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امللك  جاللة  مندوب  افتتحه  ال��ذي  امل�ؤمتر  يف 

والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  الثاين  اهلل  عبد 

جاللة  رعاية  اإن  املعاين  وليد  الدكت�ر  العلمي 

املت�ا�شل  الدعم  على  اآخر  دليل  للم�ؤمتر  امللك 

نح�  الها�شمية  القيادة  من  امل�شتمر  واللتزام 

خالل  م��ن  ردن��ي��ة  الأ ن�شانية  الإ امل����ارد  تنمية 

التعليم وامل�شروعات العلمية.
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ال���دك���ت���ور ال��ط��وي�����س��ي ي��ل��ت��ق��ي ال�����س��ف��ر ال��رك��ي 

وامل�ست�سار  م��ري��ك��ي��ة  الأ ك��ول��وم��ب��ي��ا  ج��ام��ع��ة  ووف���د 

��������ان........���������ص2 ع��������مَّ ال���ف���رن�������س���ي يف  ال����ث����ق����ايف 

تعاون بني اجلامعة  و»فولربايت «.............�ص4

ردن���������������ي���������������ة«: ت������وج������ه ل����ت����ق����ي����ي����م اخل����ط����ط  »الأ

ال���������������درا����������������س���������������ي���������������ة....................����������������ص5

ور������س�����ة ع���م���ل ح������ول ت���ط���وي���ر ال���ع���م���ل امل����ي����داين 

الج���������ت���������م���������اع���������ي..........����������ص11 ال����ع����م����ل  يف 

برعاية ملكية �سامية
�سيوي احلادي ع�سر يف العلوم الكيميائية  وروبي الآ املوؤمتر الأ

اجلامع��������ة-  جرت يف مركز امللك احل�شني 

ابن طالل للم�ؤمترات يف البحر امليت يف ال�شاد�س 

وروب���ي  الأ امل���ؤمت��ر  فعاليات  ول  الأ ت�شرين  م��ن 

الكيميائية  العل�م  يف  ع�شر  احل��ادي  �شي�ي  الآ

من  علماء  مب�شاركة  اجل��ام��ع��ة  نظمته  ال���ذي 

خمتلف دول العامل.

وقال رئي�س اجلامعة الدكت�ر عادل الط�ي�شي 

كادميي بوا�سطة النرتنت ر�ساد الأ ردنية: خدمة الإ الأ

الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  اأعلن  اجل��ام��ع��ة- 

عادل الط�ي�شي عن ت�جه اجلامعة لتقدمي خدمة 

كادميي ب�ا�شطة �شبكة »النرتنت«. ر�شاد الأ الإ

واأ�شاف خالل لقائه يف العا�شر من ت�شرين 

ول عددا من امل�شت�شارين وامللحقني الثقافيني  الأ

من امل�ؤمتر

التتمة ... �ص7

التتمة ... �ص7

لقاء الدكت�ر الط�ي�شي بامللحقني الثقافيني

»ال����دول����ة ال��وط��ن��ي��ة
ال�������س���ام« ب������اد  يف 
ردن���ي���ة الأ يف  ن�����دوة 
الدوليِة  الدرا�شاِت  كلية  نظمت  اجلامعة- 

وزي��ر  برعاية  اجلامعة  يف  الثقافية  وال��دائ��رة 

الثقافة نبيه �شقم يف الثالث والع�شرين من اأيل�ل 

بالد  يف  ال�طنية  )الدولة  بعن�ان  ندوة  املا�شي 

ال�شام: التك�ين وامل�شار وامل�شائر(  .

ا�شتهل ال�زير �شقم الندوة بق�له اإن مفه�م 

الفكر  اإ�شكالية يف  املفاهيم  اأكرث  من  )الدولة( 

اأنه  مبينا  واملعا�شر  احلديث  العربي  ال�شيا�شي 

من  ال��ع��رب  املفكرون  يبذله  مم��ا  ال��رغ��م  على 

فقد  ال��دول��ة،  مفه�م  ل�شرح  معرفية  حم��اولت 

العديد  ال�شيا�شي  والفكر  التاريخ  حقال  �شهد 

حاولت  التي  واجله�د  البحثية  امل�شروعات  من 

وظهرت  العربية،  الثقافة  اإىل  املفه�م  تقريب 

عدة م�شطلحات ومفاهيم حيال الدولة.

واأ�شاف اأن الدولة كم�شروع �شيا�شي ظهرت 

�شالمي  والإ العربي  ال�شيا�شي  الفكر  اأدبيات  يف 

احلديث واملعا�شر وكان لكل تيار ت�ش�ره اخلا�س 

لن�ع الدولة املطل�ب قيامها.
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الدكتور الطوي�سي يلتقي ال�سفري الرتكي

ان مريكية وامل�ست�سار الثقايف الفرن�سي يف عمَّ  ووفد جامعة كولومبيا الأ

زيارات ووفود

بحث رئي�س اجلامعة الدكت�ر  اجلامعة- 

عمان  يف  ال��رتك��ي  وال�شفري  الط�ي�شي  ع��ادل 

الدكت�ر علي ك�برول� يف الثامن والع�شرين من 

بني  ك��ادمي��ي  الأ التعاون  تعزيز  املا�شي  اأيل�ل 

ردنية واجلامعات الرتكية.  الأ

اللقاء  خ��الل  الط�ي�شي  الدكت�ر  وعر�س 

للطلبة  ردن���ي���ة  الأ ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 

طالبا   38 اجلامعة   احت�شان  ومنها  ت��راك  الأ

الدين  اأ�ش�ل  تخ�ش�شات  يف  يدر�ش�ن  تركيا 

والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  وال��ل��غ��ات  وال�شيدلة 

مل��ان��ي��ة وع��ل��م ال��ن��ف�����س ون��ظ��م امل��ع��ل���م��ات  والأ

نح�  تدري�س  عن  ف�شال  احلا�ش�ب،  وهند�شة 

30 طالبًا تركيًا يف املعهد الدويل لتعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها. 

بداية  ا�شتقبلت  ردن��ي��ة  الأ اأن  اإىل  اأ�شار  و 

العام احلايل 40 طالبا يف برنامج بكال�ري��س 

اللغات  التابع لكلية  اللغة الرتكية والإجنليزية 

جنبية.  الأ

ردين والرتكي  اجلدير ذكره اأن الطرفني الأ

حيث  ك��ادمي��ي  الأ التعاون  اأ�شكال  من  يكثفان 

ال�شفارة  مع  تفاهم  مذكرات  ردنية  الأ وقعت 

يف  بكال�ري��س  برنامج  اإن�شاء  ب�شاأن  الرتكية 

الرتكية،  الثقافية  والدرا�شات  الرتكية  اللغة 

الدكت�ر الط�ي�شي يلتقي بال�شفري الرتكي

تفاهم مع جامعتي  ت�قيع مذكرتي  ف�شال عن 

ردنية  الأ اأن  كما  الرتكيتني.  وغ��ازي  اأتات�رك 

ا���ش��ت�����ش��اف��ت يف ن��ي�����ش��ان امل��ا���ش��ي م���ؤمت��را 

م�س  الأ بني  العربية  الرتكية  العالقات  ح���ل 

واحلا�شر، ومن املقرر اأن يعقد امل�ؤمتر الثاين 

عام 2011 يف اأنقرة بالتعاون مع جامعة غازي 

الرتكية. 

على  ال��رتك��ي  ال�شفري  اأث��ن��ى  جهته   م��ن 

التي  ردنية  الأ بها  تتمتع  التي  الطيبة  ال�شمعة 

يف  اإيجابيا  اأثرا  ترتك  متميزة  كفاءات  تخرج 

معربا  العامل.  دول  معظم  يف  عملها  جم��الت 

عن ا�شتعداده لتقدمي الدعم والت��شع يف اأ�شكال 

ردنية ملا فيه م�شلحة العالقات  التعاون مع الأ

ردنية. الرتكية- الأ

الط�ي�شي  الدكت�ر  بحث  اآخ��ر،  جانب  من 

ت�شرين  من  الرابع  يف  مكتبه  يف  لقائه  خالل 

ول عميد كلية الهند�شة يف جامع��ة ك�ل�مبيا  الأ

مريكية ال�دكت�ر »فين�شكي بنيام�را« وال�فد  الأ

املرافق له اأوجه التعاون املمكنة بني اجلامعتني 

خ�ش��شًا يف حقل العل�م الهند�شية.

 كما مت ا�شتعرا�س اإمكانية التعاون العلمي 

ال�شرق  بح�ث  ومركز  اجلامعة  بني  والبحثي 

ردن  الأ يف  ك�ل�مبيا  جلامعة  التابع  و���ش��ط  الأ

العبد  رانيا  امللكة  جاللة  برعاية  اأطلق  والذي 

اهلل العام املا�شي.

ويركز املركز الذي يعترب اأول مركز اأبحاث 

تقيمه جامعة ك�ل�مبيا خارج ال�ليات املتحدة 

طفال وتدريب  مريكية على ق�شايا حماية الأ الأ

املعلمني والتنمية الجتماعية.

الط�ي�شي  الدكت�ر  بحث  ثانية  جهة  من 

الثقايف  امل�شت�شار  مكتبه  يف  ل��ق��ائ��ه  خ���الل 

الفرن�شي يف عمان »األن اأومي�س« اأوجه التعاون 

يف  الرتجمة  ماج�شتري  برنامج  لدعم  املمكنة 

اإن�شاوؤه  املن�ي  العربية  اللغة  الفرن�شية /  اللغة 

يف اجلامعة.

برامج  دع��م  اإمكانية  يف  البحث  وج���رى 

�شاتذة واملن�ش�رات  تدري�س اللغة الفرن�شية بالأ

التعليمية املمكنة خ�ش��شا م�شاندة  وال��شائل 

م�شت�ى  يف  الفرن�شية  اللغة  تدري�س  برنامج 

اجلامعة  يف  اللغات  لكلية  التابع  البكال�ري��س 

ردنية يف العقبة .  واأثنى الدكت�ر الط�ي�شي  الأ

بني  القائمة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  م�شرية  على 

�شهدت  التي  الفرن�شية  واجلامعات  اجلامعة 

من�ا م�شطردا م�ؤكدا ا�شتعداد اجلامعة لقب�ل 

اللغة  لتعلم  الفرن�شيني  الطلبة  م��ن  امل��زي��د 

العربية يف اجلامعة.
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ان يراين وامللحق الثقايف الُعماين يف عمَّ رئي�س اجلامعة يلتقي ال�سفري الإ

ورئي�س جامعة تكريت العراقية

اجلامعة-   بحث رئي�س اجلامعة الدكت�ر 

يف  مكتبه  يف  لقائه  خ��الل  الط�ي�شي  ع���ادل 

اجلمه�رية  �شفري  ول  الأ ت�شرين  من  الثامن 

زادة  م�شلح  م�شطفى  يرانية  الإ �شالمية  الإ

اأوجه التعاون بني اجلامعة وم�ؤ�ش�شات التعليم 

الط�ي�شي  الدكت�ر  واأط��ل��ع  ي��ران��ي��ة.  الإ العايل 

لتعزيز  وتطلعاتها  اجلامعة  روؤية  على  ال�شفري 

التعاون العلمي والبحثي مع اجلامعات العاملية 

غناء جتربتها العلمية والبحثية . لإ

ورحب الدكت�ر الط�ي�شي بتعاون اجلامعة 

ي��ران��ي��ة م��ن خ���الل اإب���رام  م��ع اجل��ام��ع��ات الإ

ل�شيما  تفاهم  مذكرات 

ال���ت���ب���ادل  م���ي���ادي���ن  يف 

عل�م اخلاليا  العلمي يف 

اجلذعية واللغات م�ؤكدًا 

ا����ش���ت���ع���داد اجل���ام���ع���ة 

اإيرانيني  طلبة  ل�شتقبال 

لدرا�شة اللغة العربية.

ال�شفري  اأك���د  ب���دوره 

يراين اهتمام جامعات  الإ

من  مزيد  باإر�شاء  بالده 

والبحثي  العلمي  التعاون 

والثقايف مع اجلامعة خ�ش��شًا عقد امل�ؤمترات 

ذات  حماورها  تك�ن  العلمية  العمل  وور�شات 

ردن. اهتمام م�شرتك يف كل من اإيران والأ

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأ���ش��اد ال��دك��ت���ر ع��ادل 

الرا�شخة  التاريخية  بالعالقات  الط�ي�شي 

امل��ج��الت  يف  خ�ش��شًا  وُع��م��ان  ردن  الأ ب��ني 

التعليمية.

واأ�شار خالل لقائه يف مكتبه امللحق الثقايف 

الُعماين يف عمان الدكت�ر عبد اهلل بن جمعة 

ا�شتطاعت  ُعمان  �شلطنة  اأن  اإىل  ال�شق�شي 

حتقيق نه�شة تنم�ية �شاملة وحققت اإجنازات 

التعليم  م�شرية  على  �شتنعك�س  ملم��شة  علمية 

العايل يف ال�طن العربي.

التعاون  بزيادة   الط�ي�شي  الدكت�ر  ورحب 

التعليم  وم�ؤ�ش�شات  جامعات  مع  ك��ادمي��ي  الأ

تبادل  جم��الت  يف  �شيما  ل  ُعمان  يف  العايل 

البح�ث  واإج��راء  والطلبة  الزائرين  �شاتذة  الأ

اإىل  اإ�شافة  امل�شرتك  الهتمام  ذات  العلمية 

ا�شتقبال املزيد من الطلبة الُعمانيني للدرا�شة 

الدكت�ر  واأثنى  اجلامعة،  ومعاهد  كليات  يف 

امل�ؤ�ش�شات  مع  اجلامعة  تعاون  على  ال�شق�شي 

التعليمية الُعمانية.

للدكت�ر  الدع�ة  ال�شق�شي  الدكت�ر  ووجه 

»كرا�شي  ندوة  اأعمال  يف  للم�شاركة  الط�ي�شي 

زيارات ووفود

يف  �شتقام  ال��ت��ي  ق��اب������س«  ال�شلطان  ج��الل��ة 

ول من ت�شرين الثاين القادم.  ال�شلطنة يف الأ

تط�ير  على  �شرتكز  ال��ن��دوة  اأن  واأ���ش��اف 

التعاون العلمي والثقايف مع البلدان واجلامعات 

التي ترتبط بعالقات وثيقة ومتينة مع ال�شلطنة 

ردنية. ومنها اجلامعة الأ

مع  بالتعاون  بلده  حك�مة  اهتمام  واأك���د 

ُعمانيني  طلبة  اإي��ف��اد  خ�ش��شًا  اجل��ام��ع��ة 

للدرا�شة فيها معربًا عن تقديره للخدمات التي 

هم  الذين  الُعمانيني  للطلبة  اجلامعة  تقدمها 

على مقاعد الدرا�شة.

وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل ت��ط��رق ال��دك��ت���ر 

الدكت�ر الط�ي�شي مرحبًا بامللحق الثقايف الُعماين

الثالث  يف  مكتبه  يف  لقائه  خ��الل  الط�ي�شي 

جامعة  رئي�س  املا�شي  اأي��ل���ل  من  والع�شرين 

تكريت العراقية الدكت�ر علي اجلب�ري وال�فد 

املرافق له اإىل �شبل فتح  اآفاق التعاون املمكنة 

بني اجلامعتني.

ال�شيف  لل�فد  الط�ي�شي  الدكت�ر  وعر�س 

اجلامعة  �شهدتها  التي  والتط�رات  التح�لت 

ن  الآ واأنها  خ�ش��شًا  العلمية  م�شريتها  خالل 

على اأعتاب اخلم�شني عامًا على تاأ�شي�شها. 

عالقات  باإقامة  اجلامعة  اهتمام  م�ؤكدًا 

العربية  علمية وبحثية م�شرتكة مع اجلامعات 

والعاملية.

بالعالقات  واأ���ش��اد 

الرا�شخة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

ال�شقيقني  البلدين  بني 

ردن والعراق. الأ

ذات  يف  م���رح���ب���ًا 

نطاق  بت��شيع  ال�شياق 

ال���ت���ع���اون م���ع ج��ام��ع��ة 

تكريت خلدمة م�شالح 

ردين  الأ ال�����ش��ع��ب��ني 

والعراقي .

الدكت�ر  ال��دك��ت���ر اجل��ب���ري  ه��ن��اأ  ب���دوره 

الط�ي�شي مبنا�شبة تعيينه رئي�شًا للجامعة معربًا 

والبحثي  العلمي  التعاون  اإر�شاء  يف  اأمله  عن 

التي حتظى مبكانة مرم�قة على  مع اجلامعة 

امل�شت�يني العربي والعاملي .

م�جزًا  �شرحًا  اجل��ب���ري  الدكت�ر  وق��دم 

كلية   )19  ( ت�شم  التي  تكريت  جامعة  ح���ل 

مدر�س  و)2000(  وطالبة  طالب  األف  و)17( 

ردنية  م�شريًا اإىل رغبة جامعته بالتعاون مع الأ

يف جمالت تبادل زيارات اأع�شاء هيئة التدري�س 

والطلبة واإجراء البح�ث العلمية امل�شرتكة التي 

تخدم ق�شايا التنمية يف البلدين.
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الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  بحث  اجلامعة- 

يف  مكتبه  يف  لقائه  خ��الل  الط�ي�شي  ع���ادل 

املدير  املا�شي  اأي��ل���ل  من  والع�شرين  ال�شابع 

للتبادل  مريكية  الأ ردن��ي��ة  الأ للجنة  التنفيذي 

التعليمي )ف�لربايت( »األن ماكنمارا« جمالت 

التعاون بني اجلانبني.

مدير  ح�شره  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  وج��رى 

علي  رام��ي  الدكت�ر  الدولية  العالقات  مكتب 

�شاتذة  الأ م��ن  ع��دد  ا�شتقطاب  على  الت��ف��اق 

ردنية«  و»فولربايت« تعاون بني »الأ

زيارات ووفود

الدرا�شات  يف  املاج�شتري  برنامج  يف  للتدري�س 

ي��ط��رح��ه معهد درا���ش��ات  ال���ذي  ���ش��الم��ي��ة  الإ

�شالم املعا�شر للباحثني وطلبة اجلامعة.  الإ

اجلامعة  اهتمام  الط�ي�شي  الدكت�ر  واأكد 

»ف�لربايت«  مع  بالتعاون  املت�ا�شل  و�شعيها 

التي ترفد اجلامعة باأ�شاتذة وطلبة الدرا�شات 

ردنية من اأكرث اجلامعات  العليا حيث تعترب الأ

ردنية جذبًا للحا�شلني على »ف�لربايت« من  الأ

اأ�شاتذة وباحثني.

م�شتقلة  منظمة  »ف�لربايت«  اأن  اإىل  ي�شار 

غري ربحية تعمل على تقدمي بعثات ومنح على 

ردنيني  الأ والباحثني  للطلبة  تناف�شية  اأ�ش�س 

غرا�س الدرا�شة والبحث يف كال  مريكيني لأ والأ

البلدين.

منحا   1994 عام  تاأ�شي�شها  منذ  وقدمت 

للدرا�شة  ردن��ي��ني  الأ الطلبة  م��ن  كبري  ل��ع��دد 

خمتلف  يف  مريكية  الأ املتحدة  ال���لي��ات  يف 

التخ�ش�شات العلمية.

رئ�������ي���������������س

اجل������ام������ع������ة

ي�����ت�����ف�����ق�����د

ك�������ل�������ي�������ات

اجل������ام������ع������ة

ف�������ي ال��ع��ق��ب��ة 

الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  اأك��د  اجلامعة- 

عادل الط�ي�شي دعم م�شروع كليات اجلامعة يف 

العقبة ومنطقتها القت�شادية اخلا�شة. 

يف  اجلامعة  لكليات  زيارته  خالل  واأ�شاف 

ول اأن اجلامعة  العقبة يف الثالث من ت�شرين الأ

امللك  وت�جيهات جاللة  روؤى  اإىل حتقيق  ت�شعى 

ال�طني  مل�شروع  ه��ذه  جلعل  ال��ث��اين  اهلل  عبد 

التي  املنطقة  ه��ذه  يف  متميزًا  تعليميًا  �شرحًا 

ت�شهد حركة جذب ا�شتثماري و�شياحي. 

ال��ط���ي�����ش��ي خ���الل لقائه  ال��دك��ت���ر  ول��ف��ت 

الطلبة  احت��اد  وممثلي  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

اأ�شرة  ل�شائر  احل�افز  لتقدمي  ال�شتعداد  اإىل 

وم�شتقرة  منا�شبة  بيئة  اإيجاد  بهدف  اجلامعة 

تدفع بانطالقة ق�ية تنعك�س اإيجابًا على اأهداف 

املقدمة  ���ش���اء  بخدماتها  والرت��ق��اء  اجلامعة 

للطلبة اأو على �شعيد التفاعل مع املجتمع املحلي 

قدمته  الذي  بالدعم  واأ�شاد  العقبة.  مدينة  يف 

اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة 

�شيك�ن  التي  اإقامة هذه اجلامعة  لإجناح فكرة 

ثر اليجابي يف ازدهار املدينة وتط�رها.  لها الأ

هيئة  اأع�����ش��اء  الط�ي�شي  ال��دك��ت���ر  وح���ث 

وامل�شاندة  الدعم  كافة  تقدمي  على  التدري�س 

�شمى  الأ ال��ه��دف  باعتباره  اجلامعي  للطالب 

للعملية التعليمية يف اجلامعة م�ؤكدا على �شرورة 

حتمل اأعباء املرحلة احلالية وم�اجهة العقبات 

درا���ش��ات��ه��م  اإمت����ام  يف  الطلبة  ع��ل��ى  للت�شهيل 

كادميية والبحثية .  الأ

 

بدرا�شة  الطلبة  الط�ي�شي  الدكت�ر  ووع��د 

مطالبهم خ�ش��شا ت�فري اأمكنة لت�ش�ير الكتب 

مع  بالتعاون  نقل  و�شائل  وت�فري  رمزية  باأ�شعار 

مطاعم  وت�شغيل  العقبة  يف  املعنية  اجل��ه��ات 

املالعب  وت���ف��ري  امل�شليات  وتاأثيث   اجلامعة 

الريا�شية وقاعات للن�شاطات الطالبية و ال�شكن 

املالئم للطالب والطالبات.

وج����ال ال��دك��ت���ر ال��ط���ي�����ش��ي ع��ل��ى م��راف��ق 

قدمه  مف�شل  ���ش��رح  اإىل  وا���ش��ت��م��ع  اجل��ام��ع��ة 

مديرها التنفيذي الدكت�ر اأحمد اأب� هالل ح�ل 

مراحل اإن�شاء اجلامعة والجناز الذي حتقق يف 

زمن قيا�شي م�شريا اإىل اأن اجلامعة تعتزم بناء 

كلية العل�م البحرية واملدر�شة النم�ذجية وقاعة 

غرا�س ومبنى اإدارة اجلامعة ومباين  متعددة الأ

م�شت�شفى اجلامعة.

الط�ي�شي  الدكت�ر  زار  مت�شل  �شعيد  على 

على  واطلع  العقبة  يف  البحرية  العل�م  حمطة 

لتخدم  حتديثها  مت  التي  اجل��دي��دة  املختربات 

البحرية  العل�م  كلية  لطلبة  التدري�شية  العملية 

وتط�ير  لتحديث  الرامية  اخلطط  اإىل  وا�شتمع 

ال��ع��ل��م��ي يف  ال��غ������س  امل��خ��ت��ربات وق�����ش��م  بقية 

املحطة.

جنازات  واأبدى الدكت�ر الط�ي�شي ارتياحه لالإ

التي متت يف كليات اجلامعة يف العقبة وم�شت�اه 

والتفاعل  دارية  والإ التعليمية  الن�احي  �ش�اء يف 

ال��دورات  عقد  م�شت�ى  على  املحلي  املجتمع  مع 

تخطط  اأو  الكليات  بها  قامت  التي  التدريبية 

كليات  يف  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  بها  للقيام 

وال�شياحة  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  ونظم  اللغات 

والفندقة والعل�م البحرية.



� زيارات ووفود

الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  ك�شف  اجلامعة- 

�شرورة  اإىل  اجلامعة  ت�جه  الط�ي�شي  ع��ادل 

تقييم اخلطط الدرا�شية. 

واأ�شاف خالل لقائه رئي�س واأع�شاء اللجنة 

اخلام�س  يف  اجلامعة  طلبة  لحت��اد  التنفيذية 

الدولية  املعايري اجلامعية  اأن  ول  الأ ت�شرين  من 

ال�شائدة تق�م مبراجعة دورية للخطط الدرا�شية 

كل اأربع �شن�ات لتقييمها والتاأكد من مالءمتها 

التي  والبحثية  العلمية  للم�شتجدات  وم�شايرتها 

تطراأ على التخ�ش�شات العلمية املختلفة. 

و�شدد الدكت�ر الط�ي�شي على �شرورة تعزيز 

كادميي  العالقة بني الطالب اجلامعي والق�شم الأ

اأن اجلامعة �شتق�م  اإىل  ال�شياق  م�شريا يف هذا 

ال�شاعات املكتبية بحيث يتم تخ�شي�س  بتفعيل 

الطلبة  مع  �شاتذة  الأ فيها  يلتقي  معينة  اأوق��ات 

واملناق�شة  للح�ار  التدري�شية  القاعات  خ��ارج 

ح�ل �شري العملية التعليمية والبحثية. 

الذي  اللقاء  خالل  الط�ي�شي  الدكت�ر  واأكد 

ح�شره عميد �ش�ؤون الطلبة الدكت�ر عماد �شالح 

اأهمية الحتاد يف خدمة اجل�شم الطالبي ونقل 

هم�م الطلبة وال�شراكة مع اإدارة اجلامعة حلل 

وتقدمي  التعليمية  امل�شرية  ت�اجه  التي  العقبات 

مبا  تط�يرها  على  للعمل  البناءة  الق��رتاح��ات 

يتالءم مع تط�رات املرحلة املقبلة. 

ووجه الدكت�ر الط�ي�شي الحتاد نح� اإطالق 

يجابي  املبادرات التي تعمل على تعميق ال�شل�ك الإ

املحافظة  اإىل  يدفع  الذي  اجلامعي  املجتمع  يف 

لها  وتك�ين �ش�رة م�شرقة  �شمعة اجلامعة  على 

والت�ا�شل وخدمة املجتمعات املحلية. 

بدوره ا�شتعر�س رئي�س الحتاد معتز ال�شع�د 

ردنية: توجه لتقييم اخلطط الدرا�سية الأ

نفذها  ال��ت��ي  الطالبية  الن�شاطات  م��ن  جملة 

الحتاد م�شريًا اإىل بع�س املطالب الطالبية التي 

الرتبية  مناهج  حمت�ى  يف  النظر  اإع��ادة  ت�شمل 

الدولة  ونه�شة  تط�رات  مع  لتتما�شى  ال�طنية 

ردنية. الأ

اإثارتها خالل  اأبرز املطالب التي متت  ومن 

كادميي وحل اأزمة تنقل  ر�شاد الأ اللقاء تفعيل الإ

وت�شجيل  ماأدبا  وحمافظة  اجلامعة  بني  الطلبة 

واإع��ادة  �شافة  والإ ال�شحب  فرتة  خالل  الطلبة 

تاأهيل بع�س املرافق اجلامعية خ�ش��شا املالعب 

الريا�شية يف كلية الرتبية الريا�شية .

ووعد الدكت�ر الط�ي�شي مب�ا�شلة اللقاءات 

والعمل على  كافة مطالبهم  ودرا�شة  الطلبة  مع 

اجلهات  بني  بالتعاون  لها  منا�شبة  حل�ل  اإيجاد 

املعنية يف اجلامعة .

ردنية« وفد من جمهورية »ب�سقورية« الرو�سية يزور »الأ

زارت  اجل������ام������ع������ة- 

احل������ادي  يف  اجل����ام����ع����ة 

ول  الأ ت�����ش��ري��ن  م��ن  ع�����ش��ر 

ال�شداقة  جمعية  رئي�شة 

"ال��ب�����ش��ق���ري��ة" الــعــربــيــة 
يف  ج�لنار"   "ك�ل�شارينا 
لها،  املرافق  وال�فد  رو�شيا 

رئي�س  ن��ائ��ب  التقت  حيث 

ب�شري  ال��دك��ت���ر  اجل��ام��ع��ة 

الزعبي.

واأطلع الدكت�ر الزعبي ال�فد ال�شيف على 

خ�ش��شًا  اجلامعة  �شهدتها  التي  التح�لت 

الدرا�شية  والربامج  الكليات  اإن�شاء  الت��شع يف 

اجلامعة  ن��ظ��ام  اإىل  م�����ش��ريًا  الطلبة  وق��ب���ل 

التعليمي وانفتاحها على اجلامعات العاملية.

وع��ر���س ال��دك��ت���ر ال��زع��ب��ي اآل��ي��ات اإق��ام��ة 

ع���الق���ات ت���ع���اون م���ع اجل���ام���ع���ات ال��ع��امل��ي��ة 

وزيارات  �شاتذة  الأ تبادل  جمال  يف  خ�ش��شًا 

العلمية  والدرا�شات  البح�ث  واإج��راء  الطلبة 

امل�شرتكة واإقامة املنتديات وامل�ؤمترات العلمية 

لقب�ل  اجلامعة  ا�شتعداد   مبديا  املتخ�ش�شة، 

اللغة  لتعلم  "ب�شق�رية"  جمه�رية  من  طلبة 

ال�شريعة  ودرا����ش���ة  ال��ع��رب��ي��ة 

�شالمية. والدرا�شات الإ

واأ�����ش����ارت رئ��ي�����ش��ة ال���ف��د 

تعد  ب�شق�رية  اأن  اإىل  ال�شيف 

يف  امل�شلمة  اجلمه�ريات  م��ن 

ف��ي��ه��ا )19(  وي����ج���د  رو���ش��ي��ا 

وللجمعية  ح��ك���م��ي��ة  ج��ام��ع��ة 

م��ع جمعيات  ت��ع��اون  ع��الق��ات 

العاملني  يف  تط�عية  وه��ي��ئ��ات 

�شالمي. العربي والإ

يف  اجل��ام��ع��ة  وروؤي����ة  بتطلعات  واأ����ش���ادت 

ال��ع��امل��ي��ة مبدية  الن��ف��ت��اح ع��ل��ى اجل��ام��ع��ات 

جامعات  ردنية" اإىل  "الأ جتربة  بنقل  رغبتها 

العلمية  خرباتها  من  لال�شتفادة  "ب�شق�رية" 
ع���م���ال  والأ امل����ال  اإدارة  ح��ق���ل  يف  ل���ش��ي��م��ا 

وال�شتثمار.

الدكت�ر الزعبي يلتقي وفد جامعة ب�شق�رية



�

وف���د اأك�ادي�م�����ي

تايلن�دي ي��زور م�ست��س�ف����ى اجل��ام�ع����ة 

وفد  زار  اجلامعة-  

اأكادميي تايلندي م�شت�شفى 

اجل��ام��ع��ة و����ش���م ال���ف��د 

ع�����ددًا م���ن امل��ح��ا���ش��ري��ن 

العليا  ال��درا���ش��ات  وطلبة 

يف تخ�ش�س التمري�س يف 

جامعة " ك�ن كني".

ال���ف��د  زي����ارة   وتاأتي 

ل��ل��ج��ام��ع��ة وامل�����ش��ت�����ش��ف��ى 

التعاون  اآف��اق  فتح  بهدف 

فر�س  وتعزيز  امل�شرتكة 

كني«  »ك���ن  جامعة  م��ع  امل�شتقبلية  ال�شراكة 

بح�ث  اإج��راء  جمالت  يف  �شيما  ل  التايلندية 

علمية م�شرتكة متخ�ش�شة تهم الطرفني كما 

اجلامعة  م�شت�شفى  جتربة  على  ال�فد  اطلع 

الرعاية  طبيعة  وعلى  والتمري�شية  الطبّية 

ال�شحية واأن�اعها وم�شت�اها وكذلك اخلدمات 

التي تقدم للمر�شى.

والتقى مدير عام امل�شت�شفى الدكت�ر عبد 

من  الثالث  يف  الزائر  ال�فد  الق�شاة  الكرمي 

ح�ل  مف�شاًل  �شرحًا  له  وق��دم  ول  الأ ت�شرين 

اخل��دم��ات  واأه���م  وروؤي��ت��ه  امل�شت�شفى  ر�شالة 

الطبية  ال�شعد  على  للمري�س  ت��ق��دم  ال��ت��ي 

والتمري�شية والعالجية املختلفة. 

واأكد الدكت�ر الق�شاة اأن امل�شت�شفى يتبنى 

لغة اجل�دة العاملية حتى و�شلت اإىل العتمادية 

الدولية JCIA بح�ش�ل امل�شت�شفى على خم�س 

م�شاف  يف  جعلته  ووطنية  دول��ي��ة  ���ش��ه��ادات 

امل�شت�شفيات العاملية املتمّيزة.

زيارات ووفود

ال�فد  زار  مت�شل  �شياق  ويف  اجل��ام��ع��ة- 

امل��راأة  درا���ش��ات  مركز  التايلندي  ك��ادمي��ي  الأ

اأيل�ل  من  والع�شرين  الثامن  يف  اجلامعة  يف 

الدكت�رة  املركز  مديرة  التقى  حيث  املا�شي 

حما�شن اجلاغ�ب .

وقدمت الدكت�رة اجلاغ�ب لل�فد ال�شيف 

واأهدافه  املركز  م�شرية  ح�ل  مف�شال  �شرحا 

ق�����ش��ام  الأ اإىل  م�����ش��رية  العلمية  ون�����ش��اط��ات��ه 

م�ؤهلة  ك���ادر  اإع���داد  تت�ىل  التي  ك��ادمي��ي��ة  الأ

واإجراء بح�ث متخ�ش�شة يف حق�ل درا�شات 

... ويزور مركز درا�سات املراأة

وكانت مديرة التمري�س 

ال��دك��ت���رة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 

اأ�شارت  قد  الهياجنة  فريال 

التمري�س  دائ���رة  دور  اإىل 

على  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  امل��ت��م��ث��ل 

اخلدمة  عن  املر�شى  ر�شا 

لهم  امل��ق��دم��ة  التمري�شية 

التمري�شي،  الكادر  وتط�ير 

العلمية،  ب��ح��اث  الأ واإج���راء 

وت�فري البيئة التعليمية لطلبة 

يف  وال�شتمرار  التمري�س، 

تطبيق معايري العتمادية، م�ؤكدة على اأن يك�ن 

جراءات واخلدمات املقدمة للمر�شى  ت�ثيق الإ

د�شت�رًا ومرجعًا يلتزم به الكادر التمري�شي يف 

كافة اأق�شام امل�شت�شفى.

بج�لة  ال��زي��ارة  هام�س  على  ال���ف��د  وق��ام 

�شملت ق�شم الط�ارئ ووحدات العناية احلثيثة 

وق�شم الن�شائية وال�لدة حيث اطلع من خاللها 

على العمل التمري�شي يف امل�شت�شفى عن كثب.

قليمية  والإ املحلية  ال�شعد  كافة  على  امل���راأة 

والدولية.

ان�شجاما  اأن�شئ  املركز  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

باإر�شاء  الها�شمية  القيادة  وتطلعات  روؤى  مع 

ردنية لت�شاهم يف �شنع  وتعزيز حق�ق املراأة الأ

م�شتقبل اأردين واعد بالإجناز التنم�ي.

واأك����دت ال��دك��ت���رة اجل��اغ���ب اأن امل���راأة 

ردنية حققت اإجنازات ملم��شة خ�ش��شا يف  الأ

التعليم وت�يل منا�شب قيادية مهمة يف الدولة 

باحرتام  يحظى  ردن  الأ جعل  مم��ا  ردن��ي��ة  الأ

الدكت�ر الق�شاة يرحب بال�فد التايلندي

عاملي يف هذا املجال.

اأ�شئلة  على  اجلاغ�ب  الدكت�رة  واأج��اب��ت 

اإىل  تطرقت  التي  ال�فد  اأع�شاء  وا�شتف�شارات 

ردنية ب�شكل  خمتلف اجل�انب املتعلقة باملراأة الأ

خا�س واملراأة العربية ب�شكل عام.

�شم  ال��ذي  ال�شيف  ال���ف��د  اأن  اإىل  ي�شار 

ردن بهدف فتح اآفاق  حما�شرين وطلبة زار الأ

تعاون م�شتقبلي مع جامعة »ك�ن كني« التايلندية 

ل�شيما يف جمال اإجراء بح�ث علمية م�شرتكة 

متخ�ش�شة تهم اجلانبني.



� تتمات

اأن ه��ذه اخل��ط���ة متكن  ال��ع��رب يف ع��م��ان 

العطل  يق�ش�ن  الذين  خ�ش��شا  اجلامعة  طلبة 

الف�شلية يف بلدانهم من ت�شجيل امل�اد الدرا�شية 

التي تتنا�شب مع مراحل درا�شتهم اجلامعية.

وك�شف الدكت�ر الط�ي�شي اأن اجلامعة ت�شم 

منهم  وطالبة  طالب  األ��ف   )37( ح���ايل  حاليا 

 )60( م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  اآلف   )3( ح����ايل 

العربية  ال���دول  م��ن  غالبيتهم  عاملية  جن�شية 

ال�شقيقة.

البيئة  ت�فري  على  اجلامعة  حر�س  واأك��د   

وم�شاعدتهم على تخطي العقبات التي ت�اجههم 

يف  ال��درا���ش��ي  م�����ش���اره��م  ب��داي��ة  يف  �شيما  ل 

اجلامعة.

حجم  زي��ادة  اإىل  الط�ي�شي  الدكت�ر  ودع��ا 

اإقامة  خالل  من  الثقافية  والفعاليات  ن�شطة  الأ

داخل  ال�شقيقة  العربية  للدول  ثقافية  اأ�شابيع 

اجل�شم  بني  الت�ا�شل  بهدف  اجلامعي  احل��رم 

وتعريفهم  بينهم  فيما  وال��ت��ف��اع��ل  ال��ط��الب��ي 

بح�شارات وتقاليد ال�شع�ب العربية.

امل�شت�شارين  جمل�س  رئي�س  اأع���رب  ب���دوره 

امللحق  ردن،  الأ يف  العرب  الثقافيني  وامللحقني 

ال��ث��ق��ايف ال�����ش��ع���دي ال��دك��ت���ر ع��ل��ي ال��زه��راين 

على  و�شعبا  وحك�مة  ملكا  ردن  ل��الأ تقديره  عن 

ردن  الأ ي�فرها  التي  مكانيات  والإ الت�شهيالت 

درا�شتهم  اإكمال  من  والعرب  �شقاء  الأ للطلبة 

بتعزيز  ردن  الأ اهتمام  من  انطالقا  اجلامعية 

العمل العربي امل�شرتك.

واأ�شاد بامل�شت�ى الذي حققته اجلامعة كمعلم 

تعليمي يف ال�طن العربي ي�شهم يف اإحداث نقلة 

ردن والبلدان  ن�عية يف حقل التعليم العايل يف الأ

وامللحقني  امل�شت�شارين  من  عدد  وثّمن  العربية. 

خالل اللقاء الذي ح�شره ن�اب رئي�س اجلامعة 

وعميد �ش�ؤون الطلبة امل�شجل العام الدكت�ر عماد 

الدرا�شات  كلية  عميد  باأعمال  والقائم  �شالح 

التي  اجله�د  ن�شار  اأب���  حممد  الدكت�ر  العليا 

مكانيات  بذلتها كافة اأجهزة اجلامعة لت�فري الإ

درا�شتهم  لتي�شري  ب��ل��دان��ه��م  لطلبة  ال��الزم��ة 

ردن. اجلامعية واحلياة املعي�شية يف الأ

اللجنة  ج��ه���د  الط�ي�شي  ال��دك��ت���ر  وث��م��ن 

ردن مكانًا لعقد هذا امل�ؤمتر  الدولية باختيار الأ

وهذا دليل على ثقة العامل والعلماء باجلامعة.

للم�ؤمتر  ال�طنية  اللجنة  رئي�س  واأ���ش��ار 

اأن وج����د ه��ذا  اإىل  ال��ن��اظ��ر  م������ش��ى  ال��دك��ت���ر 

التزامهم  يثبت  الكيميائيني  العلماء  من  الكم 

التي  واملخاطر  التحديات  مل�اجهة  وم�ش�ؤوليتهم 

ن�شان. تهدد العامل والإ

�شيبحث  امل�ؤمتر  اأن  الناظر  الدكت�ر  وب��ني 

م��ش�عات علمية واجتماعية و�شناعية وتعليمية 

ن�بل  ج�ائز  يحمل  من  ومنهم  علماء  ويناق�شها 

يف الكيمياء اإ�شافة اإىل عقد ور�شات العمل من 

لها  بحاث  الأ تقدم  عاملية  عمل  جمم�عات  قبل 

م�شا�س مبا�شر يف الطلبة وخريجي اجلامعات.

م��ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة 

جاللة  رع��اي��ة  مايكل  برينر  الدكت�ر  للم�ؤمتر 

على  يدلل  مما  للم�ؤمتر  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

اآخر  دليل  وه�  والعلماء  بالعلم  جاللته  اهتمام 

ردن بالتنمية الب�شرية وال�شحة  على اهتمام الأ

وال�شناعة.

الفر�س  ل�شتغالل  ردين  الأ ال�شباب  ودع��ا 

ل��الح��ت��ك��اك ب��ال��ع��ل��م��اء امل�����ش��ارك��ني يف امل���ؤمت��ر 

وال�شخ�شيات  ن���ب��ل  ج���ائ��ز  على  واحل��ائ��زي��ن 

العلمية العاملية. واعترب ع�ش� اللجنة الت�جيهية 

للم�ؤمتر الدكت�ر حممد احلاليقة اأن هذا امل�ؤمتر 

اأهم  اأيام يعترب واحدًا من  الذي ا�شتمر خم�شة 

وطنية  علمية  مكانة  ذو  وه�  الدولية  امل�ؤمترات 

ومن  العلماء  امل�شارك�ن من  به  ملا متيز  وعاملية 

احلائزين على جائزة ن�بل وملا ا�شتمل برناجمه 

احلاليقة  الدكت�ر  وق��ال  علمية.  ن�شاطات  من 

وه�  امل�ؤمتر  ل�شت�شافة  ردن  الأ اختيار  مت  اإن��ه 

تعقد  دولية  م�ؤمترات  �شل�شلة  يف  ع�شر  احلادي 

مرة كل �شنتني �شمن مناف�شة عاملية عالية من 

امل�ؤمترات  ل�شل�شلة  املنظمة  الدولية  اللجنة  قبل 

�شي�ية للعل�م الكيميائية. وروبية الآ الأ

حتفيز  اإىل  ه��دف  امل���ؤمت��ر  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

الباحثني ال�شباب وخا�شة طلبة الدرا�شات العليا 

مع  �شالت  وبناء  العلماء  مع  لالت�شال  وذل��ك 

الباحثني يف م�ؤ�ش�شات البحث العاملية ليتاح لهم 

وت��شيع  امل�ؤ�ش�شات  هذه  اإمكانيات  من  ف��ادة  الإ

فر�س  وتقدمي  البح�ث  تنفيذ  يف  التعاون  اآف��اق 

اجلامعات  من  العليا  الدرا�شات  طلبة  التحاق 

ردنية للبحث والدرا�شة فيها. الأ

ال�ش�ء  ت�شليط  اإىل  كذلك  هدف  اأن��ه  وبني 

ب���ح���اث التي  ال��ت��ط���رات احل��دي��ث��ة يف الأ ع��ل��ى 

�شبل  وتعزز  ردن  الأ تهم  علمية  ق�شايا  تعالج 

امل�اد  جمال  يف  احلديثة  كالدرا�شات  تنميتها 

وا�شتخداماتها التكن�ل�جية.

م�ن  الفر�شة  اأت���اح  امل���ؤمت��ر  ه��ذا  اإن  وق��ال 

خ���الل اجل��ل�����ش��ات احل����اري���ة والج��ت��م��اع��ات 

املربجمة للقاء خرباء وعلماء مع امل�ش�ؤولني عن 

ردنية  الأ البحث  م�ؤ�ش�شات  يف  العلمي  البحث 

ولقاء  والدوائية  الكيميائية  ال�شناعات  واأرباب 

التعريف  وكذلك  ن�بل  جائزة  على  احلائزين 

اأمني  واأ�شارت  العلمي.  البحث  دعم  مب�ؤ�ش�شات 

اأن  اإىل  العاب�دي  اأم��ل  الدكت�رة  امل���ؤمت��ر  ع��ام 

ردنية يف  ول�يات ال�طنية الأ امل�ؤمتر ركز على الأ

األقت  اأن جل�شات خا�شة  العلمي، مبينة  البحث 

ال�ش�ء على �ش�ؤون الطاقة واملياه والتعليم وعل�م 

دوي��ة.  الأ وت�شميم  ال�شيدلنية  والعل�م  امل���اد 

اجله�د  تكاتف  اأن  العاب�دي  الدكت�رة  واأك��دت 

اأردنية  و�شناعية  علمية  م�ؤ�ش�شات  من  ال�طنية 

وفر  ال���ذي  امل���ؤمت��ر  اأع��م��ال  اإجن���اح  �شاهم يف 

العلمية  امل�شتجدات  على  للتعرف  هائلة  فر�شة 

امل�ؤمتر  برنامج  وت�شمن  الكيميائية.  العل�م  يف 

يف  متزامنة  عقدت  م�شغرة  م�ؤمترات  �شل�شلة 

املحاور  خمتلف  غطت  متخ�ش�شة  م��ش�عات 

له  وما  الكيميائية احلديثة  بحاث  الأ العلمية يف 

�شلة بالحتياجات البحثية املحلية.

اأهمية  ذات  علمية  ق�شايا  امل�ؤمتر  وناق�س 

واق��ت�����ش��ادي��ة متثلت يف  واج��ت��م��اع��ي��ة  ح��ي��ات��ي��ة 

و�شبل  وق�شاياه  املجتمع  نح�  العلماء  م�ش�ؤولية 

اجتذاب النا�شئني وال�شباب نح� العل�م والعالقة 

والتعريف  وال�شناعة  الكيميائي  البحث  بني 

للعل�م  الدعم  تقدم  التي  العاملية  بامل�ؤ�ش�شات 

و�شبل ال�شتفادة منها.

�سيوي احلادي ع�سر وروبي الآ املوؤمتر الأ

يف العلوم الكيميائية 

ر�ساد  ردنية: خدمة الإ الأ

كادميي بوا�سطة النرتنت الأ



� تتمات

»الدول���ة الوط�ن�ي����ة ف��ي ب���اد ال�س�����ام«

ردن�ي�������ة« ن���دوة ف��ي »الأ

اإن هذا اللقاء الذي  وقال 

ت�شارك فيه نخبة من الباحثني 

اأن  على  تاأكيد  ه�  �شاتذة  والأ

يف  واأ�شئلتها  الدولة  اإ�شكالية 

العربي  ال�شيا�شي  اخل��ط��اب 

املعا�شر ما زالت ماثلة.

اجلامعة  رئ��ي�����س  واع��ت��رب 

اأن  الط�ي�شي  ع��ادل  الدكت�ر 

عقد هذه الندوِة العلميِة التي 

ب���رز  الأ ه���  م��ش�عًا  ت��ت��ن��اوُل 

ح�����ش���رًا يف ال��ف��ك��ِر ال��ع��رب��ّي 

همية  الأ غاية  يف  م�شاألَة  واملعا�شر  احل��دي��ِث 

التقدِم  خياراِت  وفق  ال�طنيِة  الدولِة  بناِء  ح�ل 

والعدالِة والدميقراطيِة وبناِء امل�ؤ�ش�شات.

من  ال��ن��خ��ب��ِة  ه���ذه  وج�����َد  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

�شئلِة  الأ يف  ب���رَز  الأ ُيعدُّ  م��ش�ٍع  يف  امل�شاركني 

اإمكانية  اإىل  نطمئُن  يجعُلنا  العربية،  الثقافيِة 

يف  الريادي  دوره��ا  ردنيُة  الأ اجلامعُة  تاأخَذ  اأن 

�شئلِة الُكربى التي ت�اجُه  الت�شدي للبحِث يف الأ

نحُن  وق��ال:  العربية.  واملنطقَة  الغايل  وطنَنا 

جانب من الندوة

ال����ت����ل����ف����زي����ون

ردن�����������������������ي الأ

ي������ب������ث ح���ل���ق���ة

خ������ا�������س������ة ع���ن

من��������وذج��������ي��������ة

ردن����������ي����������ة« »الأ

ردين  الأ التلفزي�ن  اخ��ت��ار  اجل��ام��ع��ة- 

لت�ش�يرها  النم�ذجية يف اجلامعة  املدر�شة 

كاإحدى مدار�س التعليم اخلا�س الرائدة التي 

ت�شهم يف تط�ير التعليم العام يف اململكة.

»حتت  �شب�عي  الأ الربنامج  خ��الل  ومت 

ال�ش�ء« الذي تقدمه الإعالمية �شهى كراجة 

يف  اخلا�شة  املدار�س  عن  خا�شة  حلقة  بث 

يف  النم�ذجية  املدر�شة  بينها  م��ن  اململكة 

ردنية«. »الأ

و���ش��ل��ط م��دي��ر وح����دة امل��در���ش��ة يحيى 

�ضاءات اإ

ردنيِة بالتزامِن  الي�َم نعرُب ب�ابَة مئ�يِة الدولِة الأ

العربية،  املنطقِة  دوِل  من  جاراتها  ولدِة  مع 

مكانية اإحداث مراجعٍة علميٍة  فاإن ثمة حاجة لإ

للتجربِة التي مرت بها دوُل املنطقة يف جتارِب 

البناِء والتحديِث وامل�ؤ�ش�شية.

اجلامعة  يف  الثقافية  الدائرة  مدير  وراأى 

ا�شت�شعرت  اجلامعة  اأن  مبي�شني  مهند  الدكت�ر 

يثار  ما  امل��ش�ع، يف ظّل  اأهمية بحث مثل هذا 

وامل�اطنة  ال��دول��ة  ق�شايا  ح���ل  كثرية  اأح��ي��ان��ًا 

من  ط�ياًل  �ش�طًا  قطعنا  لقد  وقال  �شالح،  والإ

مبجيء  اخلال�س  عن  البحث 

التي  الكربى  العربية  ال��ث���رة 

بالدولة  النه��س  على  عملت 

العربية رغم كل التحديات. 

الندوة  جل�شات  وت�شمنت 

جم��م���ع��ة م��ن ال��ع��ن��اوي��ن من 

ب��ي��ن��ه��ا: م���ن ال��ع��ث��م��ان��ي��ة اإىل 

الدولة  ومن  ال�طنية،  الدولة 

الق�مية  الدولة  اإىل  ال�طنية 

العثمانية  الرتكة  وبالعك�س: 

يف  ال�طنية:  الدولة  وماآلتها، 

ردن  �شكاليات، اإن�شاء اإمارة �شرق الأ املفه�م والإ

العربية:  الدولة  ولدة  وال�شيا�شة،  الن�شال  بني 

يف  الدولة  مفه�م  والداخلية،  العاملية  امل�ؤثرات 

يف  وامل�اطنة  وامل��راأة  العربي،  ال�شيا�شي  الفكر 

�شيا�شي�ن  الندوة  يف  �شارك  ال�طنية.  الدولة 

وب��اح��ث���ن وم��ف��ك��رون واأك��ادمي��ي���ن م��ن بينهم: 

اأب�  وكامل  الرف�ع  وفي�شل  الدين  عز  اإبراهيم 

وحممد  الرحبي  و�شمية  ال��ب��زري  ودلل  جابر 

رناوؤوط وعمر احل�شرمي وعمر ك��س وحممد  الأ

م�شاحلة .

يف  ال��ربن��ام��ج  اأ���ش��رة  لقائه  خ��الل  ال�شم�ر 

ال�ش�ء  املا�شي  اأيل�ل  من  والع�شرين  ال�شابع 

طلبة  اإع��داد  اإىل  الرامية  املدر�شة  روؤية  على 

التعليم  مرحلة  غمار  خ��س  على  ق��ادري��ن 

اإىل  حديثه  يف  ال�شم�ر  واأ���ش��ار  اجل��ام��ع��ي. 

النتائج املتقدمة التي ح�شدها طلبة الثان�ية 

التي  احلديثة  التعليمية  ولل��شائل  العامة 

واأن  خ�ش��شًا  لطلبتها  امل��در���ش��ة  تقدمها 

مع  وبحثية  علمية  ارتباطات  لديها  املدر�شة 

كلية العل�م الرتب�ية يف اجلامعة.



� �ضاءات اإ

ردنية« ملانية يف »الأ يام الثقافية الأ انطاق فعاليات الأ

اجل����ام����ع����ة- ان��ط��ل��ق��ت يف 

ت�شرين  اجلامعة يف اخلام�س من 

ي��ام  الأ ون�شاطات  فعاليات  ول  الأ

مل���ان���ي���ة ال��ت��ي ت��ق��ام  ال��ث��ق��اف��ي��ة الأ

بذكرى  اأملانيا  احتفالت  مبنا�شبة 

�شق�ط جدار برلني.

ون��ظ��م��ت الح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي 

حملت عن�ان »ع�شرون عامًا على 

بالتعاون  اجلامعة  اأملانيا«  ت�حيد 

ملاين )غ�ته(  مع املعهد الثقايف الأ

اأديناور«  »ك�نراد  م�ؤ�ش�شة  وبدعم 

ملانية بعمان. وال�شفارة الأ

واألقى نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات 

اأ�شاد  كلمة  قطامي  ي��شف  الدكت�ر  ن�شانية  الإ

ملانية. ردنية الأ فيها بعمق العالقات الأ

الدكت�ر  عمان  يف  مل���اين  الأ ال�شفري  واأ���ش��ار 

الحتفالية  ه��ذه  اأن  اإىل  ه��اي��درون«  »ي���اخ��ي��م 

ت�ؤكد عمق عالقات التعاون القائمة بني البلدين 

ردن واأملانيا. ال�شديقني الأ

ال��دك��ت���رة  غ���ت��ة  م��دي��رة معهد  واأع���رب���ت 

»ك�نراد  م�ؤ�ش�شة  ومدير  كرمير«  »كري�شتيانة 

تقديرهما  عن  بيك«  »مارتن  الدكت�ر  اديناور« 

يام الثقافية. وافتتح  للجامعة على ا�شت�شافة الأ

الف�ت�غرافية  لل�ش�ر  معر�شًا  مل��اين  الأ ال�شفري 

بعن�ان  رميان»  »ديتمار  ملاين  الأ الفنان  بعد�شة 

»�ش�ر جلمه�رية مفق�دة«. وت�شمن 

األقاها  حما�شرة  احلفل  برنامج 

مل��ان��ي��ة  ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأ

ردن���ي���ة ال��دك��ت���ر »ب��ي��رت اأوك���ر«  الأ

القت�شادية  »التحديات  بعن�ان 

يف  النجاح  نح�  اأمل��ان��ي��ا:  لت�حيد  

اق��ت�����ش��اد ال�������ش����ق«. وع���ر����س يف 

على  ول  الأ ت�شرين  من  ال�شاد�س 

الدويل  املعهد  يف  رم  وادي  م��درج 

للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم 

للغة  م��رتج��م  اأمل���اين  فلم  بغريها 

ر�س« )1973/  العربية بعن�ان »الذين يحب�ن الأ

ذات��ه يف  املكان  خم��رج���ن( يف حني عر�س يف 

»القلق«  بعن�ان  فلم  ول  الأ ت�شرين  من  ال�شابع 

ي��ام  الأ واختتمت  فارنيكه(.  ل���ث��ال  )1981م 

رم  وادي  مدرج  اأقيم يف  غنائي  بحفل  الثقافية 

ول بحفل غنائي ملغني  يف العا�شر من ت�شرين الأ

ملاين من مدينة يينا »ديبلج«. الراب الأ

كلية علوم التاأهيل حتتفي

امل�ستجدين  بالطلبة 

اجلامعة- اأقام احتاد طلبة اجلامعة يف كلية عل�م التاأهيل يف 

اجلامعة حفاًل تكرمييًا للطلبة امل�شتجدين. 

واألقى القائم باأعمال عميد الكلية الدكت�ر زياد احل�امدة كلمة 

والبحثية  العلمية  م�شاعفة جه�دهم  اإىل  اجلدد  الطلبة  فيها  دعا 

لرفع  الكلية  بها  تق�م  التي  العلمية  الن�شاطات  من  وال�شتفادة 

امل�شت�ى العلمي للطلبة. 

التي  الطالبية  ن�شطة  الأ الطلبة يف  انخراط  اأهمية  اإىل  واأ�شار 

ت�فرها عمادة �ش�ؤون الطلبة واحتاد طلبة اجلامعة والكلية بهدف 

العمل على تنمية �شخ�شية الطالب اجلامعي. 

وتخلل احلفل التكرميي كلمات مت خاللها ت�شليط ال�ش�ء على 

كادميية  ق�شام الأ روؤية الكلية امل�شتقبلية وتقدمي نبذة م�جزة ح�ل الأ

اإ�شافة اإىل فقرات فنية وت�زيع  وج�لة ميدانية على مرافق الكلية 

الهدايا التذكارية على الطلبة اجلدد. 

ف���ي ل��ق�����اء 

ردنية« كلي�ة علوم »الأ

الدكت�رة  اجلامعة  يف  العل�م  كلية  عميدة  التقت  اجلامعة- 

�ش��شن الع�ران اأع�شاء هيئة التدري�س يف الكلية مبنا�شبة بدء العام 

الدرا�شي اجلديد يف الثامن والع�شرين من اأيل�ل املا�شي.

هيئة  باأع�شاء  ال��ع���ران  الدكت�رة  رحبت  اللقاء  م�شتهل  ويف 

ع�شاء  عارة واإجازات التفرغ العلمي والأ التدري�س العائدين من الإ

الكلية  اأن  اإىل  واأ�شارت  الكلية حديثًا  تعيينهم يف  الذين مت  اجلدد 

جهاز  منها  حديثة  ومعدات  باأجهزة  اأق�شامها  تزويد  ا�شتطاعت 

مطياف  وجهاز  ال�شينية  �شعة  والأ )املا�شح(  الل��ك��رتوين  املجهر 

هيئة  اأع�شاء  حققه  مبا  اعتزازها  عن  واأعربت  وغريها.  الكتلة 

التدري�س من اإجناز بح�ث علمية من�ش�رة يف جمالت عاملية حمكمة 

بلغ عددها العام اجلامعي 2010/2009 )190( بحثًا علميًا.

كادميية  الأ ق�شام  الأ روؤ�شاء  ح�شره  ال��ذي  اللقاء  خالل  ودار 

ح�ار مفت�ح مت فيه ا�شتعرا�س اجل�انب املتعلقة مب�شرية الكلية من 

دارية والفنية و التدري�شية . الن�احي الإ

جانب من احل�ش�ر
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التاأريخ عند املوؤرخني والكتابة التاريخية العربية

ردنية« حما�سرة يف  »الأ

الدكت�ر  اجلامعة  ا�شت�شافت  اجلامعة- 

بعن�ان  األ��ق��اه��ا  حما�شرة  يف  ال�شيد  ر���ش���ان 

والكتابة  الكبار  امل�ؤرخني  عند  التاأريخ  "فكرة 
التاريخية العربية".

وقال الدكت�ر ال�شيد: "اإن اأعمال املراجعني 

العربي  التاريخ  تفكيك  اإىل  التي هدفت  اجلدد 

مة وثقافتها  �شالمي علمًا وت�ش�يرًا لتاريخ الأ الإ

وم��ف��اه��ي��م��ه��ا ال���ك���ربى؛ مب��ا يف ذل���ك ال�����ش��رية 

والفنية  الفكرية  امل�شكالت  جانب  اإىل  النب�ية، 

لدي  التاريخ جدد  ذلك  امل�ج�دة يف  التقنية  اأو 

الهتمام بظه�ر علم التاريخ العربي". وا�شتعر�س 

ق�شم  نظمها  التي  املحا�شرة  ال�شيد يف  الدكت�ر 

التاريخ والدائرة الثقافية يف اجلامعة يف ال�شابع 

ال�شرية  عالقة  املا�شي  اأي��ل���ل  م��ن  والع�شرين 

ب��ال��ت��اري��خ وف���ك���رة ن�����ش��اأة 

مبقال  م�شتعينا  ال��ت��اري��خ 

كان قد ن�شره مبجلة املنارة 

ال��ت��ي ت�����ش��دره��ا ج��ام��ع��ة 

من  ب��ع��ن���ان:  ال��ب��ي��ت  اآل 

فكرة  التاريخ،  اإىل  اخلرب 

التاريخ والكتابة التاريخية 

العربية.

التي  املحا�شرة  يف  ال�شيد  الدكت�ر  واأ�شاف 

ح�شرها عدد من اأ�شاتذة ق�شم التاريخ وطالبه 

ذلك  على  عاما  �شت�ن  اأو  خم�ش�ن  مير  ل  اأن��ه 

ماأخ�ذة  مادتها  �شاملة  تاريخ  كتب  ن��رى  حتى 

الطربي  �شنيع  مثل  وباأ�شانيد  خباريني  الإ عن 

�شنيع  مثل  اأ�شانيد  بدون  اأو  اأحيانا  والبالدري 

اليعق�بي والدين�ري وامل�شع�دي لكنها مرتابطة 

�شالم واإىل ع�شر  من البداية اأي حقب ما قبل الإ

للزمن  لي�س  اأفكارًا حاكمة  لديها  اإن  ثم  امل�ؤلف 

�شحيقة  اأزم��ن��ة  واإىل  ب��ل  وح�شب،  ���ش��الم��ي  الإ

ال�شيد  وال��دك��ت���ر  ���ش��الم.  الإ قبل  م��ا  حقب  يف 

وه�  امللكية  البيت  اآل  اأكادميية  يف  عامل  ع�ش� 

منذ  اللبنانية  اجلامعة  يف  تدري�س  هيئة  ع�ش� 

وترجمات  وحتقيقات  م�ؤلفات  وله   1977 عام 

بح�ثا  ن�شره  عن  ف�شال  اإ�شالمية  درا�شات  يف 

ودرا�شات متخ�ش�شة كما عمل اأ�شتاذا زائرا يف 

جامعات عاملية.

جانب من املحا�شرة

»ي������ا �س�ب��������اب«

م�ح�ا�س�����رة ف����ي اجل��ام��ع�����ة

�شليمان  ال�شيخ  ف�شيلة  دع��ا  اجل��ام��ع��ة- 

النف�س  تربية  اإىل  امل�شلم  ال�شباب  اجلبيالن 

احلقيقية  ال�ش�رة  مع  ين�شجم  مبا  وتق�ميها 

�شالم. امل�شرقة لالإ

واأ�شاف خالل حما�شرة األقاها يف اجلامعة 

كلية  من  بدع�ة  املا�شي  اأيل�ل  من  الثالثني  يف 

يف  �شتاذ  الأ قدمه  �شباب«  »يا  بعن�ان  ال�شريعة 

لل�شباب  اأن  املعايطة  اهلل  عطا  الدكت�ر  الكلية 

واملحافظة  املجتمع  اأرك��ان  بناء  يف  مهمًا  دورًا 

�شالمية  الإ العقيدة  م��ن  امل�شتمدة  قيمه  على 

ال�شمحاء.

املحا�شرة  خ��الل  اجلبيالن  ال�شيخ  واأورد 

التي ا�شتمع اإليها عدد 

الكلية  اأ���ش��ات��ذة  م��ن 

وطلبة اجلامعة بع�س 

احلياتية  الق�ش�س 

والتي  امل�شلم  لل�شباب 

ج���ان��ب  فيها  ب���رزت 

���ش��ل��ب��ي��ة م���ن امل��م��ك��ن 

تالفيها.

املحا�شر  وح���ث 

�شالم  الإ ر�شالة  باأهداف  اللتزام  على  ال�شباب 

عليه  اهلل  )�شلى  الكرمي  النبي  ب�شنة  والقتداء 

و�شلم( ك�ن ال�شباب ي�شكل�ن ق�ة  يف املجتمعات 

وب��ن��اء  اإ���ش��الح��ه��ا  مهمة  ت��ق��ع  عاتقهم  وع��ل��ى 

داعية  اجلبيالن  وال�شيخ  ن�شانية.  الإ احل�شارة 

العربية  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف  حما�شرات  ق��دم 

جنبية متيزت باأ�شل�ب �شيق على  �شالمية والأ والإ

نهج الرفق واللني وامل�عظة احل�شنة.

ال�شيخ اجلبيالن متحدثًا للطلبة
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ور�سة عمل حول تطوير العمل امليداين يف العمل الجتماعي

ت�سدير وت�سويق اخل�سار والفواكه

ردنية« ور�سة عمل يف »الأ

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

وب��اح��ث���ن واأك���ادمي���ي����ن اأه��م��ي��ة 

تط�ير التدريب امليداين يف العمل 

يف  العاملني  ك�شاب  لإ الجتماعي 

هذا احلقل خربات متقدمة. 

واأ���ش��اروا خ��الل ور���ش��ة عمل 

نظمها معهد العمل الجتماعي يف 

والع�شرين  ال�شاد�س  يف  اجلامعة 

م�اد  اأن  اإىل  املا�شي  اأي��ل���ل  من 

يقدمها  ال��ت��ي  العملي  ال��ت��دري��ب 

احل��ي��اة  ع�شب  ه��ي  اجل��ام��ع��ة  لطلبة  امل��ع��ه��د 

لتخ�ش�س العمل الجتماعي.

عليمات  الدكت�ر حم�د  املعهد  واأ�شار عميد 

يت�شمن  الجتماعي  العمل  تخ�ش�س  اأن  اإىل 

اخل��س يف جمالت مهمة ومتن�عة منها العمل 

الجتماعي املدر�شي وال�شحي واملجال النف�شي 

�شرة والطف�لة ومع امل�شنني  واملجال التنم�ي والأ

وال�شباب وغريها من املجالت التي ميكن بروز 

اأهميتها يف املجتمعات املعا�شرة.

اجلامعة- اأكد خرباء واأكادميي�ن زراعي�ن 

�ش�اق  اأن الزراعة ت�اجه مع�قات ب�شادراتها لالأ

جنبية . العربية والأ

معهد  نظمها  عمل  ور���ش��ة  خ��الل  واأ���ش��اروا 

الزراعي  والتعليم  ر�شاد  والإ والتدريب  البح�ث 

التابع للجامعة يف الثالثني من اأيل�ل املا�شي اإىل 

�شرورة رفع م�شاهمة القطاع الزراعي يف الناجت 

بقطاعات  مقارنة  �شئيال  يعترب  ال��ذي  املحلي 

اقت�شادية اأخرى.

�شالح  الدكت�ر  املعهد  عميد  نائب  و�شلط 

اأق�شام وبرامج املعهد الذي  الل�زي ال�ش�ء على 

ي�شم  املعهد  اأن  اإىل  م�شريًا   2008 عام  تاأ�ش�س 

الجتماعي  واملر�شد  الجتماعي  العمل  ق�شم 

املجتمع  تنمية  ومركز  املجتمع  خدمة  ومكتب 

ال��ربام��ج  اإىل  وت���ط���رق  ���ش���ي��ل��ح.  يف  امل��ح��ل��ي 

اجلامعة  لطلبة  املعهد  يقدمها  التي  الدرا�شية 

ومنها برنامج البكال�ري��س يف العمل الجتماعي 

وبرنامج املاج�شتري يف العمل الجتماعي.  بدوره 

الجتماعي  العمل  ق�شم  رئي�س  حدد 

الدكت�ر حممد املعاين مفه�م وطبيعة 

التخ�ش�س والربامج الدرا�شية التي 

يت�شمنها لتلبية احتياجات ال�ش�قني 

املحلي والعربي بك�ادر ب�شرية م�ؤهلة 

العمل  تط�ير  على  ال��ق��درة  لديها 

الجتماعي.

واأ����ش���ار ال��دك��ت���ر امل��ع��اين اإىل 

ال�����ش��اع��ات ال���درا����ش���ي���ة امل��ع��ت��م��دة 

واملاج�شتري  البكال�ري��س  لربناجمي 

والكلية  اجل��ام��ع��ة  متطلبات  ب��ني  ت��ت���زع  ال��ت��ي 

يف  العملي  التدريب  اأهمية  م�ؤكدًا  والتخ�ش�س 

ك�شاب الطالب مهارات  امل�ؤ�ش�شات الجتماعية لإ

امل�����ش��ارك���ن  واأك����د  وم��ع��رف��ي��ة.  فنية  وخ����ربات 

وهيئات  م�ؤ�ش�شات  ميثل�ن  الذين  ال�ر�شة  يف 

معتمدة  وهي  وغري حك�مية  اجتماعية حك�مية 

لدى املعهد اأهمية اإقامة مثل هذه ال�ر�شة لتبادل 

وال��شائل  �ش�س  الأ ح���ل  واخل���ربات  املعل�مات 

يف  وال��ط��ل��ب��ة  ال��ب��اح��ث��ني  ل��ت��دري��ب  احلديثة  

تخ�ش�شات العمل الجتماعي املختلفة. 

�شبلي  ر���ش��ا  ال��دك��ت���ر  املعهد  عميد  واأك���د 

ال�طنية  اجله�د  ت�شافر  ميكن  اأن��ه  اخل���ال��دة 

للتغلب على ال�شع�بات التي ت�اجه هذا القطاع 

احل��ي���ي وامل��ه��م ال��ت��ي ي��ع��اين منها امل��زارع���ن 

ردن. خ�ش��شا مزارع� وادي الأ

مل�شدري  ردن��ي��ة  الأ اجلمعية  رئي�س  و�شلط 

اأن�ر حداد  ومنتجي اخل�شار والف�اكه املهند�س 

ب��ال�����ش��ادرات  املتعلقة  امل��ع���ق��ات  على  ال�����ش���ء 

نتاج والنقل والبحث  الزراعية ومنها �شيا�شات الإ

جانب من احل�ش�ر واملحا�شرين

ندوات وور�شات عمل

ر���ش��اد ال��زراع��ي. ب��دوره دع��ا خبري  العلمي والإ

الت�ش�يق الزراعي عدنان زيادات املزارعني اإىل 

م�شريا  للت�ش�يق  التقليدية  الطرق  عن  البتعاد 

طار اإىل اأن القطاع الزراعي يتعر�س  يف هذا الإ

التي  ال�ر�شة  برنامج  وت�شمن  �شديدة.  ملناف�شة 

ردن مداخالت  عقدت يف مقر املعهد يف وادي الأ

ل��ع��دد م��ن امل��زارع��ني ح���ل ���ش��رورة الهتمام 

بج�دة املنتج الزراعي وطرق العر�س ف�شال عن 

�ش�اق املحلية والعربية والدولية . درا�شة الأ
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ترقيــــات

متت ترقية الدكت�ر حمزة م�شطفى دويري من  	v

كلية الهند�شة والتكن�ل�جيا اإىل رتبة اأ�شتاذ.

متت ترقية الدكت�ر حممد خليل حممد من  كلية    v

ال�شيدلة اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

تهــــانــــــــي

�شتاذ  الأ العدوان  اأ�شرف  الدكت�ر  زفاف  مت  	v

امل�شاعد يف كلية احلق�ق.

من  رزق ال�شيد بكر اأب� ح�شان امل�ظف يف دائرة الأ 	v

اجلامعي مب�ل�دتني اأ�شماهما »لني وليان«.

مت زفاف ال�شيدة فادية حممد ح�شن امل�ظفة يف   v

وحدة ال�ش�ؤون املالية.

v	مت زفاف الزميلني جهاد فريج امل�ظف يف مكتب 

يف  امل�ظفة  الكيايل  وحنني  الدولية  العالقات 

دائرة الإعالم والعالقات العامة.

�شتاذ  الأ ملكاوي  �شمية  الدكت�رة  خط�بة  متت  	v

امل�شاعد يف كلية عل�م التاأهيل.

كلية  امل�ظفة يف  مي�شاء عربيات  ال�شيدة  رزقت  	v

ال�شيدلة مب�ل�دتني جديدتني اأ�شمتهما »رميا�س 

ورينا�س«.

رزقت ال�شيدة لبنى العالوين امل�ظفة يف دائرة  	v

الإعالم والعالقات العامة مب�ل�د اأ�شمته »ع�ن«.

وحدة  يف  امل�ظف  الزعبي  ماجد  ال�شيد  رزق  	v

اخلدمات امل�شاندة مب�ل�دة اأ�شماها »رماح«.

رزق الدكت�ر ع�شام الهزامية نائب عميد كلية  	v

داب مب�ل�دتني اأ�شماهما »ريتال وملار«. الآ

v	رزقت ال�شيدة جمد كل�ب امل�ظفة يف كلية الزراعة 

مب�ل�دة اأ�شمتها »�ش�ق«.

مدير  م�شاعد  ال�ش�ابكة  علي  ال�شيد  ترفيع  مت  	v

من  )ب(  الفئة  اإىل  املركزية  الل�ازم  دائرة 

الدرجة الثانية.

  تــعـــــــــاز

انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل �شقيقة الدكت�ر داود   v

�شتاذ يف ق�شم العل�م احلياتية /كلية  العي�ش�ي الأ

العل�م.

v	انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكت�ر حممد 

�شتاذ امل�شارك يف كلية امللك عبد  بالل الزعبي الأ

اهلل الثاين لتكن�ل�جيا املعل�مات.

الدكت�رة  والدة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت  	v

والتقنية  ال�شيدلنيات  ق�شم  من  خليل  اإنعام 

ال�شيدلنية.

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

عالم  الإ دائرة  يف  ال�شابق  امل�ظف  العمايرة 

والعالقات العامة.

علي  الدكت�ر  والد  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل  	v

�شتاذ يف كلية ال�شيدلة. القي�شي الأ

الدكت�ر  والدة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت  	v

�شتاذ يف ق�شم اللغة العربية  اإ�شماعيل عمايرة الأ

داب. واآدابها / كلية الآ

v	انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل والد ال�شيدة عطاف 

اأب� �شنب امل�ظفة يف كلية امللك عبد اهلل الثاين 

لتكن�ل�جيا املعل�مات.
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خراج الفني الت�شميم والإ

ردنية مطبعة اجلامعة الأ

دارية عدد جديد من جملة درا�سات يف العلوم الإ

اجلامعة- �شدر عن عمادة البحث العلمي يف 

اجلامعة العدد الثاين من املجلد ال�شابع والثالثني 

وا�شتمل  داري���ة.  الإ العل�م  يف  درا�شات  جملة  من 

هذا العدد من املجلة التي يراأ�س حتريرها الدكت�ر 

ف�ؤاد كتانة عميد البحث العلمي على جمم�عة من 

داري��ة  الإ العل�م  جم��ال  يف  البح�ث  و  الدرا�شات 

باللغتني العربية والإجنليزية. 

العجل�ين  طه  اأحمد  الباحث  قدم  حيث   •
املعا�شر:  �شالمي  الإ املايل  »النظام  بعن�ان  بحثا 

طار النظري واإمكانية التطبيق العملي«. الإ

م�مني  ط���الل  م��ن��ذر  ال��ب��اح��ث��ان  وق���دم   •
وم��ع��اذ اأب���� ال���رب ب��ح��ث��ًا ب��ع��ن���ان »م���دى ال��ت��زام 

اخلارجيني  الفل�شطينيني  احل�شابات  مدققي 

بتطبيق معيار التدقيق الدويل رقم )240( اخلا�س 

مب�ش�ؤولية املدقق عن ك�شف الغ�س ومنعه«.

الر�شا  عبد  علي  ال��ب��اح��ث��ان  ق��دم  كما   •
بعن�ان  بحثًا  ح��داد  اإبراهيم  و�شفيق  اجليا�شي 

وولء  اإدراك ج�دة اخلدمة  العالقة بني  »منذجة 

الزب�ن )درا�شة ميدانية يف قطاع البن�ك التجارية 

ردن(. يف الأ

• بينما قدم الباحثان وحيد رثعان اخلتاتنة 
ومن�ش�ر اإبراهيم ال�شعايدة بحثًا بعن�ان »من�ذج 

لل�شركات  امل��ت���ازن��ة  ه�����داف  الأ لبطاقة  م��ع��دل 

ردنية«. ال�شناعية امل�شاهمة العامة الأ

مثقال  غ�شان«  »اأحمد  الباحث  قدم  كما   •
يف  املنظمية  »ال��ف��ط��ن��ة  ب��ع��ن���ان  ب��ح��ث��ًا  ال��ق��ا���ش��م 

ردن«. امل�شارف التجارية العاملة يف الأ

عبابنة  اإ�شماعيل  رائ��د  الباحثان  وق��دم   •
»اجتاهات  بعن�ان  بحثًا  اجلمعان  حممد  ونادية 

�شدادات اإ

امل�شاءلة  دور  ح�ل  الرقابة  وح��دات  يف  العاملني 

تطبيقية  درا�شة  الرقابة:  يف  داري  الإ والتف�ي�س 

ردن«. على وزارة الرتبية والتعليم يف الأ

وخالد  الزي�د  علي  عيد  الباحثان  وقدم   •
حممد ال�ش�اعي بحثًا بعن�ان »الطلب على النق�د 

امل�شرتك  التكامل  من���ذج  با�شتخدام  ردن  الأ يف 

ومن�ذج ت�شحيح اخلطاأ«.

وه��اين  عبيدات  اأح��م��د  الباحثان  وق��دم   •
يف  امل�ؤثرة  »الع�امل  بعن�ان  بحثًا  ال�شم�ر  حامد 

ردنيات«. دماين لدى ربات البي�ت الأ ال�شراء الإ

• بينما قدم الباحثان هاين رجب اآل دروي�س 
»الع�امل  بعن�ان  بحثًا  م��الوي  اإبراهيم  واأحمد 

درا�شة  ردن:  الأ يف  ال�شياحي  الدخل  يف  امل���ؤث��رة 

قيا�شية للفرتة )2005-1975(«.

بحثًا  جربين  ه��ادي  علي  الباحث  وق��دم   •
درا���ش��ة  ال��داخ��ل��ي:  امل��رف������س  » حتليل  ب��ع��ن���ان 

النباتية  ال��زي���ت  م�شانع  �شركة  يف  تطبيقية 

ردنية«.  الأ

اهلل  ع��ب��د  ب��ن  خ��ال��د  ال��ب��اح��ث��ان  • وق����دم 
بعن�ان  بحثًا  الن�ش�ر  الفتاح  عبد  واإي��اد  اخلتالن 

من  املم�لة  ال�شغرية  امل�شروعات  كفاءة  »قيا�س 

ردن«. �شندوق التنمية والت�شغيل يف الأ

ال�شم�ر  علي  ابت�شام  الباحث�ن  وق��دم   •
حممد  ال�شتار  وعبد  �شالح  اأب���  �شبحي  وحممد 

التبادلية  القيادتني  »اأث���ر  بعن�ان  بحثًا  العلي 

الناقد  التفكري  مهارات  اإك�شاب  يف  والتح�يلية 

ردنية«. للعاملني يف امل�شت�شفيات الأ

ب����ح����اث ال��ت��ال��ي��ة ب��ال��ل��غ��ة  ف��ي��م��ا ق���دم���ت الأ

الإجنليزية: 

وتناول الباحثان حممد �شليمان ع�اد وحممد 

يا�شني غادي بحثًا بعن�ان: 

Investigation of Factors Influencing 
the Intention to Adopt Mobile Banking 
Services in Jordan. 
�شحاتيت  عي�شى  حممد  الباحثان  وتناول 

وجابر حممد بدور بحثًا بعن�ان:

 Consumption of Electricity and Oil 
in Jordan: A non-parametric analysis 
using B-splines. 
اإدري�������س ج����راح بحثًا  ال��ب��اح��ث  وت���ن���اول 

بعن�ان:

 "Competition in the Jordanian’s 
Banking Sector". 

وتناول الباحثان هيثم حم�د ال�شبلي وهاين 

حامد ال�شم�ر بحثًا بعن�ان: 

"Assessing Electronic 
Government Systems Success 
-An Integrated Framework-". 


