول  الجتماعي  لل�شمان  اخلا�شع  الج��ر 

اأ�شا�شه  على  يتم  ال��ذي  الجمايل  الراتب  �شمن 

يف  ال�شرتاك  او  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  احت�شاب 

�شندوق ال�شكان للعاملني يف اجلامعة. 

اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  اأكد  اأن  و�شبق 

الدكتور  اجلامعة  ورئي�س  اللوزي  اأحمد  ال�شتاذ 

�شرورة  على  املا�شي  العام  نهاية  الكركي  خالد 

حت�شني ال�شوؤون املعنوية والو�شاع املالية واملادية  

للعاملني يف اجلامعة – اأ�شاتذة وموظفني- تثمينا 

جلهودهم. 

اإن  ال��ل��وزي  �شتاذ  الأ ق��ال  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 

اإقرار الزيادة يعك�س حر�س اجلامعة على حت�شني 

الهيئتني  م��ن  فيها  للعاملني  املعي�شي  امل�شتوى 

توفري  يف  ي�شهم  ما  وه��و  داري����ة،  والإ التدري�شية 

الهيئتني   ع�شاء  لأ وظيفي  وا�شتقرار  جاذبة  بيئة 

دارية.  التدري�شية و الإ

بذلها  التي  اجل��ه��ود  ال��ل��وزي  ���ش��ت��اذ  الأ وثمن 

مناء بكافة اأع�شائه مع اجلهات املعنية  جمل�س الأ

ق��رار  لإ الت�شريع  ودي��وان  ال��وزراء  برئا�شة  ممثلة 

نظام الرواتب والعالوات يف اجلامعة ل�شنة 2010، 

التعليمية،  العملية  م�شلحة  يف  ت�شب  اأنها  مبينا 

اجلامعة. ا���ش��رة  ك��اف��ة  �شملت  وان��ه��ا   خ�شو�شا 

واأكد نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي 

كادميية التي  اأن الزيادة توقف النزف والهجرة الأ

باتت بع�س اجلامعات الر�شمية تعاين منها، مبينا 

انه �شي�شار اىل �شرف العالوة بدءا من الول من 

متوز احلايل .

اأو�شح الدكتور الزعبي اأنه مت تخ�شي�س نحو 

5 ماليني دينار اأردين �شنويًا من عوائد الربنامج 

املوازي، حيث تراوحت الزيادات املالية بني 120-

بح�شب  التدري�شية،  الهيئة  ع�شاء  لأ دينارا   380

الهيئة  اأع�شاء  وبناء على عدد  كادميية  الأ الرتبة 

كادميية. التدري�شية يف الرتب الأ

�شترتاوح  دارية  الإ الهيئة  اأع�شاء  وبخ�شو�س 

ال��درج��ة  وبح�شب  دي��ن��ارا   60-20 ب��ني  ال��زي��ادة 

الزعبي  ال��دك��ت��ور  واأك���د  الوظيفي.  والت�شنيف 

�شرة  لأ املالية  ال��ظ��روف  بتح�شني  اله��ت��م��ام  اأن 

ت�شريعي  واإ�شالح  تطوير  عملية  �شبقته  اجلامعة، 

العلمية  املراكز  وافتتاح  املوؤ�ش�شية  القدرات  وبناء 

مع التو�شع يف عملية البتعاث العلمي املتخ�ش�س 

مل�شتقبل  مهما  ب�شريا  راف���دا  �شيحقق  م��ا  وه��و 

اجلامعة.

ردنية« تقرر �صرف حوافز  »الأ

العاملني يف اجلامعة 

تتمات
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موؤ�ش�شة عبد  اجلامعة- �شدر حديثا عن 

احلميد �شومان بالتعاون مع املوؤ�ش�شة العربية 

للدرا�شات والن�شر كتاب علي حمافظة م�ؤرخاً 

نظمتها  التي  الندوة  وقائع  يت�شمن  ومفكراً 

املوؤ�ش�شة تكرميًا جلهود الدكتور علي حمافظة 

الفكرية.

ال��ن��دوة  اأوراق  ع��ل��ى  ال��ك��ت��اب  وي�����ش��ت��م��ل 

يومني  م��دار  على  ام��ت��دت  التي  املتخ�ش�شة 

ك��ادمي��ي��ني  ب��اأق��الم ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��ت��اب والأ

ردن���ي���ني وال���ع���رب. وي��ك��ت��ب د.  وال��ب��اح��ث��ني الأ

خري للكتاب  حمافظة بخط يده على الغالف الأ

اهتمامي  »ك��ان  �شفحة   352 يف  ج��اء  ال��ذي 

الكربى  ال��دول  عالقات  بدرا�شة  م��ر  الأ اأول 

ردن،  الأ وطني  من  ب��دءًا  العربية،  قطار  بالأ

العربي يف  الوطن  ال��دول يف  هذه  وخمططات 

واأ�شاف  والع�شرين«.  ع�شر  التا�شع  القرنني 

والتيارات  الفكر  اأهمية  اأدرك��ت  اأن  لبثت  »ما 

وتطورها  ح��داث  الأ �شري  يف  احلديثة  الفكرية 

التيارات  درا���ش��ات  على  ف��رك��زت  ب��الدن��ا،  يف 

الفكرية املعا�شرة يف الوطن العربي وال�شراع 

العميقة  ال�شلبية  اآثاره  له  كانت  الذي  الفكري 

على وطننا، وقادتني درا�شاتي هذه اإىل اإدراك 

العربية  وال��وح��دة  العربي  الت�شامن  اأهمية 

�شبب  اإىل  واأ�شار  الراهن«.  العرب  م�شري  يف 

جــهــــــود يوثـــق  كتـــــاب 

مـحـافظـــة عـلــي  الــدكـتـــــور  املــــوؤرخ 

اإقباله على درا�شة مواقف الدول الكربى منها، 

اإىل مواقف القوى املحلية يف كل قطر  اإ�شافة 

اأن  الوحدة حني قال: »ل ريب  عربي من هذه 

حمبتي ملهنتي ولطلبتي التي �شاهمت يف تعّلقي 

البحث  على  حّفزتني  اجلامعي  بالتدري�س 

املهنية  م�شريتي  وجعلت  املتوا�شل،  العلمي 

ممتعة للغاية«. وا�شتهل الدكتور مهند مبي�شني 

امتالك  يدعي  ل  حمافظة  اأن  مبينا  الكتاب 

فكري يف  مل�شار  ينتمي  لكنه  تاريخية،  مدر�شة 

زريق  ق�شطنطني  د�شنه  العربي  التاريخ  كتابة 

ـــــــــــاب بـــــــحـــــــوث كـــــــــــت

ـــــــــات يــحــتــفــي ـــــــــص ودرا�

ـــة ـــامـــل بـــــالـــــدكـــــتـــــور حـــت

العلمي  البحث  عمادة  اأه��دت  اجلامعة- 

يف اجلامعة ال�شدار اجلديد من كتاب بحوث 

حتاملة  عبده  حممد  الدكتور  اىل  ودرا�شات 

مبنا�شبة بلوغه �شن ال�شبعني وتكرميا لعطائه 

الدكتور  الكتاب لجنازات   الكادميي. وقدم 

ندل�س و�شمن هذا  حتاملة الذي ع�شق بالد الأ

علمية  وبحوث  مو�شوعية  موؤلفات  يف   الع�شق 

ر�شينة ، ف�شال عن ن�شر العديد من البحوث  

تزامنا  املحكمة  العلمية  امل��ج��الت  اأرق���ى  يف 

قرن،  ثلث  من  ك��ر  لأ دام  تدري�شي  جهد  مع  

مرحلتي  يف  الر�شائل  ع�شرات  على  واإ�شراف 

ندل�شي. املاج�شتري والدكتوراه يف التاريخ الأ

 وعر�س الكتاب ل�شهادات قدمها  اأ�شاتذة 

الدكتور  ع��ط��اء  توثيق  اىل   ب���ادروا  وط���الب 

التاريخ  جم��ال  يف  ال��ري��ادي  ودوره  حتاملة 

ندل�شي ب�شفته رائدا من  �شالمي الأ العربي الإ

رواده.

بحاث  الأ من  العديد  الكتاب  ت�شمن  كما  

والدرا�شات العلمية التي قام بكتابتها العديد 

�شاتذة املتميزين يف هذا املجال. من الأ

وحرر  الكتاب الباحث الرئي�شي يف عمادة 

البحث العلمي الدكتور ب�شار عواد معروف.

�شعى  لذا  وغريهما،  ال��دوري  عبدالعزيز  ثم 

اأن  دون  م��ن  ال��داخ��ل،  م��ن  م���ور  الأ فهم  اإىل 

النقد  ومار�س  خالقي،  الأ الواعظ  دور  يلعب 

التاريخي حمتكمًا اإىل معرفة تاريخية متعددة 

التجارب واخلربات موؤكدا اأن حمافظة معني 

بتجديد امل�شاءلة التاريخية واإحداث املقاربات 

�شئلة حول كثري من الوقائع. واإثارة الأ

الطاهر  ثابت  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  واأ�شار 

يف ت�شديره للكتاب اإىل اأن من اأبرز اإ�شهامات 

حمافظة اأنه تعامل مع التاريخ مبرونة �شديدة، 

حيث ا�شتطاع اأن يجعل التاريخ مقروءًا، ولي�س 

مركونا على اأرفف الكتب، وذلك بعد اأن وظف 

الواقع  التاريخ، وحتولته يف خدمة ت�شخي�س 

الراهن، وباأ�شلوب ي�شاعد على ا�شت�شراف ما 

ميكن اأن يكون عليه امل�شتقبل.

الدكتور  اإ�شهامات  اإىل  يعود  من  اإن  وقال 

يعلق  مل  اأن��ه  ي��درك  املجال،  هذا  يف  حمافظة 

انك�شارنا على م�شجب املوؤامرات الدولية، على 

الرغم من اإدانته ال�شديدة لها، ومل يرتفع عن 

مر الواقع باعتباره من خملفات  التعامل مع الأ

اإنه  بل  ذلك،  على  تاأكيداته  رغم  ال�شتعمار، 

كافة  التفا�شيل  مع  وتعاطى  ذل��ك،  بكل  اأخ��ذ 

واقعية  اأر�شية  واإر�شاء  القومي،  الفكر  ثراء  لإ

ت�شهم يف الرتقاء بالو�شع العربي وهو ما يجعل 

من �شريته وم�شريته حا�شرتني وفاعلتني.

�ضدادات اإ
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قلـعـة �صانور وتاريخ اآل جــرار 

جــــــرار �صــــالح  الدكتــــور  جــديـــد 
للن�شر  املاأمون  دار  اجلامعة- �شدر عن 

جّرار  �شالح  للدكتور  جديد  كتاٌب  والتوزيع 

اآل ج��ّرار: �ض�ر  قلعة �ضان�ر وتاريخ  بعنوان 

الثامن  القرنني  يف  الرحالة  م�ضاهدات  من 

ع�ضر والتا�ضع ع�ضر.

واح��ٍد  م�شاهدات  على  الكتاب  وا�شتمل 

جانب الذين زاروا قلعة  واأربعني من الرّحالة الأ

�شانور التاريخية معقل اآل جّرار منذ نهايات 

اإىل  �شافة  بالإ امليالدي،  ع�شر  ال�شابع  القرن 

رحلة واحدة بالعربّية قام بها الرّحالة املغربي 

حممد بن عبد الوهاب املكنا�شي �شنة 1785م، 

وكان  املغرب  ل�شلطان  �شفريًا  املكنا�شي  وكان 

يرافقه وفٌد من اأقارب ال�شلطان.

وبنّي الدكتور جّرار يف مقّدمة هذا الكتاب 

جانب  اأن من اأهّم اأ�شباب اهتمام الرّحالة الأ

فيها  م�شاهداتهم  وت�شجيل  ���ش��ان��ور  بقلعة 

وقوع  ج��ّرار،  اآل  من  زعمائها  مع  وحواراتهم 

هذه القلعة يف منت�شف طريق احلّج امل�شيحي 

بني النا�شرة والقد�س، و�شيطرتها على الطريق 

ونابل�س.  جنني  مدينتي  بني  الوا�شل  الرئي�شي 

كما اأّنها كانت مقّرًا حلكام جبل نابل�س من اآل 

جّرار ول�شّيما اأيام ال�شيخ اإبراهيم اجلّرار )ت 

1735ه�( وال�شيخ يو�شف اجلّرار )ت 1808هـ( 

وال�شيخ اأحمد بن يو�شف اجلّرار )ت 1819هـ( 

مت�شّلمني  العثمانية  ال�شلطات  عّينتهم  الذين 

ل�شنجقي جنني ونابل�س.

جانب بهذه  ومن اأ�شباب اهتمام الرّحالة الأ

تاريخية  اأح��داث  من  �شهدته  ما  اأي�شًا  القلعة 

خطرية، اإذ تعّر�شت القلعة لهجمات متوا�شلة 

 ،1735 �شنة  ال��ع��م��ر  ظ��اه��ر  ق���وات  ق��ب��ل  م��ن 

ال�شام  وايل  الكرجي  ال�شادق  با�شا  وعثمان 

امل�شري  الكبري  بك  علي  وق��ّوات   ،1764 �شنة 

�شنة  اجل��زار  با�شا  اأحمد  وق��وات   ،1771 �شنة 

وق���ّوات  و1802،  و1795،  و1794،   ،1790

وقوات   ،1831 �شنة  عكا  وايل  با�شا  اهلل  عبد 

وغريها.  1834 �شنة  امل�شري  با�شا   اإبراهيم 

وقد نّبه الرّحالة الذين زاروا �شانور اإىل هذه 

وكان  اأخبارها،  وذك��روا  التاريخية،  ح��داث  الأ

بع�شهم �شاهد عيان لبع�شها.

كتابه  مقدمة  يف  ج��ّرار  الدكتور  ب��نّي  وق��د 

و�شفهم  ال��ذي��ن  ج���ّرار  اآل  زع��م��اء  اأ�شهر  اأن 

عجاب ال�شيخ يو�شف بن  الرّحالة بكثري من الإ

وجنني  نابل�س  مت�شّلم  اجل��ّرار  حممد  ال�شيخ 

منذ �شنة 1771 وحتى �شنة 1808، وهو الذي 

ردن  ح�شد جي�شًا كبريًا من قبائل فل�شطني والأ

يف  اجل���زار  با�شا  اأح��م��د  مل���وؤازرة   1799 �شنة 

�شارية  معركة  وقاد  نابليون،  لغزوة  ت�شّديه 

 ���ش��ّد ق����وات ن��اب��ل��ي��ون يف م���رج اب���ن ع��ام��ر.

اآل ج���ّرار ات��خ��ذوا م��ن قلعة  اأن  وب��نّي امل��وؤل��ف 

ال�شابع  القرن  اأواخر  منذ  لهم  معقاًل  �شانور 

فيها  واأن�����ش��اأوا  اأ�شوارها  رمم��وا  واأن��ه��م  ع�شر 

بني  اإجماعًا  ثمة  اأّن  وذكر  وق�شورًا،  اأبراجًا 

اإىل  انتقلوا  ج��ّرار  اآل  اأن  التاريخية  امل�شادر 

مرج ابن عامر و�شانور �شنة 1669 من ناحية 

الق�شطل يف البلقاء اأيام جّدهم زبن بن جّرار 

وولده ال�شيخ حممد بن زبن بن جّرار املعروف 

عند  الرّحالة  اأورده  مّما  ويظهر  بامل�شرقي. 

اأّن لهذه  اآل جّرار،  قلعة �شانور و�شيوخها من 

كثري  عند  لوقوفها  كبرية  اأهمية  ال��رح��الت 

ال�شيا�شية  باحلياة  املت�شلة  التفا�شيل  م��ن 

نابل�س  يف  و�شواها  والجتماعية  والقت�شادية 

ة ويف فل�شطني عاّمة. ومن الرّحالة  وجنني خا�شّ

وو�شفوا  �شانور  قلعة  زاروا  الذين  ج��ان��ب  الأ

زيارتهم لها وليام براون �شنة 1792، واإدوارد 

1801، ووليام ترينر �شنة  دانييل كالرك �شنة 

�شنة  بريطانيا  ملكة  كارولين  وامللكة   ،1813

 ،1816 �شنة  بكنغهام  �شلك  وجيم�س   ،1814

فّن  وجيم�س   ،1851 �شنة  فيلدي  دي  وف���ان 

 ،1855 اإليزا روجرز �شنة  1855، وماري  �شنة 

وغريهم   1857 �شنة  ثوم�شون  وليام  والدكتور 

اإّم��ا  كانوا  الرّحالة  ه��وؤلء  اأن  يالحظ  كثري. 

اأو  اآث��ار  علماء  اأو  دي��ن  رج��ال  اأو  دبلوما�شيني 

ع�شكريني اأو م�شتك�شفني.

�ضدارات اإ

البحث  اجلـــامـــعـــة- ���ش��در ع��ن ع��م��ادة 

املجلد  من  ول  الأ العدد  اجلامعة  يف  العلمي 

ال�شابع والثالثني من جملة درا�ضات  يف العلوم 

الهند�شية التي يراأ�س حتريرها  الدكتور فوؤاد 

جمموعة  على  م�شتمال  ال��ع��دد  وج��اء  كتانة، 

العربية  باللغتني  وال��ب��ح��وث  ال��درا���ش��ات  م��ن 

والإجنليزية.

ـــــــات ـــــــص ـــــة درا� ـــــل جم
الهنـــــد�صيـــة الـعلوم  يف   
فــــــــــــــي عدد جـديـــــد

اأب��و  ال��دي��ك وم��اه��ر  الباحثون زه��ري  ق��دم 

»تقبيل  بعنوان  بحثا  ال�شاعد  ورا�شد  ما�شي 

وال���ب���رية  اهلل  رام  حم��اف��ظ��ة  ري����ف  ���ش��ك��ان 

ل�شتخدام املياه العادمة املعاجلة«.

وقدم الباحثون جالل حممد جليل، قا�شم 

بعنوان  اأحمد بحثا  �شالح مهدي وحممد عبد 

باحلمل  احل��رارة  لنتقال  العددية  »الدرا�شة 

�شطوانة  الأ عرب  املختلط  للجريان  الطباقي 

الثابتة والدوارة«.

وقدم الباحثون �شمر وديع الناظر، اأحمد اأبو 

حماد، كار�شنت يرير�شن واأنا كاترينا جلميدن  

بحثا بعنوان »فهم للتغريات يف امل�شهد الطبي 

وقدم  اأرطا�س/فل�شطني«.  وادي  واحل�شاري: 

الباحث اأحمد احلاج علي بحثا بعنوان »ف�شل 

اأيونات الفلزات من املحاليل املائية با�شتخدام 

تقنية الرت�شيب والتعومي بالهواء املذاب«. كما 

قدم الباحث �شاهر حممد ربابعة بحثا بعنوان 

العمارة  يف  واأثرها  النبطية  املعمارية  »الهوية 

اأحمد  الباحثون  وقدم  ردن«.  الأ يف  املعا�شرة 

اخل��ال��دي  وه��ا���ش��م  زغ���ول  وم�شر  ال�شالمية 

الطاقة  »زي��ادة  بعنوان  بحثا  احلبايل  و�شعد 

با�شتخدام دوامة جناح دلتا«.
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ترقيات

عمال  v متت ترقية الدكتور عامر باكريمن كلية الأ

اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

v متت ترقية  الدكتور جمال رحال من  كلية الهند�شة 

والتكنولوجيا اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

كلية  من  الطواها  خالد  الدكتور  ترقية  متت   v

ال�شيدلة اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

تعيينات

�شتاذ الدكتور �شليم �شربي  v تقرر اإعادة تعيني الأ

اجلامعي  العام  مطلع  من  اعتبارًا  العلوم،  كلية  يف 

.2011-2010

من  العواملة،  نائل  الدكتور  تعيني  اإعادة  تقرر   v

اجلامعي  العام  مطلع  من  اعتبارًا  عمال،  الأ كلية 

.2011/2010

تهاين

دائرة  املوظف يف  النعيمات  ال�شيد حممد  رزق   v

ال�شيانة مبولودة اأ�شماها روعة.

مركز  مدير  مبي�شني،  و�شام  الدكتور  رزق   v

احلا�شوب مبولود اأ�شماه عبد الرحمن.

مكتب  يف  املوظف  العبادي  خالد  ال�شيد  رزق    v

الرئا�شة مبولودة اأ�شماها غزل.

 تعاز

v انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور اأجمد اأبو 

ال�شمن من كلية العمال .

v انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور حممد 

داب . بني يون�س من كلية الآ

فداء  ن�شة  الآ والد  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل   v

الزعبي املوظفة يف املكتبة.

v انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل العني املهند�س فوؤاد 

ثار. قاقي�س والد الدكتورة رندة قاقي�س من معهد الآ

v انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق ال�شيدة �شمر 

لتكنولوجيا  الثاين  عبداهلل  امللك  كلية  من  ال�شقا 

املعلومات.

اجتماعيات،،،

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

ردنية مطبعة اجلامعة الأ

�صدور دفرت مف�صل لواء القد�ض ال�صريف رقم )289(

عدنان  حممد  الباحثان  اأ�شدر  اجلامعة- 

الرابع  الدفرت  ال�شوارية  رجا  ونوفان  البخيت 

بطابو  ال��ي��ه  امل�شار  القد�س  ل���واء  دف��ات��ر  م��ن 

961هــــ/1553م  �شنة  وتاريخه  دف���رت)289( 

�شليمان  ال�شلطان  عهد  من  وهو  1554م،   –
ال��ق��ان��وين ح��ي��ث ق��ام��ا ب��رتج��م��ت��ه م��ن اللغة 

العثمانية اإىل العربية و حلال الن�س وقدما له 

بدرا�شة وافية، ويجيء �شدور هذا ال�شجل بعد 

اأن اأ�شدر املحققان الدفاتر التالية وهي حتمل 

تتناول  وه��ي   )1015  ،131  ،427( رق���ام:  الأ

�شكانها وكذلك قرى  واأ�شماء  القد�س  حمالت 

الدرا�شة  القد�س وناحية اخلليل وت�شري  ناحية 

القد�س  هما:  ال��ل��واء  يف  مدينتني  وج��ود  اإىل 

وخليل الرحمن، واأن عدد القرى التابعة لهما 

472 مزرعة هذا  اإليها  قرية م�شافًا   172 بلغ 

�شارة اإىل 61 قطعة اأر�س. بجانب الإ

�شكان  ت���ع���داد  اأن  اإىل  ال���دف���رت  وي�����ش��ري 

 7360 بلغ  واخلليل  القد�س  بناحيتيه  ال��ل��واء 

اأعزب،  اي  جمردًا   516 اليهم  م�شافًا  خانة، 

من  ف��ردًا   1253 هناك  كان  ذلك  على  زي��ادة 

وذوي  واملوؤذنني  واخلطباء  ئمة  والأ �شراف  الإ

الر�شوم  من  يعفون  كانوا  وجميعهم  عاقات  الإ

هذا  �شمل  وقد  الديوانية  بالعوار�س  املعروفة 

الإح�شاء �شكان اللواء من الن�شارى الذين 

 4 و  جم��ردًا   25 و  خانات   504 عددهم  بلغ 

عاقات، اإ�شافة اإىل ال�شكان من  من ذوي الإ

و13  خانة   324 تعداهم  بلغ  الذين  اليهود 

�شنويًا  اللواء  حم�شول  جممل  وبلغ  جمردًا. 

يعادله  ما  املبلغ  هذا  وك��ان  اأقجة   637065

بلغت  حيث  ال�شلطان  حل�شاب  يجبى  عينًا 

ح�شته 160384، وما بقي كان يوزع ما بني 

اأمري اللواء وزعماء الع�شكر واأ�شحاب التيمار 

اأو القطاعات من الع�شكريني. ون�شتطيع من 

خالل القراءة الدقيقة لهذا ال�شجل اأن نتبني 

قطعني  م��ن  ت��رد  كانت  ال�شكان  اأ�شماء  اأن 

وفد  منهم  حملوظًا  ق�شمًا  اأن  القول  وميكن 

من خارج اللواء من م�شر او احلجاز اأو بالد 

ا�شواق  عن  غنية  م��ادة  الدفرت  ويوفر  ال�شام، 

مدينتي القد�س واخلليل ومقدار الر�شوم التي 

خالل  من  ونعرف  منها،  واح��د  كل  يف  جتبى 

التفا�شيل التي يقدمها ال�شجل اأ�شماء وحدات 

ووح��دات  وزان  والأ واملكاييل  املتداولة  النقد 

املفرو�شة.  ال�شرائب  اأن��واع  وبع�س  امل�شاحة 

وال�شجل ثري، وتف�شيلي يف املعلومات  الدقيقة 

مالك ومن باب  وقاف والأ التي يوردها عن الأ

املحققان  ق��ام  امل��و���ش��وع  ه��ذا  اأب��ع��اد  تو�شيح 

يف  ورد  ما  مع  ال�شجل  يف  ورد  ما  كل  مبقارنة 

وبذلك  ال�شرعية  القد�س  حمكمة  �شجالت 

لتوظيف  امل�شتقبل  يف  للباحثني  الطريق  مهدا 

�شيلني يف �شبيل فهم  مادة هذين امل�شدرين الأ

�شامل ومتكامل لتاريخ لواء القد�س ال�شريف يف 

القرن العا�شر/ال�شاد�س ع�شر امليالدي. ومما 

يجمد لهذا العمل ان املحققني زوداه بفهار�س 

وك�شافات تف�شيلية وخارطة مف�شلة عن لواء 

 ، DVD اإ�شافة اإىل ن�شخ الكتاب على  القد�س 

�شالمي  الإ للرتاث  الفرقان  ملوؤ�ش�شة  وال�شكر 

بلندن، التي تولت اإ�شدار هذه ال�شل�شلة املهمة 

من دفاتر الطابو العثمانية.

�ضدادات اإ


