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اجل���ام���ع���ة- اأو����ش���ى امل�����ش��ارك��ون يف 

داب«  امل��وؤمت��ر امل��ع��ريّف ال���دويّل »ح��وار الآ

يف  اجل��ام��ع��ة  يف  جل�شاته  ع��ق��دت  ال���ذي 

يف  ومدر�ساً  م�ساعداً  اأ�ستاذاً   27 خدمة  انتهاء 

�ص2  ........ للرتقية  تقدمهم  لعدم  ردنية  الأ

حول  ح��واري��ة  حلقة  ينظم  اجل��ام��ع��ة  طلبة  احت���اد 

�ص3  ......................... النيابية  النتخابات 

ردنية« ...... �ص4 افتتاح موؤمتر عاملي للعمارة يف »الأ

علمي  بحث  اأف�����ض��ل  ج��ائ��زة  على  اجل��ام��ع��ة حت�ضل 

�ص4  ........................... اأوروب���ي  موؤمتر  يف 

ردنية نظمها احتاد  حملة ملكافحة اآفة التدخني يف الأ

الطلبة ..........................................   �ص5

كادميية للتعاون الدويل تخ�ض�ص  ملانية الأ الوكالة الأ

ع�ضر منح لزراعة اجلامعة ...................  �ص5 الفرتة ما بني 19-2010/7/21، اأن ت�شبح 

داب ماّدة  العالقة البنيوّية بني اأق�شام كلية الآ

ردن����������������ي����������������ة« »الأ

ول���������������������������������������ى الأ

حم��������������ل��������������ي��������������ًا

ع���رب����ي�������������������ًا وال18 

 2400 ت��ق��دم��ت اجل��ام��ع��ة  اجل���ام���ع���ة- 

بح�شب  العاملي  امل�شتوى  على  �شنة  خالل  رتبة 

لت�شنيف  ال��ع��امل��ي  »وي��ب��وم��رتك�����س«  ت�شنيف 

األف  ع�شرين  ت�شنيف  مت  حيث  اجلامعات، 

جامعة عاملية.

ردن��ي��ة«  »الأ احتلت  ذات��ه  للت�شنيف  ووفقًا 

ردنية واملرتبة  وىل على اجلامعات الأ املرتبة الأ

الثامنة ع�شرة على م�شتوى اجلامعات العربية 

مام   الأ اإىل  م��وق��ع  األ��ف��ي  اجلامعة  وتقدمت 

عامليًا.

الدكتور الكركي نائبًا لرئي�س الوزراء ووزيرًا للرتبية والتعليم
انتداب الزعبي للقيام باأعمال رئي�س اجلامعة

اآيات  باأ�شمى  الكركي  خالد  الدكتور  �شتاذ  الأ من  ردنية  الأ اجلامعة  اأ�شرة  تتقدم  اجلامع��������ة- 

رادة امللكية ال�شامية بتعيينه نائبًا لرئي�س الوزراء ووزيرًا للرتبية  التهنئة والتربيك مبنا�شبة �شدور الإ

والتعليم. 

وكان الدكتور الكركي قد تقلد من�شب رئي�س اجلامعة يف التا�شع والع�شرين من اأيار عام 2007. 

من جانب اآخر قرر جمل�س اأمناء اجلامعة ا�شتنادًا اإىل ن�س املادة )6/ثالثًا( من قانون اجلامعات 

�شتاذ الدكتور ب�شري الزعبي نائب رئي�س  ردنية املوؤقت رقم )16( ل�شنة 2010 وتعديالته انتداب الأ الأ

دارية واملالية للقيام باأعمال رئي�س اجلامعة وممار�شة �شالحياته حلني تعيني  اجلامعة لل�شوؤون الإ

رئي�س للجامعة.

اأ.د. ب�شري الزعبياأ.د. خالد الكركي

رئي�س املوؤمتر يتو�شط امل�شاركني واحل�شور



� �ضاءات اإ

وفد اأكادميي اأمريكي يزور اجلامعة يف عمان والعقبة

اجلامعة- بحث نائب رئي�س 

الدين  �شياء  الدكتور  اجلامعة 

عرفة خالل لقائه يف مكتبه يف 

املا�شي  مت��وز  من  ع�شر  الرابع 

نائب رئي�س مركز "موت" لعلوم 

املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ال��ب��ح��ار 

مايكل  "ال��دك��ت��ور  م��ري��ك��ي��ة  الأ

املمكنة  التعاون  كرو�شبي"�شبل 

وج��رى  وامل��رك��ز.  اجلامعة  ب��ني 

خالل اللقاء الذي ح�شره املدير 

العقبة  يف  للجامعة  التنفيذي 

اأبو  اأحمد  الدكتور  البحرية  العلوم  كلية  عميد 

هالل ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور 

تعاون  اإب��رام مذكرة  اإمكانية  بحث  علي  رامي 

ت�شمل بنودها ال�شراكة يف جمال ت�شجيع دعم 

البحث العلمي يف علوم البحار التطبيقية مثل 

امل��واد  وا�شتخراج  ح��ي��اء  ل��الأ املائية  ال��زراع��ة 

وتركز  القت�شادية.  الفائدة  ذات  الطبيعية 

البحث على قيام اجلانبني بدرا�شة بيئة ال�شعب 

�شماك البحرية والظروف البيئية  املرجانية والأ

املناطق  واإدارة  العقبة  خليج  على  امل��وؤث��رة 

يف  البحرية  العلوم  حمطة  وتطوير  ال�شاحلية 

يف  البحرية  حياء  الأ معر�س  خ�شو�شًا  العقبة 

املحطة ومناق�شة موا�شيع تتعلق باإتاحة فر�س 

الدكتوراه  برامج  درا�شات عليا يف  قبول طلبة 

واملعاهد  اجل��ام��ع��ات  يف  البحرية  العلوم  يف 

مريكية. الأ

كما مت بحث اإمكانية تبادل زيارات اأع�شاء 

وتبادل  والباحثني  والطلبة  التدري�س  هيئة 

املعلومات والن�شرات العلمية واإقامة املنتديات 

وور�س العمل املتعلقة بعلوم البحار.  و الدكتور 

اأ�شتاذًا  اأي�شا  يعمل  كرو�شبي  

م�����ش��ارك��ًا يف ج��ام��ع��ة ه����اواي 

منتخبًا  ورئ��ي�����ش��ًا  م��ري��ك��ي��ة،  الأ

بحاث  جلمعية "�شيكمازاي"  لالأ

العلمية يف علوم البحار، ورئي�شًا 

الهادي  املحيط  ملجل�س  منتخبًا 

البحار.  وتكنولوجيا  ع��ل��وم  يف 

وعلى �شعيد مت�شل زار ال�شيف 

فرع اجلامعة يف العقبة، وجتول 

يف حمطة العلوم البحرية واطلع 

حياء  الأ معر�س  حمتويات  على 

البحرية يف املحطة.

امل��دي��ر  م��ن  مف�شل  ���ش��رح  اإىل  وا���ش��ت��م��ع 

البحرية  العلوم  كلية  للجامعة عميد  التنفيذي 

الدكتور اأحمد اأبو هالل حول الربامج واخلطط 

الدرا�شية التي تقدمها الكلية لطلبتها ودورها 

يف اإعداد بحوث علمية حول بيئة خليج العقبة. 

والتقى ال�شيف باأع�شاء هيئة التدري�س وعدد 

حول  معمق  ح��وار  دار  حيث  الكلية،  طلبة  من 

التعليم  وو�شائل  الناجحة  التدري�س  اأ�شاليب 

احلديثة يف تخ�ش�شات علوم البحار.

�صتاذًا م�صاعدًا ومدّر�صًا  27 اأ انتهاء خدمة 

ردنية« لعدم تقّدمهم للرتقية يف »الأ

اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  ق��ال  اجل��ام��ع��ة- 

ل�شوؤون الكليات واملعاهد العلمية الدكتور �شياء 

اأخبار  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  عرفة  الدين 

من  والع�شرين  الثاين  يف  ردن��ي��ة  الأ اجلامعة 

متوز املا�شي، اإن )25( من العاملني باجلامعة 

مدر�س،  برتبة  واثنني  م�شاعد،  اأ�شتاذ  برتبة 

اعتربت   ،1999 ع��ام  قبل  تعيينهم  مت  مم��ن 

ب�شبب  باجلامعة،  حكما«  »منتهية  خدمتهم 

عدم تقدمهم للرتقية، خالل الفرتة املا�شية.

ال��ع��م��داء )45(  م��ن��ح جم��ل�����س  ح���ني  يف 

اأ�شتاذ م�شاعد  رتبة  اآخرين، منهم )31( من 

العام  بعد  عينوا  ممن  مدر�س  برتبة  و)14( 

2000، مدة �شنة للتقدم بالرتقية، على اأن يتم 

الهيئة  نظام  عليه  ين�س  ما  بح�شب  التجديد 

بح�شب   ،2007 ل�شنة  اجلامعة  يف  التدري�شية 

الدكتور عرفة.

اأع�����ش��اء هيئة  اإن  ع��رف��ة  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

منتهية  خدمتهم  اعتربت  الذين  التدري�س، 

حكما، مل يتقدموا باأية اأبحاث لغايات الرتقية 

انتهاء الفرتة املحددة لهم  منذ تعيينهم رغم 

 3( �شافية  الإ الفرتات  وكذلك  �شنوات(،   8(

النظام  مبوجب  لهم  منحت  التي  �شنوات(، 

ل�شنة 2007، لفتًا اإىل اأن منهم من كان تعيينه 

منذ بداية الثمانيات ومنهم نهاية الت�شعينات.

نظام  من  العا�شرة  امل��ادة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

رقم  بندها  يف  تن�س  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

هيئة  ع�شو  تعيني  مت  »اإذا  اأن���ه  ع��ل��ى  واح���د 

هذا  ح��ك��ام  لأ وف��ق��ًا  اجلامعة،  يف  التدري�شية 

على ملدة جتربته ثماين  النظام فيكون احلد الأ

�شتاذ  الأ اأو  امل�شاعد  �شتاذ  الأ لرتبة  �شنوات 

�شنوات   )6( امل��دة  تكون  حني  يف  امل�شارك«، 

لرتبة مدر�س.

التثبيت،  لغايات  النظام  ي�شرتط  فيما 

يكون  اأن  املادة )11(  تن�س عليه   ما   بح�شب 

يف  اأعلى  اأكادميية  رتبة  اإىل  ترقيته  متت  »قد 

اجلامعة، اإل اإذا كان برتبة مدر�س، ففي هذه 

احلالة ي�شتعا�س عن الرتقية بالنقل اإىل الفئة 

)اأ( من رتبة مدر�س«.

ه���ذه  اأن  م���راق���ب���ون  اع���ت���رب  وف���ي���م���ا 

هوؤلء  على  رجعي  باأثر  �شرت  ال�شرتاطات 

النظام  هذا  �شدور  قبل  عينوا  اأنهم  بحكم 
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جانب من اللقاء
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ونخبة  علماء  ب��داأ  اجل��ام��ع��ة- 

����ش���الم���ي يف  م���ن ق�����ادة ال��ف��ك��ر الإ

متوز  من  ع�شر  الرابع  يف  اجلامعة 

درا���ش��ات  وب��ح��ث  مناق�شة  امل��ا���ش��ي 

علمية يف ال�شنة النبوية املطهرة.

وانتظم لهذه الغاية موؤمتر جاء 

حتت عنوان »النت�شار لل�شحيحني 

مع  للتعامل  علمية  منهجية  نحو   /

ال�شحيحني« نظمته كلية ال�شريعة يف 

اجلامعة، بيد اأن ال�شحيحني كتابان 

اأحاديث  مامني البخاري وم�شلم، رويت فيهما  لالإ

�شح �شمن امل�شنفات يف كتب  نبوية �شريفة هي الأ

ال�شنة النبوية.

ح�شره  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  افتتاح  جل�شة  وخ��الل 

�شالمية  الإ واملقد�شات  وال�شوؤون  وق��اف  الأ وزي��ر 

قا�شي  و�شماحة  العبادي  عبدال�شالم  الدكتور 

الق�شاة الدكتور اأحمد هليل ونائب رئي�س اجلامعة 

ال�شريعة  كلية  عميد  اأكد  جرار،   �شالح  الدكتور 

رئي�س املوؤمتر الدكتور حممد خازر املجايل اأن اهلل 

حفظ دينه بحفظ كتابه العظيم وتبع لهذا الكتاب 

اإىل  م�شريًا  الوحي،  من  الثاين  ال�شق  وهي  ال�شنة 

واإن طراأت عليه  �شالم دين را�شخ حمفوظ  الإ اأن 

عرب  من  النا�س  بع�س  وم��ازال  �شبهات،  قدميًا 

ومن عجم يفرتون وينتقدون تارة القراآن واأخرى 

ال�شنة.

ردنية« حيَحنينْ يف »الأ افتتاح موؤمتر النت�صار لل�صَّ

وقاف وقا�صي الق�صاة بح�صور وزير الأ

واأ�شاف اأن اهلل عز وجل ذكر يف كتابه اأن فيه 

مت�شابهات، وذكر يف ال�شياق الرا�شخني يف العلم، 

وهي اإ�شارة اإىل اأن ما ي�شدق عن القراآن ي�شدق 

على ال�شنة من وجود ما قد ي�شتبه.

�شالم  ونوه الدكتور املجايل يف كلمته اإىل اأن الإ

مل يلغ دور العقل تفكرًا وتدبرًا وا�شتنباطًا وفقهًا، 

مة املتخ�ش�شون  م�شتعر�شًا ما عرب عنه علماء الأ

عن نظرتهم وتقييمهم لل�شحيحني ومنهم النووي 

والن�شائي والدهلوي وغريهم.

جامعة  يف  الدين  اأ���ش��ول  كلية  عميد  واأل��ق��ى 

الفاحت احلرب عمر  الدكتور  �شالمية  الإ درمان  اأم 

اأ�شار  املوؤمتر  امل�شاركني يف  نيابة عن  كلمة  اأحمد 

هي  وال�شنة  و�شنة؛  كتاب  ���ش��الم  الإ اأن  اإىل  فيها 

تعاىل:  قال  وحيًا،  كونها  عن  ف�شاًل  له  ال�شارحة 

من افتتاح املوؤمتر

م�ؤمترات وندوات

اإل وحي  اإن هو  الهوى  »وما ينطق عن 

يوحي«.

املوؤمتر  موا�شيع  اأهمية  اإىل  ولفت 

�شور  من  م�شرقة  �شورة  يعترب  ال��ذي 

�����ش����الم، م��ع��رب��ًا عن  ال���دف���اع ع���ن الإ

وللجامعة  ردن  ل���الأ امل�شاركني  تقدير 

املناخ  وتهيئة  ا�شتقبالهم  حفاوة  على 

املنا�شب لإجناح اأعمال املوؤمتر.

امل�شلحة  ال���ق���وات  مفتي  و���ش��ل��ط 

ردنية الدكتور يحيى البطو�س ال�شوء  الأ

فتاء يف اإعداد  على اجلهود التي بذلتها مديرية الإ

بحوث ودرا�شات متخ�ش�شة تتناول ال�شنة النبوية 

الطريق  تنري  و�شعاعًا  ن��ربا���ش��ًا  كونها  املطهرة 

�شالم ال�شحيح.  و�شبياًل لفهم الإ

وا�شتعر�س رئي�س اللجنة التح�شريية للموؤمتر 

اأمني الق�شاة حماور املوؤمتر الذي تناول  الدكتور 

جهود العلماء يف النت�شار لل�شحيحني وخدمتهما 

العلمي  النقد  وم��دار���س  الفكرية  واملنطلقات 

لل�شحيحني ومناذج تطبيقية للروايات املنتقدة يف 

ال�شحيحني ومنهجية التعامل مع ال�شحيحني. 

اجل��زائ��ر  م��ن  علماء  م�شاركة  اإىل  واأ���ش��ار 

و�شوريا  وفل�شطني  وال��ع��راق  وم�شر  وال�شعودية 

املوؤمتر  فعاليات  يف  وتركيا  وال�����ش��ودان  ولبنان 

عمل  ورق���ة   )45( وناق�س  ي��وم��ني  ا�شتمر  ال���ذي 

متخ�ش�شة.

اّت�����اد ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة 

������ُم ح���ل���ق���ًة ي������ن������ظِّ

ح���������واري���������ًة ح�����ول 

الني���ابي��ة النتخاب������ات 

ال�شيا�شية  التنمية  وزير  قال  اجلامعة- 

املهند�س مو�شى املعايطة اإن اأ�شماء املر�شحني 

اأيام  طيلة  يوميًا  �شتعلن  النيابية  لالنتخابات 

الثامن  من  اأي��ام  ثالثة  ت�شتمر  التي  الت�شجيل 

وبنّي  املقبل.  ول  الأ ت�شرين  من  العا�شر  اإىل 

نظمها  اجلامعة  يف  حوارية  حلقة  يف  املعايطة 

متوز  من  والع�شرين  الثاين  يف  الطلبة  احت��اد 

وهمية  دوائ��ر  ي�شمى  ما  يوجد  ل  اأن��ه  املا�شي 

واإمنا دوائر فرعية.

نية  اإىل  ت�شري  ت�شريبات  ح��ول  رده  ويف 

النتخابات  مقاطعة  امل�شلمني  خ��وان  الإ حزب 

ال�شيا�شي  العمل  يف  �شل  الأ "اإن  قال  النيابية 

�شيا�شي  ح��زب  اأي  اأن  اىل  م�شريًا  امل�شاركة، 

الربملان  قبة  حتت  العمل  خالل  من  ي�شتطيع 

الت�شريعات".  �شياغة  يف  وامل�شاهمَة  التاأثرَي 

ودعا املعايطة ال�شباب اإىل ممار�شة حقهم يف 

واقتدار،  بجدارة  ميثلهم  الذي  اختيارالنائب 

ال�شباب  ل�شواعد  املا�شة  الوطن  حاجة  موؤكدًا 

وروؤاهم لدعم امل�شرية الدميقراطية. واأ�شاف 

اأن لالنتخابات معايري وطنية ودولية ت�شري يف 

بعني  اأُخ���ذت  والن�شجام،  التناغم  من  اإط��ار 

العتبار ون�س عليها القانون النتخابي ل�شمان 

و�شمان  ال�شعبية  امل�����ش��ارك��ة  درج���ات  اأع��ل��ى 

النتخابية  العملية  يف  وامل�شداقية  ال�شفافية 

ويف اأجواء من احلرية والعدالة والكرامة.

والوزير  امل�شاركني  بني  مو�شع  ح��وار  ودار 

النتخابات  يف  الفاعلة  امل�شاركة  اآليات  حول 

عملية  يف  للم�شاركة  ال�شباب  حتفيز  وكيفية 

واختيار  الق���رتاع  ي��وم  والت�شويت  الت�شجيل 

النائب الكفء واأهمية التوا�شل مع القطاعات 

ومطالبهم  ملقرتحاتهم  وال�شتماع  ال�شبابية 

وتعزيز م�شاركتهم.



�

ردنية« افتتاح موؤمتر عاملي للعمارة يف »الأ

م�ؤمترات وندوات

اجل����ام����ع����ة- ����ش���ارك خ���رباء 

من  ومتخ�ش�شون  واأك���ادمي���ي���ون 

يف  اجلامعة  يف  عامليًا  ب��ل��دًا   )35(

للعمارة  ال����دويل  امل���وؤمت���ر  اأع���م���ال 

يف  امل�شتدامة  احل�شرية  والتنمية 

الثالث ع�شر من متوز املا�شي. و�شكل 

املوؤمتر الذي نظمه مركز الطاقة يف 

اجلامعة بالتعاون مع مركز درا�شات 

العمارة يف املنطقة العربية وجامعة 

»ديدين« الربيطانية حمطة م�شيئة 

يف م�شاريع البحث العلمي التي تنفذها اجلامعة 

كافة  على  ال��ع��م��راين  التخطيط  ميادين  يف 

واأ�شار  والعاملية.  قليمية  والإ املحلية  �شعد  الأ

الدين  �شياء  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب 

خطط  تواجهها  التي  التحديات  اإىل  عرفة 

اهتمام  اإىل  لفتًا  بالعمران  املتعلقة  التنمية 

اجلامعة باإن�شاء مركز متميز يف ميادين الطاقة 

واملياه والبيئة. وا�شتعر�س الدور الذي تقوم به 

اجلامعة لتوجيه الباحثني نحو درا�شة الق�شايا 

امللحة التي تعاين منها املدن وقطاعات التنمية 

يتميز  الذي  املوؤمتر  مبحاور  م�شيدًا  املختلفة، 

ب�شمولية يف اأوراقه العلمية.

جانب من املوؤمتر

الطاقة  م��رك��ز  م��دي��ر  ا�شتعر�س   بدوره 

حماور  ال�شالمية  اأحمد  الدكتور  اجلامعة  يف 

ال�شريع  العمراين  التطور  يبحث  الذي  املوؤمتر 

حيث  م��ن  امل��ب��اين  واأداء  العربية  البلدان  يف 

التي  اجلهود  اإىل  واأ���ش��ار  الطاقة.  ا�شتخدام 

ومفاهيم  ال��وع��ي  لن�شر  امل��رك��ز  ب��ه��ا  ي��ق��وم 

اخل�شراء  املباين  ومميزات  املتجددة  الطاقة 

وامل��ي��اه  للطاقة  م��وف��رة  كونها  وموا�شفاتها 

على  ال�شالمية  الدكتور  واأكد  للبيئة.  و�شديقة 

ردن من جتربة دول م�شاركة  اأهمية ا�شتفادة الأ

كون  املعماري  التطوير  جم��ال  يف  امل��وؤمت��ر  يف 

النفطية  احتياجاته  معظم  ي�شتورد  ردن  الأ

حتديات  من  ويعاين  اخل��ارج  من 

مائية.

درا���ش��ات  مركز  مدير  ولفت 

ال���ع���م���ارة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال��دك��ت��ور ج��م��ال ق��وا���ش��م��ي اإىل 

امل���ه���ام ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا امل��رك��ز 

العربية يف جمال  البلدان  خلدمة 

واأو���ش��ح  ال��ع��م��راين.  التخطيط 

اأي�شًا  تناول  الذي  املوؤمتر  اأهمية 

ت�شجيع املقاولني على اإقامة مباٍن 

خمف�شٍة ل�شتهالك الطاقة، اإ�شافة اإىل دعوة 

احلكومات ل�شن ت�شريعات يتم مبوجبها تقدمي 

اإعفاءات جمركية ملواد البناء التي ت�شتخدم يف 

اإقامة مباٍن �شديقة للبيئة. واأعرب مدير مركز 

الربيطانية  »دي���دين«  جامعة  يف  ال�شتدامة 

الدكتور ح�شام الوعر عن تقدير امل�شاركني يف 

ردن وللجامعة على ا�شت�شافة املوؤمتر  املوؤمتر لالأ

اأعماله.  لإجناح  الالزمة  الت�شهيالت  وتقدمي 

وبحث املوؤمتر خالل )24( جل�شة عمل )128( 

ورقة تناولت درا�شة وبحث املباين التقليدية يف 

البيئة  يف  ال�شتدامة  وتقييم  ري��اف  والأ القرى 

ثرية. و�شيانة املباين التاريخية والأ

اجلامعة ت�صل على جائزة اأف�صل 

بحث علمي يف موؤمتر اأوروبي

جائزة  على  اجلامعة  ح�شلت  اجلامعة- 

لبحوث  وروب��ي  الأ املوؤمتر  يف  علمي  بحث  اأف�شل 

يف  امل��ال��ي��ة  حقل   / التطبيقية  ع��م��ال  الأ اإدارة 

اإيرلندا.

جانب  اإىل  امل��وؤمت��ر  يف  اجلامعة  و���ش��ارك��ت 

)800( عامل وخمت�س من دول العامل يف بحث 

بعنوان "الظروف التناف�شية لقطاع امل�شارف يف 

و�شط وجنوب اإفريقيا." دول ال�شرق الأ

التمويل،  اأ�شتاذ  اأع��ده  ال��ذي  البحث  وه��ذا 

الدكتور  اجلامعة  يف  عمال  الأ كلية  عميد  نائب 

�شندوق  م��ن  دع��م  على  ح�شل  فيومي  ن�شال 

البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل يف دورته 

وىل يف حقل العلوم القت�شادية واملالية. الأ

ردنية تنجز 190 بحثًا علميًا علوم الأ
اأع�����ش��اء هيئة  اجل���ام���ع���ة- اأجن���ز 

اجلامعة  يف  العلوم  كلية  يف  التدري�س 

العام اجلامعي 2010/2009 ما جمموعه 

)190( بحثًا علميًا متخ�ش�شًا.

ويحظى البحث العلمي بح�شب عميدة 

الكلية الدكتورة �شو�شن العوران باهتمام 

ق�شوى  اأول��وي��ة  ويحتل  الكلية  يف  ب��ال��غ 

لرتباطه مبكونات التنمية الوطنية.

وك�����ش��ف��ت ال���دك���ت���ورة ال����ع����وران يف 

ت�شريحات �شحافية يف الثامن ع�شر من 

متوز املا�شي اأن هذه البحوث مت ن�شرها 

على  يدل  ما  حمكمة  عاملية  جمالت  يف 

قيمتها العلمية والبحثية.

تناولت  موا�شيعها  اأن  واأ���ش��اف��ت 

خمتلف التخ�ش�شات العلمية التطبيقية 

يف الفيزياء والعلوم احلياتية واجليولوجيا 

وعلوم  والريا�شيات  والكيمياء  واملعادن 

املواد وغريها من املواد العلمية النظرية 

العوران  الدكتورة  واأ�شارت  والتطبيقية. 

البحوث  اإعداد  الكلية يف  اأن جتربة  اإىل 

والدرا�شات العلمية بالرغم من التحديات 

تقدم  الكلية  اأن  اإىل  لفتة  ناجحة،  تعد 

البحث  ليبقى  للباحثني  املنا�شب  الدعم 

يف  �شا�شية  الأ امل��رت��ك��زات  اأح��د  العلمي 

ب�شكل  واجلامعة  خا�شة  الكلية  م�شرية 

عام.

�ضاءات اإ



� �ضاءات اإ

املئات  ���ش��ارك  اجل��ام��ع��ة- 

م�شرية  يف  اجل��ام��ع��ة  طلبة  م��ن 

ملكافحة  اجلامعة  احتاد  نظمها 

اآفة التدخني داخل اجلامعة .

وج����اب����ت امل�������ش���رية ال��ت��ي 

من  ع�شر  اخلام�س  يف  انطلقت 

مت���وز امل��ا���ش��ي م��ن اأم����ام كلية 

اجلامعة  �شوارع  الرتبوية  العلوم 

مب�شاركة عدد من لعبي وجنوم 

القدم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  املنتخب 

العمايرة  ولوؤي  راأفت علي  منهم 

له احلناينة وغريهم اإىل  وعامر �شفيع وعبد الإ

ردنيني منهم ح�شني  جانب عدد من الفنانني الأ

ال�شلمان وح�شام اللوزي وجهاد �شركي�س. ولفت 

ت�شريحات  يف  ال�شعود  معتز  الحت��اد  رئي�س 

اأ�شرار  لبيان  امل�شرية جاءت  اأن  اإىل  �شحافية 

التدخني على �شحة ال�شباب اجلامعي، م�شريًا 

باإعداد  طلبة  من  كبرية  جمموعة  قيام  اإىل 

م�شودة مل�شروع نظام مينع التدخني داخل مباين  

واأروقة اجلامعة. واأكد ال�شعود اأن الحتاد تبنى 

الدكتور ال�صالمية اأول 
مدير طاقة موؤهل

مركز  م��دي��ر  ح�شل  اجل��ام��ع��ة- 

اأحمد  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  ال��ط��اق��ة يف 

طاقة  »م��دي��ر  �شهادة  على  ال�شالمية 

وىل من نوعها  موؤهل« )CEM(  وهي الأ

ردن.  يف �لأ

املقرر  المتحان  ال�شالمية  واجتاز 

نقابة  نظمتها  دورة  يف  م�شاركته  بعد 

مريكيني يف عمان لتاأهيل  املهند�شني الأ

الخت�شا�شات  واأ�شحاب  املهند�شني 

 )CEM( و�شهادة الطاقة.  يف هند�شة 

�شاحبها  ت��وؤه��ل  دول��ي��ة  ���ش��ه��ادة  تعترب 

كمدير طاقة دويل معتمد.

نظمها اتاد طلبة اجلامعة

ردنية« حملة ملكافحة اآفة التدخني يف »الأ

بني  ال��ت��دخ��ني  م��ن  للحد  ا�شرتاتيجية  خطة 

�شفوف الطلبة، مبينًا اأن هذه احلملة م�شتمرة 

هدف  لتحقيق  اجلامعي  احل��رم  يف  ومفتوحة 

�شاٍم، هو الو�شول اإىل جمتمع جامعي خاٍل من 

التدخني . وقال اإن الحتاد يعتزم بالتعاون مع 

اإن�شاء  اجلامعة  يف  وال�شحية  الطبية  الكليات 

تكون من  التدخني  قالع عن  لالإ عيادة �شحية 

مهامها ن�شر التوعية باأخطار التدخني .

اندفاع  على  ج��زر  روان  الطالبة  واأث��ن��ت 

امل�شرية  ه��ذه  يف  للم�شاركة  الطلبة 

توؤكد على �شرورة خلو احلرم  التي 

اجل��ام��ع��ي م���ن م��ل��وث��ات ال��ت��دخ��ني 

واحل����ف����اظ ع��ل��ى ���ش��ح��ة اجل�����ش��م 

ال��ط��الب��ي م��ن اآف���ة ال��ت��دخ��ني التي 

وت�شمن  متعددة.  امرا�شًا  ت�شبب 

ال�شجائر  ا�شتبدال  امل�شرية  برنامج 

واإقامة   �شعبية  وماأكولت  بع�شائر 

بنّي  واإبراز جم�شم  لل�شجائر  مقربة 

اإىل جانب عر�س  التدخني،  اأ�شرار 

ال�شحية  ال�شلبية  التدخني  اآثار  بنّي  م�شرحي 

وامل��ال��ي��ة. وحت���دث ع��دد م��ن جن��وم املنتخب 

اأ�شرار  ح��ول  امل�شرية  يف  امل�شاركني  الوطني 

ال��ت��دخ��ني ال���ذي ي��ح��د م��ن ال��ن�����ش��اط ال��ب��دين 

لل�شباب وينعك�س �شلبًا على قدرتهم يف ممار�شة 

و�شاط الطالبية  اللعاب الريا�شية. ورحبت الأ

بتوجيهات الحتاد ملحاربة اآفه التدخني مثمنًة 

كافة  على  التدخني  ب��اأ���ش��رار  الطلبة  توعية 

ال�شعد ال�شحية والجتماعية والقت�شادية.

حملة مكافحة التدخني

كادميية للتعاون الدويل ملانية الأ الوكالة الأ

تخ�ص�س ع�صر منح لزراعة اجلامعة

مل��ان��ي��ة  �����ش��ت ال��وك��ال��ة الأ اجل���ام���ع���ة- خ�����شًّ

ع�شر   )DAAD( الدويل  للتعاون  كادميية  الأ

منح لطلبة من كلية الزراعة يف اجلامعة ملرحلتي 

الزراعة  على  للتدريب  واملاج�شتري  البكالوريو�س 

احلافظة ملدة اأ�شبوعني يف اأملانيا.

الزراعة  كلية  وفد  م�شاركة  خالل  ذلك  جاء 

الزراعة  تطوير  م�شروع  لنطالقة  عمل  ور�شة  يف 

يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي  العربية  املنطقة  يف  احل��اف��ظ��ة 

كلية  عميد  برئا�شة  امل��ا���ش��ي  ���ش��ب��وع  الأ دم�شق 

الدكتور  ونائبه  كفاوين   عمر  الدكتور  ال��زراع��ة 

واملحا�شيل  الب�شتنة  ق�شم  ورئي�س  �شوان  جمال 

ال��دك��ت��ور ه���اين ال�����ش��ع��وب مب�����ش��ارك��ة ع���دد من 

دم�شق  جامعات  ميثلون   واملتخ�ش�شني  اخلرباء 

مريكية يف بريوت ووني�شتيفان وجامعة كتب�س  والأ

ملانية . الأ

احلافظة  الزراعة  اإن  كفاوين  الدكتور  وقال 

على  تطبق  الزراعية  العمليات  من  جمموعة  هي 

الرتبة الزراعية توؤدي اإىل تبديل وحت�شني مكوناتها 

�شافة  بالإ الطبيعي،  احليوي  وتنوعها  وتركيبتها 

اإىل حماية الرتبة من عمليات التدهور والجنراف 

اإىل  توؤدي  الزراعة احلافظة  اأن  موؤكدا  والتعرية، 

يف  احليوي  التنوع  وزي��ادة  الرتبة  خ�شوبة  زي��ادة 

منافع  وحتقيق  البيئة  حماية  يف  وت�شاهم  الرتبة 

نتاج  اقت�شادية للمزارع من خالل خف�س كلفة الإ

وزيادته وت�شاهم يف التنمية امل�شتدامة من خالل 

واحدة  بعملية  وال�شماد  الزراعة  عملية  اخت�شار 

بدون فالحة الرتبة.



�

�صات املتفا�صلة الّتخ�صّ الّتوا�صل بني  بهدف 

ردنية داب« يف الأ التئام املوؤمتر املعريّف الّدويل »حوار الآ

ُمَقّرر  كتاب  لها  الكلّية،  طلبة  على  مقّررة 

يوؤّلفه فال�شفة مهتّمون بهذا ال�شاأن.

ت�شكيل  ����ش���رورة  اإىل  امل���وؤمت���رون  ودع����ا 

داب  الآ كلّيات  ملقّررات  مر�شد  ع��داد  لإ جلنة 

بجامعات الوطن العربّي، يقّرب بني التجارب، 

مقّررات  بني  امل��ع��ريّف  الّتوا�شل  عقد  ويحّقق 

العربّية،  اجلامعة  تتبّنى  واأن  ق�شام،  الأ �شائر 

ومتّول م�شروع جلنة املوؤمتر، ومر�شد مقّررات 

داب بالوطن العربّي؛ واأْن تدعو الّدول  كلّيات الآ

اأ�شا�شًا  امل�شتهدف  املر�شد  يكون  اأن  العربّية 

للّتوحيد والّتجديد والّتطوير.

والعلمّية  الّتح�شريّية  الّلجنة  رئي�س  واألقى 

كلمة  امل��و���ش��ى  ن��ه��اد  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد 

وء فيها على ما متّثله الكلّية  الفتتاح، �شّلط ال�شّ

يف اأبعادها الرئي�شة املعرفّية يف اأ�شرار البيان 

»الّتاريخ«  ن�شان  الإ وجتربة  العربّية«  »الّلغة 

ر�س »اجلغرافيا« ون�شيج البنى  واأحوال هذه الأ

الجتماعّية »علم الجتماع«وقوى العقل الهادية 

»علم  ن�شانّية  الإ الّنف�س  واأ���ش��رار  »الفل�شفة« 

الّنف�س« واإدارة احلياة »العلوم ال�شيا�شّية«.

واأ�شاف اأّن الكلّية متّثل يف املاأمول م�شهدًا 

يف  وج��ودن��ا  يقت�شيه   ما  لكّل  جامعًا  معرفّيًا 

بّر  اإىل  احلياة  �شفينة  بنا  لتم�شي  العامل  هذا 

مان. �لأ

لكّن الّدكتور املو�شى �شعى اإىل الّتو�شيح اأّن 

للكلمة ذاكرة زمنّية »تاريخّيًا« وذاكرة مكانّية 

ونف�شّية  وثقافّية  اجتماعّية  وذاكرة  »جغرافّيًا« 

وعقلّية و�شيا�شّية.

والّظالل  بعاد  الأ هذه  تنثال  األ  وت�شاءل: 

اإذا ذكرنا »الهجرة« مثاًل؟

واأو�شح اأّن من مقت�شيات بناء ال�شخ�شّية 

الّدقيق  �س  التخ�شّ يف  حتفر  اأن  داب��ي��ة«  »الآ

وي�شبح  الّتخ�ش�شات  ب�شائر  يلتقى  اإىل حيث 

متّثل  يف  يعمل  حقل  ك��ّل  يف  ال��ّدار���س  الّطالب 

حوله  م��ن  وي�شهر  اخل��ا���ّس  ال��ّداخ��ل��ي  نظامه 

بالقلق املعريّف اأ�شئلة �شائر احلقول.

املوؤمتر  اأه���داف  املو�شى  ال��ّدك��ت��ور  وح���ّدد 

�شات  الّتخ�شّ الّتوا�شل بني  بالّتجديد يف عقد 

الدرا�شات  اإىل  الّتوّجه  زم��ن  يف  املتفا�شلة، 

الّدقيقة  �شات  بالّتخ�شّ والنفتاح  البنيوّية، 

على ف�شاءاتها املعرفّية الّتي ت�شهم يف تطوير 

خطابّي جامعّي متقّدم يف الكلّية، وبيان ف�شل 

الواحد،  ال�ّشردّي  لل�ّشكل  املتعدّدة  القراءات 

احلياة  بناء  يف  داب  الآ كلّية  ر�شالة  وج��الء 

بحاث  الّر�شيدة، وحفز الأ ن�شانّية امل�شتنرية  الإ

املتعّددة،  ال��ق��راءات  ف�شل  وبيان  امل�شرتكة، 

بحقل  اأحدهم  عرف  اأع��الم  من  مثل  وتقدمي 

معريّف رئي�س، ولكّنه كان ينفتح به على ف�شاء 

معريّف مو�شوعّي، وجالء ر�شالة الكلّية يف بناء 

ن�شانّية. احلياة الإ

ق�شام  لالأ الدرا�شّية  اخلطط  اأّن  واأ�شاف 

املتباينة  كانت تتو�ّشل ببع�س املواّد امل�شاعدة: 

من  ماّدة  واآدابها  العربّية   الّلغة  ق�شم  ي�شتعري 

هذا  ول��ك��ّن  م��ث��اًل،  الفل�شفة،  م��ن  اأو  ال��ّت��اري��خ 

واأمثاله مل يكن لي�شتاأنف َعْقَد الرّتابط املعريّف 

ع�شاء هيئة  بحقه، وحّقًا اأّن بحوثا وموؤلفات لأ

رورة اأن ي�شرتفد  الّتدري�س كانت تقت�شي بال�شّ

اآخ��ر،  �شا  تخ�شّ معني  �س  تخ�شّ يف  الباحث 

ولكن ذلك بقي �شكليًا اإىل حّد بعيد.

األقى  املوؤمتر  افتتاحّية  احتفالّية  وخ��الل 

»يف  ب��ع��ن��وان  كلمة  ج��دع��ان  فهمي  ال��دك��ت��ور 

وجودنا يف العامل« حّدد فيها مالمح ما يجري 

خرون  الآ غريب،  معاٍد  »ح�شور  من  العامل  يف 

رث البيولوجّي والثقايّف  فيه رحمة وعذاب والإ

ثقيل معاند، واملكان األيف اأو طارد، وال�ّشخ�س 

حاكمة،  م�شتبّدة  اأن����اه  ب��ذات��ه،  ق��ائ��م  ع���امل 

راع ديدنها«،  نوات مرتافعة مت�شاّدة، وال�شّ والأ

من  فعلها  تفعل  انعة«  ال�شّ »القّوة  اأّن  واأ�شاف 

اأجل اأن يكون الوجود يف املادّي ي�شريًا مريحًا، 

ومن اأجل رّد طغيان الّطبيعة اإىل اأدنى قدر من 

�شرورها. 

ال��ي��وم  ل��ي��ك��ون  ل  دب«  »الأ ت���ي  وي���اأ وق����ال 

ن ي�شفي  خذ من كّل علم بطرف«، واإمّنا لأ »الأ

املتباينة  ال��وج��وه  على  والّتوا�شل  ن�شنة«  »الأ

�ش�س  ن يقيم الأ املرتافعة املختلفة لهذا العامل، ولأ

لعامل اإن�شايّن؛ قواعده وجدرانه و�شقوفه مكان 

األيف،  اجتماعي  وف�شاء  طّيعة،  ولغة  حميم، 

�شخ�شانّية  وعالقات  موافق،  زم��ايّن  ومعطى 

مطابقة،  وف��ك��رّي��ة  ذهنّية  واآف���اق  مرتا�شلة، 

وح�شا�شّيات جمالّية مهّذبة.

املوؤمترون يف اجلل�شة اخلتامّية على  واأّكد 

كّل  دورّي  ب�شكل  املوؤمتر  هذا  عقد  ي�شتمّر  اأن 

ما  والّتفاعل  الّتوا�شل  يتحّقق  كيما  �شنتني، 

داب، واأو�شوا اأن يتّم اإن�شاء  بني اأق�شام كلّية الآ

داب«،  الآ »ح��وار  مبركز  ي�شّمى  ثقايّف  مركز 

جمّلة  اإ�شدار  يتّم  واأن  امل�شوؤولّية،  هذه  يتوىّل 

داب«، وباإن�شاء موقع اإلكرتويّن  بعنوان »حوار الآ

داب على »ال�ّشابكة«، وبطباعة  خا�ّس بحوار الآ

بحاث بعد حتكيمها. الأ

كما دعوا اإىل رفع برقّية �شكر اإىل ح�شرة 

اهلل  عبد  امللك  الها�شمّية  اجل��الل��ة  �شاحب 

الثّاين ابن  احل�شني، تقديرًا وعرفانًا لرعايته 

بناء  يف  والعاملني  للعلماء  املو�شولة  الكرمية 

وتعزيز  ن�شانّية،  الإ املعرفة  وت��ق��ّدم  ن�شان  الإ

ّم���ة،  ن�����ش��ايّن، وح��م��ل ر���ش��ال��ة الأ ال��ّت��وا���ش��ل الإ

وتتبواأ  احل�شارة،  دورة  يف  دوره��ا  لت�شتاأنف 

مكانتها اّلالئقة بها حتت ال�ّشم�س.

وبحث املوؤمتر على مدار ثالثة اأيام حماور 

دب  الأ جدلّية  من  م�شّخ�شة  من��اذج  تناولت 

جدلّية  وال�ّشيا�شة،  دب  الأ جدلّية  وال��ّت��اري��خ، 

واملكان  دب  الأ جدلّية  الّنف�س،  وعلم  دب  الأ

دب  والّزمان، جدلّية الّنقد والفل�شفة، جدلّية الأ

واملجتمع، جدلّية اّللغة والجتماع، جدلّية الّلغة 

والفكر، جدلّية الّتاريخ والفل�شفة، ون�س واحد 

وقراءات متعّددة له.

ال�شت�شارّية  ال�ّشرف  هيئة  اأّن  اإىل  ي�شار 

تتمات



� تتمات

انتهاء خدمة 27 اأ�صتاذًا 

ردنية  م�صاعدًا ومدّر�صًا يف الأ

لعدم تقّدمهم للرّتقية

ال��دورّي  العزيز  عبد  الّدكتور  �شّمت  للموؤمتر 

عبد  والّدكتور  �شد  الأ الّدين  والّدكتورنا�شر 

الكرمي غرايبة، يف حني اأّن اّللجنة الّتح�شريّية 

والعلمّية للموؤمتر �شّمت:

الّدكتور  )رئي�شًا(،  املو�ش��ى  نهاد  الّدكتور 

�ش����اري،  حلمي  الّدكتور  �شبحة،  اأب��و  كاي�د 

وليد  ال��ّدك��ت��ور  ���ش��ّم��ور،  اأب���و  ح�شن  الّدكتور  

عط�اري، الّدكتور �شعد اأبو دّي�ة، الّدكتور جعف��ر 

كاتبي«،  »خ��زن��ة  غي�داء  ال��ّدك��ت��ورة  عبابن�ة، 

اّللجنة  و�شّمت  يون�س،  بني  حمم�د  والّدكتور 

ح�شام  الدكتور  للموؤمتر  دارّي��ة  والإ الّتنظيمّية 

الّزعبي،  مروان  اّلدكتور  )مقّررًا(،  البلبي�شي 

الّدكتورة اآمنة الب�������دوي، الّدكتور علي عنرب، 

واإينا�س ال�ّشقريات.

واأ�شهم يف اأعمال املوؤمتر باحثون وباحثات 

�شالمّية  والإ والعربّية  ردنّية  الأ اجلامعات  من 

هذه  بني  العالقة  من  وجوهًا  تناولوا  والعاملّية 

للّتقّدم نحو  �شات مّتّثل خطوًة حافزًة  الّتخ�شّ

فق الذي ين�شد املوؤمتر بلوغه. الأ

وانعقدت جل�شات املوؤمتر على مدى ثالثة 

اأيام نوق�شت فيها اأربع وخم�شون ورق�ة.

وك���ان امل��وؤمت��ر اأ���ش��در ن�����ش��رًة اإع��الم��ّي��ًة، 

بني  ما  بالتعاون  املوؤمتر  وقائع  بع�س  ر�شدت 

داب  دائرة الإعالم والعالقات العاّمة وكلّية الآ

يف �جلامعة.

داب قال الدكتور نهاد  ويف زاوية ترحاب الآ

املو�شى: »اإنه لي�شعدنا اأن يتوافى اأع�شاء هيئة 

ات يف م�شهٍد  الّتدري�س ومن خمتلف الّتخ�ش�شّ

�شاتهم  بتخ�شّ ينفتحوا  اأن  لهم  يهيىء  جامعٍ  

ُكلِّ  روؤي��ة  فتغتني  ات،  الّتخ�ش�شّ �شائر  على 

تخ�ش�سٍ دقيٍق مبا ترفده به قرائنه ونظائره 

�س«. من الّتخ�شّ

وبنّي الّدكتور فهمي جدعان �شيف ال�شرف 

كلية  فل�شفة  داب  الآ اآفاق  زاوية  يف  املوؤمتر  يف 

»يف  امل��وؤمت��ر  يف  كلمته  م��ن  املقتطفة  داب  الآ

نلوذ  اأن  ينبغي  »ل  ال���ع���امل«...  يف  وج��ودن��ا 

مت، اإّننا نحتاج اإىل �شبكة دفاع وجمابهة  بال�شّ

قيمته  ال��وج��دايّن  ن�شان  الإ اإىل  تعيد  �شاملة، 

حياتنا  تتعّلق  ال��وج��دايّن  وبالعقل  وحقوقه، 

الوجودّية يف العامل بكامل اأدواتها وممتلكاتها: 

والكينونة  واجلغرافية  والّتاريخ  واملكان  اّللغة 

ال�شيكولوجّية والجتماعّية والفكرّية«.

د.  بقلم  امل��وؤمت��ر  ر�شالة  املجّلة  واأب����رزت 

نهاد املو�شى، وكلمة د. فهمي جدعان بعنوان: 

يف وجودنا يف العامل، وحتّية املوؤمتر بقلم د.ة 

مادي، وبع�س وقائع اجلل�شات يف  ال�شّ امتنان 

عر�شت  كما  داب،  الآ حوار  من  الّلباب  زاوي��ة 

تناولت  واحل�����ش��ور  امل�شاركني  م��ع  حل���وارات 

داب.. بني الواقع واملاأمول، وبانوراما  كلّيات الآ

للموؤمتر ُعِر�شت فيها �شوٌر موحية للموؤمترين، 

ع��الم  الإ دائ��رة  من  ال��ط��رزي  حممد  �شّورها 

مركز  من  م�ّشاد  و�شالح  العاّمة،  والعالقات 

تنمية القوى الب�شرّية.

اأب��واب  اأوىل  تعترب  داب  الآ كلّية  اأّن  يذكر 

ردن،  موؤ�ّش�شات اخلري يف الّتعليم العايل يف الأ

م�شرية  يف  مهمًا  منعطفًا  تاأ�شي�شها  �شكّل  اإذ 

ال��ّت��ع��ل��ي��م م��ع ب���داي���ات ن�����ش��اأة اجل��ام��ع��ة ع��ام 

1962م.

النظام  اأن  عرفة   الدكتور  ب��نّي   ،2007 ع��ام 

اإذا مت تعيني ع�شو  اأنه »  املعمول به ن�س على 

النظام،  ه��ذا  �شدور  قبل  التدري�شية  الهيئة 

على ملدة جتربته اعتبارا من  فيح�شب احلد الأ

له  حت�شب  اأن  على  النظام  هذا  �شدور  تاريخ 

املدة ال�شابقة على �شدوره«.

امل���ادة  من   )ج(  ال��ف��ق��رة  اأن  اىل  ون����وه 

مل  »اإذا  اأنه  على  تن�س  النظام،  من  العا�شرة 

التدري�شية،  الهيئة  ع�شو  بتثبيت  قرار  ي�شدر 

 6( عليها  املن�شو�س  التجربة  م��دة  خ��الل 

�شنوات لرتبة مدر�س، و8 لرتبة اأ�شتاذ م�شاعد 

اأ�شتاذ(،  لرتبة  �شنوات  و3  م�شارك،  وا�شتاذ 

تعترب خدمته منتهية حكمًا.

اإل اأن الفقرة )د(، اأجازت ملجل�س عمداء 

هيئة  لع�شو  التجربة  م��دة  »مت��دي��د  اجلامعة 

يف  ت��ت��ج��اوز  ل  مل��دة  ف�شنة،  �شنة،  ال��ت��دري�����س 

جمموعها ثالث �شنوات«.

وىل حمليًا  ردنية« الأ »الأ

وال18 عربيًا

البحث  ل�شوؤون  رئي�س اجلامعة  نائب  وقال 

الدكتور  واجل��ودة  العليا  والدرا�شات  العلمي 

اجلامعة  تقدم  �شبب  اإن  الق�شاة  الكرمي  عبد 

جاء نتيجة للجهود املبذولة من اإدارة اجلامعة 

موقعها  على  لها  احلقيقية  ال�شورة  ظهار  لإ

ل���ك���رتوين، ح��ي��ث ي��ق��وم م��رك��ز احل��ا���ش��وب  الإ

با�شتخدام  اجل��ودة  واإدارة  التخطيط  ومركز 

اجلامعة  اإمكانات  لعر�س  التكنولوجيا  اأحدث 

وخدمة  العلمي  والبحث  التدري�س  ميادين  يف 

وتوثيق  �شاهمت مكاتب اجلودة  املجتمع،حيث 

ل��ك��رتوين  الإ اجلامعة  وم��وق��ع  العلمي  البحث 

بجهد مميز يف اإظهار �شورة اجلامعة.

اأخذ   الت�شنيف  اأن  الق�شاة  الدكتور  واأكد 

اأبرزها  التعليمية  العملية  يف  متعددة  جوانب 

اجلامعة  مب�شرية  تتعلق  التي  الإح�شائيات 

الالمنهجية  والطالبية  كادميية  الأ الن�شاطات 

والبحث العلمي وخمرجات التعليم ومدخالته، 

كافة  تقدمي  يف  اجلامعة  ا�شتمرار  اإىل  ون��وه 

ن�شطة  اأ�شكال الدعم املنا�شب للبحث العلمي والأ

الطالبية وتو�شيع انفتاحها على املجتمع املحلي 

الدولية  واجلامعات  املوؤ�ش�شات  مع  والتعاون 

لتحقيق م�شتقبل واعد مزدهر.

خ��ط��ط  ل���دي���ه���ا  اجل���ام���ع���ة  اإن  وق�������ال 

يف  اجل��ودة  لتحقيق  طموحة  وا�شرتاتيجيات 

براجمها التعليمية التي تواكب امل�شتجدات على 

�شعدة املحلية والعربية والدولية. جميع الأ



�

ترقيــــات

v متت ترقية الدكتور نادر الب�شول من كلية الطب 

اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

v متت ترقية الدكتور حممد ال�شكر من كلية ال�شريعة  

اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

تهــــانــــــــي

من  v رزق جمدي بني عي�شى املوظف يف دائرة الأ

اجلامعي مبولود اأ�شماه اأمري.

املوظفة يف  �شنب  اأبو  الزميلة عطاف  مت زفاف   v

كلية امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات.

يف  املوظف  اخلاليلة  �شالمة  مهند  خطوبة  متت    v

ن�شة مروة اجلمل. كلية امللك عبداهلل الثاين على الآ

v مت ترفيع ال�شيدة رمي �شفاريني مديرة مكتب رئي�س 

وىل.  اجلامعة اإىل الفئة )ب( من الدرجة الأ

 تــعـــــــــاز

v انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل والد ال�شيد اإبراهيم 

والتمويل يف  دارة  الإ كلية  املوظف يف  ال�شوملي  قا�شم 

ردنية / العقبة.  اجلامعة الأ

ال�شيد  زوجة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت   v

عبدالرحمن عقل املوظف يف عمادة �شوؤون الطلبة.

v انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�شيدة هالة 

حممد اخلالدي املوظفة يف املعهد الدويل لتعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها.

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

ندل�س جمع وتقيق الدكتور �صالح جرار عراء بالأ ن�صو�ٌس من طبقات ال�صُّ

ن�ضو�ص  كتاب  حديثًا  �شدر  اجلامعة- 

الذي  ندل�ص  بالأ ال�ضعراء  طبقات  كتاب  من 

اجلامعة  رئي�س  نائب  وحققه  له  وق��دم  جمعه 

الدكتور �شالح جرار.

عثمان  �شعيد  اأبي  ملوؤلفه  الكتاب  ويعر�س 

بن �شعيد الكناين اجلياين املعروف بحرقو�س 

320 ه��ج��ري( م��ع ن��ظ��ائ��ره م��ن كتب  )ت���ويف 

ال��وج��ود  األ��ف��ت خ��الل  ال��ت��ي  دب����اء  طبقات الأ

ندل�س، مثاًل بارزًا و�شاهدًا جليًا  العربي يف الأ

ندل�شيني  الأ وامل��وؤل��ف��ني  دب���اء  الأ حم��اك��اة  على 

لنظرائهم يف امل�شرق العربي.

ندل�شي يف اجلامعة  دب الأ ويو�شح اأ�شتاذ الأ

الدكتور جرار يف مقدمته للكتاب الذي حققه 

املمنوحة  العلمي  التفرغ  اإج��ازة  خالل  وجمعه 

-2006 الكادميي  العام  يف  اجلامعة  من  له 

2007، اأن الاأندل�شيني �شاروا على خطى اأهل 

واحلما�شات  بالطبقات  التاأليف  يف  امل�شرق 

عن  ف�شاًل  ذل��ك،  وغ��ري  ال�شعرية  واملجاميع 

يف  العرب  ال�شعراء  باأ�شماء  �شعرائهم  تلقيب 

ندل�س على  امل�شرق، مثل اإطالق لقب متنبي الأ

اأحمد بن حممد بن دراج الق�شطلي )تويف عام 

421هجري( وغريه.

وا�شتمل الكتاب )الدرا�شة البحثية( الذي 

على  ال�شغري،  القطع  من  �شفحة   99 يف  يقع 

والكتاب  ال�شعراء  طبقات  كتب  ع��ن  عر�س 

الباحث  فيه  ب��نّي  ن��دل�����س،  الأ يف  واأخ��ب��اره��م 

كثار  لالإ ال��دواف��ع  اأه��م  من  اأن  ج��رار  الدكتور 

من تاأليف هذا اللون هو الرغبة العميقة لدى 

العربية  هويتهم  على  احلفاظ  يف  ندل�شيني  الأ

دب���ي الذي  ب���داع الأ ك��ث��ار من الإ من خ��الل الإ

يعزز انتماءهم العربي يف بدايات وجودهم يف 

اإ�شافة  �شلي،  الأ موطنهم  عن  بعيدا  ندل�س  الأ

ندل�س اآنذاك  موي يف الأ اإىل ما �شهده احلكم الأ

خمتلف  يف  العبا�شية  ال��دول��ة  مع  تناف�س  من 

اإىل  دفع  ما  دبية؛  الأ ل�شيما  احلياة،  مناحي 

ندل�شيني  الأ واملوؤلفني  دب���اء  الأ حماكاة  ك��رة 

خمتلفة،  �شور  عدة  يف  امل�شرق  يف  لنظرائهم 

طبقات  يف  األ��ف��ت  التي  الكتب  اأه��م  ب��نّي  كما 

ندل�س. ال�شعراء والكتاب يف الأ

كما ا�شتمل الكتاب على تقدمي عر�س عن 

ووفاته  ومولده  باملوؤلف  وتعريف  املوؤلف  ع�شر 

ال�شعراء  طبقات  بكتاب  وتعريف  و�شخ�شيته 

كتاب  تراجم  من  اإلينا  و�شل  وما  ندل�س  الأ يف 

الطبقات.

ويف اجلزء املتعلق بكتاب طبقات ال�شعراء 

�شعيد  ب��ن  عثمان  ب��ن  �شعيد  ب��ي  لأ ندل�س  بالأ

)الكتاب(  البحث  مو�شوع  اجلياين  الكناين 

الدكتور جرار من خالله وبح�شب ذلك  يقدم 

وبنماذج  اأندل�شيًا  �شاعرًا  ب�13  تعريفا  الكتاب 

�أ�شعارهم.

وي��خ��ت��ت��م ال��دك��ت��ور ج����رار ب��ح��ث��ه يف ه��ذا 

كتاب  اأن  ومنها  النتائج  م��ن  ب��ع��دد  ال��ك��ت��اب 

املعروف  ندل�س" ملوؤلفه  بالأ ال�شعراء  "طبقات 
ندل�شيني يف  بحرقو�س هو من اأوىل موؤلفات الأ

ندل�س، واأن طبقات ال�شعراء  طبقات �شعراء الأ

األفت يف عهده قد نقلت عنه  ندل�شيني التي  الأ

وحذت حذوه.

�ضدادات اإ

اأهم  من  اأن  اإىل  بحثه  يف  املحقق  واأ���ش��ار 

�شعيه  ه��و  اجل��ي��اين  ك��ت��اب  لتاأليف  ال��دواف��ع 

طبقات  يف  امل�شرق  علماء  األ��ف��ه  م��ا  ملحاكاة 

ترميم  اأن  اإىل  لفتا  وم�شاهاتهم،  ال�شعراء 

حمتوى ما عرت عليه هذه الدرا�شة من بقايا 

للجياين  ندل�س  الأ يف  ال�شعراء  طبقات  كتاب 

ن هذه الدرا�شة  رغم اأهميته، مل يكن ممكنًا، لأ

�شلية  مل ت�شتطع التو�شل اإىل عدد الرتاجم الأ

ت�شنيف  يف  املوؤلف  اعتمدها  التي  املعايري  اأو 

التزام  اإىل  دفع  ما  وهو  طبقات  اإىل  �شعرائه 

هذا الدرا�شة برتتيب الرتاجم التي مت العثور 

يف  املتبعة  الطريقة  وفق  هجائيًا  ترتيبًا  عليها 

ال�شفدي  اأيبك  بن  خليل  الدين  �شالح  كتاب 

)تويف 764هجري( �شاحب املو�شوعة ال�شاملة 

الوايف بالوفيات.


