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رئي�س  ودع��ا  الف�شاد.  مكافحة  مع هيئة  بالتعاون 

الهيئة الدكتور عبد ال�شخانبة يف التقرير اخلتامي 

معرفة  �شرورة  اإىل  يومني  ا�شتمر  ال��ذي  للموؤمتر 

�شباب احلقيقية املوؤدية اإىل الف�شاد بهدف و�شع  الأ

ال�شيا�شات املنا�شبة للوقاية منه.
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v اللبناين،  ع���الم  الإ وزي���ر  ق��ال  اجل��ام��ع��ة- 

الفردية  ل��ل��ذاك��رة  »اإن  م��ري  ط���ارق  ال��دك��ت��ور 

الوقت  نف�س  ويف  لها،  حار�شا حافظا  واجلمعية 

اجلامعة تطرح برناجماً يف اللغة الرتكية ... �ص2

ردنية ......... �ص2 ف كتاب �صيني هدية للأ ثلثة الآ

هيئة  اأع�صاء  اأو�صاع  لت�صويب  جديدة  تعليمات   

�ص5  .................... املثبتني  غري  التدري�ص 

»اأردنية«  يف  بحرية  اأ�صداف  نتاج  لإ م�صروع 

6 �ص   ....................................... العقبة 

م�����������ص�����وؤول�����ة ������ص�����ع�����ودي�����ة ت����ط����ل����ع ع�����ل�����ى ج����ه����ود 

�����ص6  ....... مت���ري�������ص���ي���ة  ق�������ي�������ادات  إع�������������داد  ا

اأق�������������������������ص������������ام يف  ال������������ع������������ن������������ف  ن�����������������������������دوة   

������ص7   .... امل���������ص����ت���������ص����ف����ي����ات  يف  ال����������ط����������وارئ 

ردن���������ي���������ة ي������زور  ف�����ري�����ق م������ن م����ع����ه����د اآث������������ار الأ

�����ص7  ........... ث������������ري  الأ ي������اج������وز  م�����وق�����ع 

عن  املزعجة  ال��ذك��رى  يبعد  فهو  عليها  رقيبا 

الوعي من دون اأن يلغيها من الوجود«.

ت�������������ث�������������م�������������ن

ف�����ل�����������س�����ط�����ي�����ن�����ي

ل����ل����م����ك����ارم امل���ل���ك���ي���ة

ل�ط�ل��ب���������������������ة ال� »48«

الثقافية  اإبداع  موؤ�ش�شة  اأهدت  اجلامعة- 

من  الكاملة  ع����داد  الأ اجل��ام��ع��ة  الفل�شطينية 

ع���وام  الأ ب��ني  ���ش��درت  التي  امل�شرية«  »املجلة 

1957 – 1971.  وت�شلم الهدية رئي�س اجلامع�ة 

لقائ�ه  خ�الل  الزعب�ي  ب�شي�ر  الدكت�ور  بالوكال�ة 

يف مكتبه يف الرابع من اآب مدير عام املوؤ�ش�شة 

املهند�س �شليمان فحماوي بح�شور نائبي رئي�س 

�شياء  والدكتور  جرار  �شالح  الدكتور  اجلامعة 

الدين عرفة. 

املع�سر يفتتح موؤمتر الف�ساد واآثاره على التنمية 
امل�ساركون يدعون اإىل دعم ال�سحافة 

ال���وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  افتتح   اجل��ام��ع��������������������������ة- 

من  الرابع  يف  اجلامعة  يف  املع�شر  رجائي  الدكتور 

الف�شاد  »م��وؤمت��ر  ال���وزراء  رئي�س  عن  مندوبًا  اآب  

والجتماعية«  القت�شادية  التنمية  على   واآث���اره 

اجلامعة  يف  الجتماعي  العمل   معهد  نظمه  الذي 

د. ب�شري الزعبي يلقي كلمته يف املوؤمتر

جانب من احل�شور

التتمة ... �ص3
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اجل�������ام�������ع�������ة- �أبـــــرمـــــت 

اجلامعة وجامعة �شرق البحر 

قرب�س  يف  املتو�شط  بي�س  الأ

اآب  ال���راب���ع م��ن  ال��رك��ي��ة يف 

اأ�شا�شًا  تكون  تفاهم  مذكرة 

يف  اجلامعتني   ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون 

بداية  ردن��ي��ة«  »الأ تطرح  وق��ت 

العام اجلامعي املقبل برناجما 

على  ال��رك��ي��ة  ال��ل��غ��ة  لتعليم 

م�شتوى البكالوريو�س.

التفاهم  م��ذك��رة  ووقع  

رئي�س اجلامعة بالوكالة الدكتور ب�شري الزعبي 

وعن اجلامعة الركية رئي�شها الدكتور عبداهلل 

اجلامعة  رئي�س  نائبي  بح�شور  »اوزت��وب��ارك« 

الدكتور �شياء الدين عرفة والدكتورعبدالكرمي 

الركية  اجلامعة  رئي�س  وم�شاعد  الق�شاة 

الدكتور حممد �شالمة.

التعاون  اآف��اق  فتح  املذكرة  بنود  وتت�شمن 

هيئة  اأع�شاء  زيارات  وتبادل  والبحثي  العلمي 

يف  وامل�شاركة  الطالبية  وال��زي��ارات  التدري�س 

اجلامعة تطرح برناجمًا يف اللغة الرتكية

توقيع مذكرة تفاهم

ف كتاب  اجلامعة- تعتزم احلكومة ال�شينية تقدمي ثالثة الآ

باللغة ال�شينية للجامعة.

�شالح  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

ال�شابع  يف  ت�شو«  وان  »لي  ال�شيني  الثقايف  امل�شت�شار  ج��رار 

والع�شرين من متوز املا�شي.

زي��ادة  يف  �شت�شهم  التي  الهدية  ه��ذه  ج��رار  الدكتور  وثمن 

املخزون اللغوي لطلبة اجلامعة الدار�شني للغة ال�شينية اإىل جانب 

معرفتهم واطالعهم على ثقافة وح�شارة وتقاليد ال�شني خالل 

حقب تاريخية خمتلفة. كما اأ�شاد الدكتور جرار خالل اللقاء الذي 

جنبية الدكتور اأحمد جمدوبة ومدير  ح�شره عميد كلية اللغات الأ

مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي بعالقات التعاون بني 

من  كان  والتي  التعليمية  املجالت  يف  خ�شو�شًا  وال�شني  ردن  الأ

ثمرتها تربع احلكومة ال�شينية مبخترب للغة ال�شينية  للجامعة.

ف كتاب �سيني هدية للجامعة ثالثة الآ

التعاون  تعزيز  على  ب��الده  حكومة  حر�س  ال�شيني  ال�شيف  اأك��د  ب��دوره 

العلمي والثقايف مع اجلامعة م�شيدًا باهتمامها بتدري�س اللغة ال�شينية �شمن 

برنامج بكالوريو�س اللغة ال�شينية – اإجنليزي.

جانب من اللقاء

اإج��راء  وت�شجيع  واملنتديات  املوؤمترات  اإقامة 

الهتمام  ذات  العلمية  والبحوث  الدرا�شات 

عن  ال�����ش��ادرة  املن�شورات  وت��ب��ادل  امل�شرك 

اجلامعتني .

وخ�����الل ال���ل���ق���اء ال�����ذي ج��م��ع ال��دك��ت��ور 

"اوزتوبارك" اأكد اجلانبان  والدكتور  الزعبي 

ليات املنا�شبة لتنفيذ بنود  اهتمامهما بو�شع الآ

هذه املذكرة خدمة مل�شالح  ال�شعبني ال�شقيقني 

ردين والركي . الأ

واأط���ل���ع ال���دك���ت���ور ال��زع��ب��ي 

اجلامعة  م�شرية  على  ال�شيف 

اإجن��ازات علمية  وما حققته من 

امل�شتويات  جميع  على  وبحثية 

امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة 

والتو�شع الذي �شهدته وتركيزها 

اجلامعات  على  الن��ف��ت��اح  على 

العاملية .

بدوره اأثنى ال�شيف على دور 

دعم  يف  وم�شاهمتها  اجلامعة 

ردنية الركية خ�شو�شًا اهتمامها  العالقات الأ

بتعليم اللغة الركية التي �شت�شبح العام القادم 

برناجمًا درا�شيًا يف مرحلة البكالوريو�س.

�شنويًا  ت�شتقبل  ردنــيــة"  "�لأ اأن  اإىل  ي�شار 

جانب  اإىل  كلياتها  يف  للدرا�شة  اأت��راك��ًا  طلبة 

ان�شمام بع�شهم لتعلم اللغة العربية يف برامج 

للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  الدويل  املعهد 

بغريها .

زيارات ووفود



�

املع�سر يفتتح موؤمتر الف�ساد واآثاره على التنمية 
امل�ساركون يف املوؤمتر يدعون اإىل دعم ال�سحافة 

وه�����دف امل���وؤمت���ر ال���ذي 

ح�شره رئي�س حمكمة  التمييز 

الق�شائي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 

ال��وزين ووزي��را  على رات��ب  الأ

توفيق  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����ش��وؤون 

لل�شوؤون  كري�شان  والدولة 

العمو�س  اإبراهيم   القانونية 

ون�������واب رئ���ي�������س اجل��ام��ع��ة 

واأع�شاء جمل�س هيئة مكافحة 

الكليات  وع���م���داء  ال��ف�����ش��اد 

الف�شاد  وو�شف  تو�شيح  اإىل 

بجميع اأ�شكاله وك�شف مواطنه للحد من انت�شاره 

يف املجتمع.

وا�شتعر�س رئي�س اجلامعة بالوكالة الدكتور 

ب�شري الزعبي اهتمام القيادة الها�شمية باإيجاد 

منظومة من القوانني التي تراقب عمل املوؤ�ش�شات 

ردنية. منذ تاأ�شي�س الدولة الأ

ردنية  الأ الدولة  الزعبي اإن  الدكتور  وق��ال 

بحكوماتها املتعاقبة �شارت يف خطى جادة نحو 

تعد  التي  وامل�شاءلة   بال�شفافية  الوعي  تعميق 

جوهرمكافحة الف�شاد ول تفتقر اإىل الت�شريعات 

بقدر ما حتتاج اإىل اإمناء ثقافة الرقابة وامل�شاءلة 

لتواجه ثقافة الف�شاد بكافة اأ�شكاله. 

بح�شب  ردن  الأ فاإن  للزعبي  للدكتور   ووفقا 

التناف�شية العاملي  تقرير  موؤ�شرات احلاكمية يف 

بعد  العربية   ال��دول  بني  الثانية  املرتبة  يحتل 

مارات  العربية املتحدة يف موؤ�شرات احلاكمية   الإ

�شمل  وال��ذي   2009 لعام  التناف�شية  تقرير   يف 

الف�شاد  مكافحة  هيئة  رئي�س  دول��ة.  وقال   133

الدكتور عبد ال�شخانبة اإن اآفة الف�شاد اأ�شبحت 

ال��دول  تواجه  التي  امل�شكالت  واأك��رب  اأك��ر  من 

مع  النامية  اأو  منها  املتقدمة  �شواء  واملجتمعات 

نابع  وذل��ك  الظاهرة  هذه  حجم  يف  الختالف 

ال�شائدة  والعادات  والقيم  الثقافة  اختالف  من 

واأ�شاليب  والقت�شادية  ال�شيا�شية  والهياكل 

ردن  دارة املتبعة يف تلك الدول. وزاد اأننا يف الأ الإ

ردن  بف�شل التوجيهات امللكية ال�شامية ليكون الأ

قانون  اإع���داد  مت  املتقدمة  ال���دول  م�شاف  يف 

لتوحيد اجلهود  الف�شاد  مكافحة  خا�س لهيئة 

ردن  وح�شرها يف جهة  واحدة. واأ�شار اإىل اأن الأ

يعترب من الدول الرائدة التي عملت على توفري 

املوؤ�ش�شي  ط���ار  والإ الت�شريعية  البيئة  وتطوير 

من  ع��دد  اإن�����ش��اء  خ��الل  م��ن  الف�شاد  ملكافحة 

وهيئة  املحا�شبة  ديوان  الرقابية مثل  املوؤ�ش�شات 

وراق املالية وديوان املظامل. الأ

واأكد  الدكتور ال�شخانبة اأن الهيئة اعتمدت 

التخطيط  ال�شراتيجي مرتكزًا اأ�شا�شيًا واأ�شلوب 

اأعدت ا�شراتيجية  اأن الهيئة  مبينًا  لها   عمل 

وطنية ملكافحة الف�شاد والوقاية منه اأُطلقت عام 

الف�شاد  ملمار�شة  املتاحة   الفر�س  2008 لتقليل 

بيئة  واإي���ج���اد  العام واخلا�س  ال��ق��ط��اع��ني  يف 

اأ�شار  جهته  من  جاذبة.  اقت�شادية وا�شتثمارية 

معهد  عميد  للموؤمتر  التح�شريية  اللجنة  رئي�س 

حمود  الدكتور  اجلامعة  يف  الجتماعي  العمل 

عليمات يف اختتام املوؤمتر اإىل تعزيز ال�شفافية 

والنزاهة الوطنية وتكوين راأي عام �شد الف�شاد 

وحتر�س  الف�شاد  حتارب  اإيجابية  بيئة  واإيجاد 

على قيم العدالة وامل�شاواة. واأكد اأهمية التعاون 

الك�شف  بهدف  الف�شاد  مكافحة  موؤ�ش�شات  بني 

منه  وال��وق��اي��ة  منابعة  وجتفيف  الف�شاد  ع��ن 

ثقة  وتر�شيخ  باملجتمع  النزاهة  مبادىء  وتعزيز 

النا�س باملوؤ�ش�شات الوطنية.

على  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف  امل�شاركون  و���ش��دد 

املهم  ل��دوره��ا  ال�شحافة احل��رة  ���ش��رورة دع��م 

وزيادة  املعلومات  ن�شر  ويف  الف�شاد  مكافحة  يف 

وعي اجلماهري مب�شكالته واأكدوا دور الهيئة يف 

الك�شف  يف  املوؤ�ش�شية  احلاكمية  مبادئ  تعزيز 

عن ق�شايا الف�شاد.

داري واملوؤ�ش�شي اأكد امل�شاركون  ويف املحور الإ

يف  املوؤ�ش�شي  ط����ار  والإ دارة  الإ فاعلية  اأهمية 

ال��وق��اي��ة م��ن ال��ف�����ش��اد وم��ك��اف��ح��ت��ه م��ن خ��الل 

الداخلية  والرقابة  القانون  حكم  من  كل  تعزيز 

بني  والتن�شيق  وال�شفافية  وامل�شاءلة  واخلارجية 

املوؤ�ش�شات املعنية.

ويف املحور القانوين واملوؤ�ش�شي عر�س 

ت�شمل  التي  النزاهة  منظومة  الباحثون 

�شمان  وقانون  املحا�شبة  دي��وان  قانون 

وقانون  املعلومات  على  احل�شول  ح��ق 

مكافحة  وقانون  الف�شاد  مكافحة  هيئة 

موال وقانون اإ�شهار الذمة املالية  غ�شل الأ

وقانون ديوان املظامل.

كما عر�س الباحثون و�شائل الوقاية 

اإ�شالمية  نظر  وجهة  م��ن  الف�شاد  م��ن 

ال��دول  يف  املظامل  دي��وان  اإىل  م�شريين 

ب�شلطات  ي��ت��م��ت��ع  وال�����ذي  ���ش��الم��ي��ة  الإ

ق�شائية واإدارية و�شيا�شية وا�شعة.

اإن�شاء حمكمة  ودعا امل�شاركون اإىل �شرورة 

متخ�ش�شة بق�شايا الف�شاد.

العلمية  القيمة  الزعبي  الدكتور  وثمن 

والثقافية والفكرية لهذه الهدية التي �شتو�شع 

يف مكتبة اجلامعة خلدمة طلبتها والباحثني 

فيها ل�شتمالها على بحوث ودرا�شات تتناول 

والثقافية  العلمية  التخ�ش�شات  خمتلف 

بالعالقة  فحماوي  اأ�شاد  ب��دوره  داري���ة.   والإ

ال�شقيقني  ال�شعبني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  خ��وي��ة  الأ

امللكية  املكارم  مثمنًا  والفل�شطيني  ردين  الأ

ال�شامية لت�شهيل قبول طلبة فل�شطينيني من 

ردنية.   الأ اجلامعات  يف  للدرا�شة   48 عرب 

ال�شبان  اأنقذت  امللكية  املكارم  اأن هذه  واأكد 

حل  على  وعملت  ال�شياع  من  الفل�شطينيني 

اأن عدد  ثقافية بني �شفوفهم مو�شحًا  اأزمة 

الطلبة الفل�شطينيني الدار�شني يف اجلامعات 

ف  الآ  9-8 ب��ني  ح��ال��ي��ًا  ي����راوح  ردن���ي���ة  الأ

واأثنى على م�شتوى خريجي   . طالب وطالبة 

الذين  الفل�شطينيني  الطلبة  من  ردن��ي��ة«  »الأ

منا�شب  وت��ق��ل��دوا  مهمة  ق��ي��ادات  اأ�شبحوا 

مكانيات  بالإ ال�شدد  هذا  يف  م�شيدًا  رفيعة 

علميًا  طلبتها  عداد  لإ ردنية  الأ توفرها  التي 

وبحثيًا. 

ت��������������ث��������������م��������������ن

ف������ل�������������س������ط������ي������ن������ي

ل�����ل�����م�����ك�����ارم امل���ل���ك���ي���ة

»48« ال�  ل�ط�ل��ب���������������������ة 

من املوؤمتر

تتمات
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الثامن  اأقيمت يف  واأ�شاف خالل حما�شرة 

من اآب بعنوان »ذاكرة ال�شيا�شة وزمن الإعالم«. 

ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���را  ح�شرها  اجل��ام��ع��ة،  يف 

نبية  والثقافة  العايد،  علي  والت�شال  ع��الم  الإ

ب�شري  الدكتور  بالوكالة  اجلامعة  ورئي�س  �شقم، 

ك��ادمي��ي��ني  ال��زع��ب��ي، وم��ف��ك��رون، وع���دد م��ن الأ

اأن  وخارجها  اجلامعة  داخ��ل  م��ن  وامل�شوؤولني 

خبيثة  لعبة  اأحيانا  معنا  تلعب  املا�شي  اأح��داث 

ل نفلت منها، اإل بجهد كبري، ذلك اأن الذاكرة 

املجروحة واملكبوتة غالبا ما توؤدي اإىل الغلو يف 

ردات الفعل على اأحداث احلا�شر.

للتعلق  م��ط��اب��ق��ة  ال���ذاك���رة  لي�شت  وق����ال: 

باملوروث، ول يفر�س تن�شيطها بال�شرورة خيار 

مبنحى  ي�شي  خ��ري  الأ فهذا  بالتقاليد،  التم�شك 

التقليدي  فكري و�شيا�شي ل يكتفي بالدفاع عن 

املعيارية  اإ�شفاء  اإىل  ينزع  بل  احلديث،  بوجه 

مانة  الأ من  نوعا  ويفر�س  عليه  النموذجية  اأو 

للما�شي .

رادة الواعية يف تن�شيط  واأ�شاف: ت�شتدعي الإ

الفردية  خ��الق��ي��ة  الأ ال��دواف��ع  ومعها  ال��ذاك��رة 

املا�شي  اإىل  نعود  ح��ني  �شيما  ل  وال�شيا�شية، 

امل�شتقبل،  ن�شت�شرف  اأو  احلا�شر،  عن  لنتحدث 

جاك  الفرن�شي  امل�شتعرب  قول  حد  على  فنحن 

الذكرى،  من  امل�شتقبل  ن�شحب  ما  غالبا  بريك، 

التي  �شل(  الأ تاأملنا يف �شناعة )خرافات  فاإذا 

النظر  معر�س  يف  بي�شون  اأحمد  عنها  يتحدث 

لطوائف  املنف�شل  التاريخ  )اأبهة  ي�شميه  ما  يف 

التعبئة  �شيا�شة  اأن م�شروعية  لنا  يتبني  لبنان(، 

مع  اأمرها  تتدبر  والتهام  التنديد  اأو  والتربير، 

احلاجة  بح�شب  القريب  اأو  البعيد،  املا�شي 

مقدمتهم  ويف  املتحكمني،  القادة  على  وي�شعب 

رغبتهم  يخفوا  اأن  واجل��اذب��ي��ة،  امل��وه��ب��ة  ذوو 

اجلمعية،  الذاكرة  على  ال�شيطرة  يف  اجلاحمة 

وعلى  اإن��ع��ا���ش��ه��ا،  بحجة  اخ��راع��ه��ا  فيعيدون 

منابع  على  ال�شتيالء  اإىل  يطمحون  النحو  هذا 

امل�شروعية . وقال: حتتاج املجتمعات التي تن�شد 

ال�شلم بعد احلرب اإىل معاجلة الذاكرة والعمل 

على �شفائها، فحني نتذكر امل�شائب نتذكر من 

انتقاما  ذلك  ويكون  عليه  فناأخذها  لنا  اأنزلها 

واإن ب�شورة رمزية.

ال�شياق  ه��ذا  يف  ال�شيا�شة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

تتحمل عبئا �شعبا ل �شيما يف جمتمعات ما بعد 

هلية . احلروب الأ

ولفت اإىل اأنه يف بلد كلبنان لي�شت الذاكرة 

يعاد تركيبها م�شركة، فالذاكرة اخلا�شة  التي 

مو�شوع  هي  �شيا�شية،  جماعة  اأو  طائفة  بكل 

عن  البحث  اأهمية  يزيد  مما  ول  الأ ال�شناعة 

احلقيقة، لكن البحث عن احلقيقة يتطلب جهدا 

ول  الأ ق�شده  امل�شاحلة  تكون  اأن  على  م�شركا 

واحلقيقة �شرطا للم�شاحلة.

وهو  ع���الم  الإ اأن  يقال  ما  كثريا  واأ���ش��اف: 

ان�شغاله  بفعل  ينزع  باحلقيقة،  معني  �شا�س  بالأ

بال  الن�شيان  اإىل  دفعنا  نحو  الراهنة  باللحظة 

غفران .

ينتبه ب�شكل  وبني: لعل بع�شه )الإعالم( ل 

ال�شريع  الزمن  زمنني،  نعي�س يف  اأننا  اإىل  كاف 

واملفاجاأة  وال�شورة  احل��دث  وزم��ن  واملت�شارع، 

امل�شاعر  تكون  زمن  الطويل،  والزمن  ث���ارة  والإ

املواقف  اتخاذ  زمن  وتطورها  راء  والآ والنوازع 

والقرارات وزمن �شناعتها .

ح���داث  الأ ذاك���رة  ت��ك��ون  م��ا  غالبا  وقال:  

ب���ط���ال وال���ث���ورات واحل��رك��ات  واحل�����روب والأ

حا�شي�س وطرائق  ال�شعبية، وذاكرة العقليات والأ

فكار واقتبا�شها . العي�س وتبادل الأ

الدكتور  اأدارها  التي  املحا�شرة،  نهاية  ويف 

الثقافية  ال��دائ��رة  ونّظمتها  احل�شرمي  عمر 

م��داخ��الت  بع�س  على  م��ري  ال��دك��ت��ور  اأج���اب 

واأ�شئلة احل�شور.

الثامن من  التقى يف  وكان الدكتور الزعبي 

ل�شوؤون  الدولة  وزير  بح�شور  الدكتور مري  اآب 

الإعالم والت�شال علي العايد وال�شفري اللبناين 

�شربل عون ونائب رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة 

عدنان اأبو عودة ونواب رئي�س اجلامعة.

مبنا�شبة  بال�شيف  الزعبي  الدكتور  ورحب 

لقاء حما�شرة  لإ وتلبية دعوتها  للجامعة  زيارته 

وزم��ن  ال�شيا�شة  ذاك����رة  ب��ع��ن��وان  رح��اب��ه��ا  يف 

الإعالم.

وقدم الدكتور الزعبي لل�شيف ملحة موجزة 

حول م�شرية اجلامعة وتطورها.

فرع  اإن�شاء  يف  املهمة  التحولت  اإىل  واأ�شار 

تعليمية جاذبة  العقبة خللق فر�س  اجلامعة يف 

يف املنطقة وخدمة قطاعات تنموية يف جمالت 

وتكنولوجيا  وال�شتثمار  وال�شياحة  البحار  علوم 

املعلومات.

من جهته اأعرب الوزير اللبناين عن �شعادته 

كادمييني  بزيارة اجلامعة واللتقاء بنخبة من الأ

واملثقفني.

عالم اللبناين: الذاكرة املجروحة واملكبوتة وزير الإ
غالبًا ما توؤدي اإىل الغلو

حقائب  عدة  مري  الدكتور  تقلد 

وزارية يف عدد من احلكومات اللبنانية 

الثقافة  وزارة  منها   ،2005 العام  منذ 

واخلارجية  املحلية  والتنمية  والبيئة 

بالوكالة.

التدري�س  يف  مري  الدكتور  وعمل 

جامعات  يف   2005-1983 عامي  بني 

وجنيف  والبلمند،  يو�شف  القدي�س 

واأم�����������ش�����ردام احل������رة وه����ارف����ارد 

العربية  للدرا�شات  البابوي  واملعهد 

�شالمية. والإ

منها  اإ���ش��دارات  م��ري  وللدكتور 

الدين والقانون واملجتمع/ مدينة على 

جبل: عن الدين وال�شيا�شة يف اأمريكا/ 

بعنوان  وكتاب  املقد�س  الكتاب  با�شم 

متعرجة  ب��اأح��رف  م�شتقيمة  �شطور 

الدرا�شات  من  الع�شرات  جانب  اإىل 

ديان. واملقالت عن حوار الثقافات والأ

درج��ة  على  م��ري  الدكتور  وح��از 

من  ال�شيا�شية  العلوم  يف  ال��دك��ت��وراه 

جامعة باري�س العا�شرة الفرن�شية.

الدكتور طارق مرتي
يف �سطور...

تتمات
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دارة حمطات البحوث الزراعية واأخرى لإ
اجلامعة- اأ�شدر جمل�س اجلامعة تعليمات 

الزراعية ن�س  البحوث  جديدة حول حمطات 

تتاألف  �شوؤونها  دارة  لإ جلنة  ت�شكيل  على  فيها 

اجلامعة  رئي�س  يعينهم  اأ�شخا�س  ثمانية  من 

والتدريب  البحوث  معهد  عميد  من  بتن�شيب 

ر�شاد والتعليم الزراعي يف اجلامعة. والإ

املحطات  احتياجات  توفري  اللجنة  وتتوىل 

غرا�س التدريب،  من املواد واللوازم وغريها لأ

وو�شع اخلطط التنموية وو�شع خطط لت�شويق 

منتجات املحطات. 

مرة  التعليمات،  مبوجب  اللجنة،  وجتتمع 

واحدة يف بداية كل ف�شل درا�شي اأو كلما دعت 

على  التعليمات  ن�شت  كما  ل��ذل��ك.  احل��اج��ة 

رئي�س  من  بقرار  يعني  للمحطات  مدير  تعيني 

معهد  عميد  من  تن�شيب  على  اجلامعة  بناء 

ر�شاد والتعليم الزراعي  البحوث والتدريب والإ

يف اجلامعة ملدة �شنتني قابلة للتجديد ويرتبط 

م�شوؤوًل  ويكون  املحطات  جلنة  برئي�س  اإداري��ًا 

ح�شن  ي�شمن  مبا  املحطات  �شوؤون  اإدارة  عن 

�شري العمل فيها.

ت�صويق منتجات املحطات 

ويف جمال ت�شويق منتجات املحطات، بينت 

اأ�شواق  يف  بيعها  اإىل  �شي�شار  اأن��ه  التعليمات 

طريق  ع��ن  املركزية  وال��ف��واك��ه  اخل�����ش��راوات 

جلنة  بوا�شطة  اختياره  يتم  اأك��ر  اأو  و�شيط 

�شول،  حمطات    البحوث الزراعية ح�شب الأ

)املنتج  الت�شديرية  التعاقدية  الزراعات  وبيع 

التعاقدي( من خالل اأية جهة ت�شديرية تراها 

جلنة املحطات منا�شبة. كما ن�شت على بيعها  

والعاملني  للطالب  البحوث  حمطات  داخ��ل 

املعهد،  م�شتودع   اأم��ني  املحطات بوا�شطة  يف 

من  بتن�شيب  بيعه  امل��راد  املنتج  اأ�شعار  وحتدد 

�شعار  مدير حمطات البحوث الزراعية وفقًا لأ

وم�شادقة  اجلملة  اأ�شواق  يف  الدارجة  البيع 

عميد املعهد اأو نائبه.

ت�شلم  التعليمات،  مبوجب  امل��ق��رر،  وم��ن 

اأمناء  من  البيع  عملية  من  املح�شلة  املبالغ 

امل�شتودعات املعنيني اإىل وحدة ال�شوؤون املالية 

يف مدة اأق�شاها )48( �شاعة، اأما اأمني م�شتودع 

املعهد فيقوم باإيداع املبالغ املح�شلة من عملية 

البيع يف ح�شاب اجلامعة لدى بنك القاهرة/

غوار/معدي خالل )48( �شاعة  عمان– فرع الأ

حتت طائلة امل�شووؤلية املالية والقانونية. ويلزم 

باإر�شال  ال��زراع��ة  كلية  وعميد  املعهد  عميد 

التقارير ال�شهرية للمبيعات اإىل مدير ال�شوؤون 

الداخلية، وفيما يخ�س  الرقاية  املالية ومدير 

اجلهات  ت��ق��وم  امل��دع��وم��ة  ب��ح��اث  الأ م�شاريع 

املعنية بتزويد عميد املعهد بن�شخة من م�شروع 

البحث واملخ�ش�شات الالزمة له.

 

بحاث نتائج الأ

بينت  ال��ب��ح��وث،  عملية  اإج����راءات  وح��ول 

التعليمات اأنه �شي�شار اإىل اإدخال جميع املواد 

بحاث اأو غريها يف  املنتجة �شواء كانت من الأ

�شول،  �شجالت املحطات وتخرج منها ح�شب الأ

العينات  باإخراج  للباحث  التعليمات  و�شمحت 

الالزمة لبحثه بعد اإعالم مدير املحطات بذلك 

خراج الر�شمية  ويتم ذلك مبوجب م�شتندات الإ

عميد  ويرفع  امل�شتودع،  اأم��ني  عن  ال�شادرة 

�شاماًل كل  تقريرًا  رئي�س اجلامعة  اإىل  املعهد  

املختلفة  املحطات  اأن�شطة  يت�شمن  اأ�شهر  �شتة 

واأية اأمور اأخرى لها عالقة باملحطات.

تعليمات جديدة لت�سويب
اأو�ساع اأع�ساء هيئة التدري�س غري املثبتني...

اجلامعة  عمداء  جمل�س  عدل  اجلامعة- 

ع�شاء  اإجراءات متديد اأو اإنهاء فرة التجربة لأ

هيئة التدري�س من غري املثبتني. 

للهيئة  جديدة  تعليمات  املجل�س   واأ�شدر 

تويل عميد  فيها  تقرر  التدري�شية يف اجلامعة 

كل كلية اإحالة اأ�شماء اأع�شاء الهيئة التدري�شية 

ق�شام  الأ اإىل  املثبتني  غري  من  الكلية  تلك  يف 

التجربة  ال��راأي يف متديد فرة  ب��داء  لإ املعنية 

هيئة  ع�شو  عمل  واإن��ه��اء  مت��دي��ده��ا  ع��دم  اأو 

اإرف��اق  ���ش��رورة  التعليمات  وبينت  التدري�س. 

جتربة  ف��رة  مت��دي��د   ( من���وذج  يف  املعلومات 

ع�شو هيئة التدري�س( املعد لهذه الغاية. 

وقررت التعليمات اأنه يف حال ورود تقريرين 

عن �شنتني متتاليتني يقل التقدير العام فيهما 

يعترب  التجربة  ف��رة  خ��الل  نقاط   )3( ع��ن 

تعيني ع�شو هيئة التدري�س منتهيًا حكمًا. 

ب�شرورة  الكلية  عميد  التعليمات  واألزمت  

ق�شام على جمل�س  عر�س تو�شيات جمال�س الأ

اإىل رئي�س اجلامعة  تن�شيبه  الكلية الذي يرفع 

ليحيلها اإىل جمل�س العمداء. 

ويف هذا ال�شدد حددت التعليمات �شروط 

تقييمه  يخ�شع  الذي  املتفرغ،  املحا�شر  تعيني 

هيئة  ع�شو  تقييم  فيها  يتم  ال��ت��ي  للطريقة 

على  التعليمات  ا���ش��رط��ت  ح��ي��ث  ال��ت��دري�����س 

املحا�شر املتفرغ الذي يحمل درجة الدكتوراه 

اأن  م�شاعد  اأ���ش��ت��اذ  رت��ب��ة  م��ن  يعادلها  م��ا  اأو 

ق��ل غري  الأ على  بحثني  ن�شر  له  يقبل  اأو  ين�شر 

فيهما  ويكون  اجلامعية  الر�شائل  من  م�شتلني 

باحثًا منفردًا اأو رئي�شًا اأثناء خدمته حما�شرًا 

التوفل  على  يح�شل  واأن  اجلامعة  يف  متفرغًا 

مبعدل ل يقل عن ) 550( ما مل تكن درجاته 

العلمية قد مت احل�شول عليها من جامعة تدر�س 

الناطقة  ال��دول  اإح��دى  من  الجنليزية  باللغة 

بها، واأن ل يقل تقديره يف اأي فقرة من فقرات 

تقرير رئي�س الق�شم وتقرير العميد عن ثالث 

نقاط.

اأما بالن�شبة ل�شروط تعيني املحا�شر املتفرغ 

الذي يحمل درجة املاج�شتري من رتبة مدر�س، 

فقد ن�شت التعليمات على اأن ين�شر اأو يقبل له 

من  م�شتل  غري  ق��ل  الأ على  واحد  بحث  للن�شر 

الر�شائل اجلامعية واأن يكون فيه باحثا رئي�شًا 

التوفل مبعدل ل  واأن يح�شل على  اأو منفردًا، 

درجاته  من  اأي  تكن  مل  ما   )550( عن  يقل 

من  عليها  احل�شول  مت  قد  اجلامعية  العلمية 

اإح��دى  من  الجنليزية  باللغة  تدر�س  جامعة 

الدول الناطقة بها، واأن ل يقل تقديره يف اأية 

الق�شم وتقرير  فقرة من فقرات تقرير رئي�س 

العميد عن ثالث نقاط. 

�ضاءات اإ
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ال�شتزراع  وح��دة  تنفذ  اجلامعة- 

ال��ب��ح��ري��ة يف  ال��ع��ل��وم  كلية  ال��ب��ح��ري يف 

نتاج   ردنية/العقبة م�شروعًا لإ اجلامعة الأ

اإىل ف�شيلة  املحار العمالق الذي ينتمي 

�شداف البحرية. الأ

بدعم  ينفذ  ال��ذي  امل�شروع  ويهدف 

من �شندوق البحث العلمي التابع لوزارة 

بناء  اإىل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

ردنية يف هذا املجال كون هذه  القدرات الأ

عالية  اقت�شادية  بقيمة  تتمتع  ح��ي��اء  الأ

اخلا�شة  �شواق  الأ يف  ا�شتخدامها  نتيجة 

ولقيمتها  البحرية  واملعار�س  باملتاحف 

الغذائية يف كثري من دول العامل.

وزار خرباء تايلنديون موقع امل�شروع 

يف حم��ط��ة ال��ع��ل��وم ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة 

واأج��روا  والريموك  ردن��ي��ة  الأ للجامعتني 

التي  ال���ش��ت��زراع  عمليات  م��ن  �شل�شلة 

البيو�س  وجمع  التفريغ  تقنيات  �شملت 

من  بالريقات  العناية  ثم  وم��ن  امللقحة 

اأجل تكثريها.

ال��زب��دة من  ال��دك��ت��ور حممد  وق���ال 

الفريق  زي��ارة  اإن  البحرية  العلوم  كلية 

متت  اأ�شبوعني  ا�شتمرت  التي  التايلندي 

نتاج اأ�سداف م�سروع لإ

بحرية يف اأردنية العقبة
بالتعاون مع ال�شفارة التايلندية يف عمان 

للبحث  بروت�شاب  مكتب  مع  وبالتن�شيق 

تايلند.  يف  البحري  ال�شتزراع  وتطوير 

التايلندي، مديرة  الفريق  رئي�شة  واألقت 

مركز بروت�شاب اخلبرية الدكتورة جنتانا 

نوجنرادا حما�شرات علمية حول و�شائل 

�شداف البحرية واإكثارها اإىل  ا�شتزراع الأ

اأردنيني  باحثني  مع  لقاءات  عقد  جانب 

العلوم  يف  امل�شتقبلي  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 

البحرية. ووفقًا - للدكتور الزبدة- فاإن 

�شديقًا  يعترب  العمالق  املحار  ا�شتزراع 

للبيئة يف مياه البحار وهو هدف رئي�شي 

خليج  يف  يقوم  ا�شتثماري  م�شروع  ي  لأ

�شحافية  ت�شريحات  يف  وزاد  العقبة. 

املحار  ل�شتزراع  الالحقة  امل��راح��ل  اأن 

خ�شو�شًا  اأردن��ي��ة  ك��وادر  تدريب  ت�شمل 

التقنية  ه��ذه  على  العقبة  �شيادي  م��ن 

من  ال��ت��ح��ول  ع��ل��ى  ت�شجيعهم  ب��ه��دف 

اأ�شبحت غري  التي  �شماك  مهنة �شيد الأ

ال�شتزراع  مهن  اإىل  اقت�شاديًا  جمدية 

امل��ردود  حيث  من  اأف�شل  تكون  قد  التي 

القت�شادي لتوافر بيئة بحرية نادرة يف 

خليج العقبة.

جنبية  اجلامعة- اختتم يف كلية اللغات الأ

جنبية  يف اجلامعة اأ�شبوع اأفالم كلية اللغات الأ

اجل��ام��ع��ة.   طلبة  احت���اد  نظمه  ال���ذي  ول  الأ

كلية  عميد  رع��اه  ال��ذي  �شبوع  الأ يف  وعر�شت 

ج��ن��ب��ي��ة ال��دك��ت��ور اأح��م��د جم��دوب��ة  ال��ل��غ��ات الأ

وح�شره اإعالميون وطلبة من جامعات اأردنية، 

اأفالم عاملية تعالج ق�شايا اإن�شانية باأ�شلوب راٍق 

كما تراعي اخل�شو�شيات الثقافية لل�شعوب. 

اللغات  كلية  ع��ن  الحتاد   ع�شو  وق��ال��ت 

اإىل  هدف  �شبوع  الأ اإن  حمدان  اآلء  جنبية  الأ

ال�شعوب  وح�����ش��ارة  بثقافة  الطلبة  تعريف 

وزيادة املخزون اللغوي خ�شو�شًا الدار�شني يف 

الكلية.

اخ�����������ت�����������ت�����������ام

اأ������������س�����������ب�����������وع

اأف����������������������������������الم

ك������������ل������������ي������������ة

ال�����������ل�����������غ�����������ات

ول ج���ن�ب��ي�������������ة الأ الأ

م�سوؤولة �سعودية تطلع على جهود 

اإعداد قيادات متري�سية
للتمري�س  العلمي  املجل�س  رئي�شة  زارت  اجلامعة- 

يف ال�شعودية الدكتورة �شباح  اأبو زيادة كلية التمري�س يف 

الكلية  التقت خاللها عميدة  اآب  الثاين من  اجلامعة يف 

الدكتورة اإنعام خلف .

واأطلعت الدكتورة خلف ال�شيفة ال�شعودية على م�شرية 

يف  التو�شع  خ�شو�شًا  �شهدتها  التي  والتحولت  الكلية 

برامج الدرا�شات العليا ومنها الربنامج الوطني دكتوراه 

متري�شية  ق��ي��ادات  ي�شتهدف اإعداد  ال���ذي  التمري�س 

والتعليمية  وال�شحية  الطبية  املوؤ�ش�شات  احتياجات  ل�شد 

بالكوادر التمري�شية املوؤهلة . واأ�شارت الدكتورة خلف اإىل 

خطط وبرامج الكلية الدرا�شية والتدريبية ل�شمان اإعداد 

امل�شتجدات  مواكبة  على  القدرة  لديها  متري�شية  كوادر 

العلمية والعملية يف التخ�ش�شات التمري�شية املختلفة .

وجرى خالل اللقاء الذي ح�شره عدد من امل�شوؤولني 

املمر�شني  ون��ق��اب��ة  ردين  الأ التمري�شي  امل��ج��ل�����س  يف 

بحث  التدري�س  هيئة  واأع�����ش��اء  ردن��ي��ة  الأ واملمر�شات 

التعاون والتن�شيق بني الكلية واملجل�س العلمي  للتمري�س 

يف ال�شعودية ان�شجامًا مع العالقات التاريخية الرا�شخة 

ردن وال�شعودية . بني البلدين ال�شقيقني الأ

اإعجابها  زيادة عن  اأبو  الدكتورة  اأعربت  من جهتها 

العلمية  امليادين  يف  ردنية  الأ يف  التمري�س  كلية  بتجربة 

والبحثية والتدريبية مبدية رغبتها ال�شتفادة من تراكم 

اخلربات التي تتمتع بها الكلية علميًا وبحثيًا ويف جمالت 

خدمة املجتمع املحلي .

�ضاءات اإ
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الهيئة  اأع�شاء من  تفقد  اجل���ام���ع���ة- 

ثار يف اجلامعة  دارية يف معهد الآ التدري�شية والإ

ثري. ويجري  اآب موقع ياجوز الأ ول من  يف الأ

ثار من م�شتوى  يف املوقع  تدريب طلبة ق�شم الآ

البكالوريو�س واملاج�شتري.

ف����ري����ق م����ن م��ع��ه��د 

ردن��ي��ة ي��زور اآث���ار الأ

ث���ري م��وق��ع ي��اج��وز الأ

ندوة العنف يف اأق�سام الطوارئ يف امل�ست�سفيات

اجل�����ام�����ع�����ة- اأك������د خ����رباء 

وق��ان��ون��ي��ون واأك��ادمي��ي��ون ���ش��رورة 

اأق�شام  يف  العنف  ق�شايا  مواجهة 

امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ال������ط������وارئ  يف 

ومعاجلتها مبا ين�شجم مع التقاليد 

ردين. الرا�شخة يف املجتمع الأ

واأ����ش���اروا خ��الل ال��ن��دوة التي 

ال�شابع  يف  اجل��ام��ع��ة  يف  ع��ق��دت 

وال��ع�����ش��ري��ن م���ن مت����وز امل��ا���ش��ي 

ط��وارئ  اأق�شام  يف  العنف  بعنوان 

ردن���ي���ة  الأ اجل��م��ع��ي��ة  نظمتها  امل�شت�شفيات 

خالقيات العمل واملهنة بالتعاون مع اجلامعة  لأ

والتحديات  الظاهرة  هذه  تفاقم  اأ�شباب  اإىل 

تكاتف  واأهمية  الطوارئ  اأق�شام  تواجهها  التي 

ل��ه��ا لتمكني  ل��و���ش��ع ح���د  ال��وط��ن��ي��ة  اجل���ه���ود 

اأكمل  على  بواجبها  القيام  من  امل�شت�شفيات 

وجه.

�شبق الرئي�س الفخري  وقال رئي�س الوزراء الأ

للجمعية اأحمد عبيدات اإن اإن�شاء اجلمعية عام 

ردين  الأ املجتمع  حلاجة  ا�شتجابة  جاء   2004

فراد واملوؤ�ش�شات  لوجود اإطار موؤ�ش�شي يتيح لالأ

العام  الوعي  م�شتوى  لرفع  خالله  من  العمل 

باأهمية اللتزام باأخالقيات العمل واملهنة وفق 

معايري مو�شوعية.

واأ�شاف اأن ظاهرة العنف يف امل�شت�شفيات 

والعتداء على الكوادر الطبية اأ�شبحت ت�شغل 

معربًا  �شنوات  عدة  منذ  ردين  الأ العام  الراأي 

�شامل  ت�شخي�س  اإىل  التو�شل  يف  اأم��ل��ه  ع��ن 

على جذورها  والتعرف  املقلقة  الظاهرة  لهذه 

اإىل مقاربة مو�شوعية متوازنة حتدد  للو�شول 

طراف  الأ م�شوؤولية كل طرف من  من خاللها 

ذات العالقة.

اإىل  تتطلع  اجلمعية  اأن  ع��ب��ي��دات  واأك���د 

هذه  معاجلة  تتم  اأن  على  وحتر�س  امل�شتقبل 

ت�شمل  بحيث  املختلفة  ب��ع��اده��ا  ب��اأ ال��ظ��اه��رة 

وتركز  الت�شريعية  ط��ر  والأ داري���ة  الإ اجلوانب 

�شا�س والهدف والو�شيلة. نه الأ ن�شان لأ على الإ

ولفت رئي�س حمكمة التميز رئي�س املجل�س 

اأن جرمية  اإىل  الوزين  راتب  على  الأ الق�شائي 

جهزة  الدولة ورجال الأ العتداء على موظفي 

حمكمة  اخت�شا�س  م��ن  اأ���ش��ب��ح��ت  م��ن��ي��ة  الأ

همية  الأ عطائها  لإ وذل��ك  الكربى  اجلنايات 

الالزمة.

واأ�شار اإىل اأن ظاهرة العنف يف امل�شت�شفيات 

اإنها  بل  ردنية  الأ امل�شت�شفيات  تقت�شرعلى  ل 

املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  مبينًا  عامليًا  منت�شرة 

وامتد  مت�شابهة  ح���الت  �شهدت  م��ري��ك��ي��ة  الأ

العنف فيها اإىل غرف النتظار واأماكن معاجلة 

املر�شى.

ودعا الوزين اإىل معاجلة ظاهرة العنف يف 

طباء  الأ تدريب  زيادة  خالل  من  امل�شت�شفيات 

م��ن  ب��الأ املكلفني  ���ش��خ��ا���س  والأ وامل��م��ر���ش��ني 

املراقبة  وزي����ادة  ال��و���ش��ع  تهدئة  كيفية  على 

واأق�شام  ال��ط��وارئ  اأق�شام  ب��ني  التكنولوجية 

امل�شت�شفيات. و�شلط نائب رئي�س اجلامعة مدير 

عبدالكرمي  الدكتور  اجلامعة  م�شت�شفى  عام 

يف  العنف  اأ�شباب  على  اأي�شًا  ال�شوء  الق�شاة 

تقدمي  انتظار  ط��ول  ومنها  ال��ط��وارئ  اأق�شام 

مع  والتعامل  والخ��ت��الف  العالج 

ال��ط��اق��م ال�����ش��ح��ي ع��ل��ى ال��ع��الج 

وت��ف��ا���ش��ي��ل ال��ت��اأم��ني ال�����ش��ح��ي. 

النقاب  الق�شاة  الدكتور  وك�شف 

ع��ن وق��وع ث��الث ح��الت عنف يف 

خالل  اجلامعة  م�شت�شفى  طوارئ 

حلها  مت  املا�شية  �شنوات  اخلم�س 

منية  الأ املراكز  اإىل  اللجوء  دون 

موؤكدًا يف هذا ال�شدد اجلهود التي 

اإدارة امل�شت�شفى لالهتمام  تبذلها 

الالزم باملر�شى ومرافقيهم على مدار ال�شاعة 

جواء املنا�شبة لهم. وتوفري الأ

اأبو  �شميح  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  وق��ال 

خالقيات  ن�شانية بالأ الراغب اإن مهنة الطب الإ

املوروثة  ال�شامية  والتقاليد  والقيم  داب  والآ

زل وحتى قيام ال�شاعة �شيواجه اأبناوؤها  منذ الأ

العنف بالعالج ل بالعقاب ومبا يفر�شه عليهم 

الواجب جتاه مر�شاهم واأهليهم.

يف  النتظار  عند  يولد  العنف  اأن  واأ�شاف 

احل��الت  عند  وخ�شو�شًا  امل��راج��ع��ني  زح��م��ة 

امل��ه��ددة  ال��ط��ارئ��ة اخل��ط��رة وذوي احل����الت 

يكون  ال��ع��الج  يف  الن��ت��ظ��ار  اأن  مبينًا  ب��امل��وت 

نتائج  ب��ان��ت��ظ��ار  متعلقة  ���ش��ب��اب  لأ اأح���ي���ان���ًا 

وت�شمنت  ���ش��ع��ة.  والأ امل��خ��ربي��ة  الفحو�شات 

اأق�شام  يف  العنف  واق��ع  بحث  الندورة  حم��اور 

التمري�شية  الكوادر  على  والعتداء  الطوارئ 

منية للعنف يف اأق�شام  واجلوانب القانونية والأ

الطوارئ وخربة م�شت�شفى اجلامعة يف مواجهة 

العنف وعالقة حجم العمل يف اأق�شام الطوارئ 

منظور  م��ن  العنف  م�شكلة  وتف�شري  وو���ش��ف 

نف�شي والعنف يف امل�شت�شفيات من وجهة نظر 

الندوة عدد كبري  اأعمال  �شحفية. و�شارك يف 

يف  طباء  والأ العام  م��ن  والأ القانون  رجال  من 

الطبية  ال�شحة واخلدمات  وزارة  م�شت�شفيات 

وهدفت الزيارة امليدانية اإىل الطالع على 

�شري واإجراءات منهاج التدريب العملي للطلبة 

حيث ا�شتمعوا اإىل �شرح حول نتائج التنقيبات 

حقب  من  اآث��ار  على  املوقع  ويحتوي  ث��ري��ة.  الأ

الكال�شيكية  الع�شور  م��ن  خمتلفة  تاريخية 

�شالمية بكافة مراحلها. والبيزنطية والإ

�ضاءات اإ

جانب من ندوة العنف يف اأق�شام الطوارئ
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ترقيــــات

كلية  من  عربيات  وائل  الدكتور  ترقية  متت  	v

ال�شريعة  اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

كلية  من  احلايك  �شادق  الدكتور  ترقية  متت    v

الربية الريا�شية  اإىل رتبة اأ�شتاذ.

من  عبداجلابر  معت�شم  الدكتور  ترقية  متت   v

اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  والتكنولوجيا   الهند�شة  كلية 

م�شارك.

تهــــانــــــــي

مت ترفيع با�شمة اخلياط املوظفة يف كلية العلوم  	v

اإىل الفئة )اأ( من الدرجة الثانية.

مدير  م�شاعد  �شالمة،  حممد  ال�شيد  ترفيع  مت  	v

الفئة )ب(  اإىل  ال�شراتيجية  الدرا�شات  مركز 

وىل. من الدرجة الأ

رزق ال�شيد زيد كلوب املوظف يف دائرة الإعالم   v

والعالقات العامة مبولود اأ�شماه عبد الرحمن.

مت زفاف زايد الدق�س وعائ�شة اخلطيب املوظفني  	v

يف كلية العلوم.

  تــعـــــــــاز

انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�شيدة هالة   v

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

رئي�س التحرير: كمال فريج 

حترير: وفاء عو�س

الت�صوير الفوتغرايف:

اإياد زاهر ال�صعيد

حممد حممود الطرزي

ردن.عمان الأ

تلفون: -����000 فاك�س: �����00

Email : pcrd@ju.edu.jo

خراج الفني الت�شميم والإ

ردنية مطبعة اجلامعة الأ

البخيت وال�سوارية ي�سدران املعجم املخت�س لل�سيد مرت�سى الزبيدي

اجلامعة- اأ�شدر املحققان الدكتور حممد 

عدنان البخيت والدكتور  نوفان رجا ال�شوارية، 

الزبيدي )ت  لل�شيد مرت�شى  املخت�س  املعجم 

اإبراهيم  العمل  وراج��ع  1791م(،  1205ه����/ 

باج�س، ويرجم املوؤلف يف هذا العمل الوا�شع 

اأخذ  الذين  ال�شيوخ  من  �شخ�شية   )642( ل� 

عنهم اأو اأجازهم اأو ترا�شل معهم اأو التقاهم، 

وتغطي  النا�س.  عامة  من  ف��راد  لأ ترجم  كما 

ال�شحراء  جنوبي  من  العلماء  الراجم  هذه 

وب��الد  ودارف����ور  وم�شر  ف��ري��ق��ي  الإ وال�شمال 

�شنار واجلزيرة العربية وبالد ال�شام والعراق 

اخلارطة  ر�شم  ف��اإن��ه  وب��ال��ت��ايل  ن��ا���ش��ول،  والأ

القرن  خالل  �شالمي  الإ العامل  لقلب  املعرفية 

الثاين ع�شر الهجري/ الثامن ع�شر امليالدي، 

تاآليف  م��ن  املحققان  فهر�شه  م��ا  �شوء  على 

الزبيدي  ال�شيد  اأن  واملعروف  العلماء.   هوؤلء 

كان اإمام جتديد اللغة العربية كما يتبدى ذلك 

من قامو�شه تاج العرو�س الذي يقع يف اأربعني 

�ضدادات اإ

جملدًا على �شوء ن�شر الكويت له.

ولد  الزبيدي  ال�شيد  اأن  بالذكر  اجلدير 

وا�شط  مبدينة  ال�����ش��ادة  اإىل  تنت�شب  ���ش��رة  لأ

ومن  الهند،  اإىل  مبكرة  مرحلة  يف  هاجرت 

مدينة بلجرام هاجر بحرًا يف طلب العلم اإىل 

مدينة زبيد دار العلوم النقلية والعقلية ومنها 

احلجاز  علماء  عن  واأخ��ذ  احلج  فري�شة  اأدى 

وبعد ذلك هاجر اإىل القاهرة وا�شتقر فيها ملدة 

38 عامًا طالبًا للعلم ومدر�شًا وموؤلفًا، األف فيها 

)169( كتابًا ور�شالة يف خمتلف فنون املعرفة 

احلديث  ورواي��ة  ن�شاب  والأ واخل��ط  اللغة  من 

وعلوم ال�شند، وعني ب�شكل خا�س باجلغرافية 

من  يقول:  الزبيدي  ال�شيد  وك��ان  التاريخية.  

املعلوم اأن يف اإحياء اللغة اإحياًء للعلوم.

     واعتمد املحققان على موؤلفات الزبيدي 

وموؤلفات معا�شريه املخطوطة فيها واملطبوعة  

يف تثبيت الن�س. 

     الكتاب �شدر هذا العام عن مركز امللك 

في�شل بالريا�س ويقع يف جملدين كبريين.

عمال ردنية يف اإدارة الأ عدد جديد من املجلة الأ

يف  العلمي  البحث  عمادة  عن  �شدر  اجل��ام��ع��ة- 

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

حتريرها   يراأ�س  والتي  ع��م��ال  الأ اإدارة  يف  ردن��ي��ة  الأ

على  م�شتمال  ال��ع��دد  وج����اء  خم���ام���رة.  د.حم�����ش��ن 

اإدارة  جم��ال  يف  والبحوث  الدرا�شات  من  جمموعة 

عمال باللغتني العربية والإجنليزية. قدم الباحثان  الأ

بحثا  ال�شرطاوي  املطلب  وعبد  خدا�س  الدين  ح�شام 

بعنوان مدى اإ�شهام بنود ال�شتقاللية الواردة بقانون 

املحا�شب  ا�شتقاللية  تعزيز  يف  اأوك�شلي  �شريبن�س- 

التوقعات  فجوة  تقلي�س  واأثرها يف  ردين  الأ القانوين 

)درا�شة ميدانية من وجهة نظر كل من مدققي القوائم 

املالية وامل�شتثمرين املوؤ�ش�شني(. وقدم الباحثان خالد 

اأثر التعلم  الزريقات ويا�شمني اخلر�شة  بحثا بعنوان 

العمليات  هند�شة  اإع��ادة  اأبعاد  تعزيز  يف  التنظيمي 

ردنية. كما  دارية )الهندرة( يف املوؤ�ش�شات العامة الأ الإ

تبني  التميمي بحثا بعنوان واقع  الباحثة وفاء  قدمت 

املنتجة  لل�شركات  الت�شويق  يف  الجتماعية  امل�شوؤولية 

على  مبنية  ميدانية  )درا�شة  التجميل  مل�شتح�شرات 

اآراء جمموعة من مديري �شركات اإنتاج م�شتح�شرات 

التجميل(. وقدم الباحث خالد الزعبي  بحثا بعنوان 

يف  والجتماعية  والنف�شية  خالقية  الأ العوامل  اأث��ر 

مقدري  نظر  وجهة  من  ال�شريبي  ذع���ان  الإ م�شتوى 

ردن. كذلك قدم الباحث ح�شني  �شريبة الدخل يف الأ

التعليمية  املنظمة  بني  العالقة  بعنوان  درا�شة  حرمي 

دوية  الأ ل�شركات  التنظيمي )درا�شة جتريبية  داء  والأ

ردن(. وقدم الباحثون جمال اأبو �شردانة وجمدي  يف الأ

عي�شى زريقات وعماد ال�شيخ بحثا بعنوان تاأثري هيكل 

خرى يف �شركات ال�شناعة  امللكية وبع�س املتغريات الأ

ردنية. وكذلك قدم الباحثان ريا�س الهنداوي وعبد  الأ

الت�شنيف  اأثر  يف  درا�شة  بعنوان  بحثًا  الفرح  الرزاق 

الئتماين على نظرية الختيار املت�شل�شل يف هيكل راأ�س 

املال )درا�شة جتريبية يف �شوق اململكة املتحدة(.


