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قامة هذه املختربات عامي 1992  قدمت منحًا لإ

دولر  مليون  ن�شف  م��ن  ب��اأك��ر  ق��درت  و2003 

فاعلة  اأداة  تعترب  التي  املختربات  هذه  ن�شاء  لإ

يف تدري�س اللغة اليابانية. واأ�شاف اأن اجلامعة 

كمتطلب  اليابانية  اللغة  بتدري�س  حاليًا  تقوم 

اإجراء تعديالت  واأنها ب�شدد  اختياري لطلبتها 

قبال  لي�شبح كمتطلب جامعي يف �شوء تزايد الإ

على درا�شة اللغة اليابانية.

ودرا���ش��ة  بتعلم  ردن���ي���ن  الأ اه��ت��م��ام  واأك���د 

ال�شداقة  عالقات  لتطور  نظرًا  اليابانية  اللغة 

القت�شادية  املجالت  يف  �شيما  ل  البلدين  بن 

والتجارية وال�شياحية. 

وال��ت��ق��ى ال���وزي���ر ال�����ش��ي��ف جم��م��وع��ة من 

اللغة  لتدري�س  املتطوعن  اليابانين  املدر�شن 

اليابانية يف اجلامعة اإ�شافة اإىل عدد من الطلبة 

اليابانين الذين يدر�شون اللغة العربية يف املعهد 

الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقن بغريها. 

بالده  حكومة  دع��م  الياباين  ال��وزي��ر  واأك��د 

نطاق  لتو�شيع  اجلامعة  بها  تقوم  التي  للجهود 

ثقافة  ن�شر  ب��ه��دف  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����س 

وح�شارة وتقاليد اليابان.
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اجل�������ام�������ع�������ة ت���ع���ل���ن

برناجمي  يف  املقبولني  اأع��داد 

امل��اج�����س��ت��ر وال���دك���ت���وراه

العليا  الدرا�شات  كلية  اأعلنت  اجلامعة- 

يف اجلامعة اأعداد الطلبة املقبولن يف برناجمي 

ول  الأ الدرا�شي  للف�شل  والدكتوراه  املاج�شتري 

من العام اجلامعي2011/2010.

وقال القائم باأعمال عميد الكلية يف اجلامعة 

اأبو ن�شار خالل موؤمتر �شحفي  الدكتور حممد 

445 طالبا للعام اجلامعي احلايل  اإنه مت قبول 

منهم 200 طالب ماج�شتري و58 طالب دكتوراه 

ماج�شتري  طالب  و168  ن�شانية  الإ الكليات  يف 

العلمية  للكليات  الدكتوراه  لربنامج  طالبا  و19 

ن�شانية. والإ

ردنية« وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية الياباين يزور »الأ

لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  زار  اجل��ام��ع��������������������������ة- 

اخلارجية الياباين "كويت�شي تاأكيما�شا"  والوفد 

املرافق له يف احلادي والثالثن من اآب املا�شي 

بالوكالة  اجلامعة  رئي�س  التقى  حيث  اجلامعة 

اللغات  كلية  وعميد  ال��زع��ب��ي  ب�شري  ال��دك��ت��ور 

جنبية الدكتور اأحمد جمدوبة.  الأ

ال�شيف  بالوزير   الزعبي  الدكتور  ورح��ب 

ردن��ي��ة  الأ ال�����ش��داق��ة  بعمق ع��الق��ات  م�����ش��ي��دًا 

اليابانية املتينة خ�شو�شًا يف امليادين التعليمية 

ال�شنوات  خالل  م�شطردًا  من��وًا  �شهدت  والتي 

القليلة املا�شية. 

ولفت الدكتور الزعبي اإىل اهتمام اجلامعة 

اليابانية  اللغة  ومنها  العاملية  اللغات  بتدري�س 

اإىل  اللغات احلية عامليًا م�شريًا  تعترب من  التي 

برنامج  ا�شتحداث  بعناية  تدر�س  اجلامعة  اأن 

بكالوريو�س اللغة اليابانية الإجنليزية. 

واطلع الوزير الياباين على خمتربات اللغات 

التي قدمتها احلكومة اليابانية للجامعة وا�شتمع 

حول  جمدوبة  الدكتور  من  مف�شل  �شرح  اإىل 

اأهمية هذه املختربات يف تدري�س اللغة اليابانية. 

اليابانية  احلكومة  اإن  جمدوبة  الدكتور  وق��ال 

د. الزعبي يقدم درع اجلامعة للوزير الياباين
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رئي�س  ب��ح��ث  اجل���ام���ع���ة- 

اجل��ام��ع��ة ب��ال��وك��ال��ة ال��دك��ت��ور 

يف  لقائه  خ��الل  الزعبي  ب�شري 

من  ع�شر  اخلام�س  يف  مكتبه 

اآب املا�شي الدكتور لوؤي كاظم 

يف  الهند�شية  ال��ع��ل��وم  اأ���ش��ت��اذ 

مريكية  الأ »لويزيانا«  جامعة 

تعاون  مذكرة  اإب���رام  اإمكانية 

علمي بن اجلامعتن.

واأك�����د ال���دك���ت���ور ال��زع��ب��ي 

ح�شره  ال����ذي  ال��ل��ق��اء  خ���الل 

�شياء  الدكتور  ال�شابق  اجلامعة  رئي�س  نائب 

الدولية  العالقات  مكتب  ومدير  عرفة  الدين 

للتعاون  اجلامعة  ت�شجيع  علي  رام��ي  الدكتور 

بحث التعاون العلمي بني

مريكية ردنية« و»لويزيانا« الأ »الأ

اجلامعة  رئي�س  بحث  اجل��ام��ع��ة- 

خالل  الزعبي  ب�شري  الدكتور  بالوكالة 

اآب  م��ن  ال�����ش��اد���س  يف  مكتبه  يف  لقائه 

املا�شي املدير التنفيذي للمكرمة امللكية 

ردنية واملدار�س  بناء البادية الأ ال�شامية لأ

يحيى  العميد  اخلا�شة  ال��ظ��روف  ذات 

بني مفرح التعاون والتن�شيق لقبول طلبة 

جدد للعام اجلامعي 2011-2010.

اللقاء  خالل  الزعبي  الدكتور  واأك��د 

مدير  الطلبة  �شوؤون  عميد  ح�شره  الذي 

عماد  الدكتور  والت�شجيل  القبول  وحدة  

كافة  لتقدمي  اجلامعة  ا�شتعداد  �شالح 

ردنية« لقبول طلبة املكرمة لقاء يف »الأ

بناء البادية واملدار�س ذات الظروف اخلا�سة لأ

اخل��ربات  تبادل  بهدف  العامل   جامعات  مع 

الطرفان  واأكد  العلمية.  والتجارب  واملعلومات 

اأهمية اأن تت�شمن وثيقة التعاون بن اجلامعتن 

زيارات ووفود

ت��ب��ادل زي����ارات اأع�����ش��اء هيئة 

والطلبة  والباحثن  التدري�س 

واإع�������داد م�����ش��اري��ع ال��ب��ح��وث 

وت��ب��ادل  العلمية  وال��درا���ش��ات 

اخلرباء للم�شاركة يف املوؤمترات 

وعر�س  العلمية.  وامل��ن��ت��دي��ات 

ال��دك��ت��ور ك��اظ��م مل��ح��ة م��وج��زة 

ع��ن ج��ام��ع��ة »ل��وي��زي��ان��ا« التي 

ت�شم تخ�ش�شات علمية فريدة 

الهند�شية  العلوم  يف  خ�شو�شًا 

والزراعية موؤكدًا رغبة اجلامعة 

ردنية« التي تتمتع  يف فتح اآفاق التعاون مع »الأ

يف  اجلامعية  و����ش���اط  الأ ل��دى  ك��ب��رية  مبكانة 

مريكية. الوليات املتحدة الأ

جانب من اللقاء

املكرمة لإمتام عملية  للجنة  الت�شهيالت 

قبول الطلبة وت�شجيلهم يف التخ�ش�شات 

عمان  يف  اجلامعة  كليات  يف  كادميية  الأ

والعقبة.

مفرح  بني  العميد  اأع��رب  جهته  من 

التعاون  على  املكرمة  جلنة  تقدير  عن 

اآليات  تنفيذ  يف  اجلامعة  تبديه  ال��ذي 

قبول الطلبة بي�شر و�شهولة.

تخ�شي�س  مت  اأن��ه  بالذكر  اجل��دي��ر 

للمكرمة  املقبولن يف اجلامعة  10% من 

واملدار�س  ردنية  الأ البادية  بناء  لأ امللكية 

ذات الظروف اخلا�شة يف اململكة.

تكليف اأع�ساء هيئة التدري�س 

لت�سير اأعمال كليات ومعاهد 

ردنية" "الأ
بالوكالة  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ق��رر  اجل��ام��ع��ة- 

الدكتور ب�شري الزعبي تكليف اأع�شاء هيئة التدري�س 

ال��ع��م��ادات  اأع��م��ال  بت�شيري  اأ���ش��م��اوؤه��م  التالية 

عمداء  تعين  حل��ن  التالية  واملعاهد  والكليات 

اأ�شالء لها وذلك على النحو التايل:

���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ن�����ش��ال ال��ف��ي��وم��ي/ كلية  الأ

كلية  م�شمار /  ب�شام  الدكتور  �شتاذ  الأ عمال،  الأ

اأبو  حممد  الدكتور  �شتاذ  الأ الريا�شية،  الرتبية 

الدكتور  �شتاذ  الأ العليا،  الدرا�شات  ن�شار /كلية 

دارة والتمويل/العقبة،  �شالح ال�شرايعة/  كلية الإ

الدكتور  الطب،  بطاح/ كلية  عبدالقادر  الدكتور 

الدكتورة  التاأهيل،  علوم  كلية  احل��وام��دة/  زي��اد 

ك��رام  ال��دك��ت��ور  ال�شيدلة،  البكري/كلية  اأم���ل 

الدكتورة  والت�شميم،  الفنون  كلية  النمري / 

الدكتور  جنبية،  الأ اللغات  عبابنة /كلية  دوروثي 

ثار. نزار الطر�شان/ معهد الآ
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ردنية« مركز اخلاليا اجلذعية يف »الأ

يبداأ بت�سنيع جلد ب�سري خمربيًا

اجلذعية  اخلاليا  مركز  ب��داأ  اجل��ام��ع��ة- 

بت�شنيع جلد ب�شري خمربيا بدعم من �شندوق 

دعم البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل.

اخلاليا  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  وقال 

اجلذعية يف اجلامعة الدكتور عبد اهلل العبادي 

لت�شنيع  اآخ��ر  بحثي  مب�شروع  ب��داأ  املركز  اإن 

عظم ب�شري خمربيا بدعم من اجلامعة.

واأ�شار اإىل اأن هناك العديد من م�شروعات 

ال�شفائح  من  م�شنع  مبنتج  تتعلق  ب��ح��اث  الأ

الدموية �شيتم الإعالن عنه يف حينه �شي�شتخدم 

واإ���ش��اب��ات  الريا�شية  ���ش��اب��ات  الإ جم��ال  يف 

كما  التئام اجلروح  وت�شريع  الركبة  غ�شاريف 

واأمرا�س  اللثة  اأمرا�س  عالج  يف  �شي�شتخدم 

منو �شعر اجللد.

واأ�شاف اأن اخلاليا اجلذعية �شت�شاهم يف 

خالل  من  لها  ح�شر  ل  اأمرا�س  على  التغلب 

من  امل�شتخل�شة  اجل��ذع��ي��ة  اخل��الي��ا  زراع���ة 

للمولود  ال�شري  احلبل  من  اأبرزها  طرق  عدة 

حديثا.

للب�شر  اأه��م��ي��ة اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة  واأك���د 

وقدرتها على اإنقاذ مالين منهم من خمتلف 

مرا�س مثل ال�شكري واأمرا�س الكبد والكلى  الأ

مرا�س  وال�شلل وال�شلل الن�شفي وغريها من الأ

اخلاليا  تقنية  بف�شل  اح��ت��واوؤه��ا  ميكن  التي 

اجل��ذع��ي��ة. وق���ال ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي اإن لدى 

نف�شها  جتديد  على  القدرة  اجلذعية  اخلاليا 

ترميمي  ب��دور  لتقوم  ج��دي��دة  خاليا  وتوليد 

هام من املمكن اأن يطال كافة اأنحاء اجل�شم، 

م�شريا اإىل انه ميكن اأن يكون م�شدر اخلاليا 

مراحل  على  وتطبيقها  نف�شه  ال�شخ�س  من 

اأو  جذعية  غري  اأخ��رى  خاليا  من  تكون  اأن  اأو 

مركز  وحول  اأجنة.  من  اأو  اخلاليا  بنوك  من 

قال  اجلامعة  يف  ا�شتحداثه  امل��ن��وي  اخل��الي��ا 

يف  لتنفيذه  خمططات  اإع��داد  مت  اإنه  العبادي 

اجل��ام��ع��ة وجمموعة  وق��ع��ت  اجل��ام��ع��ة- 

مذكرة  املتكاملة  واحل��ل��ول  ال��دول��ي��ة  امل��ج��رة 

تفاهم يف العا�شر من اآب املا�شي.

ووقع املذكرة نيابة عن اجلامعة عميد كلية 

عمال الدكتور هاين ال�شمور وعن املجموعة  الأ

مديرتها �شهري اأبو علي.

ومبوجب املذكرة تقدم املجموعة ن�شخًا من 

بعدم  وتلتزم اجلامعة  تعليمي  نظام حما�شبي 

ن�شخ هذا النظام وتطبيق حق امللكية الفكرية 

ح�شول  اإمكانية  مع  حا�شوب  خمترب  وتوفري 

موقع  خالل  من  التعليمية  الن�شخ  على  الطلبة 

املجموعة  باأ�شعار رمزية.

ردن��ي����ة« م�ذك���رة تف�اه��م بي��ن »الأ

وجمم�وع�ة املج���رة الدول�ي�ة

�ضاءات اإ

مرت   2800 تتجاوز  مب�شاحة  ردن��ي��ة«  »الأ حرم 

مربع كمعلم ح�شاري مميز.

عدة  على  ي�شتمل  امل��رك��ز  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

خمتربات متخ�ش�شة ووحدة متكاملة لت�شنيع 

ومطابق  عال  م�شتوى  على  واخلاليا  ن�شجة  الأ

�شيقدم  املركز  اأن  مبينًا  العاملية،  للموا�شفات 

العالج  ال���ش��ت�����ش��ارات واخل��دم��ات يف جم��ال 

باخلاليا وبيولوجيا اخلاليا اجلذعية.

الدين  اأن  اإىل  العبادي  الدكتور  واأ���ش��ار 

اجلذعية  اخلاليا  ا�شتخدام  اأب��اح  �شالمي  الإ

�شمن �شروط لعالج اأمرا�س معينة، مبينا اأن 

اأخالقية  العلم م�شروط بحدود و�شوابط  هذا 

التي  التجميلية  اجلوانب  اإىل  ولفت  ودينية. 

من  ميكن  وال��ت��ي  اجلذعية  اخل��الي��ا  تتيحها 

الب�شرة  يف  التجاعيد  على  التغلب  خاللها 

واإزال��ة  وال�شيب  ال�شلع  على  التغلب  وكذلك 

العالج  اأن  واأو���ش��ح  امل�شتحب.  غ��ري  ال�شعر 

باخلاليا اجلذعية يحمل يف امل�شتقبل القريب 

اآفاقا وا�شعة ل�شتخدامها يف عالج العديد من 

مرا�س املزمنة يف اجلهاز الع�شبي واأمرا�س  الأ

ب��اخل��الي��ا  ال��ع��الج  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ق��ل��ب، 

ف��ات��ورة  تخفي�س  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م  اجل��ذع��ي��ة 

احلد  خالل  من  م�شتقبال  العالجية  النفقات 

مرا�س املزمنة. من الأ

وتقوم املجموعة بتدريب 

امل�������ش���رف���ن ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ 

»فايالت«  وتوفري  الربنامج 

خ��الل  م��ن  النظام   ل�����ش��رح 

مكتبة اجلامعة.

ال�شمور  الدكتور  واأك��د 

املجموعة  مع  التعاون  اأهمية 

معلوماتية  اأن��ظ��م��ة  ي��ج��اد  لإ

متطورة تخدم طلبة اجلامعة 

املجالت  يف  املحا�شبة  ق�شم  طلبة  خ�شو�شًا 

التعليمية والبحثية والتدريبية.

الذي  للدعم  اجلامعة  تقدير  عن  واأع��رب 

عمال كلية اإدارة الأ

م�شريًا  املذكرة  هذه  ب��رام  لإ املجموعة  قدمته 

اإىل اأنه مبقت�شاها يتم التخفيف على اجلامعة 

نفقات مالية.

الدكتور عبد اهلل العبادي



� �ضاءات اإ

اجلامعة- �شادف يف الثاين من 

ردنية«،  اأيلول الذكرى 48 لتاأ�شي�س »الأ

حيث  م«،  الأ »اجل��ام��ع��ة  ت��ع��د  ال��ت��ي 

تاأ�ش�شت يف عهد الراحل جاللة امللك 

احل�شن، وخا�شت عقود البناء بثقة 

امليمون،  عهده  يف  وت�شميم،  وع��زم 

مل  بالأ ال��واع��د  امل�شتقبل  دخلت  ثم 

والطموح، يف عهد جاللة امللك عبد 

اهلل الثاين. 

و�شهدت اجلامعة، بعد ا�شتكمال 

ب��ن��اء ك��ل��ي��ات��ه��ا ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة 

امل��ع��اه��د  ج��ان��ب  اإىل  ن�����ش��ان��ي��ة،  والإ

واملراكز العلمية، نقلة نوعية وتطورات مت�شارعة، 

ميادين  يف  جديدة  مراحل  اإن�شاء  اأب��رزه��ا  ك��ان 

القت�شاد والرتبية والعلوم البيئية.

البحث العلمي 

ن�شبة  رف���ع  ال��ع��ل��م��ي، مت  ال��ب��ح��ث  ويف جم���ال 

ميزانية  من   %  7 اإىل   2008 العام  خم�ش�شاته 

 ،%  10 اإىل  رفعها  مت   2010 العام  ويف  اجلامعة، 

على منذ تاأ�شي�س اجلامعة. وتركز اجلامعة  وهي الأ

الدرا�شات  طلبة  ودرا���ش��ات  بحوث  توجيه  على 

العليا والباحثن نحو ق�شايا املياه والغذاء والطاقة 

وال�شحة.

اللغات العاملية

وا���ش��ت��ح��دث��ت اجل��ام��ع��ة ب��رام��ج درا���ش��ي��ة يف 

�شبانية  والإ يطالية  والإ ملانية  الأ احلية،  اللغات 

الرتكية  اللغتن  اإىل  اإ�شافة  وال�شينية،  والكورية 

والإجنليزية.

والعربية  املحلية  ال�شوقن  احتياجات  ول�شد 

�شهام يف تنمية  يف الكفاءات املوؤهلة واملدربة، ولالإ

البحث العلمي، ا�شتحدثت اجلامعة برامج درا�شية 

جديدة خالل العام اجلامعي 2009- 2010، على 

م�شتوى املاج�شتري والبكالوريو�س.

يفاد الإ

ق�شام  كما تو�شعت اجلامعة يف اإيفاد اأوائل الأ

ك��م��ال  ك��ادمي��ي��ة يف م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س لإ الأ

درا�شاتهم العليا، يف كليات اجلامعة، ويف جامعات 

عاملية عريقة، لتعزيز الكادر التدري�شي ومواجهة 

متطلبات  �شيما  ل  املقبلة،  امل��رح��ل��ة  متطلبات 

العتماد لكليات اجلامعة، حيث بلغ عدد املوفدين 

ردنية الذكرى ال�48 لتاأ�سي�س اجلامعة الأ

جن��از لبل���وغ اآف���اق الع�امل�ي���ة ت�ج��دد يف الإ

املا�شية  الثالث  ال�شنوات  خالل  خارجيًا،  اإيفادًا 

فبلغ  داخليًا  املوفدين  عدد  اأم��ا  موفدًا،   )117(

)65( موفدًا. 

انتخابات دميقراطية 

تبني  على  اجلامعة  ت�شميم  مع  وان�شجاما 

تر�شيخ  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  تطلعات 

العامن  خ��الل  اجلامعة،  الدميقراطية،عملت 

املا�شين، على اإجراء انتخابات حرة دميقراطية، 

ملجال�س  واملبا�شر،  الكامل  النتخاب  اأ�شا�س  على 

ع�شاء من  الطلبة، بعد اأن كان يتم تعين ن�شف الأ

قبل اجلامعة.

م�شت�شفى اجلامعة 

وحقق م�شت�شفى اجلامعة خالل العام احلايل 

تقنية عالج  اإدخال  اأبرزها  كان  مهمة،  اإجنازات 

ردن، واإدخال تقنية التنظري  ول مرة يف الأ ال�شرع لأ

لرتا�شاوند، عالوة  بالكب�شولة، وتقنية التنظري بالأ

يزو 9001،  على ح�شول امل�شت�شفى على �شهادة الآ

وحتقيقه ا�شتقرارا ماليا منذ العام 2007، ف�شال 

عن جتهيز مركز القلب، وح�شول امل�شت�شفى على 

�شهادة الحتاد الدويل جلودة اخلدمات الطبية.

التنمية املحلية

مي����ان اجل��ام��ع��ة ب�����ش��رورة الن��ف��ت��اح على  ولإ

ردنية  املجتمع املحلي، يتوىل م�شت�شفى اجلامعة الأ

الجتماعي،  العمل  ومعهد  الطبية،  والكليات 

الو�شطى،  غوار  الزراعي يف الأ اإىل املعهد  اإ�شافة 

احتاد  على  ع��الوة  ���ش��الم��ي،  الإ الثقايف  وامل��رك��ز 

العام  مدار  على  تطوعية  حمالت  تنفيذ  الطلبة، 

داخل اجلامعة وخارجها يف جمالت دعم مبادرة 

جاللة  اأطلقتها  ال��ت��ي  »م��در���ش��ت��ي«، 

امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��د اهلل م��ن رح��اب 

اجلامعة، العام 2008، والتربع بالدم، 

عن  ف�شال  العفيفة،  �شر  الأ وم�شاعدة 

خ�شو�شا  املحتاج،  الطالب  م�شاعدة 

�شالمية الدار�شن يف  طلبة ال�شعوب الإ

جمانية  طبية  اأي��ام  واإقامة  اجلامعة، 

اأطفال  وا�شت�شافة  نائية،  مناطق  يف 

ميدانية  زي���ارات  اإىل  اإ�شافة  اأي��ت��ام، 

للموؤ�ش�شات واجلمعيات والهيئات التي 

يتام وامل�شنن. تعنى بالأ

»اأردنية العقبة«

ردنية يف العقبة، فجاء   اأما م�شروع اجلامعة الأ

حداث  لتحقيق روؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين لإ

نه�شة تعليمية تخدم املدينة ب�شكل خا�س، واإقليم 

اهلل  حفظه  جاللته  وو�شع  ع��ام،  ب�شكل  اجلنوب 

يعترب  الذي  الوطني  امل�شروع  لهذا  �شا�س  الأ حجر 

مف�شاًل مهمًا يف تاريخ اجلامعة. وقامت اجلامعة 

ردنية بدرا�شة حاجات ال�شوق املحلية يف منطقة  الأ

ردنية  العقبة واإقليم اجلنوب خ�شو�شا، وال�شوق الأ

خرباء،  اأعدها  التي  الدرا�شات  �شوء  ويف  بعامة، 

وفق  التالية،  ق�شام  والأ بالكليات  التن�شيب  جاء 

مراحل زمنية حمددة، وهي:

ب��رن��ام��ج  وت�����ش��م  وال��ت��م��وي��ل،  دارة  الإ ك��ل��ي��ة   -

واملحا�شبة،  عمال،  الأ اإدارة  يف  البكالوريو�س 

عمال  الأ واإدارة  والتاأمن،  املخاطر،  واإدارة 

للمديرين.

للبكالوريو�س،  برناجمان  وفيها  اللغات،  كلية   -

اللغة  ويف  واآداب���ه���ا،  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  يف 

الفرن�شية واآدابها.

ال�شياحة والفنادق، وت�شم ثالثة برامج  كلية   -

ويف  وال�شفر،  ال�شياحة  اإدارة  بكالوريو�س، يف 

اإدارة الفندقة، ويف اإدارة الطعام وال�شراب.

وفيها  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا  نظم  كلية   -

تكنولوجيا  يف  ل��ل��ب��ك��ال��وري��و���س  ب��رن��اجم��ان 

ع����م����ال، واأن��ظ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات  م��ع��ل��وم��ات الأ

احلا�شوبية.

كلية العلوم البحرية، وفيها برناجمان برنامج   -

والبيئة  البحرية  البيولوجيا  يف  للبكالوريو�س 

ال�شاحلية.



�

ردنية« تنظم ور�سة العمل الوىل  »الأ

يف اجلراحة حتت املجهر

اجلامعة  م�شت�شفى  ينظم  اجل��ام��ع��ة- 

ور�شة  اجلامعة  يف  الطب   كلية  مع   بالتعاون 

ح��ول  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وىل  الأ ال��ع��م��ل 

)مهارات اجلراحة حتت املجهر(.

ومن املقرر اأن ت�شتمر الور�شة التي ينظمها 

ع�شاب يف امل�شت�شفى  ق�شم جراحة الدماغ والأ

 يومن  خالل �شهرت�شرين الثاين املقبل.

على  نوعها  م��ن  وىل  الأ ال��ور���ش��ة  وتعترب 

ردن وتاأتي يف نطاق تطوير اجلراحة  م�شتوى الأ

ونظرائهم  ردن��ي��ن  الأ ط��ب��اء  الأ بن  املجهرية 

العرب.

�سالمية  موؤمتر طالبي حول اأثر ال�سخ�سية الإ

يف حتقيق املواطنة ال�ساحلة

ال�شريعة  كلية  عميد  دع���ا  اجل��ام��ع��ة- 

املجايل  خ���ازر  حممد  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  يف 

والباحثن  ال�شريعة  كليات  طلبة  توجيه  اإىل 

لالهتمام بالبحوث والدرا�شات العلمية املتعلقة 

بالعلوم ال�شرعية .

»امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  افتتاحه  خ��الل  واأ���ش��ار 

�شالمية  ول: ال�شخ�شية الإ الطالبي ال�شرعي الأ

املواطنة  حتقيق  يف  واأثرها  والواقع  املثال  بن 

للنهو�س  ت�شعى  الكلية  اأن  اإىل  ال�����ش��احل��ة« 

تهم  ق�شايا  على  يركز  الذي  العلمي  بالبحث 

العقيدة  ومقومات  ثوابت  من  اإط��ار  يف  م��ة  الأ

من  ب��ه  تتميز  وم��ا  دعوتها  ومنهج  ال�شمحاء 

توازن واعتدال وو�شطية وتي�شري.

الهيئات  دائ����رة  نظمته  ال����ذي  امل���وؤمت���ر 

بالتعاون  الطلبة  ���ش��وؤون  عمادة  يف  الطالبية 

من  ول  الأ يعد  اجلامعة  يف  ال�شريعة  كلية  مع 

البحوث  م��ه��ارات  تعزيز  اإىل  وي��ه��دف  ن��وع��ه 

العلمية لدى طلبة كليات ال�شريعة يف اجلامعات 

ردنية . واملعاهد الأ

املجايل  الدكتور  واأك��د 

اأه���م���ي���ة حم�����اور امل���وؤمت���ر 

القائمن  واأن  خ�شو�شًا 

ع��ل��ي��ه ه����م م����ن ال��ط��ل��ب��ة 

روافع  ي�شكل  مما  اأنف�شهم 

متكن  ف��ر���س  ت��ع��زز  متينة 

الطلبة يف البحث العلمي .

وانعقد املوؤمتر يف ثالث 

جل�شات قدم  خاللها طلبة 

م�����ش��ارك��ون يف اجل��ام��ع��ات 

ردنية )13( بحثًا علميًا متخ�ش�شًا تناولت  الأ

�شالمية  الإ ال�شخ�شية  ع��الق��ة  جمملها  يف 

باملواطنة ال�شاحلة.

حول  العمل  اأوراق  موا�شيع  ومت��ح��ورت 

ال�شخ�شية  �شوء  يف  اجلامعي  الطالب  فاعلية 

وبناء  الإعالمي  بالغزو  وعالقتها  �شالمية  الإ

مفهوم املواطنة ال�شاحلة ومنوذج ال�شخ�شية 

املتفائلة يف ظل ال�شنة النبوية املطهرة واملنهج 

النبوي ال�شريف يف ت�شكيل ال�شخ�شية وبنائها 

يف  للقبول  الداعية  و�شفات  الدعوة  واأ�شلوب 

خر . الطرف الآ

وجرت خالل الندوة مناق�شات ومداخالت 

تعزيز  اأهمية  ح��ول  م�شاركون  طلبة  قدمها 

العتبار  بعن  خ��ذ  الأ مع  ال�شاحلة  املواطنة 

التي تدعو  الهتمام مبحاور من ر�شالة عمان 

والتم�شك  ال��دع��وة  يف  عظيمة  م��ب��ادئ  اإىل 

�شالم  خالق احلميدة وعالقة الإ بالختالف والأ

واملحافظة على  والتطرف  الغلو  وعدم  خر  بالآ

اإن�شانية  ح�شارة  باعتبارها  �شالم  الإ ر�شالة 

�شاملة .

موؤمترات وندوات

خ��رباء  م��ن  باإ�شراف   ال��ور���ش��ة  وحت��ظ��ى 

اأجانب  واأردنين.

ويف هذا ال�شدد قال رئي�س �شعبة جراحة 

الدكتور  امل�شت�شفى  يف  ع�����ش��اب  والأ ال��دم��اغ 

للور�شة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  التميمي  اأحمد 

ي�شتطيعون  واملقيمن  املخت�شن  طباء  الأ اإن 

ذات  التخ�ش�شات  خمتلف  وم��ن  الت�شجيل 

ي�شتخدمون  الذين  طباء  الأ خ�شو�شًا  العالقة 

ع�������ش���اب  امل��ج��ه��ر )ك���ج���راح���ي ال���دم���اغ والأ

وعية  وجراحات التجميل وجراحة العظام والأ

الدموية(.

�شتكون  للت�شجيل  ال�شواغر  اأن  واأ���ش��اف 

لع�شرين  امل�شاركة  �شتتاح  اإذ  مو�شوعي  ب�شكل 

التي  املجاهر  اأج��ه��زة  بعدد  حم��ددة  متدربًا 

يف  عليها  العملي  والتطبيق  ا�شتخدامها  �شيتم 

فعاليات الور�شة.

وبن اأن كل متدرب �شيتمكن من ا�شتعمال 

ب��اجل��راح��ة  خ��ا���ش��ة  ج��راح��ي��ة  وع����ّدة  اأدوات 

املجهرية وجهاز جمهري لكل �شخ�س، �شمانًا 

لنوعية خمرجات التدريب يف الور�شة.

من املوؤمتر
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حمر يف  الأ الهالل  نادي  اأقام  اجلامعة- 

طفال ح�شانة ورو�شة  اجلامعة يومًا ترفيهيًا لأ

اجلامعة.

وت�شمنت فعاليات اليوم الرتفيهي فقرات 

ريا�شية وفطورًا جماعيًا »وتيليمات�س« والر�شم 

على الوجوه وقراءة ق�ش�س واأنا�شيد وم�شاهدة 

املعروفة من  ال�شخ�شية  وثائقي وح�شور  فيلم 

طفال »الدينا�شور بارين«. برامج الأ

طفال  يوم ترفيهي لأ

احل�سانة والرو�سة يف اجلامعة

النموذجية  املدر�شة  مدير  من  كل  واأثنى 

يحيى ال�شمور ومديرة احل�شانة والرو�شة كوثر 

اأبو خروب على الدور الذي ي�شطلع به النادي 

للتوا�شل مع اأطفال احل�شانة والرو�شة.

فتوح  �شارة  النادي  رئي�شة  اأك��دت  بدورها 

اأن هدف هذه الفعالية تنمية العمل اجلماعي 

لدى  الفريق  بناء  م��ه��ارات  و�شقل  التطوعي 

طالب النادي واأطفال احل�شانة والرو�شة.

اجل���ام���ع���ة- ان��ط��ل��ق��ت م���ن اأم�����ام مقر 

اآب  الثامن ع�شر من  احتاد طلبة اجلامعة يف 

على  لتوزيعها  اخل��ري«  ط��رود  »حملة  املا�شي 

ومعان  الكرك  حمافظات  يف  العفيفة  �شر  الأ

والطفيلة.

 - الحت��اد  رئي�س  بح�شب  احلملة  وت�شكل 

معتز ال�شعود- جزءًا من برنامج عمل تطوعي 

رم�شان  �شهر  خ��الل  الحت���اد  اأع���ده  اإن�شاين 

املبارك. 

�شتكون  احلملة  ه��ذه  اإن  ال�شعود  وق���ال 

اأن  اإىل  م�شريًا  اململكة  داخل  �شمل  والأ و�شع  الأ

طواقم من اأع�شاء الحتاد تعمل لإجناح هذه 

احلملة التي ت�شتمر حتى عيد الفطر ال�شعيد.

توزيع  ت�شمل  احلملة  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف 

متوينية  م��واد  تت�شمن  ط��ردًا   )450( ح��وايل 

طفال. ومالب�س لالأ

مبلغ  تاأمن  ا�شتطاع  الحت��اد  اأن  واأو���ش��ح 

ردنية« انطالق حملة طرود اخلر من »الأ

�ضاءات اإ

مايل من خالل ريع بازار خريي 

اأقيم يف احلرم اجلامعي اإ�شافة 

اإىل تربعات مالية وعينية تلقاها 

الحتاد من طلبة اجلامعة.

الحت��اد  تقدير  عن  واأع���رب 

�شاهمت  التي  الطالبية  للجهود 

يف تنفيذ هذه احلملة التي توؤكد 

مدى الرتابط الجتماعي و�شدق 

املجتمع  داخل  ن�شاين  الإ العطاء 

ردين. الأ

اإمي��ان  الطالبة  الحت���اد  ع�شو  وبح�شب 

توفيق كري�شان فاإن احلملة لديها روؤية بتقدمي 

حد طلبة اجلامعة الفقراء اإىل  منحة درا�شية لأ

�شر  جانب توزيع طرود اخلري على العائالت والأ

يتام  طفال الأ العفيفة واإقامة حفالت اإفطار لالأ

العيد  مالب�س  و���ش��راء  واملحتاجن  والفقراء 

طفال املحرومن. لالأ

على  غنام  حال  املتطوعة  الطالبة  واأثنت 

فعاليات  يف  الطلبة  �شراك  لإ الحتاد  توجهات 

اإن�شانية وخريية تطوعية يف ال�شهر الف�شيل ما 

الطالب  بن  العالقة  حميمية  مدى  اإىل  يوؤ�شر 

املختلفة.  بفئاته  املحلي  واملجتمع  اجلامعي 

واأ�شافت اأن هذه احلملة و�شيلة نوعية لتعريف 

خ�شو�شًا  املجتمع  بحاجات  اجلامعي  الطالب 

تلك التي تتعلق بالنواحي الجتماعية.

م�شاركة الطلبة يف حملة طرود اخلري

املهند�س  تعين  ت��ق��رر  اجل��ام��ع��ة- 

م�شطفى فراج مديرًا للمحطات الزراعية 

ر�شاد  التابعة ملعهد البحوث والتدريب والإ

والتعليم الزراعي يف اجلامعة.

حمطة  م��ن  ك���اًل  امل��ح��ط��ات  وت�شمل 

ردن وحمطة  البحوث الزراعية يف وادي الأ

يف  اجل��اف��ة  را���ش��ي  الأ لبحوث  اجلامعة 

بدران  �شفا  يف  النباتية  واحلديقة  املوقر 

املحا�شيل  ل��ب��ح��وث  ال��دج��اين  وحم��ط��ة 

ال�شتوائية وحتت ال�شتوائية.

ك��م��ا ت��ق��رر ت��ع��ي��ن امل��ه��ن��د���س ف��وزي 

م�����ش��ط��ف��ى ع���ل���ي���ان م�������ش���اع���دًا مل��دي��ر 

املحطات.

تعيني فراج مديرًا للمحطات 

الزراعية يف اجلامعة

اأطفال ح�شانة ورو�شة اجلامعة



� تتمات

اجلامعة- �شدر عن عمادة البحث العلمي 

يف اجلامعة العدد الثاين من املجلد الثالث من 

والتي  ال�شيدلنية  العلوم  يف  ردنية  الأ املجلة 

يراأ�س حتريرها الدكتور �شليمان اخلليل. وجاء 

الدرا�شات  من  جمموعة  على  م�شتمال  العدد 

باللغة  ال�شيدلنية  العلوم  جمال  يف  والبحوث 

الجنليزية.

قدم الباحثون اآيل زهريا، وباكوير ناقفي، 

بعنوان  بحثا  علي  قدم  وو�شيدا  ب�شرى،  ورابيا 

  Cefepime مناط م�شببات درا�شة مقارنة   لأ

وCefixime  مر�س �شد.  

وحممد  اإ���ش��الم،  نو�شن  الباحثون  وق��دم 

بعنوان  بحثا  ب�شرى  وراب��ي��ا  �شعيب  ح��ار���س 

قدم  كما  النامية.  ال��دول  يف  امل�شكنات  و�شف 

بحثا  ع��الوي  وحممود  حمد  الأ وعد  الباحثان 

بعنوان درا�شة كانتيكية التك�شر ال�شوئي لعدد 

دوية على املحفز ثاين اك�شيد التيتانيوم  من الأ

ردنية يف العلوم ال�سيدلنية عدد جديد من املجلة الأ
وبا�شتخدام  ال�شيليكون  اك�شيد  بثاين  املعدل 

نظام احلمام ال�شم�شي.

وقدم الباحثان ناغاروج باترو و اأدهيكارو 

نظام  وتقييم  توليف  ب��ع��ن��وان  بحثا  ياداف  

طريق  ع��ن    valproic acid دواء  ي�شال  لإ

ال�شتحالب الذاتي املتناهي ال�شغر.

وق���دم ال��ب��اح��ث��ون حممد ه��دي��ب، وره��ف 

�شالح،  ورائ���د  خ�شري،  واأمي���ن  ال��ده��ا���ش��ي، 

وحممد  الب�شتنجي  ويا�شر  اخلطيب،  وح��امت 

ب�شيطة  طريقة  تطوير  بعنوان  بحثا  حممد 

ال�شائلة  الكروماتوغرافيا  با�شتخدام  و�شريعة 

البنف�شجي  ف���وق  وامل��ك�����ش��اف  داء  الأ ع��ال��ي��ة 

كدالة  م��ك��ال��ن،  الأ م��رك��ب  وحتليل  ل��درا���ش��ة 

املحتوي  ال�شعال  ���ش��راب  اإن��ت��اج  يف  نباتية، 

قدم  كذلك  اجل��اردن��ي��ا.  نبات  خال�شة  على 

يو�شف  ولوؤي  الدويري  اأحمد  ن�شال  الباحثان 

الطبية  للنباتات  م�شح  بعنوان  بحثا  العي�شى 

ال�شعبي.  الطب  يف  ت�شتخدم  التي  العراق  يف 

خلف،  ال��ك��رمي  عبد  نعمان  الباحثون  وق���دم 

واأ�شوك كومار �شاكيا، وماهر �شوربجي ودك�شا 

فعالية  وتقييم  تطوير  بعنوان  بحثا  جويندي 

الفلوك�شا�شن  ل��ل��دواءي��ن  املتزامن  التحليل 

با�شتخدام  املنتجة  قرا�س  الأ يف  والرنيدازول 

جهاز )RP-HPLC(. وقدم الباحثون اإينا�س 

القا�شي، وعبد القادر بطاح وكمال احلديدي 

فيتامن  لتحليل  طريقة  تطوير  بعنوان  بحثا 

)د3( يف جهاز الكروماتوغرافيا ال�شائلة ذات 

 الكفاءة العالية يف امل�شتح�شرات ال�شيدلنية.

اأعيده،  وخالد  حممد،  حممد  الباحثون  وقدم 

واإي��ه��اب  اخل��ال��دي،  وب�شار  اخلطيب،  وح��امت 

امل�شري، و�شجى حامد، ويا�شر ب�شتنجي بحثا 

بديل  كموؤ�شر  مقارنة  اأنزميية  درا�شة  بعنوان 

لتكافوؤ الفعالية والتكافوؤ ال�شيدلين لتوليفتن 

ورل�شتات. من دواء الأ

اأع��������داد  اأن  واأ�������ش������اف 

املاج�شتري  لربنامج  املتقدمن 

البكالوريو�س  درج��ة  حملة  من 

طالبا،   367 بلغ  مقبول  بتقدير 

ق��ب��ل م��ن��ه��م ث���الث���ة ط����الب يف 

الكليات  يف  املاج�شتري  برنامج 

يف  ط��الب  وثمانية  ن�����ش��ان��ي��ة  الإ

الكليات  يف  املاج�شتري  برنامج 

�شريطة  وال�����ش��ح��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

اإ�شافية  م��واد  ث��الث  درا�شتهم 

ول  الأ الدرا�شي  الف�شل  خ��الل 

بعالمة  ال��ط��ال��ب  ويجتازها  الق�شم  ي��ح��دده��ا 

3 يف  ي��ق��ل ع��ن  ت��ق��ل ع��ن )ج+( ومب��ع��دل ل  ل 

جمموعه الرتاكمي. وبلغ عدد الطلبة الحتياط 

يف  ط��الب  و8  طالبا   35 ن�شانية  الإ الكليات  يف 

اجلامعة  اإن  وقال  وال�شحية.  العلمية  الكليات 

برنامج  و85  للدكتوراه  برناجما   21 طرحت 

عدد  وبلغ  ردنين  الأ للطلبة  للتناف�س  ماج�شتري 

2078 طالبًا موزعن على املاج�شتري  املتقدمن 

والعلمية  ن�شانية  الإ للتخ�ش�شات  والدكتوراه 

منهم 393 للدكتوراه و1685 لدرجة املاج�شتري. 

واأع��ل��ن ال��دك��ت��ور اأب��و ن�شار ع��ن وج��ود ح��وايل 

واملاج�شتري  الدكتوراه  درج��ات  يف  �شاغرا   50

والت�شريح  ال�شرعي  والق�شاء  اجليولوجيا  يف 

والب�شتنة  ال���زراع���ي  والق��ت�����ش��اد  ن�����ش��ج��ة  والأ

وطب  ال�شناعية  والهند�شة  املدنية  والهند�شة 

والب�شتنة  املو�شيقية  والرتبية  طفال  الأ اأ�شنان 

ووقاية  واحلميات  ن�شان  الإ وتغذية  واملحا�شيل 

النبات. وبن الدكتور اأبو ن�شار التعديالت التي 

امل�شار  اإلغاء  القبول ومنها  طراأت على تعليمات 

تعتمد  بحيث  املاج�شتري  م�شتوى  على  ال�شامل 

با�شتثناء  ال��ر���ش��ال��ة  م�����ش��ار  ف��ي��ه 

الطبية  ال��ف��ي��زي��اء  تخ�ش�شات 

والنووية واملناف�شة والتنظيم التي 

المتحان  م�شار  تعتمد  م��ازال��ت 

هناك  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال�شامل. 

امتحان  لجتياز  جديدة  �شروطا 

يكون  بحيث  ال��ع��ام  لهذا  التوفل 

يف  اأدن�������ى  ك���ح���د  ع���الم���ة   400

و500  ن�شانية  الإ التخ�ش�شات 

العلمية  التخ�ش�شات  يف  عالمة 

الجنليزية  للغة  ع��الم��ة  و550 

وتخ�ش�شاتها، مبينًا اأن هذه التعديالت جاءت 

بخالف ما كانت عليه يف ال�شنوات ال�شابقة التي 

كان يلتحق خاللها الطالب يف برنامج املاج�شتري 

بغ�س النظر عن العالمة التي يح�شل عليها كونه 

يدر�س مواد اإ�شافية ا�شتدراكية لتغطية برنامج 

منحت  اجل��دي��دة  التعليمات  اإن  وق��ال  التوفل. 

�شالحية  الكليات  يف  املتخ�ش�شة  ق�����ش��ام  الأ

املاج�شتري  ل��ربام��ج  املعتمدة  ال�شاعات  زي���ادة 

9 �شاعات  42 �شاعة وبفارق  اإىل  33 �شاعة  من 

للربنامج.

اجلامعة تعلن اأعداد املقبولني يف برناجمي املاج�ستر والدكتوراه

�ضدارات اإ

من املوؤمتر ال�شحفي
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ترقيــــات

متت ترقية الدكتور اأ�شامة علقم من كلية العلوم  	v

اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

كلية  من  ا�شماعيل  خالد  الدكتور  ترقية  متت    v

الزراعة اإىل رتبة اأ�شتاذ.

تهــــانــــــــي

كلية  يف  املخترب  م�شرفة  اأبوجرادة  لينا  ح�شلت  	v

الثاين لتكنولوجيا املعلومات على  امللك عبداهلل 

درجة املاج�شتري يف اأنظمة املعلومات.

الرقابة  املوظفة يف وحدة  اللوزي  رزقت مي�شون  	v

مبولود اأ�شمته )ها�شم(.

امللك  كلية  يف  املوظفة  حمي�شن  اأ�شيل  زفاف  مت   v

عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات.

  تــعـــــــــاز

انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق ال�شيد حممد   v

اأبو �شالم من مركز ال�شت�شارات.

زايد  ال�شيد  �شقيق  تعاىل  اهلل  اإىل رحمة  انتقل  	v

احلوري من كلية العلوم.

ال�شيدة مي�شر  اإىل رحمة اهلل تعاىل والد  انتقل  	v

�شالح من مكتبة اجلامعة.

v	انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق ال�شيدة ب�شمة 

ال�شنابرة رئي�شة ديوان مكتب التاأمن ال�شحي.

v	انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور ح�شان 

اجلوهري من كلية العلوم.

نهال  ال�شيدة  والد  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل  	v

الرتك من كلية العلوم.

v	انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق ال�شيد �شامي 

�شالمي. الكو�شة من املركز الثقايف الإ

�شليم  الطالب  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل  	v

عمال. م�شطفى العموري من كلية الأ

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

ردنية ت�سدرها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واجلامعة الأ

ثار ردنية للتاريخ والآ املجلة الأ

اجلامعة- �شدر العدد الثاين من »املجلة 

ثار« التي يراأ�س حتريرها  ردنية للتاريخ والآ الأ

جملة  وه��ي  البخيت  ع��دن��ان  حممد  ال��دك��ت��ور 

وزارة  ت�شدر عن  متخ�ش�شة وحمكمة  علمية 

واجلامعة  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 

 227 ج��اء يف  ال��ذي  العدد  وت�شمن  ردن��ي��ة.  الأ

البحوث  من  ع��ددًا  الكبري  القطع  من  �شفحة 

ترتيب  يف  ب�شكوال  اب��ن  احلافظ  منهج  منها 

كتاب ال�شلة ليو�شف بني يا�شن وع�شام عقلة 

يف  الع�شكري(  ق��ط��اع  )الإ التيمار  عن  وبحث 

فل�شطن يف القرن العا�شر الهجري / ال�شاد�س 

ع�شر امليالدي لزهري غنامي.

ق�شبة  ال�شعر   اأبو  هند  الدكتورة  وتناولت 

�ضدادات اإ

ردنية  عدد جديد من املجلة الطبية الأ

ردن:  الأ �شرقي  اإم���ارة  عهد  مطلع  يف  معان 

�شجل مقررات بلدية معان م�شدرًا )1929م-

الطوي�شي  �شعد  م��ن  ك��ل  وع��ال��ج  1931م(. 

دلة  وحممد الن�شريات الظروف التاريخية والأ

ردن  نباط اإىل جنوبي الأ ثرية لفرتة دخول الأ الأ

ردنية  الأ البادية  منطقة  يف  جابر  خربة  اأم��ا 

عبيدات  اهلل  �شيف  لها  اأف��رد  فقد  ال�شمالية 

بحثًا قائمًا بذاته.

ثرية  الأ ال�شواهد  ال�شالمن  زي��اد  وتناول 

املكت�شفة بالقرب من طريق احلج ال�شامي يف 

ردن  منطقة عقبة احلجاز وجوارها – جنوب الأ

م�شادر  اإدارة  يف  الباحثن  من  ثالثة  وبحث 

ردن. املياه يف منطقة اأذرح بجنوبي الأ

العلمي  البحث  �شدر عن عمادة  اجلامعة- 

من  الرابع  املجلد  من  الثاين  العدد  اجلامعة  يف 

حتريرها   يراأ�س  والتي  ردن��ي��ة  الأ الطبية  املجلة 

العدد  وج��اء  العبادي.  عويدي  اهلل  عبد  الدكتور 

م�شتمال على جمموعة من الدرا�شات والبحوث يف 

باللغة  الطبية   العلوم  جمال 

ال�شت�شارة  وهي:  الجنليزية 

ح��دي��ن  ذو  ���ش��الح  ال��ط��ب��ي��ة 

�شحية  تاأثريات  د:  وفيتامن 

ت��ت��ج��اوز ال��ع��ظ��ام واع��ت��الل 

ال��ت��ن��ادرة  يف  ال��ق��ل��ب  ع�شلة 

ن���ح���الل���ي���ة  ال���ي���ورمي���ي���ة الإ

م��ي��ب��ا يف  ���ش��اب��ة ب��الأ ب��ع��د الإ

مر�شية  حالة  تقرير  طفلة: 

زم��ة  والأ دب��ي��ات  الأ ومراجعة 

ال�����ش��دري��ة واأث���ر ق���رار عدم 

و�شفة  دون  ت�شرف  التي  دوي��ة  الأ اأ�شعار  حتديد 

ردين )البارا�شيتامول كمثال  طبية يف امل�شتهلك الأ

والهرمونات  امل��ن��وي  ال�شائل  متغريات  واأمن���اط 

وم�شتوى  بالعقم  امل�شابن  العراقين  للرجال 

الهومو�ش�شتن يف الدم عند مر�شى احت�شاء ع�شلة 

القلب  ونظريات ال�شيخوخة وطول العمرواملواقف 

وف��روق��ات  ردن  الأ يف  اجل�شدية  ع��اق��ة  الإ جت��اه 

كما  ردن  الأ يف  للم�شت�شفيات  التنظيمية  ال�شمات 

يف  ليمفوما  وهوت�شكن  التمري�شي  الكادر  يراها 

ودرا�شة  بها  العظم  نخاع  �شمول  وم��دى  ردن  الأ

املن�شورة  ردنية  الأ الطبية  العلوم  ملقالت  حتليلية 

بيانات  قاعدة  يف  واملفهر�شة 

الوطنية  ال��ط��ب��ي��ة  )امل��ك��ت��ب��ة 

م��ري��ك��ي��ة( خ���الل ال��ق��رن  الأ

الرنن  وت�شوير  الع�شرين 

املغناطي�شي ملف�شل الورك يف 

ردنية:  الأ اجلامعة  م�شت�شفى 

واإح�شائية  و�شفية  درا���ش��ة 

النتائج وورم الدم  وحم�شلة 

اخلارجية  اجلافية  م  الأ يف 

امل�����ش��ح��وب ب�����ش��دم��ة ل��دى 

امللك  م�شت�شفى  يف  طفال  الأ

املوؤ�ش�س عبداهلل اجلامعي وعنوان ت�شوير الرنن 

مع  والبنكريا�شية  املرارية  للقنوات  املغناطي�شي 

بن  مقارنة  الفم:  طريق  عن  اي��زوم��ربازول  دواء 

الدواء  من  امل�شاعفة  واجلرعة  العادية  اجلرعة 

اجلامعة  طلبة  عند  املحظورة  امل��واد  وا�شتخدام 

ردن. الها�شمية يف الأ


