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ول املا�شي رئي�س اجلامعة الدكتور  من ت�شرين الأ

عادل الطوي�شي مندوبا عن رئي�س الوزراء �شمري 

مادة  ا�شتغالل  اإىل  القرار  اأ�شحاب  الرفاعي 

جنوب  وفييرية  بكميات  توجد  التي  »الزيوليت« 

اململكة.

v

v

v

v

v

v

ردن����������ي����������ة« ال�����س����ت����ق����ب����ال امل����زي����د  ا�����س����ت����ع����داد »االأ

م������ن ال����ط����ل����ب����ة امل��������ال��������ي��������زي��������ن..........���������ص2

ردن�����������ي�����������ة«: ت������ك������ّرم ال����ل����ج����ن����ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  »االأ

������س�����ي�����وي.........������ص5 وروب����������ي االآ ل���ل���م���وؤمت���ر االأ

ت����دري���������ص دب�����ل�����وم ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات يف 

ال���رب���ي���ة يف »اأردن�����ي�����ة ال����ع����ق����ب����ة«........�����ص11

ردن��ي��ة  االأ ح��ق��وق  يف  دك��ت��وراه  ر�سالة  اأول  مناق�سة 

ح��ول االح���داث يف الت�سريع االردين.......������ص12

ردن���������ي���������ة ي����ط����ل����ع����ون ع����ل����ى ل����وح����ات  ط����ل����ب����ة االأ

ف��ن��ي��ة اأم�������ري�������ك�������ي�������ة.......................��������ص13

الطبي  امل��ع��ر���ص  يف  ي�س�ارك  اجل��ام��ع��ة  م�ست�سف�ى 

2010......................��������ص14 ال�سامل  ال��دويل 

مرية �سمية بنت احل�سن بح�سور �سمو الأ

الدكتور الطوي�سي يفتتح اأعمال املوؤمتر الثاين يف الهند�سة الكيميائية

واأمريكي  اأردين  باحثان  دعا  اجلامع��������ة- 

الهند�شة  يف  الييثيياين  الييييدويل  امليييوؤمتييير  خيييالل 

الكيميائية الذي نظمه ق�شم الهند�شة الكيميائية 

بنت  �شمية  مييرية  الأ �شمو  بح�شور  اجلامعة  يف 

رئي�س  امللكية،  العلمية  اجلمعية  رئي�س  احل�شن 

مدينة احل�شن العلمية وافتتحه يف احلادي ع�شر 

ردنية« يعني نواب رئي�س اجلامعة اأمناء »الأ

وعمداء الكليات واملعاهد العلمية

اجلامعة  اأمناء  جمل�س  قرر  اجلامع��������ة- 

املجل�س  رئي�س  برئا�شة  عقدها  التي  جل�شته  يف 

تن�شيب  على  بيينيياء  العجلوين،  كييامييل  الييدكييتييور 

تعيني  الطوي�شي  عادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

واملعاهد  الكليات  نواب رئي�س اجلامعة وعمداء 

العلمية على النحو التايل:

من حفل افتتاح املوؤمتر

التتمة ... �ص10

التتمة ... �ص9

مناء ونواب الرئي�س والعمداء اجلدد الدكتور العجلوين والدكتور الطوي�شي يتو�شطان اأع�شاء جمل�س الأ

ب���ح���ث ا���س��ت�����س��اف��ة

ردن�����������ي�����������ة« »الأ

مل�������وؤمت�������ر احت�������اد

اجل��������ام��������ع��������ات

ال�������ع�������رب�������ي�������ة
اجلامع��������ة- بحث رئي�س اجلامعة الدكتور 

عادل الطوي�شي خالل لقائه يف مكتبه يف احلادي 

العام  مييني  الأ املا�شي  ول  الأ ت�شرين  من  ع�شر 

لحتاد اجلامعات العربية الدكتور �شالح ها�شم 

الرابعة  لييلييدورة  اجلامعة  ا�شت�شافة  ترتيبات 

اجلامعات  لحتييياد  الييعييام  للموؤمتر  ربييعييني  والأ

العربية.

اجلامعة  ا�شتعداد  الطوي�شي  الدكتور  واأكد 

لإجناح هذا احلدث الذي من املتوقع اأن ي�شارك 

ع�شاء  الأ هم  عربية  جامعة  رئي�س   )220( فيه 

فر�شة  وي�شكل  العربية  اجلييامييعييات  احتيياد  يف 

والثقايف  والبحثي  العلمي  التعاون  لتعزيز  مهمة 

بني اجلامعات العربية.
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اجلامعة  رئي�س  التقى  اجلامع��������ة- 

الدكتور عادل الطوي�شي يف مكتبه يف الرابع 

مدير  املا�شي  ول  الأ ت�شرين  من  والع�شرين 

مكتب الدعم الطالبي يف جامعة »كامربدج« 

الربيطانية »مايكل او�شيلفان«.

على  ال�شيف  الطوي�شي  الدكتور  واأطلع 

التطورات التي �شهدتها اجلامعة واهتمامها 

بييتييوثيييييق الييتييعيياون الييعييلييمييي مييع اجلييامييعييات 

العاملية.  

الطلبة  قبول  واآليات  اأ�ش�س  اإىل  واأ�شار 

الهتمام  على  اجلامعة  حر�س  اإىل   لفتا 

بتنمية �شخ�شية الطالب اجلامعي باعتباره 

ردنية« وجامعتي وتعاون بني »الأ

»كامربدج« و»جال�سكو« الربيطانيتني

اجل����ام����ع����ة- بييحييث رئييييي�ييس اجلييامييعيية 

يف  لقائه  خييالل  الطوي�شي  عييادل  الدكتور 

عبد  داتو  املاليزي يف عمان  ال�شفري  مكتبه 

امللك بن عبد العزيز  اأوجه التعاون املمكنة 

العايل  التعليم  وموؤ�ش�شات  اجلامعة  بييني 

املاليزية.

ردنية« ل�ستقبال ا�ستعداد »الأ

املزيد من الطلبة املاليزيني
وقييييييييدم الييييدكييييتييييور 

اليييطيييويييي�يييشيييي لييليي�ييشييفييري 

التطورات  حييول  �شرحًا 

اجلامعة  �شهدتها  التي 

واهييتييمييامييهييا بييالنييفييتيياح 

والت�شال مع دول العامل 

الييعييامل  دول  خ�شو�شًا 

تبادل  بهدف  �شالمي  الإ

اليييثيييقيييافيييات وامليييعيييارف 

الطوي�شي  الييدكييتييور  ورحييييب  نيي�ييشييانييييية.  الإ

املاليزيني  الطلبة  ميين  مييزيييد  با�شتقبال 

للدرا�شة يف كليات اجلامعة ترجمة للعالقات 

ردن مباليزيا. املتينة التي تربط الأ

بالده  حكومة  رغبة  ال�شيف  اأكد  بدوره 

حتظى  التي  اجلامعة  مع  التعاون  بتعزيز 

م�شريا  ماليزيا  يف  متميزة  و�شمعة  مبكانة 

يف  الدار�شني  املاليزيني  الطلبة  ارتياح  اإىل 

اجلامعة.

اللغة  بتعليم  اجلامعة  بتجربة  واأ�ييشيياد 

اعتزاز  للناطقني بغريها لفتا اىل  العربية 

ردن. قامة يف الأ الطلبة املاليزيني اأي�شا بالإ

يف  امل�شرتكة  روؤيتهما  اجلانبان  واأكيييد 

تعزيز التعاون العلمي والبحثي والثقايف بني 

م�شرتكة  روابييط  جتمعهما  اللذين  البلدين 

نيي�ييشييطيية  واأهييمييييية الييرتكيييييز عييلييى تييبييادل الأ

واأيييام  فعاليات  اإقامة  خييالل  من  الثقافية 

تعريف  بهدف  اجلامعة  رحيياب  يف  ثقافية 

املحلي  املجتمع  واأبيينيياء  والباحثني  الطلبة 

�شيلة  بثقافة ماليزيا وعاداتها وتقاليدها الأ

الرا�شخة اجلذور.

الدكتور الطوي�شي والوفد املاليزي

العملية  يف  مهما  وحمركا  اأ�شا�شية  ركيزة 

التعليمية.

موجزة  ملحة  الربيطاين  ال�شيف  وقدم 

حول اأهداف ومهام مكتب الدعم الطالبي 

بهدف  »كييامييربدج«  جامعة  يف  اأن�شئ  الييذي 

رعاية الطلبة املتميزين علميا وبحثيا.

تييعيياون  اآفيييياق  بفتح  ورحيييب اجلييانييبييان 

م�شتقبلية بني اجلامعتني. 

عادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وبحث 

الطوي�شي خالل لقائه يف مكتبه نائب رئي�س 

جامعة جال�شكو الربيطانية »�شتيفن بيمنت« 

اآفاق التعاون العلمي بني اجلامعتني.

على  ال�شيف  الطوي�شي  الدكتور  واأطلع 

وروؤيتها  اجلامعة  �شهدتها  التي  التطورات 

اجلديدة يف تو�شيع نطاق الهتمام بالبحث 

يف  التنمية  ق�شايا  يييخييدم  اليييذي  العلمي 

ردن. الأ

مذكرة  على  بالتوقيع  اجلانبان  ورحب 

التعاون  من  جديدة  ملرحلة  توؤ�ش�س  تفاهم 

العلمي والبحثي والثقايف بني اجلامعتني.

واأكييييد الييدكييتييور الييطييوييي�ييشييي والييدكييتييور 

ب�شرورة  امل�شرتكة  الييروؤييية  على  »بيمنت« 

تخدم  م�شرتكة  علمية  برامج  ا�شتحداث 

الطرفني يف امليادين العلمية والبحثية.
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البحرية  العلوم  اجلامع��������ة- وقعت حمطة 

ونييادي  والييريمييوك  ردنييييية  الأ للجامعتني  التابعة 

اليخوت امللكي يف العقبة اتفاقية تعاون بيئي بني 

اجلانبني.

ومبوجب التفاقية التي وقعها مدير املحطة 

رئي�س  اليينييادي  ورئي�س  النجار  طييارق  الدكتور 

املهند�س  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة 

درا�شة  مبوجبها  املحطة  تتوىل  �شقر   حممد 

املائية  املنطقة  وهي  »للمارينا«  البحرية  البيئة 

ال�شفن  ر�شاء  لإ واملخ�ش�شة  بالنادي  املحيطة 

واإيجاد املقرتحات واحللول املنا�شبة  والقوارب  

لها.

نتائج اخل�شائ�س  بتقدمي  املحطة  و�شتقوم 

الفيزيائية ملياه "املارينا" يف خم�شة مواقع يتفق 

عليها وت�شمل احلرارة وامللوحة.

ات�����ف�����اق�����ي�����ة

ت�����ع�����اون ب��ي��ئ��ي

ب���������ني حم���ط���ة

البح���رية العل���وم 

ون�����ادي ال��ي��خ��وت

امل�������ل�������ك�������ي

عام  اأن�شئت  الييتييي  املحطة  اأن  اإىل  ي�شار 

ومييتييحييفييًا  مييتييقييدميية  خميييتيييربات  تيي�ييشييم   1981

بحرية  درا�شات علمية  وتنفذ  البحرية  حياء  لالأ

املائية  امليي�ييشيياريييع  بخدمة  وتييقييوم  متخ�ش�شة 

والبيئية يف خليج العقبة.

ردنية احلياة البحرية الأ

ردنية« مذكرة تفاهم بني املعهد الزراعي يف »الأ

ر�ساد الزراعي واملركز الوطني للبحث والإ

مذكرة  اجلامعة  يف  وقعت  اجلامعة- 

تييفيياهييم بييني مييعييهييد الييبييحييوث والييتييدريييب 

اجلامعة  يف  الزراعي  والتعليم  ر�ييشيياد  والإ

ر�شاد الزراعي  واملركز الوطني للبحث والإ

التابع لوزارة الزراعة.

ووقع املذكرة نيابة عن رئي�س اجلامعة 

وعن  �شوان  جمال  الدكتور  املعهد  عميد 

املركز مديره العام الدكتور في�شل عواودة 

بييحيي�ييشييور عيييدد ميين كييبييار امليي�ييشييوؤولييني يف 

اجلامعة واملركز.

وتهدف املذكرة اإىل رفع �شوية البحث 

العلمي الزراعي للم�شاركة يف حل امل�شاكل 

وتقدمي  وامل�شتثمر  امليييزارع  تييواجييه  الييتييي 

ر�شاد والتدريب والتعليم الالزم للمزارع  الإ

بال�شاأن  الوعي  وزيادة  الزراعي  واملهند�س 

الزراعي.

على  اجلانبان  اتفق  املذكرة  ومبوجب 

وتنفيذ م�شاريع بحثية  تقدمي  ال�شراكة يف 

با�شتخدام  فريق  لكل  وال�شماح  م�شرتكة 

غرا�س البحث  املحطات البحثية التابعة لأ

قامة ندوات  والتدريب والتعليم والتن�شيق لإ

ومييوؤمتييرات وور�ييس عمل واأييييام احلقل يف 

موا�شيع متعلقة بالزراعة.

تكون  م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  و�شيتم 

بنود  وتطبيق  اجلييهييود  تن�شيق  مهمتها 

املذكرة لتعزيز فعاليتها.

توقيع مذكرة التفاهم
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ردنية« و»لوند« ال�سويدية بحث التعاون بني »الأ

وموؤ�س�سة بريطانية لن�سر البحوث

اجلامع��������ة-  اأ�شاد نائب رئي�س اجلامعة 

العلمية  بالعالقات  الزعبي  ب�شري  الدكتور 

و»لوند«  ردنية«  »الأ اجلامعتني  بني  الوثيقة 

ال�شويدية.

واأ�شاف خالل لقائه نائب رئي�س جامعة 

»لييونييد« الييدكييتييورة »ايييفييا اكيي�ييشييون« والييوفييد 

املرافق لها اأن حجم التعاون بني اجلامعتني 

يف ت�شاعد م�شتمر موؤكدا ا�شتعداد اجلامعة 

والبحثي مع جامعة  العلمي  التعاون  لتعزيز 

ال�شديقني  ال�شعبني  مل�شالح  خدمة  »لوند« 

ردين وال�شويدي. الأ

عدد  ح�شره  الذي  اللقاء  خالل  وجرى 

جمييالت  ا�شتعرا�س  الكليات  عييمييداء  ميين 

التعاون القائمة بني اجلامعتني خ�شو�شا يف 

عمال والطب والتمري�س والرتبية  جمالت الأ

اخلا�شة والفنون والعالقات الدولية.

ورحب الدكتور الزعبي با�شتقبال طلبة 

يف  العربية  اللغة  لتعلم  لوند  جامعة  ميين 

املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريها.

بيييدورهيييا اأكييييدت الييدكييتييورة »اكيي�ييشييون« 

التعاون  بتعزيز  »لييونييد«  جامعة  اهييتييمييام 

ردنية« بهدف تبادل  العلمي امل�شرتك مع »الأ

اخلربات والتجارب العلمية.

�شل�شلة  اأجيييرى  ال�شويدي  الييوفييد  وكييان 

الكليات  عمداء  من  عدد  مع  اللقاءات  من 

تركزت على فتح اآفاق م�شتقبلية للتعاون يف 

واإجييراء  والثقايف  العلمي  التبادل  جمييالت 

البحوث امل�شرتكة.

ي�شار اإىل اأن اجلامعتني اأبرمتا مذكرات 

ا�شتقبلت  حيث  �شابقة  اأوقيييات  يف  تفاهم 

ردنية طلبة �شويديني لتعلم اللغة العربية  الأ

والدرا�شة يف كلية الفنون والت�شميم ف�شال 

برنامج  يف  اجلامعتني  بييني  الييتييعيياون  عيين 

»متب�س« الوطني يف الرتبية اخلا�شة.

من جانب اآخر بحث القائم باأعمال نائب 

رئي�س اجلامعة الدكتور عمر كفاوين خالل 

الربيطانية  »نيجر«  موؤ�ش�شة  مدير  لقائه 

لن�شر البحوث العلمية »جون جولياين« اآفاق 

من اللقاء

التعاون املمكنة بني اجلانبني. 

واملوؤ�ش�شة تعترب من كربيات دور الن�شر 

يتم  حمكمة  جملة  اإ�شدار  وتتوىل  العاملية 

كييادمييييييني  لأ العاملية  الييبييحييوث  ن�شر  فيها 

وباحثني من جامعات عاملية خمتلفة. 

اهتمام  اإىل  الكفاوين  الدكتور  واأ�ييشييار 

من  يعد  اليييذي  العلمي  بالبحث  اجلامعة 

عن  ف�شاًل  الرئي�شية  اأهييدافييهييا  اأبيييرز  ميين 

التدري�س  اأع�شاء هيئة  لن�شر بحوث  �شعيها 

والباحثني يف املجالت العاملية املحكمة. 

طموحة  خطة  لديها  اجلامعة  اأن  واأكييد 

الرتييقيياء  بييهييدف  بحثية  جييامييعيية  جلعلها  

جمييالت  تييخييدم  الييتييي  العلمية  بييالييبييحييوث 

ن�شانية.  التنمية واملعرفة الإ

موؤ�ش�شة  رغبة  »جييولييييياين«  اأكييد  بيييدوره 

ردنييييييية الييتييي لها  »نيييييجيير« بييالييتييعيياون مييع الأ

اهتمامات وجتربة رائدة يف جمالت البحث 

العلمي ولها ارتباطات وثيقة مع اجلامعات 

العاملية.

زيارات ووفود



� م�ؤمترات وور�ش عمل

اجل�����ام�����ع�����ة- كييييييرم رئييييي�ييس 

الطوي�شي  عييادل  الدكتور  اجلامعة 

للموؤمتر  التنظيمية  اللجنة  اأع�شاء 

�شيوي احلادي ع�شر يف  وروبي الآ الأ

ا�شت�شافته  الذي  الكيميائية  العلوم 

اجلامعة موؤخرًا.

على  الطوي�شي  الدكتور  واأثنى 

بذلها  التي  واجلهود  املميز  العطاء 

اأع�شاء اللجنة واجلهات املعنية يف 

التظاهرة  هييذه  لإجنييياح  اجلامعة 

تلقت  اجلييامييعيية  اأن  ميييوؤكيييدًا  الييعيياملييييية  العلمية 

من  ال�شكر  وكتب  برقيات  من  كبرية  جمموعة 

ردن. علماء �شاركوا يف املوؤمتر من خارج الأ

الييطييوييي�ييشييي خيييالل لقائه  الييدكييتييور  ولييفييت 

الدكتورة  العلوم  كلية  عميدة  بح�شور  املكرمني 

ردنية«: تكّرم اللجنة التنظيمية »الأ
�سيوي  وروبي الآ للموؤمتر الأ

الكيميائية  العلوم  العوران ورئي�س ق�شم  �شو�شن 

عك�س  املوؤمتر  اأن  اإىل  عييالوي  حممود  الدكتور 

حراك البحث العلمي يف اجلامعة واأ�ش�س ملرحلة 

اأعمال  يف  امل�شاركني  بني  التعاون  من  جديدة 

املوؤمتر.

واأعييربييت الييدكييتييورة الييعييوران 

اجلييامييعيية  دارة  لإ تييقييديييرهييا  عيين 

لإجناح  قدمته  الييذي  الدعم  على 

ا�شت�شاف  اليييذي  املييوؤمتيير  اأعييمييال 

كييافيية  مييين  عييييامل   )500( ــــاء  زه

اللجنة  رئي�س  وثمن  العامل.  اأنحاء 

الييتييحيي�ييشييريييية لييلييمييوؤمتيير الييدكييتييور 

رئي�س  ميييبيييادرة  اليينيياظيير  مييو�ييشييى 

اجلامعة بتكرمي هذه النخبة ممن 

املوؤمتر  اأعمال  اإجناح  يف  �شاهموا 

خلدمة  توظف  �شوف  نتائجه  اأن  اإىل  م�شريًا 

البحث العلمي يف اجلامعة واملوؤ�ش�شات الوطنية 

ردنية. الأ

وكرم الدكتور الطوي�شي اإىل جانب الدكتور 

الناظر كاًل من الدكتور �شليم �شربي والدكتور 

مني الدكتور الطوي�شي يتو�شط املكرَّ

ال�سيا�سات التجارية: مقارنة دولية

ردنية« ور�سة عمل يف »الأ

رئييييي�ييس اجلامعة  نييائييب  اأكيييد  اجل��ام��ع��ة- 

الدكتور  ب�شري الزعبي ا�شتعداد اجلامعة لدعم 

والدرا�شات  بالبحوث  القت�شادية  القطاعات 

العلمية املتخ�ش�شة.

رئي�س  عن  مندوبًا  افتتاحه  خالل  واأ�شاف 

اجلامعة اأعمال ور�شة عمل بعنوان "ال�شيا�شات 

ت�شعى  اجلامعة  اأن  دولية"  مقارنة  التجارية: 

من  وراء عقد هذه اللقاءات العلمية اإىل تبادل 

واملوؤ�ش�شات  اجلييامييعييات  مييع  واملييعييارف  العلوم 

الدولية املتخ�ش�شة.

القت�شادي  املر�شد  نظمها  التي  والور�شة 

برلني  جامعة  مييع  بالتعاون  عييمييال  الأ كلية  يف 

على  التعرف  اإىل  تهدف  اأملانيا  يف  التطبيقية 

يف  التنوع  ب�شبب  والنمو  التجارة  بني  العالقة 

�شيا�شات التجارة العاملية. 

اأهمية  اأن  اإىل  الييزعييبييي  الييدكييتييور  واأ�ييشييار 

التجارية يف  ال�شيا�شات  بحث  تكمن يف  الور�شة 

الدول النامية. 

عمال  الأ كلية  عميد  ا�شتعر�س  جانبه  من 

الدكتور مو�شى اللوزي حماور الور�شة وتركيزها 

قليمية  على جوانب تتعلق باتفاقيات التجارة الإ

وجولة  بالتجارة  املرتبطة  العاملية  والختاللت 

يتم  مل  التي  والتناق�شات  الدوحة  مفاو�شات 

الخييتيياللت  بحث  اإىل  اإ�شافة  عليها  التييفيياق 

البيئية والتجارة ومعدلت ال�شرف.

واأعرب الدكتور اللوزي عن تقديره للجانب 

ترتجم  التي  الييور�ييشيية  هييذه  عقد  على  ملييياين  الأ

اجلامعات  على  النفتاح  يف  اجلامعة  اهتمام 

واخليييربات  املييعييلييومييات  تييبييادل  بييهييدف  العاملية 

العلمية والعملية.

يف  اليييدويل  القت�شاد  اأ�ييشييتيياذ  وا�شتعر�س 

دولييني"  "�شيب�شتيان  ملييانييييية  الأ بييرلييني  جامعة 

ملانية يف تنفيذ برامج  برامج موؤ�ش�شة )الداد( الأ

تعليمية وبحثية مع اجلامعات واملوؤ�ش�شات العلمية 

الور�شة  موا�شيع  اأهمية  اإىل  واأ�ييشييار  ردنييييية.  الأ

التجارية  ال�شيا�شات  على  ال�شوء  ت�شلط  التي 

خ�شو�شا ال�شيا�شات املتعلقة بني الدول النامية 

والدول املتقدمة.

وناق�س امل�شاركون يف الور�شة التي ا�شتمرت 

اأيام موا�شيع تتعلق بال�شيا�شات التجارية  ثالثة 

�شمن  الييدول  بني  التجاري  التبادل  خ�شو�شا 

اأطر اتفاقيات ثنائية ودولية.



� ندوات وور�ش عمل

خالل ور�سة اأملانية اأردنية يف الطاقة املتجددة يف اجلامعة

ردنية«  ب�سدد ر�سم اأول خريطة �سم�سية للمملكة »الأ

الطاقة  مركز  مدير  ك�شف  اجلامع��������ة- 

يف اجلامعة رئي�س اللجنة التح�شريية للور�شة 

املتجددة  الطاقة  يف  الثالثة  ردنية  الأ ملانية  الأ

املركز  توجه  عيين  ال�شالمية  اأحييمييد  الييدكييتييور 

ردن. لر�شم اأول خريطة �شم�شية لالأ

فعاليات  اخييتييتييام  حييفييل  خيييالل  واأ�يييشييياف 

معلومات  �شتوفر  اخلريطة  هييذه  اأن  الور�شة 

املتجددة  الطاقة  قطاع  للم�شتثمرين يف  مهمة 

واملتعلقة بطاقة الرياح والطاقة ال�شم�شية. 

التي  الور�شة  ال�شالمية اإن  الدكتور  وقييال 

الدكتور  بالوكالة   اجلامعة  رئي�س  ح�شرها 

مع  بالتعاون  املييركييز  ونظمها  الزعبي  ب�شري 

ملانية   الأ »ايلمينا«  وجامعة  الزيتونة  جامعة 

لالعتماد  الوطنية  اجلهود  دعييم  اإىل  هدفت 

على الطاقة املتجددة .

هاج�شا  ي�شكل  الطاقة  مو�شوع  اأن  وبييني 

ن فاتورة النفط ت�شكل ما ن�شبته 20  ردن لأ لالأ

ردين . باملائة من الدخل القومي الأ

الور�شة  هذه  اإن  ال�شالمية  الدكتور  وقييال 

بوا�شطة  التربيد  م�شروع  اإن�شاء  عن  اأثمرت 

الطاقة ال�شم�شية حيث �شيتم اإن�شاء خمتربين 

جانب من احل�شور

العلمية  لييلييبييحييوث  ميينييكييو  حييمييدي  مييركييز  يف 

الدويل  للتعاون  ملانية  الأ الوكالة  مع  بالتعاون 

لهذه الغاية.

ولفت الدكتور ال�شالمية اإىل اأنه مت خالل 

اإقامة م�شاريع علمية بحثية بني  الور�شة بحث 

ملانية  الأ »املياو«  وجامعة  ردنية  الأ اجلامعات 

الوفود  زيييارات  تبادل  جمييالت  يف  خ�شو�شًا 

التدري�شية والطالبية واإجراء البحوث العلمية 

طييييالع عييلييى جتييربيية اأملييانيييييا  امليي�ييشييرتكيية ومت الإ

احلييرارييية  الطاقة  ميين  ال�شتفادة  جمييال  يف 

اجلوفية.

على  الأ للمجل�س  العلمي  امل�شت�شار  وعر�س 

الطويل  �شمري  الدكتور  والتكنولوجيا  للعلوم 

مع   التعاون  وتوثيق   تعزيز  يف   املجل�س  دور 

ملانية . اجلامعات الأ

ردن  الأ بني  املوقعة  التفاقية  اإىل  واأ�ييشييار 

من  ا�شتفاد  حيث  للبحوث  ملانية  الأ واملوؤ�ش�شة 

300 ع�شو  هيئة  تدري�س  يف   هذه  التفاقية  

العلمية  املجالت   خمتلف  يف  اأبحاثهم  دعييم 

والبحثية.

اأملانيا يف  اأملييان جتربة  خييرباء  كما عر�س 

اإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية حيث دلت 

بهذه  املنتجة  الكهربائية  الطاقة  اأن  النتائج 

من  ردن  الأ اأ�شعاف حاجة  اأربعة  الو�شيلة هي 

ردن يتمتع ب�شاعات  الكهرباء بالرغم من اأن الأ

اأ�شعة ال�شم�س اأكرث من اأملانيا.

الدكتور  الور�شة  من�شق  اأكييد  جانبه  ميين 

بني اجلامعات  التعاون  اأهمية  �شليمان عجيب 

التمويل   توفري  بهدف   ملانية    والأ ردنييييية  الأ

بحاث امل�شرتكة بينها. للم�شاريع والأ

ملانية   ول  يف ال�شفارة  الأ واأ�شار ال�شكرتري الأ

ملانية  الأ ا�شتعداد احلكومة  اإىل  ف�شر«  »كارفن 

لدعم  امل�شاريع احلالية وامل�شتقبلية   امل�شرتكة 

يف  وخا�شة  ردنية   والأ ملانية  الأ اجلامعات  بني 

جمالت  الطاقة املتجددة .

ورقة   40 ناق�شت  التي  الور�شة  و�شارك يف 

عمل متخ�ش�شة يف جمالت الطاقة ال�شم�شية 

العلمية  وتطبيقاتها  والطاقة اجلوفية  والرياح 

خرباء واأكادمييون اأردنيون واأملان.

وكييانييت الييور�ييشيية بييييداأت يف اجلييامييعيية يف 

املا�شي  ول  الأ ت�شرين  من  والع�شرين  احلادي 

وا�شتمرت ثالثة اأيام.



� تتمات

ردن وت�سيلي الو�سع املائي يف الأ

ردنية«  ندوة يف »الأ

اجل�������ام�������ع�������ة- 

اأكييييييييييييييييد خييييييييييرباء 

واخيييتييي�يييشيييا�يييشيييييييون 

وت�شيلي  ردن  الأ من 

اأهيييمييييييية ميييواجيييهييية 

يف  املائية  التحديات 

البلدين ال�شديقني.

خالل  واأ�يييشييياروا 

نظمها  علمية  نييدوة 

مييييركييييز اليييبيييحيييوث 

املائية  والييدرا�ييشييات 

اجلــــــامــــــعــــــة  يف 

املجل�س  مع  بالتعاون 

ت�شيلي  وجامعة  والتكنولوجيا  للعلوم  على  الأ

املتكاملة  دارة  بييييالإ الهييتييمييام  �ييشييرورة  اإىل 

للم�شادر املائية والرتكيز على امل�شادر غري 

التقليدية. 

واأ�شار نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ر�شا 

مندوبًا  الندوة  اأعمال  افتتح  الذي  اخلوالدة 

املائية  التحديات  اإىل  اجلامعة  رئي�س  عن 

ردن الذي  التي تواجه دوًل عاملية من بينها الأ

يعترب من الدول الفقرية مائيًا على امل�شتوى 

العاملي.

اجلامعة  تبذلها  التي  اجلهود  اإىل  ولفت 

من اأجل الت�شدي للق�شايا املائية من خالل 

وتوجيه  علمية  ودرا�يييشيييات  بييحييوث  اإعييييداد 

الباحثني لتحقيق م�شتقبل اأف�شل لقطاع املياه 

للتنمية  املهمة  القطاعات  من  يعترب  الييذي 

الوطنية.

اجلامعة  انفتاح  اخلوالدة  الدكتور  واأكد 

يف  للتعاون  عاملية  وجامعات  موؤ�ش�شات  على 

يف  �شهام  لالإ املائية   العلمية  بحاث  الأ جمال 

حل املع�شالت التي تواجه القطاع املائي.

على  مني العام للمجل�س الأ بدوره لفت الأ

ال�شريدة  خالد  الدكتور  والتكنولوجيا  للعلوم 

اإىل اأهمية موا�شيع الندوة التي ت�شلط ال�شوء 

ردن وت�شيلي. على ق�شايا املياه يف البلدين الأ

�شوف  الندوة  اأن  ال�شريدة  الدكتور  وبني 

اخلييربات  تبادل  يف  اإيجابية  اآثييار  لها  يكون 

خ�شو�شًا  فيها  امل�شاركني  بني  واملعلومات 

وتدريب  وتاأهيل  الييقييدرات  بناء  يف  التعاون 

الكوادر العاملة يف قطاعات املياه.

واأليييقيييى اليي�ييشييفييري الييتيي�ييشيييييلييي يف عييمييان 

»فريناندو فاريال« كلمة اأ�شاد فيها بالعالقات 

ردنية الت�شيلية التي �شهدت منوًا م�شطردًا  الأ

منعطفًا  �شّكل  الندوة  هذه  عقد  اأن  مو�شحًا 

مهمًا يف م�شرية عالقات التعاون بني البلدين 

ال�شديقني.

يت�شابهان  وت�شيلي  ردن  الأ اأن  واأ�ييشيياف 

يف ق�شايا املياه واأن ت�شيلي حققت اجنازات 

ملمو�شة يف التغلب على امل�شاكل املائية لفتًا 

اإىل رغبة جامعة ت�شيلي بنقل جتربتها العلمية 

ردنية. للجامعة الأ

والدرا�شات  البحوث  مركز  مدير  ونييوه 

عامر  الدكتور  اجلامعة  يف  والبيئية  املائية 

اأهمية  اإىل  ال�شلمان 

ال�شتفادة من اخلربة 

خ�شو�شيييييًا  الت�شيليييية 

تكنولوجيا  ميادين  يف 

املييييييياه وميي�ييشييادرهييا 

واقييتيي�ييشيياديييات املييييياه 

ليييرفيييع كيييفييياءتيييهيييا يف 

ردن. الأ

وقيييييييال اليييدكيييتيييور 

للمركز  اإن  ال�شلمان 

عييييالقييييات مييهييميية مييع 

جييياميييعيييات عيياملييييية ل 

ـــعـــاون مع  ـــت �ــشــيــمــا ال

قدرات  بناء  بهدف  ملانية  "كولن" الأ جامعة 

ب�شرية عاملة يف قطاع املياه.

اأهييداف  ال�شلمان  الدكتور  وا�شتعر�س 

ت�شمل  الييتييي  �شا�شية  الأ وحميياورهييا  اليينييدوة 

ردن  الأ املييائييي احليييايل يف  الييو�ييشييع  درا�ييشيية 

وت�شيلي واأهداف البلدين امل�شرتكة يف اإيجاد 

م�شادر بديلة غري تقليدية ف�شاًل عن بحث 

على  اأثيير  له  الييذي  املناخي  التغري  ومناق�شة 

ردن. امل�شادر املائية يف الأ

والييري  املياه  وزارة  عييام  اأمييني  واأعييربييت 

املهند�شة مي�شون الزعبي عقب انتهاء اجلل�شة 

تخرج  اأن  يف  اأملها  عن  للندوة  الفتتاحية 

يف  اليييوزارة  منها  ت�شتفيد  علمية  بتو�شيات 

تنفيذ خططها وبراجمها املائية امل�شتقبلية.

ردن  اأن الو�شع املائي يف الأ اإىل  واأ�شارت 

املييييياه  �ييشييح  نتيجة  �شعبة  حتييديييات  يييواجييه 

والزيادة امل�شطردة يف عدد ال�شكان.

واأكدت اأن احلكومة و�شعت ق�شايا املياه يف 

�شلم اأولوياتها ومت اإعداد اإ�شرتاتيجية وطنية 

يجاد م�شادر مياه متجددة واملحافظة على  لإ

احتياجات  تلبي  التي  النظيفة  املياه  م�شادر 

كافة القطاعات املجتمعية.

جانب من الندوة



� ندوات وور�شات عمل

ردنية« ي�سارك فريق طالبي من زراعة »الأ

يف ور�سة عمل باأملانيا

اجلامع��������ة- �شارك فريق طالبي من كلية 

متخ�ش�شة  عمل  بور�شة  اجلامعة  يف  الزراعة 

العربية«  املنطقة  »الزراعة احلافظة يف  بعنوان 

ملانية.  نظمتها جامعة العلوم التطبيقية الأ

بتقليل  يتعلق  احلافظة  الييزراعيية  ومفهوم 

ي�شاعد  ما  املبا�شرة  والزراعة  احلراثة  اأدوات 

يف عدم اجنراف الرتبة واحلفاظ على الرطوبة 

نييتيياج  الإ زييييادة  على  ي�شاعد  الييذي  مييير  الأ فيها 

النباتي. 

عمر  الييدكييتييور  الييزراعيية  كلية  عميد  وقيييال 

كفاوين الذي ا�شرف على زيارة الوفد الطالبي 

يف  �شيما  ل  اأهدافها  حققت  الور�شة  اإن  ملانيا  لأ

والعملية  العلمية  اخليييربات  تييبييادل  اآفييياق  فتح 

وتييعييريييف الييطييلييبيية امليي�ييشيياركييني فيييييهييا مبييبييادئ 

ومقارنة  وحتليل  احلافظة  الزراعة  واأ�شا�شيات 

و�شاع العامة القائمة يف الدول امل�شاركة فيما  الأ

يتعلق باملناخ والزراعة. 

تطوير  على  ركيييزت  الييور�ييشيية  اأن  واأ�ييشيياف 

وجتهيز  احلييراثيية  يف  مالئمة  ا�شرتاتيجيات 

ا�شتدامة  مييفييهييوم  وحتييقيييييق  لييلييزراعيية  ر�ييييس  الأ

للمواد  مثل  الأ وال�شتخدام  والقت�شاد  البيئة 

الطبيعية. 

وا�شتعر�س الدكتور كفاوين برنامج الور�شة 

التي تناولت تعريف الزراعة احلافظة واأهميتها 

يف  التقليدية  الطرق  بني  واملقارنة  ومعوقاتها 

احلراثة والزراعة احلافظة وتاأثريها على البيئة 

والتعريف باأنواع الرتبة املختلفة وكيفية التمييز 

بينها وعوامل تكوينها. 

بدوره اأ�شار رئي�س ق�شم الب�شتنة واملحا�شيل 

تنفذ  الكلية  اأن  اإىل  ال�شعوب  هيياين  الدكتور 

مع  بالتعاون  احلافظة  الزراعة  م�شروع  حاليًا 

ر�شاد  وزارة الزراعة واملركز الوطني للبحث والإ

والزراعة  غذية  الأ منظمة  من  بدعم  الزراعي 

ولية لهذا  الأ النتائج  اأن  الدولية )الفاو( موؤكدًا 

امل�شروع م�شجعة للغاية. 

الطالبي  الييوفييد  زار  مت�شل  �شعيد  وعلى 

ملانية التي تطبق نظام الزراعة  اإحدى املزارع الأ

واطلع  �شنوات  ع�شر  منذ  احلراثة  يف  احلافظة 

الذي  الزراعي  النظام  هذا  تنفيذ  كيفية  على 

حقق اجنازات زراعية ملمو�شة. 

منتوجات  عييلييى  الييطييالبييي  الييوفييد  واطييلييع 

يف  املتخ�ش�شة  ملييانييييية  الأ  )Horsch( �شركة 

اأكرب  من  وهي  الزراعية  واملعدات  لت  الآ اإنتاج 

اآليات  اإنتاج  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  ال�شركات 

احلراثة والبذار. 

ردين بفعالية يف  الوفد الطالبي الأ و�شارك 

الزراعية  العمليات  تناول  الذي  احلوار  منتدى 

واأثرها على البيئة مب�شاركة وفود طالبية متثل 

بريوت  يف  مريكية  الأ واجلامعة  دم�شق  جامعة 

وجامعة العلوم التطبيقية يف اأملانيا. 

واأعييييييرب اأعييي�يييشييياء اليييوفيييد الييطييالبييي عن 

الزيارة  هييذه  تنظيم  على  للجامعة  تقديرهم 

العلمية الناجحة التي اأك�شبتهم خربات مهمة يف 

جمالت درا�شتهم العلمية والبحثية.

ملان ردنية مع نظرائهم الأ طلبة الأ



� تتمات

ردنية« يعني نواب رئي�س اجلامعة اأمناء »الأ

وعم���داء الكلي���ات واملع�اه�د العلم�ي���ة

مت�شل  �شعيد  وعلى     

جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  هناأ 

رئي�س  نواب  اجلامعة  اأمناء 

اجلــدد.  والعمداء  اجلامعة 

واأكد رئي�س املجل�س الدكتور 

كييياميييل اليييعيييجيييليييوين خيييالل 

رئي�س  بح�شور  عييقييد  لييقيياء 

بروح  العمل  اأهمية  اجلامعة 

وت�شافر  اليييواحيييد  الييفييريييق 

باجلامعة  للنهو�س  اجلهود 

ردنية وحتقيق الإجنازات  الأ

 اليييعيييميييلييييييية واليييييرتبيييييويييييية. 

بدوره اأعرب رئي�س اجلامعة 

الطوي�شي  عيييادل  الييدكييتييور 

لرئي�س  وتقديره  �شكره  عن 

مناء على  واأع�شاء جمل�س الأ

خلدمة  املخل�شة  جهودهم 

العاملني  و�ييشييائيير  اجلييامييعيية 

عملية  اأن  اإىل  واأ�شار  فيها.  

اختيار نواب وعمداء الكليات 

واملعاهد العلمية اجلدد متت 

اأهمها  ومعايري  اأ�ش�س  على 

العلمية  واجليييدارة  الكفاءة 

بتكاتف  اأمييلييه  عيين  مييعييربييًا 

اجلييهييود خلييدميية اجلييامييعيية 

م�شاف  اإىل  بها  للو�شول 

اجلامعات املتقدمة. 

اأ. د. ب�شري خليفة الزعبي 

ن�شانية نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون الكليات واملعاهد الإ

ردنية/العقبة رئي�س فرع اجلامعة الأ

اأ. د. عبد عبد احلميد اخلراب�شة

دارية واملالية نائب رئي�س اجلامعة لل�شوؤون الإ

اأ. د. ر�شا عبد اهلل �شبلي اخلوالدة 

نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون الكليات

واملعاهد العلمية

اأ. د. هالة حممود اخليمي 

نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون البحث العلمي 

والدرا�شات العليا واجلودة

اأ. د. جمد الدين عمر خم�س 

داب عميد كلية الآ

اأ. د. حممد اأحمد الق�شاة 

عميد كلية ال�شريعة

اأ. د. عزمي حممود حمافظة 

عميد كلية الطب

اأ. د. عمر اأحمد هم�شري 

عميد كلية العلوم الرتبوية

اأ. د. عربي حمودة املغربي 

عميد كلية الرتبية الريا�شية

اأ. د. طالل احمد ابو رجيع 

عميد كلية ال�شيدلة

اأ. د. توفيق اإبراهيم يو�شف

جنبية عميد كلية اللغات الأ

اأ. د. نبيل اإبراهيم اخلريي 

ثار عميد معهد الآ

اأ. د. جمال �شليمان �شوان 

عميد معهد البحوث والتدريب 

ر�شاد والتعليم الزراعي والإ

اأ. د. حممد خازر املجايل

عميد كلية الدرا�شات العليا

اأ. د. جنوى با�شم بول�س

عميد البحث العلمي

د. زياد حممد حوامدة 

ق. اأ. عميد كلية علوم التاأهيل

د. عدنان حممود الع�شاف 

�شالم  ق. اأ. عميد معهد درا�شات الإ

يف العامل املعا�شر

د. �شالمة �شالح النعيمات 

ق. اأ. عميد �شوؤون الطلبة

اأ. د. مو�شى �شالمة اللوزي 

عمال عميد كلية الأ

اأ. د. غازي خالد اأبو عرابي 

عميد كلية احلقوق

اأ. د. حممود خ�شر �شادق 

عميد كلية الفنون والت�شميم

اأ. د. ملي�س رجب 

نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون الكليات 

ال�شحية وامل�شت�شفى



10 تتمات

ولييفييت كييل ميين الييدكييتييورة »جيييري لييني« من 

علي  والييدكييتييور  مريكية  الأ »اأريزونا«   جامعة 

اجلامعة  يف  املدنية  الهند�شة  ق�شم  من  املطر 

اليييدويل  يف ورقييتييي عييمييل قييدمييتييا اإىل املييوؤمتيير 

املادة  لهذه  اأن  اإىل  الكيميائية  للهند�شة  الثاين 

مهم  كعامل  ال�شناعة  يف  عديدة  ا�شتخدامات 

تنقية  يف  خ�شو�شًا  الكيميائية  التفاعالت  يف 

تدخل  التي  ال�شناعية  العمليات  وبع�س  املياه 

والفو�شفات  والبوتا�س  النفط  يف �شناعة تكرير 

وال�شناعات الدوائية والبال�شتيكية. 

ميكن  اأنييييه  اإىل  الييعييمييل  ورقيييتيييا  واأ�ييييشييييارت 

ت�شديرها  يف  »الزيوليت«  مادة  من  ال�شتفادة 

لبلدان �شناعية بعد اأن تتم تنقيتها ومعاجلتها. 

جل�شاته  اأنييهييى  الييذي  املييوؤمتيير  وا�شت�شاف 

ول  الأ ت�شرين  من  ع�شر  الثالث  يف  اجلامعة  يف 

الدكتور  �شبق  الأ الييوزراء  رئي�س  نائب  املا�شي  

حممد احلاليقة حيث األقى حما�شرة تناول فيها 

ردنية وم�شتقبلها ودورها يف  واقع ال�شناعات الأ

دعم القت�شاد الوطني. 

ا�شرتاتيجية  على  احلاليقة  الدكتور  وركز 

التحديات  مبينًا  العاملية  املناف�شة  ال�شناعات 

ردنية. التي تواجه ال�شناعات الأ

يف  والتكنولوجيا  الهند�شة  كلية  عميد  وقال 

اجلامعة الدكتور جمدي توفيق اإن املوؤمتر هدف 

اإىل ت�شليط ال�شوء على دور الهند�شة الكيميائية 

اإيجاد حلول  التنمية القت�شادية ودورها يف  يف 

وامل�شاكل  البديلة  والطاقة  املياه  �شح  لق�شايا 

العلمية  والبحوث  الدرا�شات  وت�شجيع  البيئية 

املتعلقة يف جمال الكيمياء.

يف  للعاملني  الفر�شة  يتيح  املوؤمتر  اأن  وبني 

اخلربات  لتبادل  الكيميائية  الهند�شة  جمالت 

راء، ما ينعك�س اإيجابا على العملية التعليمية  والآ

وبناء لبنة اأ�شا�شية يف ال�شناعات الكيميائية.

للموؤمتر  التح�شريية  اللجنة  رئي�س  وقييال 

الدكتور زايد احلمامرة اإن املوؤمتر ميثل تتويجا 

�شمن  التطور  عجلة  يدفع  وبحثي  علمي  لعمل 

خمتلف  يف  العاملي  العلمي  التناف�س  ظيييروف 

جمالت الهند�شة الكيميائية.

املييوؤمتيير ركيييزت على  اأن حمييياور  واأ�ييشيياف 

الهند�شية  الييعييمييليييييات  �ييشييالميية  مييو�ييشييوعييات 

با�شتخدام  العمليات  وت�شميم  والطاقة  والبيئة 

التكنولوجيا  مييو�ييشييوعييات  وبييحييث  احلييا�ييشييوب 

نظمة و التحكم يف العمليات اإ�شافة  احليوية و الأ

اإىل حماور تتعلق بعمليات التعدين وا�شتخال�س 

ردنييييييييية الييدوائييييية  امليييعيييادن واليي�ييشيينيياعييات الأ

والغذائية.

�شتاذ  الأ �شوي�س  فيييواز  الييدكييتييور  وعيير�ييس 

الهند�شة  بكلية  الكيميائية  الهند�شة  ق�شم  يف 

الهند�شة  ق�شم  ون�شاطات  برامج  والتكنولوجيا 

ويقدم   1976 عييام  تاأ�ش�س  الييذي  الكيميائية  

بييرنيياجمييني درا�ييشيييييني وهييمييا الييبييكييالييوريييو�ييس 

واملاج�شتري يف الهند�شة الكيميائية.

و�شع  �شرورة  على  �شوي�س  الدكتور  و�شدد 

اأولوياتها.  �شلم  يف  العامة  لل�شالمة  اجلامعة 

بتاأ�شي�س  للموؤمتر  قدمها  عمل  ورقة  يف  وطالب 

ومهنية  مدربة  كييوادر  ت�شم  متخ�ش�شة  دائييرة 

على  احلييفيياظ  يف  رئي�شية  ميي�ييشييوؤوليييييات  تييتييوىل 

ال�شالمة العامة مع الهتمام بدرا�شة احلوادث 

وم�شبباتها وتوثيقها.

ب�شرورة  املييوؤمتيير  يف  امليي�ييشيياركييون  واأو�ييشييى 

بحاث والدرا�شات  دعم ال�شناعات الوطنية بالأ

املييوؤمتيير  جل�شات  خييالل  قييدمييت  الييتييي  العلمية 

ن�شرها يف جمالت  اإىل جانب  منها  لال�شتفادة 

عاملية حمكمة.

الهتمام  �ييشييرورة  على  امليي�ييشيياركييون  واأكيييد 

بال�شناعات الكيميائية ل�شتخدام بدائل الطاقة 

ورفع  املتجددة  بالطاقة  الهتمام  مع  التقليدية 

الطاقة  اإنتاج  كلفة  من  التقليل  بهدف  قدرتها 

احلالية. وناق�س املوؤمتر الذي �شارك يف اأعماله 

عربية  دول  ميين  وباحثون  واأكييادمييييييون  خييرباء 

واأجنبية على مدار ثالثة اأيام خم�شني ورقة عمل 

تتعلق  مهمة  حميياور  على  تركزت  متخ�ش�شة 

والطاقة  والبيئية  الهند�شية  العمليات  ب�شالمة 

ال�شناعات  واقييع  وبحث  املعادن  وا�شتخال�س 

ردنية . الأ

مرية �سمية بنت احل�سن بح�سور الأ

الدكتور الطوي�سي يفتتح اأعمال املوؤمتر الثاين يف الهند�سة الكيميائية

ح�شره  الذي  اللقاء  خالل  الطرفان  واتفق 

الزعبي  ب�شري  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب 

خالد  الدكتور  لالحتاد  العامة  دارة  الإ ومدير 

للموؤمتر  تنظيمية  جلان  ت�شكيل  على  اجليو�شي 

لروؤ�شاء  الر�شمية  الدعوات  توجيه  اآليات  حتدد 

على  املطروحة  واملوا�شيع  العربية  اجلامعات 

جدول اأعمال املوؤمتر الذي من املتوقع اأن يعقد 

يف �شهر ني�شان القادم وي�شتمر ملدة يومني.

تقدير الحتاد   الدكتور ها�شم عن  واأعرب 

لإجناح   تقدمه  اليييذي  الييدعييم  على  للجامعة 

ب���ح���ث ا���س��ت�����س��اف��ة

ردن�����������ي�����������ة« »الأ

مل���������������وؤمت���������������ر

احت������������������������������اد

اجل��������ام��������ع��������ات

ال�������ع�������رب�������ي�������ة

حلقل  خدمة  الحتيياد  بها  يقوم  التي  ن�شطة  الأ

التعليم العايل يف البلدان العربية.

لعدد  مييقييرا  تييعييد  اجلييامييعيية  اأن  اإىل  ييي�ييشييار 

احتيياد  عيين  املنبثقة  والهيئات  املوؤ�ش�شات  ميين 

اجلامعات العربية وهي املجل�س العربي لتدريب 

طالب اجلامعات العربية ومركز اإيداع الر�شائل 

اجلامعية و�شندوق دعم اجلامعات الفل�شطينية 

اجلامعات  يف  الييطييب  كليات  عييمييداء  وجمعية 

العربية وجمعية عمداء كليات الرتبية الريا�شية 

يف اجلامعات العربية.
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ردن لكرتوين يف الأ نظام اآمن للت�سويت الإ

اجلامع��������ة- اأنهى فريق من كلية الهند�شة 

والتكنولوجيا يف اجلامعة ت�شميم نظام اإلكرتوين 

اأنييواع  خمتلف  يف  ا�شتخدامه  ميكن  للت�شويت 

والبلدية  النيابية  النتخابات  مثل  النتخابات 

والطالبية وا�شتطالعات الراأي.

نظمة  لأ الهامة  املتطلبات  النظام   ويلبي 

ال�شتعمال  �شهولة  مثل  لييكييرتوين  الإ الت�شويت 

واإمكانية  واخل�شو�شية  والدميقراطية  والدقة 

مييييين وامليييرونييية وذليييك ميين خييالل  الييتييحييقييق والأ

على  والعتماد  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام 

اإجراءات اآمنة.

وقال الدكتور غيث علي عبندة مدير امل�شروع 

احلديثة  التقنيات  على  يعتمد  النظام  هذا  اإن 

لتوفري الدقة يف العملية النتخابية لفتا اىل ان 

النظام يعتمد على بطاقة ذكية لكل ناخب تكون 

هي  البطاقة  وهذه  ال�شخ�شية،  للبطاقة  بديلة 

ومنها  الناخب  بيانات  حتتوي  اإلكرتونية  بطاقة 

ب�شمته.

يف  امل�شتخدم  الت�شويت  ك�شك   ويت�شمن 

اأ�شماء  لعر�س  ح�شا�شة  �شا�شة  النظام  هييذا 

دلء  املر�شحني و�شورهم ومتكني الناخب من الإ

الك�شك  يت�شمن  كما  و�شرعة.  ب�شهولة  ب�شوته 

�شوئيًا  وما�شحًا  الذكية  للبطاقات  قارئًا  اأي�شًا 

الذكية  والبطاقة  الك�شك  ويييقييوم  للب�شمات، 

املخزنة  الب�شمة  مع  الناخب  ب�شمة  مبطابقة 

الناخب  �شخ�شية  ميين  للتحقق  البطاقة  على 

وال�شماح للناخبني املعتمدين فقط بالت�شويت.

حوا�شيب  على  يعتمد  النظام  ان  وا�شاف 

العمليات  واإجيييراء  الناخبني  لت�شجيل  خا�شة 

خا�شة  حوا�شيب  ُت�شتخدم  حيث  النتخابية، 

البطاقات  واإ�ييشييدار  الناخبني  بيانات  جلمع 

الذكية لهم. ويتم جتميع واإعداد قوائم الناخبني 

مناذج  اأي�شًا  ُيعد  والييذي  مركزي  حا�شوب  يف 

وُتن�شر  �شوات.  الأ باإح�شائيات  ويقوم  القرتاع 

قوائم الناخبني وبطاقات القرتاع واإح�شائيات 

وبييدون  ب�شفافية  للن�شر  خييادم  على  �ييشييوات  الأ

وي�شتخدم  الناخبني.  بخ�شو�شية  املخاطرة 

امل�شادقة  لتحقيق  الت�شفري  عمليات  النظام 

واخل�شو�شية والتاأكد من �شالمة البيانات  حيث 

اقييرتاع  بطاقة  بت�شفري  الذكية  البطاقة  تقوم 

الناخب للمحافظة على خ�شو�شية الناخب وملنع 

�شوات وعمليات ال�شغط على الناخبني.  بيع الأ

باإي�شال  الييذكييييية  الييبييطيياقيية  حتتفظ  كييمييا 

�شاءات اإ

الت�شويت  تييكييرار  ملنع  يييلييزم  اليييذي  الت�شويت 

اإىل  و�شل  قد  �شوته  اأن  من  الناخب  وليتحقق 

مرحلة العد النهائية.

مرة  ول  لأ النظام  هذا  جتربة  مت  انه  واكييد 

الوطني  التكنولوجي  املهرجان  فعاليات  خالل 

لنتخاب  وذلييك  اجلامعة  يف  عقد  الييذي  ول  الأ

�شمن  ميين  اجلمهور  بجائزة  الفائز  امل�شروع 

امل�شاريع امل�شاركة يف املهرجان. 

من  زائييرًا   784 التجربة  هييذه  يف  �شارك  و 

زوار املهرجان. و متت عملية الت�شويت بنجاح 

وا�شتح�شان  ر�شا  على  النظام  وحيياز  وكييفيياءة 

امل�شاركني.

من  امليي�ييشييروع  هيييذا  عييمييل  فييريييق   ويتاألف 

درابكة  خالد  والدكتور  عبندة  غيث  الدكتور 

واملييهيينييد�ييس تييوفيييييق عييميياري واملييهيينييد�ييس عمر 

مم  الأ �شندوق  من  دعمه  مت  وامل�شروع  قن�شل. 

و�شركة   UNIFEM للمراأة  منييائييي  الإ املتحدة 

.SEDCO الليييكيييرتوين  والييتييطييوييير  نييظييميية   الأ

دعم  على  احل�شول  اإىل  امل�شروع  فريق  ويتطلع 

م�شتوى  على  وتطبيقه  اليينييظييام  لييهييذا  ر�شمي 

احلكومة  اأنظمة  اأحييد  ليكون  ردن  الأ يف  وا�شع 

ردن. لكرتونية يف الأ الإ

العقبة  اجلييامييعيية يف  بييا�ييشييرت  اجل��ام��ع��ة- 

تدري�س طلبة برنامج دبلوم تكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت يف الرتبية.

جامعة  مع  بالتعاون  الربنامج   هذا  وياأتي 

للتعليم  العربية  واملجموعة  مريكية  الأ اأوهييايييو 

والتدريب.

يف  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميد  وقال  

العقبة الدكتور �شالح ال�شرايعة اإن هذا الربنامج 

تدري�س دبلوم تكنولوجيا املعلومات يف الرتبية يف »اأردنية العقبة«

ميثل خال�شة اخلربات امل�شرتكة بني اجلامعتني 

جمال  يف  والتدريب  للتعليم  العربية  واملجموعة 

واملييهييارات  املييعييلييومييات  تكنولوجيا  ا�ييشييتييخييدام 

التكنولوجيا  هذه  ل�شتخدام  الالزمة  واملعارف 

يف الرتبية والتعليم.

امل�شاركني  يييزود  الربنامج  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 

بالقدرات واملهارات واملعارف الالزمة لتطبيقها 

اأن  ،مييو�ييشييحييا  املختلفة  التعليم  جميييالت  يف 

ول مرة يف كليات اجلامعة يف  الربنامج يدر�س لأ

العقبة. ومت اختيار يومي اخلمي�س وال�شبت من 

كل اأ�شبوع لتدري�س الطلبة يف هذا الربنامج. 

ال�شرايعة  الييدكييتييور  بييني  ال�شدد  هييذا  ويف 

مع  يتعار�س  ل  حتى  التوقيت  ميين  الييهييدف  اأن 

الدوائر  الر�شمي لتمكني موظفي  الدوام  اأوقات 

والييوزارات يف العقبة واملناطق املحيطة بها من 

اللتحاق به.
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الدكتور الطوي�سي يكرم طالبة حل�سولها 

وىل يف جائزة البحث العلمي على املرتبة الأ

الطالبة  الطوي�شي  عادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  كّرم  اجلامع��������ة- 

البحث  جائزة  يف  وىل  الأ املرتبة  على  حل�شولها  اهلل  عبد  حممد  كفاية 

ردنية.  العلمي لطلبة اجلامعات الأ

وخالل احلفل التكرميي اأثنى الدكتور الطوي�شي على اجلهود العلمية 

والبحثية التي بذلتها الطالبة كفاية وعلى عطائها املتميز موؤكدًا موا�شلة 

اجلامعة تقدمي كافة اأ�شكال الدعم للطلبة والباحثني املتميزين واملبدعني 

علميا وبحثيًا.  واأ�شار خالل احلفل الذي ح�شره عدد من العمداء  اإىل اأن 

مم احلية هي التي تكرم مبدعيها لفتا يف هذا ال�شدد اىل ان الجناز  الأ

الذي حققته الطالبة كفاية يتفق مع روؤية اجلامعة بجعلها جامعة بحثية 

متميزة م�شتقباًل.

دارة اجلامعة  بدورها اأعربت الطالبة كفاية عن �شكرها وتقديرها لإ

على اإقامة هذا احلفل التكرميي الذي يوؤكد مدى اهتمام اجلامعة برعاية 

طلبتها املتفوقني ودعم م�شريتهم العلمية. 

وتقدمت الطالبة  كفاية لنيل اجلائزة عن بحثها املو�شوم ب»نظرية 

الداري  الف�شاد  الداري كمدخل يف مكافحة  ال�شالح  بني يف  بن  مالك 

واملايل«.

ومقدمات  ال�شباب  على  التعرف  اىل  تهدف  الدرا�شة  ان  وقالت 

الف�شاد ومدى فاعلية  نظرية مالك بن بني يف ال�شالح ومكافحة الف�شاد 

الداري.  وا�شافت ان م�شكلة الف�شاد ترتبط بثالثة حماور هي �شعف يف 

و�شعف  و�شلوكياتهم  وتاهيلهم  الفراد  اعداد  و�شعف يف  والفكار  القيم 

تنظيم وتن�شيق العالقات الن�شانية. 

نظرية  مفهوم  �شمن  الف�شاد  ومكافحة  ال�شالح  ا�شا�س  ان  واكييدت 

مالك بن بني ت�شري اىل �شرورة �شياغة الفكار ومراقبتها وترجمتها اىل 

�شلوك عملي من وحي الفكر الديني الذي يحارب مواطن واآفات الف�شاد 

بكافة ا�شكاله و�شلوكياته.

بالتعاون بني مركز  الثانية ع�شرة  انطلقت يف دورتها  التي  واجلائزة 

عمان  وجامعة  والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة  و�شط  الأ ال�شرق  درا�شات 

لتن�شيط  مهمة  و�شيلة  تعد  امل�شرفية  للعلوم  العربية  كادميية  والأ العربية 

ردنية. البحث العلمي واملناف�شة بني الباحثني وطلبة اجلامعات الأ

مناق�سة اأول ر�سالة دكتوراه

ردنية يف حقوق الأ

حول الحداث يف الت�سريع الردين

كلية  يف  وىل  الأ الييدكييتييوراه  اأطييروحيية  نوق�شت  اجلامع��������ة- 

احلقوق باجلامعة املقدمة من القا�شي ثائر �شعود العدوان حتت 

ردين»درا�شة  الت�شريع الأ حداث يف  عنوان )العدالة اجلنائية لالأ

مقارنة«(.

الييعييدوان درجيية  القا�شي  طيييروحييية وميينييح  الأ اإجييييازة  ومتييت 

ول الذي مينح هذه الدرجة  الدكتوراه يف القانون ليكون اخلريج الأ

وىل بني طالب  يف القانون من اجلامعة بعد اأن ح�شد املرتبة الأ

دفعته بتقدير امتياز.

طروحة من املو�شوعات  وبني القا�شي العدوان اأن مو�شوع الأ

التي تلقى اهتمامًا على ال�شعيد املحلي اأو على ال�شعيد الدويل 

العدالة  فمو�شوعها  امل�شتقبل  عماد  هم  طييفييال  الأ اأن  باعتبار 

والتي  مقارنة«  ردين»درا�ييشيية  الأ الت�شريع  يف  حداث  لالأ اجلنائية 

حداث  والأ باململكة  طفال  الأ مو�شوع  متعمقة يف  درا�شة  اأول  تعد 

والتو�شيات  املعيقات  اأهم  ت�شمنت  والتي  اخل�شو�س  وجه  على 

وفقًا  الفئة  لهذه  البيا�س  نا�شعة  جنائية  عدالة  لتقدمي  الالزمة 

حدث املعايري العاملية ويفرت�س اأن تكون �شمن برامج وخطط  لأ

وا�شرتاتيجيات وا�شحة وحمددة املعامل .

اإدراكييه  من  نبع  الدرا�شة  هذه  باختيار  اهتمامه  اأن  بني  كما 

اخل�شو�س  وجه  على  منهم  حييداث  والأ عام  ب�شكل  طفال  الأ اأن 

اأنها بحاجة  اإل  وبالرغم من اجلهود التي بذلت وما زالت تبذل 

اإىل مزيد من الدعم واحلماية.

واو�شح ان طبيعة الدرا�شة اقت�شت اأن يتناولها الباحث �شمن 

املقدمة  العدالة  اإي�شاح  فيها  مت  ف�شول  وثالثة  متهيدي  ف�شل 

يعرتيها من  وما  املوجودة  الن�شو�س  امل�شتهدفة من خالل  للفئة 

�شاءة على ما هو مطبق يف دول  نق�س اأو غمو�س دون اإهمال الإ

باأن  ر�شالته  العدوان  الباحث  وخل�س  امل�شمار.  هذا  يف  �شبقتنا 

الت�شريعات اجلنائية احلديثة والن�شو�س واملواثيق الدولية تعمل 

حداث. على تدعيم العدالة اجلنائية لالأ

الدكتور الطوي�شي يكرم الطالبة كفاية
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ردنية« يطالية يف »الأ يام الثقافية الإ الأ

يف  انطلقت  اجلامع��������ة- 

ون�شاطات  فييعيياليييييات  اجلييامييعيية 

يييطييالييييية  يييييييام الييثييقييافييييية الإ الأ

اجلامعة  رئي�س  نائب  بح�شور 

وال�شفري  الزعبي  ب�شري  الدكتور 

»فرانت�شكو  عمان  يف  يييطييايل  الإ

فرانزوين«.

يام الثقافية مع  وتزامنت الأ

يطالية الذي  اليوم العاملي للغة الإ

اجلمهورية  رئي�س  برعاية  يقام 

اللغة  وجييود  لتعزيز  يطالية  الإ

يطالية يف جميع اأنحاء العامل. الإ

واأ�شاد ال�شفري »فرانزوين« مبتانة العالقات 

م�شطردًا  منوًا  �شهدت  التي  يطالية  الإ ردنية  الأ

خيي�ييشييو�ييشييًا يف ميييييادييين الييتييعييليييييم والييتييجييارة 

وال�شياحة.

واأكد اأن اللغة اأ�شبح لها دور رئي�شي يف توفري 

فر�س التنمية بني دول العامل معربًا عن تقديره 

وعلى  الثقافية  يييام  الأ ا�شت�شافة  على  للجامعة 

بني  يطالية  الإ واللغة  الثقافة  ن�شر  يف  جهودها 

�شفوف طلبتها والباحثني فيها. واأ�شارت عميدة 

الدكتورة »دورثي عبابنة«  جنبية  الأ اللغات  كلية 

التي  املنا�شبة  هذه  اأهمية  اإىل  األقتها  كلمة  يف 

اجلامعة  طلبة  اأمييام  الفر�س  اإتاحة  على  تعمل 

لالطالع على ح�شارة وتقاليد اإيطاليا.

على  بالنفتاح  اجلامعة  اهتمام  واأكيييدت 

يطالية. اللغات احلية العاملية ومنها اللغة الإ

ييييييام  وتيي�ييشييميين بييرنييامييج الأ

األقاها  حما�شرة  على  الثقافية 

جامعة  يف  الهند�شة  كلية  عميد 

اأبيييو  عييلييي  الييدكييتييور  الييبيييييت  اآل 

غيينيييييميية �ييشييلييط فيييييهييا اليي�ييشييوء 

ييييطيييايل.  عييلييى فييين املييعييمييار الإ

العربي  ن�شان  الإ اأن  اإىل  واأ�ييشييار 

وىل  الأ للمرة  اإيطاليا  الذي يزور 

مرافق  ا�شتخدامه  عند  ينده�س 

عيياميية ميين مييطييارات وحمييطييات 

عامة  ومكتبات  حديدية  �شكك 

وجماليات  التنظيم  لدقة  املنازل  يف  قيياميية  والإ

املواقع خ�شو�شًا ال�شاحات يف املدن الرئي�شية.

وافتتح معر�س ت�شمن معلومات حول ثقافة 

اأدبييييية  اأعييمييال  خييالل  ميين  اإيطاليا  يف  الهجرة 

يطالية. مكتوبة باللغة الإ

لقاءات  الثقافية  ييييام  الأ برنامج  وت�شمن 

موا�شيع  حول  واإيطاليني  اأردنيني  باحثني  بني 

عن  ف�شاًل  دبييييية  الأ بالرتجمة  تتعلق  م�شرتكة 

يطالية. اإلقاء ق�شائد �شعرية باللغة الإ

افتتاح معر�س ال�شور

اجل����ام����ع����ة- �ييشيياركييت كييلييييية الييفيينييون 

»بييرنييامييج  والييتيي�ييشييميييييم يف اجلييامييعيية يف 

ال�شفارة  اأقامته  الييذي  بال�شفارات«  الفن 

مريكية يف عمان. الأ

اأن�شئ  بال�شفارات«  الفن  و»بييرنييامييج 

ويعمل  فنية  معار�س  وي�شم   1963 عييام 

اآلف عمل  ثييالثيية  ميين  اأكيييرث  عيير�ييس  على 

جميع  يف  اأمريكيني  لفنانني  اأ�شيل  فني 

مريكية يف العامل.  ال�شفارات الأ

 واطلع نحو 15 طالبا وطالبة يف منزل 

ت�شكيلية  لوحات  على  مييريكييي  الأ ال�شفري 

ردنية« يطلعون طلبة »الأ

على لوحات فنية اأمريكية

ل�شروحات  وا�شتمعوا  اأمريكيني،  لفنانني 

الفن  وبرنامج  الت�شكيلية  املعرو�شات  عن 

الفنية  الثقافة  يعك�س عن  وما  بال�شفارات 

مريكية. يف الوليات املتحدة الأ

يف  املحا�شرة  الزيارة،  من�شقة  وقالت 

كلية الفنون والت�شميم يف اجلامعة، �شبا 

جت�شري  اإىل  »تييهييدف  الييزيييارة  ان  قييوا�ييس 

احلوار بني ال�شرق والغرب والطالع على 

الفن  وان  خ�شو�شا  الغربية،  الثقافات 

يعترب لغة عاملية تزيل الفروفات واحلواجز 

ال�شفري  عر�س  جهته  من  ال�شعوب«.   بني 

هيييداف  لأ بيييييكييروفييت  �شتيفن  ميييريكيييي  الأ

الربنامج وقال »اإّن ال�شعور بامل�شوؤولية دفعنا 

لختيار اأعمال فنية تظهر حقائق اأ�شا�شية 

تخاطب  بطريقة  مريكية  الأ الثقافة  عن 

ردنيني«. قلوب وم�شاعر اأ�شدقائنا الأ

واأعرب الطلبة عن اإعجابهم وتقديرهم 

قدمها  �ييشييروحييات  ميين  و�شمعوه  راأوه  ملييا 

الت�شكيلية  اللوحات   عن  وزوجته  ال�شفري 

املعرو�شة وبرنامج الفن بال�شفارات .
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م�ست�سف�ى اجلامعة ي�س�ارك يف املعر�س الطبي الدويل ال�سامل 2010

اجلامع��������ة-�شييييييارك 

ردنية  م�شت�شفى اجلامعة الأ

يف فعاليات املعر�س الطبي 

الدويل ال�شامل الثالث2010 

والذي افتتح فعالياته وزير 

الدكتور  ال�شابق  ال�شحة 

نايف الفايز.

املعر�س  هييذا   ويعترب 

الييييييييذي نيييظيييميييتيييه �ييشييركيية 

بيييوابييية الييي�يييشيييرق الو�يييشيييط 

بدعم  وحييظييي  لييلييمييعييار�ييس 

امللكّية  الطبّية  واخلييدمييات  ال�شحة  وزارة  من 

كان  حيث  ردن  الأ يف  و�ييشييع  الأ الطبي  التجمع 

العام  القطاعني  ميين  وا�ييشييعيية  مب�شاركة  غنيًا 

واخلا�شة   اجلامعية  وامل�شت�شفيات  واخلييا�ييس 

دوييييييية.  و�ييشييركييات امليي�ييشييتييلييزمييات الييطييبييييية والأ

على  ايام  اربعة  ا�شتمر  الذي  املعر�س  وا�شتمل 

احلديثة  الطبّية  وامل�شتلزمات  املعدات  احييدث 

ال�شعاف. �شيارات  �شناعة  خا�شة   واملتطورة 

هييذه  مييثييل  يف  اجلييامييعيية  م�شت�شفى    م�شاركة 

من  اميييانييًا  تيياأتييي  ال�شاملة  الطبية  التظاهرة 

ردن  الأ يف  العالجية  ال�شياحة  ت�شجيع  اهمية 

يف  املنطقة  م�شتوى  على  مق�شدًا  يعترب  الييذي 

حققته  ملا  والعالجية  الطبية  النواحي  خمتلف 

ال�شحية  الرعاية  ودور  ردنييييية  الأ امل�شت�شفيات 

الطب  جميييالت  يف  عالية  وكييفيياءة  �شمعة  ميين 

م�شيفًا  وتنوعها،  اختالفها  على  واخت�شا�شاته 

اإن هذه امل�شاركة تتيح 

لاللتقاء  حّية  فر�شًا 

بييياليييقيييائيييميييني عييلييى 

ال�شحّية  املوؤ�ش�شات 

�شواّء  بها  والتعريف 

اوخارجه  ردن  الأ من 

مميييا ييينييهيي�ييس بيياأفييق 

الييييتييييعيييياون وتييييبييييادل 

اخليييييربات واليييوقيييوف 

على كل ما هو جديد 

جميييال  يف  ومييتييميييييز 

 اخليييدميييات الييطييبييييية.

عر�س   على  اجلامعة  م�شت�شفى  جناح   واحتوى 

والتوعوية  والتثقيفية  ال�شحّية  للمطبوعات 

�شافة اإىل املجالت والتقارير التي ي�شدرها  بالإ

اخلدمات  اأبيييرز  على  تركز  والييتييي  امل�شت�شفى 

الطبية والعالجية كما ُعِر�َس على هام�س املعر�س 

والعمليات  اجنازاته  واأبرز  امل�شت�شفى  عن  فيلم 

واخلدمات  الطبية  والتخ�ش�شات  اجلراحية 

التي يقدمها.

ارتفاع الطاقة ال�ستيعابية مل�ست�سفى اجلامعة اإىل 602 �سرير

بال�سافة اىل 45 حا�سنة للمواليد اجلدد

م�شت�شفى  عييام  مدير  قييال  اجلامع��������ة- 

الكرمي  عبد  الدكتور  ال�شابق  ردنية  الأ اجلامعة 

للم�شت�شفى  ال�شتيعابية  الطاقة  اإّن  الق�شاة 

ب�شكل   2010 احليييايل  الييعييام  خيييالل  ارتييفييعييت 

اإىل  امل�شت�شفى  اأ�شّرة  عدد  و�شل  حيث  ملحوظ 

حوايل )602( �شرير موزعة على خمتلف اأق�شام 

ووحدات وطوابق امل�شت�شفى ي�شاف اليها )45( 

الق�شاة  الدكتور  واأ�شار  جدد.  مواليد  حا�شنة 

واملييراكييز  الييوحييدات  ميين  عييدد  ا�شتحداث  اإىل 

القلب  مييركييز  انيي�ييشييمييام  وميينييهييا  املتخ�ش�شة 

امل�شت�شفى  يف  تقدم  التي  العالجية  للخدمات 

اأ�شهم باإ�شافة اأ�شّرة جديدة للمر�شى.

يعالج  اجلامعة  م�شت�شفى  اأن  اإىل  ولييفييت 

حوايل ن�شف مليون مراجع �شنويًا وي�شم جميع 

التخ�ش�شات العامة والفرعية والدقيقة.

حثيثة  بخطى  ي�شري  امل�شت�شفى  اإن  وقيييال 

والوحدات  املراكز  من  جديد  عدد  ل�شتحداث 

اليييتيييي يييحييتيياجييهييا امليير�ييشييى وبيييقيييدر عييييال من 

والكفاءة  التاأهيل  درجات  وباأعلى  التخ�ش�شية 

خم�س  على  امل�شت�شفى  ح�شل  اأن  بعد  خا�شة 

اخلييدمييات  جيييودة  ووطنية يف  دولييييية  �ييشييهييادات 

الطبية والتعليمية  وال�شحية و�شعته يف م�شاف 

امل�شت�شفيات العاملية .

وا�يييشييياف اليييدكيييتيييور الييقيي�ييشيياة اأنييييه ووفيييق 

بلغت  املا�شي  للعام  امل�شت�شفى  اإح�شائيات 

اأعداد مراجعي العيادات اخلارجية )311072(  

مييرييي�ييشييًا وعيييدد حيييالت اليييطيييوارئ و�ييشييل اإىل 

الييدخييولت  كييانييت  فيما  �شخ�شًا   )69319(

�شرة  )29013( وعدد مراجعي عيادات طب الأ

عيييييادات  مراجعي  وعيييدد  مييراجييع  األيييف   )31(

طفال العامة )17( األف طفل. الأ

 واأجريت يف العام املا�شي حوايل )16525( 

عملية جراحية لفتًا اإىل اأن عدد غرف العمليات 

عن  عدا  غرفة   )13( امل�شت�شفى  يف  الرئي�شية 

غرف وحدة العمليات النهارية الب�شيطة.

�شغال خالل العام 2009  فيما كانت ن�شبة الأ

الإح�شائية  وفق  ال�شغال  ن�شبة  وكانت   )%66(

الن�شف ال�شنوية للعام 2010 )%69(.

�شورة من املعر�س الطبي
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العربي  والعاملان  اجلامعة  فقدت  اجلامعة- 

والثقافة  الفكر  اأعالم  من  بييارزًا  عاملًا  �شالمي  والإ

املرحوم الدكتور عبد العزيز الدوري.

العميق  وحزنها  اأ�شاها  عن  تعرّب  اإذ  واجلامعة 

بالفقيد الكبري الذي اأجزل لها العطاء لت�شرع اإىل 

رحمته  بوا�شع  الراحل  يتغمد  اأن  وجييل  عز  املييوىل 

ور�شوانه وي�شكنه ف�شيح جنانه.

الطوي�شي  عادل  الدكتور  رئي�س اجلامعة  ونعى 

�شى العامل اجلليل  واأ�شرة اجلامعة ببالغ احلزن والأ

�ييشييالمييي يف  الييدكييتييور الييييدوري، اأ�ييشييتيياذ الييتيياريييخ الإ

اجلامعة.

تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل  قد  املرحوم  وكان 

واأقيمت  الييثيياين،  ت�شرين  ميين  ع�شر  التا�شع  ظهر 

ال�شالة على جثمانه الطاهر بعد �شالة ظهر اليوم 

الطاهر  جثمانه  و�شيع  اجلامعة،  م�شجد  يف  التايل 

التعازي يف جمعية  قبلت  فيما  �شحاب،  اإىل مقربة 

خليل الرحمن ب�شاحية ال�شويفية غربي العا�شمة 

التاريخ  اأعييالم  من  علم  الييدوري  والدكتور  عمان. 

�شالمي، و�شاحب مدر�شة متيزت بالدقة والعمق  الإ

تركيزه يف  هييو  ذلييك  ميين  هيييم  والأ املييو�ييشييوع  و�شعة 

درا�شاته على )العوامل القت�شادية( يف فهم حركة 

الوحيد يف اجلامعة  �شتاذ  الأ وهو  واملجتمع  التاريخ 

الذي ح�شل على لقب »اأ�شتاذ متميز«.

ولد الدكتور عبد العزيز الدوري يف بغداد �شنة 

1919، وبعد اأن اأكمل درا�شته الثانوية، ح�شل على 

لندن  اإىل  ف�شافر  املتحدة،  اململكة  يف  علمية  بعثة 

الع�����رب املوؤرخ��ني  �س�ي��خ  يغ�يَ�ب  امل��وت 

الدكتور عبد العزيز الدوري يف عمان

ونال �شهادة البكالوريو�س من جامعتها �شنة 1940. 

الدكتوراه  �شهادة  على  وح�شل  درا�شته  ووا�ييشييل 

�شنة 1942 وملا عاد اإىل بغداد عني مدر�شا للتاريخ 

الرتبية  العالية)كلية  املعلمني  دار  يف  �شالمي  الإ

ي اإىل مرتبة  حاليا( يف بغداد، وبقي فيها حتى رقِّ

العلمية  الدوري  الدكتور  جهود  تقت�شر  اأ�شتاذ.ومل 

على بالده العراق، اإمنا عمل اأ�شتاذا زائرا يف جامعة 

يف  زائييرا  واأ�شتاذا   1956-1955 �شنتي  بني  لندن 

مريكية يف بريوت 1959-1960 وا�شتقر  اجلامعة الأ

ردنية. اأخريا اأ�شتاذا للتاريخ يف اجلامعة الأ

الكثري  طبع  عديدة  موؤلفات  الييدوري  للدكتور 

منها طبعات كثرية، منها :

 -)1943 بغداد   ( ول  الأ العبا�شي  الع�شر   -

بغداد،   ( املتاأخرة  العبا�شية  الع�شور  يف  درا�شات 

�ييشييالم  الإ �ييشييدر  تيياريييخ  يف  مييقييدميية   -  .)1945

يف  القت�شادي  العراق  تاريخ   -  .)1950 )بغداد، 

النظم   -.)1948 )بغداد،  الهجري  الرابع  القرن 

علم  يف  درا�شات   -  .)1950 )بغداد،  �شالمية  الإ

1960(. - اجلذور  العرب، )بريوت،  التاريخ عند 

 .)1960 )بيييريوت،  العربية،  للقومية  التاريخية 

ل.ت(.  )بييغييداد،  اآخييرييين،  مييع  التاريخ  تف�شري   -

يف  درا�ييشيية   : العربية  مة  لالأ التاريخي  التكوين   -

اجليييذور   -  .)1984 )بيييييريوت،  واليييوعيييي  الييهييوييية 

1962( وط2  التاريخية لل�شعوبية، ط1، ) بريوت، 

�شد بني الرتاث  )بريوت، 1980(. - نا�شر الدين الأ

واملعا�شرة، )بريوت، 2002(. - ن�شاأة علم التاريخ 

له  اأن  كما   .)2005 جديدة،  )طبعة  العرب  عند 

اإ�شهامات فاعلة يف كتابة التاريخ املو�شوعي العاملي.. 

ومن ذلك انه كتب موادَّ عديدة يف مو�شوعات عاملية 

�شالمية ( منها مواد  منها مثال )دائرة املعارف الإ

نبار(، )اأمري(، )ديوان(، )عامل (،  )بغداد(، )الأ

وغريها. كما كلف من قبل منظمة الرتبية والعلوم 

عام  كتاب  م�شروع  لتحرير  )اليون�شكو(،  والثقافة 

مة العربية(. متتع الدوري مبكانة  يتناول )تاريخ الأ

متميزة، حتى اأنه لقب بي ) �شيخ املوؤرخني العرب(. 

كييمييا نيييال الييكييثييري ميين الييتييكييرمي وقيييال عيينييه امليييوؤرخ 

و�شط،  الأ ال�شرق  بتاريخ  املتخ�ش�س  الربيطاين 

اأ�شبح حجة يف  الييدوري-  -اأي  )اإنييه  لوي�س  برنارد 

مو�شوعه.. بل هو نف�شه قد غدا وثيقة تاريخية(.

برحيل  اجلامعة  اأ�شرة  فجعت  اجل��ام��ع��ة- 

الدين  ح�شام  الدكتور  العامة  اجلراحة  اأ�شتاذ 

على م�شاء  الأ الرفيق  اإىل  انتقل  الذي  املحت�شب 

التا�شع ع�شر من ت�شرين الثاين بعد حياة حافلة 

بالعطاء والإجناز.

ونعى رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�شي 

الفقيد الكبري الذي كانت له اإ�شهامات وب�شمات 

وا�شحة عند اإن�شاء كلية الطب يف اجلامعة عام 

1972م.

ن�شانية يف  وكر�س الراحل املحت�شب جهوده الإ

ردن والدول العربية  عالج عدد كبري من اأبناء الأ

ال�شقيقة اإىل جانب اإعداد بحوث ودرا�شات طبية 

الدكتور املحت�سب يف ذمة اهلل

متخ�ش�شة.

اأن  املوىل عز وجل  الطوي�شي  الدكتور  ودعا 

ور�شوانه  رحمته  بوا�شع  الكبري  الراحل  يتغمد 

وذويييه  اأهييلييه  ويلهم  جنانه  ف�شيح  ي�شكنه  واأن 

وحمبيه وتالميذه �شادق املوا�شاة.

لي  �شُ اأن  بعد  الفقيد  جثمان  ت�شييع  ومت 

عليه يف الع�شرين من ت�شرين الثاين يف م�شجد 

اجلامعة وُوري الرتاب يف مقربة �شحاب.

عييدة  تقلد  الييكييبييري  الفقيد  اأن  اإىل  ييي�ييشييار 

عميد  نائب  منها  واإداريييية  اأكادميية  منا�شب 

كلية الطب ورئي�س ق�شم اجلراحة العامة ومدير 

م�شت�شفى اجلامعة.

الدكتور عبد العزيز الدوري

الدكتور ح�شام الدين املحت�شب
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ال�شام  بالد  يف  الجتماعية  واآثارها  )الطواعني( 

)784-922هيييييي/  اجلراك�شة  املماليك  ع�شر  يف 

1382- 1516م(. 

بعنوان:  بحثًا  ال�شعر  اأبو  هند  قدمت  •بينما 
ال�شريح  )قرية  العثماين  العهد  يف  ردن  الأ »ريف 

بلواء بني عبيد منوذجًا(، 1516-1918م«. 

ال�شقريات  ومن�شور  دنيية  اأبييو  فييوزي  •وقييدم 
تاريخ  »اأذرح:  بييعيينييوان:  بحثًا  الييفييالحييات  وهييياين 

واآثار يف �شوء الدرا�شات امليدانية«. 

بييعيينييوان:  بييحييثييًا  �ييشييابييان  �ييشييهيييييل  • وقييييدم 
يف   – فر�شان  جزر  ل�شتغالل  ملانية  الأ »املحاولت 

ر�شيف  الأ وثائق  �شوء  – يف  حمر  الأ البحر  جنوب 

العثماين: 1318-1320هي/ 1900- 1902م«.

ترقيــــات

الدكتور  ت�شمية  اجلامعة  عمداء  جمل�س  قرر  	v

حممد عبده حتاملة اأ�شتاذ �شرف يف اجلامعة.

كلية  من  اهلل  عبد  مو�شى  الدكتور  ترقية  متت    v

الهند�شة والتكنولوجيا اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

كلية  من  اخلطيب  حامت  الدكتور  ترقية  متت  	v

ال�شيدلة اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

تهــــانــــــــي

دائرة  يف  املوظف  ال�شرعة  في�شل  زفاف  مت  	v

الإعالم والعالقات العامة.

املوظف  القادر  عبد  اإبراهيم  يو�شف  ترفيع  مت  	v

الدرجة  من  )اأ(  الفئة  اإىل  ال�شيانة  دائرة  يف 

الثالثة.

املركز  يف  املدر�س  اجلبور  فادي  ال�شيخ  رزق   v

�شالمي مبولودة اأ�شماها »قب�س«. الثقايف الإ

v	رزق الواكد الوريكات املوظف يف دائرة الإعالم 

والعالقات العامة مبولودة اأ�شماها »العنود«.

v	رزق الدكتور �شابر الرو�شان، من حمطة العلوم 

البحرية، مبولودة اأ�شماها »لني«.

املوارد  دائرة  يف  املوظف  اخلوالدة  جعفر  رزق  	v

الب�شرية، مبولود اأ�شماه »�شيف«.

v	رزقت اأماين العمايرة املوظفة يف املركز الثقايف 

�شالمي مبولودة اأ�شمتها »جوري«. الإ

  تــعـــــــــاز

الدكتور  �شقيقة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت   v

عمال. �شتاذ يف كلية الأ حممد عبيدات الأ

v	انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�شيد اأكرم 

الهند�شة  كلية  يف  مكتب  عامل  حمدان  يو�شف 

والتكنولوجيا.

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

املجلة الثقافية يف عدد جديد

اجلامعة- �شدر عدد جديد من املجلة الثقافية 

التي يراأ�س حتريرها الدكتور حممد �شاهني .

وهي  ووداع  حتية  على  املجلة  عييدد  وا�شتمل 

اأركييون  حممد  للراحلني  التحرير  هيئة  من  كلمة 

افتتاحية  وعلى  اجلابري،  وحممد  زيد  اأبو  ون�شر 

بعنوان تاأمالت طليقة يف مفهوم الثقافة بقلم رئي�س 

التحرير.

والهوية  الثقافة  حمييور  الييعييدد  ملف  وتيينيياول 

ق�شاياه  يف  الثقافة  »�شوؤال  دراج  في�شل  فيه  كتب 

املتعددة«، وه�شام غ�شيب »نحن ومتلك احلداثة«، 

بداع العربي والثقافة املهيمنة..  وح�شني حمودة »الإ

»الييذاكييرة  الكرمي  وغييادة  ومييفييارقييات«،  ت�شاوؤلت 

الزعبي  وزييياد  الفل�شطينية«،  التجربة   – والهوية 

»الغرب و�شرق ل يتغري«، واأخريًا كتب حممد �شاهني 

»ثقافة ... هيمنة ... مقاومة«.

»ذاكرة  مرتي  طارق  كتب  درا�شات  زاوييية  ويف 

ال�شيا�شة وزمن الإعالم«.

اآيف  �شاهني حييوارًا مع  الدكتور حممد  واأجييرى 

الدين  اأجرى عالء  زاوية حييوارات، كما  �شالمي يف 

اأبو زينة حوارًا مع نعوم ت�شوم�شكي.

الرتاث  وورنيير  مارينا  تناولت  فنون  زاوييية  ويف 

 ال�شرقي : مو�شم الهجرة اإىل ال�شمال فن بال اأ�شوار.

اأما يف زاوية اأقوا�س وجه اآيف �شالمي ر�شالة مفتوحة 

اإىل باراك اأوباما.

فيييييمييا اأجيييرييييت مييراجييعييات لييكييتييب يف زاويييية 

�شدادات اإ

مراجعات، راجع فيها علي حمافظة كتاب الدعاية 

كتاب  ال�شيخ  وخليل  الييعييربييي،  الييعييامل  يف  اليينييازييية 

ال�شريف  �شرية  البحور:  در  بريكهارت  لوي�س  جون 

يو�شف روبين�شون، وراجع اإبراهيم ال�شعافني رواية 

الطنطورية: املاأ�شاة واحللم، وراجعت دينا �شليمان 

ربه  عبد  منى  وراجييعييت  فاطمة،  عيين  بحثًا  كتاب 

ما  يف  �شالم  الإ �شورة  اجلييدد:  امل�شت�شرقني  كتاب 

بعد احلداثة من فوكو اإىل بودريالرد، وراجع �شليم 

النجار كتاب بديعة اأمني يف : الليل والزمان غواية 

الرواية وهج الفعل احل�شاري.

عدد جديد من املجلة 

ثار ردنية للتاريخ والآ الأ

اجلييامييعيية- �ييشييدر حييديييثييا الييعييدد الييثييالييث من 

ثييار،  والآ للتاريخ  ردنية  الأ املجلة  من  الرابع  املجلد 

وا�شتمل هذا العدد من املجلة التي يراأ�س حتريرها 

جمموعة  على  البخيت  عييدنييان«  »حممد  الدكتور 

من الدرا�شات والبحوث القيمة يف جمايل التاريخ 

ثار باللغتني العربية والإجنليزية. والآ

التعليم  وزارة  ت�شدره  الذي  العدد  •وتناول 
بحثا   الردنية  واجلامعة  العلمي  والبحث  العايل 

بن  بعنوان: »ه�شام بن حممد  كاتبي  لغيداء خزنة 

عن  ورواياته  819م(  )ت204هييي/  الكلبي  ال�شائب 

فرتة الر�شالة«. 

بحثًا  خري�شات  وحممد  عقلة  ع�شام  •وقدم 
207هييي/  )ت  عييدي  بن  للهيثم  املثالب  كتاب  عيين: 

822م(. 

وبئة  الأ بعنوان:  بحثًا  الطراونة  •وقدم مبارك 


