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ردنية« تنتهي من تركيب حمطة جوية دقيقة يف معان »الأ

ال�سالمية: املحطة ت�سهم يف ر�سم خريطة �سم�سية بن�سبة خطاأ ل تتجاوز %1

تركيب  من  اجلامعة  فرغت  اجلامع����ة- 

ن�شرة  حمطـة ر�شد جوي دقيقة يف معان، تبث 

�شم�شية  خريطة  ر�ــشــم  يف  ت�شهم  ثانيتني  كــل 

ردن بن�شبة خطاأ  اأر�شية ملنطقة معان ومن ثم لالأ

ل تتجاوز %1.

واملركز  اجلامعة  يف  الطاقة  مركز  ووقــع 

مري احل�سن يفتتح ملتقى الأ

ول حول املياه والطاقة عمان – كولون الأ

بن  احل�شن  مري  الأ �شمو  دعا  اجلامع����ة- 

اإقليم  يف  مو�شوعية  عملية  ماأ�ش�شة  اإىل  طالل 

غرب اآ�شيا ترتبط مبفهوم املياه واملقتلعني، من 

خالل جمل�س اقت�شادي واجتماعي يلتقي دوريًا 

باأ�شلوب  العالقة،  ذات  امل�شائل  كافة  وينظر يف 

مو�شوعي مبني على اخلربات.

»عّمان  ملتقى  افتتاحه  خــالل  �شموه  واأكــد 

ول حول املياه والطاقة الذي نظمته  – كولون الأ
ملانية،  الأ كولون  جامعة  مع  بالتعاون  اجلامعة 

�شرورة بناء قاعدة بيانات تعتمد على اخلربة يف 

جمالت اجلغرافيا واجليولوجيا واجليوفيزياء، 

اإن�شانية  بيئة  لتاأ�شي�س  الفاعل  العمل  اأجل  من 

على  �شموه  و�شدد  مثمرة.  وطبيعية  اقت�شادية 

�شرورة اإجراء حوار �شامل على م�شتوى الف�شاء 

واملجتمع  اخلا�س  والقطاع  )احلكومة  الثالث 

املدين( من اأجل مواجهة حتدي الظلم الناجم 

�شا�شية املبنية  عن الفقر، ودرا�شة الفر�شيات الأ

على املعلومات املتوفرة حول املياه يف املنطقة.

التتمة ... �ص10

ردن��������������ي��������������ة: ب������دء الأ

ت����������ق����������دمي ط�����ل�����ب�����ات

الل������ت������ح������اق ب����رن����ام����ج

م����اج���������س����ت����ري ك����ر�����س����ي

ج������������الل������������ة امل�������ل�������ك

ال��ث��������ان�����������ي  اهلل  ع��ب��������������������د 

املال��ي����������ة وراق  الأ لدرا�س���ة 

اجلامع����ة- اأعلن رئي�س اجلامعة الدكتور 

عادل الطوي�شي عن ا�شتكمال ا�شتحداث برنامج 

ماج�شتري يف املالية/ برنامج كر�شي جاللة امللك 

 MSC املالية  وراق  الأ لدرا�شة  الثاين  اهلل  عبد 

وهيئة  اجلامعة  بــني  مــا  بالتعاون  ينّفذ  الــذي 

وراق املالية وموؤ�ش�شات �شوق راأ�س املال. الأ

وكان جاللة امللك عبد اهلل الثاين قد كّرم 

ت�شمية  على  مبوافقته  الربنامج  على  القائمني 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  »كر�شي  الكر�شي 

وراق املالية«. لدرا�شات الأ

 جانب من افتتاح املوؤمتر
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الــوطــنــي لــبــحــوث الــطــاقــة اتــفــاقــيــة مــع وكــالــة 

ملانية  DLR لتزويد اململكة  مبحطة  الف�شاء الأ

ر�شد جوي، تبلغ قيمتها حوايل مائة األف يورو، 

حيث مت تركيب وت�شغيل هذه املحطة يف منطقة 

فني  وفــد  وم�شاركة  باإ�شراف  التنموية   معان 

اأملاين بالتعاون مع املركز. 
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مــن جــانــب اآخـــر الــتــقــى الــدكــتــور عــادل 

»رادو  عمان  يف  الــرومــاين  ال�شفري  الطوي�شي 

العلمي  التعاون  تعزيز  �شبل  حيث  انــفــري«، 

وبخا�شة  الرومانية،  واجلامعات  ردنية  الأ بني 

جامعة بوخار�شت.

ومت خالل اللقاء الذي ح�شره مدير مكتب 

الرتكيز  علي  رامي  الدكتور  الدولية  العالقات 

اأيــام  واإقــامــة  امل�شرتك،  التعاون  اأهمية  على 

ثقافية تخدم ثقافة البلدين، ودرا�شة اإمكانية 

والبحث  العليا  الدرا�شات  حــول  موؤمتر  عقد 

�شافة اإىل تدري�س اللغة الرومانية  العلمي، بالإ

يف اجلامعة. بدوره اأكد ال�شفري حر�س جامعات 

بالده على التعاون مع اجلامعة خدمة مل�شالح 

ردين والروماين.   ال�شعبني ال�شديقني الأ

والدكتور الطوي�سي يلتقي 

ال�سفري الروماين 

بحث رئي�س  اجل��ام��ع��������������ة- 

اجلامعة الدكتور عادل الطوي�شي 

خـــالل لــقــائــه رئــيــ�ــشــة اجلــامــعــة 

�شالمية يف اأندوني�شيا  ال�شافعية الإ

الــدكــتــورة تــوتــي عــلــويــة، والــوفــد 

التعاون  تعزيز  �شبل  لها  املرافق 

العلمي بني اجلامعتني.

الطوي�شي  الــدكــتــور  وعــر�ــس 

خالل اللقاء الذي ح�شره ال�شفري 

البحر  زين  عمان  يف  ندوني�شي  الأ

نور التحولت التي �شهدتها اجلامعة ونظامها 

العاملية.  اجلامعات  على  وانفتاحها  التعليمي 

من  طلبة  بقبول  اجلامعة  اهتمام  اإىل  واأ�شار 

تــبــادل  يف  الــتــنــويــع  بــهــدف  عــاملــيــة  جن�شيات 

ن�شانية. الثقافات واملعرفة الإ

ــورة عــلــويــة رغبة  ــت ــدك بــدورهــا اأكــــدت ال

بحث التعاون بني

ردنية« واجلامعة ال�سافعية يف اأندوني�سيا »الأ

اجلامعة،  مع  التعاون  ج�شور  مد  يف  جامعتها 

اأندوني�شيا.  يف  وا�ــشــع  بــاحــرتام  حتظى  التي 

فيما قدمت �شرحًا وافيًا حول م�شرية اجلامعة 

�شالم  ال�شافعية وتركيزها على الدعوة اإىل الإ

واخلدمة الجتماعية.

العالقات  ندوني�شي  الأ ال�شفري  وو�ــشــف 

بالواعدة،  ــة  ــي ردن الأ ندوني�شية  الأ

العلمية  ــن  ــادي ــي امل يف  خــ�ــشــو�ــشــًا 

وتطلعات  روؤية  اإىل  لفتًا  والرتبوية 

ــــالده بــتــو�ــشــيــع نــطــاق  ــات ب جــامــع

ل  ردنية،  الأ اجلامعات  مع  التعاون 

ردنية منها. �شيما الأ

ــقــاء الــذي  ــل وعــر�ــس خـــالل ال

ــس اجلــامــعــة  ــ� ــي ــره نـــائـــب رئ حــ�ــش

احلوراين،  اخليمي  هالة  الدكتورة 

وعمداء كليات ال�شريعة والدرا�شات 

يف  �ــشــالم  الإ ــات  درا�ــش معهد  وعميد  العليا، 

العامل املعا�شر، ومدير مكتب العالقات الدولية 

بها  تقوم  التي  ن�شطة  الأ تــنــاول  وثائقي  فلم 

ن�شان  الإ ببناء  واهتمامها  ال�شافعية،  اجلامعة 

على  الرتكيز  خالل  من  املعرفية  اجلوانب  يف 

الن�شاطات الفكرية والثقافية املختلفة.

ندوني�شي الدكتور الطوي�شي متو�شطًا الوفد الأ

ويوقع اتفاقيتي تعاون للتعليم الطبي

مع وزارة ال�سحة 
ــور  ــدكــت ــى �ــشــعــيــد اآخـــــر وقــــع ال عــل

الــطــويــ�ــشــي ووزيـــــر الــ�ــشــحــة الــ�ــشــابــق 

الدكتور حممود ال�شياب اتفاقيتي تعاون 

الـــوزارة  بــني  وال�شحي  الطبي  للتعليم 

حمزة،  مـــري  الأ وم�شت�شفى  ردنـــيـــة  والأ

بح�شور الدكتورة ملي�س رجب نائب رئي�س 

اجلامعة  م�شت�شفى  ومــديــر  اجلــامــعــة، 

الــدكــتــور جمــلــي حمــيــالن، واأمــــني عــام 

الوزارة الدكتور �شيف اهلل اللوزي، وكبار 

م�شوؤويل الوزارة واجلامعة. 

وح�شب التفاقيتني يتم تدريب طلبة 

وال�شيدلة  �شنان  الأ وطب  الطب  كليات 

وطلبة  ــاأهــيــل  ــت ال وعـــلـــوم  والــتــمــريــ�ــس 

م�شت�شفيات  يف  فيها  العليا  الدرا�شات 

مري حمزة. وزارة ال�شحة وم�شت�شفى الأ

لالتفاقيتني  وفــقــا  الــــوزارة  وحتـــدد 

التي  امل�شت�شفيات  بالتن�شيق مع اجلامعة 

�شيتدرب فيها الطالب، يف الوقت الذي 

حتدد اجلامعة قبل بداية كل عام درا�شي 

امل�شرفني  مــن  حتتاجها  الــتــي  عــــداد  الأ

تعليم الطالب وتدريبهم.  للم�شاهمة يف 

ــور  ــور الــ�ــشــيــاب والــدكــت ــت ــدك ـــار ال ـــش واأ�

عقب  لل�شحفيني  حديث  يف  الطوي�شي 

توقيع التفاقيتني اإىل اأهميتهما ودورهما 

يف  املقدمة  الطبية  اخلــدمــة  تطوير  يف 

اإثراء  عن  ف�شال  التعليمية  امل�شت�شفيات 

بالطالع  والعملية  العلمية  الطلبة  خربة 

على حالت مر�شية عديدة متنوعة.



� زيارات ووفود

اجلامعة تنفذ م�ساريع خدمية يف احل�سينية –معان

اأعلن رئي�س اجلامعة الدكتور  اجلامع����ة- 

لال�شتمرار  ردنية  الأ توجه  عن  الطوي�شي  عادل 

يف تنفيذ  حزمة من امل�شاريع اخلدمية يف لواء 

احل�شينية يف حمافظة معان. 

وقال خالل لقائه وفدا �شم فعاليات �شعبية 

تنفيذها  املزمع  امل�شاريع  اإن  اللواء  يف  ون�شائية 

وبخا�شة  ال�شكانية،  التجمعات  خدمة  ت�شمل 

وقطاعي  املــدار�ــس،  وطلبة  طــفــال،  والأ للن�شاء 

الطوي�شي  الدكتور  واأكـــد  وال�شحة.  ال�شباب 

اهتمام اجلامعة بتنمية لواء احل�شينية، وتقدمي 

اجلامعة  من  اإميانًا  هلها  لأ التطوعية  اخلدمة 

اأهدافها خدمة املجتمع وتنميته.  اأهم  اأحد  باأن 

اجلــامــعــة  اإن  ــــال  وق

ــــى ا�ــــشــــتــــعــــداد  عــــل

تقوية  برامج  عــداد  لإ

لـــطـــلـــبـــة الـــثـــانـــويـــة 

مباحث  يف  ــعــامــة  ال

ــة  ــزي ــي ــة الإجنــل ــغ ــل ال

والكيمياء  والفيزياء 

وخدمة  والريا�شيات 

�شافة  بالإ النرتنت، 

اإىل  اللواء  املنزلية يف  اإىل زيادة عدد احلدائق 

يف  الزراعة  كلية  نفذت  حيث  حديقة،   )130(

اخل�شار  لزراعة  حديقة   )80( منها  اجلامعة 

�شجار املثمرة ما وفر لـ )80( اأ�شرة الكتفاء  والأ

الذاتي.

مريكية ردنية« وجامعة كولومبيا الأ تعاون بني »الأ

الدكتور الطوي�شي ووفد لواء احل�شينية

الدكتور خوالدة ملتقيًا الوفد ال�شيف

اجلامعة- بحث نائب رئي�س 

اخلوالدة  ر�شا  الدكتور  اجلامعة 

خالل لقائه يف مكتبه وفد جامعة 

برئا�شة  مــريــكــيــة،  الأ كولومبيا 

الــدويل  والــتــعــاون  املنح  م�شوؤول 

اآفــاق  فتح  �شبل  بــبــريغ«  »مايكل 

التعاون بني اجلامعتني. 

ــدة  ورحـــب الــدكــتــور اخلــوال

مــن جامعة  وفــد طالبي  بــزيــارة 

لالطالع  اجلامعة  اإىل  كولومبيا  

والتدريب  التعليم  ميادين  يف  جتربتها  على 

واإجراء البحوث العلمية.

للوفد  اخلــوالــدة  الدكتور  وقـــّدم 

ال�شيف �شرحًا حول م�شرية اجلامعة، 

ونــظــامــهــا الــتــعــلــيــمــي، واهــتــمــامــهــا 

العلمي مع اجلامعات  التعاون  بتوثيق 

العاملية.

وزار الوفد كلية الزراعة وا�شتمع 

عليها  ــمــني  ــائ ــق ال مـــن  �ـــشـــرح  اإىل 

الدرا�شية  والــربامــج  اخلــطــط  حــول 

لطلبة  تــقــدمــهــا  ــي  ــت ال والــتــدريــبــيــة 

التوعية  ن�شر  يف  ودورهـــا  اجلامعة، 

للمزارعني يف خمتلف مناطق اململكة.

ردنية«  وفد اأكادميي �سعودي يزور »الأ

اجلامعة  رئي�س  نائب  بحثت  اجل��ام��ع��ة- 

الدكتورة ملي�س رجب خالل لقائها يف مكتبها وفد 

كلية املعرفة  للعلوم التقنية يف ال�شعودية برئا�شة 

�شبل فتح  امللحم  اإبراهيم  الدكتور  الكلية  عميد 

ورحبت  اجلانبني.  بني  املمكنة  التعاون  اآفــاق 

بني  تعاون  مذكرة  اإبرام  بفكرة  رجب  الدكتورة 

زيــارات  تــبــادل  على  تــرّكــز  والكلية،  اجلامعة 

اأع�شاء هيئة التدريب والوفود الطالبية.

الكلية  رغــبــة  امللحم  الــدكــتــور  اأكـــد  بـــدوره 

بال�شتفادة من اخلربات التعليمية والبحثية يف 

اأن�شئت حديثًا،  الكلية  اأن  اإىل  م�شريًا  اجلامعة، 

والتمري�س  وال�شيدلة  الــطــب  كليات  وت�شم 

ملحم  الدكتور  واأ�شاد  املعلومات.  وتكنولوجيا 

ي�شاهي  الــذي  ردنــيــة«  »الأ يف  التعليم  مب�شتوى 

اإىل  ال�شيف  الوفد  وا�شتمع  العاملية.  اجلامعات 

الدكتور  الطب  كلية  عميد  قدمه  مف�شل  �شرح 

التي  الدرا�شية  الربامج  حول  حمافظة  عزمي 

تقدمها الكلية لطلبتها ودورها يف اإحداث نه�شة 

طبية �شاملة، فيما اطلع الوفد على جتربة كلية 

الدكتورة  الكلية  عميدة  لقائه  خالل  التمري�س 

اإنعام خلف خ�شو�شًا ا�شتحداث برامج درا�شية 

يف  الــوطــنــي  ــوراه  الــدكــت بــرنــامــج  ومنها  عليا، 

كلية  عميد  ال�شيف  الوفد  والتقى  التمري�س. 

اأ�شار  الذي  رجيع،  اأبو  الدكتور طالل  ال�شيدلة 

التي تقوم بها  العلمية  البحوث والدرا�شات  اإىل 



�

ردن تعاون بني م�ست�سفى اجلامعة ومنظمة ال�سحة العاملية/فرع الأ
مرا�ض النف�سية لتنفيذ وحدة لالأ

التقى  اجل��ام��ع��������������ة-  

الــدكــتــور جمــلــي حمــيــالن 

مـــديـــر عـــــام مــ�ــشــتــ�ــشــفــى 

املمثل  مكتبه  يف  اجلامعة 

ــم ملــنــظــمــة الــ�ــشــحــة  املــقــي

البعثة  ورئــيــ�ــس  الــعــاملــيــة، 

ها�شم  الدكتور  ردن  الأ يف 

الزين والوفد املرافق له.

ــــارة يف  ــــزي وجــــــاءت ال

التن�شيق  �شبل  بحث  اإطــار 

والـــتـــعـــاون بـــني الــطــرفــني 

مرا�س  لدعم اإن�شاء وحدة لالأ

دعم  واآليات  اجلامعة،  م�شت�شفى  يف  النف�شية 

وبلورة  للم�شت�شفى،  العاملية  ال�شحة  منظمة 

يف  خا�شة  الــواقــع،  اأر�ـــس  على  التعاون  هــذا 

الكوادر  قــدرات  وبناء  الفني  الدعم  جمــالت 

من  الوحدة.  هذه  يف  اخلدمات  �شتقدم  التي 

ي�شري  ردن  الأ اأن  حميالن  الدكتور  اأكد  جانبه 

بخطوات ثابتة ومدرو�شة لتطوير واقع خدمات 

توجيهات  واأن  وحت�شينها،  النف�شية  ال�شحة 

القيادة الها�شمية احلكيمة تن�شب على اإيالء 

من  الكربى  العناية  و�شالمته  املواطن  �شحة 

حيث حت�شني م�شتوى حياة املواطن والهتمام 

حقوق؛  من  حق  وهي  له،  ال�شحية  بالرعاية 

ن�شان ال�شليم املطمئن على �شحته و�شحة  فالإ

العمل  على  القادر  ن�شان  الإ هو  واأ�شرته  اأبنائه 

م�شت�شفى  جمل�س  اأن  اإىل  واأ�ــشــار  نــتــاج.   والإ

الطوي�شي  عــادل  الدكتور  برئا�شة  اجلامعة 

وىل على  الأ تكون  تكاد  رائدة   كان ويف خطوة 

قــرارًا  اتخذ  قد  العامة  امل�شت�شفيات  م�شتوى 

باملوافقة على البدء باإن�شاء هذه الوحدة، التي 

املدخلني  للمر�شى  وغرفا  عــيــادات  �شت�شمل 

من اللقاء

و�شيدلية واإجراءات خدمية 

اأن خال�شة  واأفاد  م�شاندة. 

ـــذي خــرجــت به  احلــــوار ال

ت�شكيل  هــي  اجلل�شة  ــذه  ه

امل�شت�شفى  من  عمل  فريق 

تنفيذ  ملــتــابــعــة  واملــنــظــمــة 

وتــهــيــئــة املــكــان والـــكـــوادر 

لتنفيذ  واملــوؤهــلــة  املنا�شبة 

ال�شعد  كافة  على  امل�شروع 

دارية والفنّية. الطبّية والإ

ملنظمة  املــقــيــم  املــمــثــل 

ورئي�س  الــعــاملــيــة  ال�شحة 

قال  الزين،  ها�شم  الدكتور  ردن  الأ يف  البعثة 

دعم  على  �شتعمل  العاملية  ال�شحة  منظمة  اإن 

املبادرة  هذه  لتنفيذ  امل�شت�شفى  مع  ال�شراكة 

نفعها  لها  �شيكون  التي  املجتمعية،  ال�شحية 

ومردودها على �شحة و�شالمة الفئات املعنية. 

واأ�شاف اأن املنظمة �شتعمل على تقدمي الدعم 

الــوحــدة  ــذه  ه ــرتى  ل للم�شت�شفى،  ــنــاد  �ــش والإ

املتخ�ش�شة النور، و�شتعمل املنظمة على توفري 

ــوارد  امل قـــدرات  وبــنــاء  وتاأهيل  الفني  الــدعــم 

الب�شرية العاملة يف هذا املجال.

زيارات ووفود

ردنية« مذكرة منح لطلبة »الأ

و�شركة  اجلــامــعــة  وقــعــت  اجل��ام��ع��������������ة- 

مذكرة  امل�شتدامة  للتنمية  العربية  املوؤ�ش�شة 

مالية  منحا  مبوجبها  ال�شركة  تقدم  تفاهم 

لعدد من طلبة اجلامعة.

عميد  اجلامعة  عــن  نيابة  املــذكــرة  ــع  ووق

�شوؤون الطلبة الدكتور �شالمة النعيمات، وعن 

قليمي �شحر دودين. ال�شركة املدير الإ

ت�شمل  اأن  على  الطرفني  بني  التفاق  ومّت 

والر�شوم  املعتمدة،  ال�شاعات  ر�شوم  املنحة 

الدرا�شية  اخلطة  ح�شب  خـــرى  الأ اجلامعية 

للطالب.

وحـــددت املــذكــرة املــهــام الــتــي تــقــوم بها 

بالو�شع  ال�شركة  تزويد  خ�شو�شًا  اجلامعة، 

كادميي للطالب، واأ�شماء الطلبة اخلريجني  الأ

من  املــفــ�ــشــولــني  الطلبة  ــمــاء  ــش واأ� فــ�ــشــلــيــًا، 

الطلبة  واأ�شماء  التخ�ش�س واجلامعة ف�شليًا، 

)5ر2(  عن  الرتاكمية  معدلتهم  تقل  الذين 

اأي  بحق  ت�شدر  تاأديبية  عقوبة  واأيــة  ف�شليًا، 

طالب من م�شتوى اإنذار فاأكرث.

للطالب  يجوز  ل  اأنه  اإىل  املذكرة  واأ�شارت 

اجلامعة،  داخل  خر  لآ تخ�ش�س  من  النتقال 

من  خطية  مــوافــقــة  عــلــى  حــ�ــشــولــه  بــعــد  اإل 

النتقال  �ــشــروط  حتقيق  �شريطة  ال�شركة، 

ح�شب التعليمات ال�شارية يف اجلامعة. وبينت 

يتوىل  ومالية  اإدارية  اأخرى  التزامات  املذكرة 

جراءات  تنفيذها الطرفان فيما مت تو�شيح الإ

املنحة  من  امل�شتفيد  الطالب  بها  يقوم  التي 

وكفيله بالتن�شيق مع اجلامعة وال�شركة.

خا�شة  جمعية  الــ�ــشــركــة  اأن  اإىل  يــ�ــشــار 

وغايات  اأهــداف  لتحقيق  ت�شعى  ربحية،  غري 

ـــقـــدمي املــنــح  اجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــن �ــشــمــنــهــا ت

م�شتوى  ورفــع  للدرا�شة  للطلبة  وامل�شاعدات 

الوعي الجتماعي.



� موؤمترات وندوات

مفكرون  اأجمع  اجلامع����ة- 

متعددة  دينية  وقيادات  م�شلمون 

بــنــاء قاعدة  ــــان يف  دي الأ اأهــمــيــة 

للتنمية  اأ�ــشــا�ــشــًا  ت�شكل  �شلبة، 

املجتمعات  يف  والــرخــاء  مـــن  والأ

ن�شانية. الإ

واأ�شاروا خالل فعاليات موؤمتر 

الذي  ردن«  الأ يف  الديني  »الواقع 

اجلامعة  رئــيــ�ــس  بــرعــايــة  افــتــتــح 

ونظم  الطوي�شي  عــادل  الدكتور 

وكلية  للو�شطية  العاملي  املنتدى  بني  بالتعاون 

ديان ال�شماوية  ال�شريعة يف اجلامعة، اإىل اأن الأ

والعتدال  الت�شامح  يف  رفيعة  قيم  على  اأكــدت 

والو�شطية.

واملقد�شات  وال�شوؤون  وقــاف  الأ وزير  واأ�شار 

�شالمية ال�شابق الدكتور عبد ال�شالم العبادي  الإ

يت�شدى  الــذي  املــوؤمتــر،  هــذا  عقد  اأهمية  اإىل 

وحتلياًل  ودرا�شة  روؤية  تتطلب  مهمة  ملو�شوعات 

الفعاليات  خمتلف  دور  تفعيل  بهدف  وجـــراأة، 

بها،  املنوطة  الكربى  هداف  الأ لتحقيق  الدينية 

ق�شور  اأو  �شلبيات  اأيــة  معاجلة  اإىل  �شافة  بالإ

جـــراءات  الإ واتخاذ  الــذاتــي،  والنقد  باحلكمة 

دور  اإىل  الــعــبــادي  الــدكــتــور  ولــفــت  املنا�شبة. 

العلمية  الر�شمية، خ�شو�شًا  الدينية  املوؤ�ش�شات 

ردن ردنية«: افتتاح موؤمتر الواقع الديني يف الأ »الأ

منها، يف العمل على اإيجاد ح�شارة اإن�شانية وارفة 

واجلماعات،  ـــراد  ف الأ خلــري  حمققة  الــظــالل، 

اآل  موؤ�ش�شة  جهود  اإىل  ال�شدد  هذا  يف  م�شريًا 

�شالمي يف تنوع جوانبها  البيت امللكية للفكر الإ

النرتنت،  �شبكة  على  موقعها  �شيما  ل  العلمية، 

اأكــرث من  الــقــراآن الكرمي يف  الــذي حــوا تف�شري 

القراآن  ترجمات  اإىل  �شافة  بالإ تف�شري،  مائة 

كرث من �شبع ع�شرة لغة اأخرى. الكرمي لأ

مني العام للمنتدى املهند�س مروان  وقال الأ

الفاعوري اإن درا�شة احلالة الدينية وواقعها من 

نها توؤ�شر على اأهمية  اأهم ق�شايا املجتمعات؛ لأ

جديد،  مــن  ونهو�شها  مـــة  الأ يقظة  يف  الــديــن 

الذي  املــتــوازن  ال�شليم  التدين  قواعد  وتر�شي 

يدفع اإىل النماء والبناء والعمران.

املــوؤمتــر  اأهــمــيــة  اأن  واأ�ــشــاف 

تكمن يف ر�شد الثابت واملتحول يف 

ال�شاحة  على  والتدين  الدين  واقع 

املختلفة،  اأو�شاطها  ويف  ردنــيــة  الأ

عند  العقل  لبناء  دعــوة  اأنها  كما 

خطوة  واتخاذ  واجلماعة،  الفرد 

املعرفة  تعميق  م�شار  يف  طموحه 

العلمية.

يف  ال�شريعة  كلية  عميد  ولفت 

الق�شاة  حممد  الدكتور  اجلامعة 

يف  رائــدة  ايجابية  خطوة  ميثل  املوؤمتر  اأن  اإىل 

�شتى  يف  العلمية  املعرفة  وتر�شيخ  تعميق  م�شار 

ــيــني،  ردن جمـــالت احلــيــاة املــوؤثــرة يف حــيــاة الأ

والتهذيب  الت�شريع  قي  الدين  دور  على  موؤكدًا 

واملعاملة الطيبة.

ديـــان  الأ اأن  اإىل  الق�شاة  الــدكــتــور  واأ�ــشــار 

ــدال  والعــت الت�شامح  عــلــى  اأكــــدت  الــ�ــشــمــاويــة 

يف  الديني  الواقع  معرفة  اأن  مبينًا  والو�شطية، 

ردن مينحنا فر�شة للتفكري بواقعنا وم�شتقبلنا  الأ

وبقدرتنا على التعامل مع الدين كباعث ح�شاري 

ــارك يف اأعــمــال املــوؤمتــر الــذي  ــش ــ�ــشــاين. و� واإن

�شالمي  ا�شتمر يومني نخبة من رجال الدين الإ

كادمييني من جامعات  الأ وامل�شيحي، وعدد من 

اأردنية.

جانب من املوؤمتر

ردنية« ردنية البولندية يف »الأ موؤمتر يبحث العالقات الأ

واأكــادميــيــون  خــرباء  اأجــمــع  اجلامع����ة- 

ردنية  الأ العالقات  اأن  على  وبولنديون  اأردنيون 

ملمو�شًا، خ�شو�شًا يف  تطورًا  �شهدت  البولندية 

امليادين التعليمية والتجارية.

»العالقات  موؤمتر  فعاليات  خالل  واأ�شاروا 

نظرة  وروبــــي  الأ والحتـــاد  البولندية  ردنــيــة  الأ

م�شتقبلية«  الذي ُعقد يف اجلامعة بح�شور رئي�س 

وال�شفري  الطوي�شي  عـــادل  الــدكــتــور  اجلامعة 

بويكو« اإىل  »ك�شي�شتوف  عــمــان  يف  البولندي 

ر�ــشــاء  لإ البلدين  بــني  النظر  وجــهــات  تطابق 

ال�شعبني  على  تنعك�س  التي  العالقة  من  مزيد 

ردين والبولندي. ال�شديقني الأ

واملوؤمتر الذي نظمته اجلامعة بال�شراكة مع 

جامعة »جاجيو لونيان« البولندية، �شكل حمطة 

بارزة يف م�شرية عالقة التعاون بني اجلانبني يف 

�شوء مذكرة التعاون كانت وقعت بينهما .

اأهمية  "بويكو" اإىل  البولندي  ال�شفري  ونوه 

اجلوانب  على  ال�شوء  لت�شليط  املــوؤمتــر  اإقــامــة 

اأن  اإىل  مــ�ــشــريًا  ــرتك،  ــش ــ� امل ــام  ــم الهــت ذات 

التعليمي  التعاون  لتعزيز  روؤية  لديهما  البلدين 

والقت�شادي وال�شتثماري بينهما.

البولندية  اخلــارجــيــة  وزارة  ممثل  ونــقــل 

البولندية  اخلارجية  وزير  حتيات  كــولج«  »اآدم 

اأن  يف  اأمله  عن  معربًا  املــوؤمتــر  يف  للم�شاركني 

ردين  الأ التعاون  لتوطيد  اأهدافه  املوؤمتر  يحقق 

البولندي.

العلوم  اأ�ــشــتــاذ  املــوؤمتــر  من�شق  اأكــد  بـــدوره 

ال�شيا�شية يف اجلامعة الدكتور �شعد اأبو دية اأن 

لتعاون  طريق  خارطة  ر�شم  اإىل  ي�شعى   املوؤمتر 

وتكامل اأ�شمل بني البلدين ال�شديقني.

واأ�شار الدكتور اأبو دية اإىل ال�شراكة الفاعلة 

وروبــي يف املجالت  ردن ودول الحتاد الأ بني الأ

ال�شيا�شية والقت�شادية والتعليمية.

ح�شر افتتاح املوؤمتر نواب رئي�س اجلامعة، 

عمان،  يف  البولندية  ال�شفارة  اأركــان  من  وعدد 

وجمع كبري من طلبة اجلامعة والباحثني فيها.



� موؤمترات وندوات

نــدوة  يف  متحدثون  �ــشــدد  اجل��ام��ع��������������ة- 

رهـــــاب يف  عــقــدت حـــول �شبل مــكــافــحــة الإ

املقاومة  بني  التفريق  �شرورة  على  اجلامعة 

رهاب.  وظاهرة الإ

ودعوا يف ندوة بعنوان )نحو ا�شرتاتيجية 

رهاب( برعاية رئي�س  م�شرتكة للتوعية من الإ

وم�شاركة  البخيت،  معروف  الدكتور  الوزراء 

واإعالميني،  و�شيا�شيني  ع�شكريني  ــرباء  خ

اإىل �شرورة مواجهة »الفرتاء املتمثل بو�شم 

رهاب«.   �شالم بالإ الإ

رهاب  ونظم املركز العربي للتوعية من الإ

لــيــمــة  الأ الــذكــرى  ـــرور  م مبنا�شبة  الــنــدوة 

والتي  موؤخرا،  عمان  فنادق  تفجريات  على 

عام  ثاين  ت�شرين  من  التا�شع  يوم  �شادفت 

2005، وذهب �شحيتها الع�شرات . 

وا�شتهلت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة 

التي  التفجريات  �شحايا  اأرواح  على  �شمت 

طالت ثالثة فنادق يف العا�شمة. 

عر�س  املوؤمتر،  جل�شتي  ا�شتهالل  وقبل 

الــغــرب  تــعــامــل  لطريقة  البخيت  الــدكــتــور 

يفهم هذه  الغرب ل  اإن  وقــال  رهـــاب،  الإ مع 

الظاهرة ول كيف يعاجلها، مبينا اأن الغرب 

الظاهرة  مــع  التعاطي  يف  اأف�شلية  اأعــطــى 

مني، يف وقت عانى فيه من �شعف  للمعالج الأ

دوات.  الأ

رهــــــاب عليك  ــى تــعــالــج الإ وقــــال: »حــت

ومنها  بــحــوزتــك،  دوات  الأ �شلة  ت�شتغل  اأن 

ــاديــة والجــتــمــاعــيــة  الــ�ــشــيــا�ــشــيــة والقــتــ�ــش

لفكر  »ترجمة  رهــاب  الإ اأن  مبينا  والدينية«، 

مري�س، ول ميكن اأن تقاتل الكلمة بالر�شا�س 

بل الكلمة بالكلمة«.  

بنية  اأن  اإىل  البخيت  الــدكــتــور  ــار  ــش واأ�

اأن قواعد  رهــاب، بدللة  الإ �شالم ترف�س  الإ

احلرب اأ�ش�شها امل�شلمون ومنها- على �شبيل 

املثال- عدم قتل غري امل�شلم الذي ل يقاتلك، 

الغرب  اأحلقها  التي  الو�شمة  اإىل  �شارة  بالإ

�شالم .   بالإ

وىل التي قدم لها الدكتور  ويف اجلل�شة الأ

همية  لأ املتحدثون  عــر�ــس  عبابنة،  غـــازي 

رهاب خالل  ردين يف مكافحة الإ ال�شباب الأ

لل�شباب  على  الأ املجل�س  رئي�س  قدمها  ورقة  

التوعية  �شرورة  اأكد  الذي  م�شاروة،  اأحمد 

باأهمية الهوية الوطنية اجلامعة، ل الن�شغال 

بالهويات الفرعية.

تراجعت  اجلــامــعــة  »الــهــويــة  اإن  ـــال  وق

اجلامعة  اأن  رغم  الفرعية  الهوية  حل�شاب 

رهاب«. تعدُّ ال�شمانة ملواجهة خطر الإ

بخربة  يتمتع  الــذي  م�شاروة،  وعر�س 

تواجه  التي  والتحديات  للفر�س  ع�شكرية، 

ال�شيا�شية  املعوقات  لتعدد  نظرا  املكافحة 

والقت�شادية والجتماعية.

يف ذات اجلل�شة قدم اخلبري الدبلوما�شي 

مكافحة  يف  الدولية  للجهود  عبيدات  اأحمد 

الوحيدة  الدولة  ردن  الأ اأن  موؤكدا  رهــاب،  الإ

التي دخلت على م�شرح املكافحة بقوة، وعلى 

مفادها  ومو�شوعية،  وا�شحة  نظرية  قاعدة 

اأن مكافحة الظاهرة ل تكون اإل باإيجاد حل 

عادل للق�شية الفل�شطينية. 

على  عبيدات  �شدد  الــ�ــشــدد،  هــذا  ويف 

احلقيقية   اجلــهــود  بــني  التمييز  ــرورة  �ــش

من  »التمويهية«.  واجلهود  رهاب  الإ ملواجهة 

جهته عر�س  العقيد هاين خالد من القوات 

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  لدور  ردنية  الأ امل�شلحة 

اإىل مفهومني؛  رهاب، م�شريا  يف مكافحة الإ

رهاب ت�سلط ال�سوء ندوة مكافحة الإ

على فهم غربي مغلوط للظاهرة وكيفية معاجلتها

مني  البخيت: ل ميكن اأن تقاتل الكلمة بطلقة... والغرب اأعطى اأف�سلية للمعالج الأ

البيئة،  مبعاجلة  املتعلقة  املكافحة  يف  ول  الأ

البولي�شي  بالعمل  واملتمثل  املقاومة  والثاين 

وال�شرطي.  

ردين  وبني العقيد خالد املوقف الر�شمي الأ

والراف�س  اأ�شكاله،  بكل  رهاب  لالإ الراف�س 

اإيوائهم،  اأو  رهابيني  الإ مع  للتفاو�س  اأي�شا 

اإل اأنه ك�شف عن اأن مكافحة الظاهرة �شعبة 

و�شاقة وم�شنية وتتطلب ت�شافر اجلهود. 

فيها  ا�شرتكت  التي  الثانية  اجلل�شة  ويف 

ورجال  مدين  جمتمع  ونا�شطات  اإعالميات 

رهـــاب  الإ لــدوافــع  متحدثون  عر�س   ديـــن، 

الدولة  اإرهـــاب  ومنها  واأ�ــشــكــالــه،  وتعريفه 

نظمة. وامللي�شيا واإرهاب الأ

وقالت الإعالمية الدكتورة رىل احلروب 

مكافحة  ايجابيا  يف  مهما  دورا  عالم  لالإ اإن 

عــالم  لــالإ اأن  مــن  حـــذرت  لكنها  رهــــاب،  الإ

رهابيني  الإ ت�شوير  »مثل  �شلبيا  دورا  اأحيانا 

كمخل�شني، وكل ذلك يعتمد على اأجندته«.  

يف حني اأ�شارت رئي�شة احتاد املراأة اآمنة 

الزعبي لدور منظمات املجتمع املدين، التي 

الجتماعي،  من  الأ وتعزيز  توطيد  يف  تتمثل 

مفهوم  ون�شر  الــ�ــشــفــاف،  ـــوار  احل واإطــــالق 

املواطنة الو�شطية، ورفع �شقف الوعي وتنمية 

العدالة  ن�شر  على  والعمل  الوطني،  احل�س 

فيها  التي  املواطنة  ثقافة  ون�شر  وامل�شاواة 

والفئوية  ال�شيقة  الـــولءات  كل  فــوق  ــولء  ال

والع�شائرية -على حد قولها-. 

من جهته �شدد حامت �شحيمات على اأهمية 

�شالمي  الإ الدين  تعاليم  ن�شر  يف  املنرب  دور 

رهاب وكل  ال�شمحة، ور�شالة عمان يف نبذ الإ

اأ�شكال العنف.
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ردنية« خرى ندوة يف »الأ الفل�سفة والعلوم الأ
اجلامع����ة- اأجمع مفكرون واأكادمييون يف 

اجلامعة على اأن »اأم العلوم« الفل�شفة لها ر�شالة 

مهمة يف التوا�شل مع العلوم املعرفية.

الفل�شفة  ق�شم  نظمها  ندوة  خالل  واأ�شاروا 

خرى«  الأ والعلوم  »الفل�شفة  بعنوان  اجلامعة  يف 

ب�شري  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  بح�شور 

اأن  اإىل  اجلامعة  رئي�س  عن  مندوبًا  الزعبي، 

كنظام  ال�شمولية  ووظائفها  مبكوناتها  الفل�شفة 

العقل  ا�شتخدام  على  القدم  منذ  يقوم  معريف 

الذي يت�شف بالتعمق ملعرفة احلقائق.

جمد  الــدكــتــور  داب  الآ كلية  عميد  وبـــني 

يعترب  الكلية  الفل�شفة يف  اأن ق�شم  الدين خم�س 

ويعمل  واأكادمييًا،  ثقافيًا  الن�شطة  ق�شام  الأ من 

على اإعداد كوادر موؤهلة، ويدعم اأ�ش�س التفكري 

اأع�شاء  مهمات  جانب  اإىل  ال�شليم،  املنطقي 

الهيئة التدري�شية، خ�شو�شًا اإعادة اإحياء مبادئ 

فكر النه�شة العربية.

الــدكــتــورة  الفل�شفة  ق�شم  رئي�شة  وقــالــت 

بلورة  على  حتر�س  الفل�شفة  اإن  عمر  مــاجــدة 

الفكر امل�شتقل، وتنمية روح النقد العلمي، وعلى 

�شعة  وبــلــوغ  والــدقــة  الو�شوح  ن�شدان  �شرورة  

فق يف التفكري. الأ

»رينيه  الفرن�شي  الفيل�شوف  اأن  واأ�شافت 

دعائم  اأهــم  مــن  الفل�شفة  اأن  يــوؤكــد  ديــكــارت« 

هناك  تكون  ل  وبدونها  ن�شانية،  الإ احل�شارة 

اأن  اإىل  ــة  لفــت حــ�ــشــارة 

الفكر امل�شتنري الذي متيز 

وابن  �شقراط  من  كل  به 

ر�شد ودورهما يف حركات 

النه�شة  واأ�شكال  التنوير 

ــمــاعــي  ـــتـــطـــور الجــت وال

والعلمي.

وىل  وخالل اجلل�شة الأ

الفل�شفة  تــنــاولــت  الــتــي 

دب،  والعلم والفل�شفة والأ

فهمي  الدكتور  وتراأ�شها 

مرية  جدعان، قّدم اأ�شتاذ الفيزياء يف جامعة الأ

�شمية للتكنولوجيا الدكتور ه�شام غ�شيب ورقة 

اأ�شار  والعلم،  الدين  بني  الفل�شفة  بعنوان:  عمل 

يف  العلوم  عــن  تختلف  الفل�شفة  اأن  اإىل  فيها 

برهاين  منطق  اإىل  حتتكم  ل  اأنها  يف  منهجها 

ا�شتقاقي �شارم، ول اإىل منطق اختياري �شارم، 

ت�شل�شالت  نهائي من  ل  ف�شاء  اإىل  ترتكز  اإمنا  

اللغة  اأ�شتاذ  وقـــّدم  فـــق.  الأ الالنهائية  الفكر 

العربية يف اجلامعة الدكتور عزيز املا�شي ورقة 

دب، تناول فيها  عمل حتث عنوان: الفل�شفة والأ

نقاط التداخل والتخارج والتكامل بني الفل�شفة 

دب. ويف اجلل�شة الثانية التي عقدت بعنوان:  والأ

يف  �ــشــتــاذ  والأ الناقد  حتــدث  والــفــن،  الفل�شفة 

ع�شفور  مازن  الدكتور  والت�شميم  الفنون  كلية 

واأبرز  النه�شة،  ع�شر  يف  العلوم  اإن�شانية  حول 

ظواهرها »ليوناردو دافن�شي«.

وبني الدكتور ع�شفور اأبرز انعكا�شات العلم 

الكال�شيكية  احلقبة  يف  والثقافة  الــفــن  على 

غريقية واحلقبة النيوتينية  القدمية اليونانية والإ

انتظمت  التي  الثالثة  اجلل�شة  ويف  والديكارتية. 

وال�شريعة،  احلكمة  والدين/  الفل�شفة  بعنوان: 

ا�شتعر�س  الــبــدور،  �شلمان  الدكتور  وتراأ�شها 

البيت  اآل  �شالمية يف جامعة  الإ الفل�شفة  اأ�شتاذ 

الفل�شفة  العالقة بني  قانون  الدكتور عزمي طه 

والدين. ولفت اإىل اأنه خالل تاريخ احل�شارات 

القدمية مل ينف�شل التفكري الفل�شفي عن الدين 

الفل�شفة  تاريخ  اأ�شتاذ  وتناول  الدينية،  والثقافة 

احلكمة  ما�شي  اأحــمــد  الــدكــتــور  اجلــامــعــة  يف 

وال�شريعة: ابن ر�شد منوذجًا.

جانب من الندوة

دورة يف اجلامعة لتعزيز م�سروع بحث علمي ناجح

درا�ــشــات  معهد  يف  عقدت  اجلامع����ة- 

دورة  اجلامعة  يف  املعا�شر  العامل  يف  �شالم  الإ

علمية تدريبية بعنوان »كيفية كتابة م�شروع بحث 

عـــلـــمـــي مـــدعـــوم 

ناجح«.

ــــــــت  وهــــــــدف

الــــــــــــدورة الـــتـــي 

ــا  ــه ــي �ــــــشــــــارك ف

اأ�شاتذة  من  نخبة 

ــــن  ــــري وحمــــا�ــــش

تخ�ش�شات  مــن 

ـــــة يف  ـــــف ـــــل خمـــــت

كــلــيــات اجلــامــعــة 

من  الباحثني  متكني  اإىل  العلمية،  ومعاهدها 

ـــك من  مــنــهــجــيــات الــبــحــث الــعــلــمــي، كـــون ذل

كــادميــي.   الأ البحث  عملية  اإجنـــاح  اأ�شا�شيات 

جانب من الدورة

الع�شاف  عــدنــان  الدكتور  املعهد  عميد  وقــدم 

م�شروع  يكون  اأن  اأهمية  حــول  �شامال  عر�شا  

واأن  الوطنية،  ولويات  الأ �شمن  العلمي  البحث 

البحث،  جمــال  يف  العملية  التطبيقات  تــعــزز 

تكاملي بني عدة حقول  اأ�شلوب  انتهاج  وت�شجيع 

�شمولية  لتعزيز  البحوث؛  اإعـــداد  يف  معرفية 

وعمق ومو�شوعية امل�شاريع البحثية. واأ�شار اإىل 

اأن كتابة م�شروع بحث علمي ناجح خ�شو�شًا يف 

الدقة  يتطلب  املدعومة  البحوث  م�شاريع  جمال 

ولوية للمتطلبات واأن يتبنى  مانة العلمية والأ والأ

بداع ويكون قاباًل لال�شتمرارية  روح البتكار والإ

ويت�شم بلغة ومنهج دقيق وعميق و�شمويل ومعتدل 

با�شتدلل وت�شويغ مقنع ومو�شوعي ومتوازن.
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اأ�ستاذ علم الزلزل يف اجلامعة يعر�ض مكونات نظام اإنذار مبكر

يخفف خماطر الفجوات اخل�سفية مبنطقة البحر امليت

اجلامع����ة- حذر اأ�شتاذ اجليوفيزياء وعلم 

الزلزل يف ق�شم اجليولوجيا البيئية والتطبيقية 

النــهــيــارات  م�شكلة  تــفــاقــم  مــن  اجلــامــعــة  يف 

اإىل  داعيا  امليت.  البحر  منطقة  يف  اخل�شفية 

على  يعتمد  مبكر  اإنــذار  بنظام  املنطقة  تزويد 

ــة على  ر�ــشــيــة اجلــاري مــراقــبــة الــتــ�ــشــوهــات الأ

لنظام  وي�شتند  امليت،  للبحر  ردنية  الأ ال�شواحل 

من تقنيات التداخل الراداري الف�شائية.

اأبــو كركي  �ــشــتــاذ الــدكــتــور جنيب  وقــال الأ

يــراقــب  ــظــام  ــن ال هــــذا  حما�شرة اإن  خــــالل 

ر�ـــشـــيـــة الــدقــيــقــة والــفــجــوات  الــتــ�ــشــوهــات الأ

اخل�شفية التي ت�شبق النهيارات، والتي حت�شل 

يف املناطق املحيطة ب�شواطئ البحر امليت نتيجة 

خ�شو�شيات املنطقة اجليولوجية، وظروف نق�س 

املياه الواردة للبحر امليت.

الزلزل   عن  اخل�شفية  النهيارات  وتختلف 

ال�شخري  الــغــالف  يف  عميق  م�شدرها  التي 

ر�س )ع�شرات الكيلومرتات(، اأما النهيارات  لالأ

نتائجها  و  اأ�شبابها  فــجــوات  فهي  اخل�شفية 

متاما  اخلارجي  اجلزء  يف  �شطحية  وتاأثرياتها 

متار(.  ر�شية )ع�شرات الأ للق�شرة الأ

البحر  حو�س  اأن  كركي  اأبــو  الدكتور  وبــني 

ن�شبيا  معتدلة  زلزالية  منطقة  �شمن  يقع  امليت 

وتركيا  اإيــران  يف  يح�شل  اأن  ميكن  مبا  مقارنة 

املتحدة  الوليات  يف  كاليفورنيا  اأو  واأندوني�شيا 

للن�شاط  مــعــر�ــس  بــالــتــايل  وهـــو  ــة،  ــكــي مــري الأ

ماليني  منذ  فـــرتات  على  امل�شتمر  الــزلــزايل 

ال�شنني. ومل ي�شتبعد اأن ي�شهد ال�شدع التحويلي 

من  امليت  البحر  منطقة  ي�شم  الــذي  ردين  الأ

خر حركات زلزالية دون اأن ت�شكل دمارا  وقت لآ

الــنــادر  يف  حمـــدودة  وخ�شائر  وبــدمــار  غالبا، 

وقال   ندرة.  اأكرث  ن�شبيا يف حالت  اأكرب  ودمار 

اإنذار  نظام  )م�شروع  بعنوان  املحا�شرة  خالل 

البحر  مبنطقة  اخل�شفية  لــالنــهــيــارات  مبكر 

امليت( ح�شرها ع�شكريون وخمت�شون، اإن هذا 

م�شتوى  يف  مطرد  انخفا�س  اإىل  »اأدى  النق�س 

الوقت  يف  عــام  كــل  مــرتا  معدله  يتعدى  املــيــاه 

احلا�شر)اأي ما يفوق ع�شرة اآلف �شعف معدل 

البحار  م�شتويات  املقبول يف  الطبيعي  التذبذب 

اأن نق�س املياه يجعل الفاقد  يف العامل«. موؤكدا 

من البحر امليت بالتبخر يفوق ما ي�شله مبئات 

اأوا�شط  ومنذ  �شنويا،  املكعبة  مــتــار  الأ ماليني 

ه�شا�شة  يفاقم  املن�شرم، مما  القرن  �شتينيات 

وبالتايل  املنطقة  يف  اجليولوجية  الــرتاكــيــب 

كرث  الأ باملناطق  بدءا  تباعا  النهيارات  ح�شول 

كرث مقاومة.  ه�شا�شة وانتهاء باملناطق الأ

يف  العلوم  بكلية  الــزلزل  علم  اأ�شتاذ  وقــال 

اجلامعة، خالل املحا�شرة التي نظمتها الدائرة 

ونتائج  تبعات  مــن  لذلك  بــد  ل  ــه  اإن الثقافية، 

تتطلب التكيف مع هذا الواقع، واتخاذ ما يلزم 

من  للحد  واحــرتازيــة  ا�شتباقية  اإجـــراءات  من 

تلك التبعات. ويف هذا ال�شدد عر�س  الدكتور 

واجلهود  الظواهر  تلك  تطور  ملراحل  اأبو كركي 

ال�شاطئ  لــتــزويــد  الــهــادفــة  احلثيثة  البحثية 

ي�شتند  اإنذار مبكر  بنظام  امليت  للبحر  ردين  الأ

اإىل تقنيات التداخل الراداري الف�شائية. وقال: 

ا�شتخداماتها  خــالل  من  التقنية  هــذه  »اثبتت 

ومتابعة  ملــراقــبــة  كــبــرية  جنــاعــة  التجريبية 

ــيــة الــدقــيــقــة، الــتــي ت�شبق  ر�ــش الــتــ�ــشــوهــات الأ

النهيارات«. واأكد الربوفي�شور اأبو كركي �شرورة 

ال�شري قدما بتكثيف اجلهود البحثية با�شتخدام 

اجليوفيزيائية  وامل�شوحات  امليدانية  التقنيات 

الف�شائية  الراداري  التداخل  وتقنيات  ر�شية  الأ

مع  بالتعاون  احلا�شوبية،  والنمذجة  احلديثة 

ردنية  فرق علمية اأوروبية نحو تزويد ال�شواطئ الأ

للبحر امليت ب�شكل خا�س مبنظومة علمية تهدف 

�شمن  الطبيعية  الكوارث  �شد  املبكر  نذار  لالإ

م�شروع طموح مت العمل على اإعداده على مدار 

اأكرث من عامني ب�شكل م�شرتك مب�شاهمة علمية 

كركي   ابو  الدكتور  واأجرى  – بلجيكية.  اأردنية 

اإجنازها  املو�شوع مت  حول  البحوث  من  �شل�شلة 

على مدى خم�شة ع�شر عاما من الزمن، بالتعاون 

لييج  معهد  مــن  زمـــالء  مــع  املـــتـــوازن  العلمي 

ومن  كلو�شون،  د.داميان  بلجيكا:  يف  الف�شائي 

ر�س يف كل من باري�س  معهد درا�شات فيزياء الأ

بفرن�شا،  مغراوي  اأ.د.م�شطفى  و�شرتا�شبورغ: 

من  الــدويل  امل�شتوى  على  نف�شها  فر�شت  حيث 

خالل الن�شر العلمي املحكم يف اأف�شل الدوريات 

ع�شرة  زهاء  يف  وقدمت   املتخ�ش�شة،  العلمية 

بروك�شل،  فيينا،  باري�س،  يف  دولية  مــوؤمتــرات 

�شان فران�شي�شكو، الرباط، دم�شق وعمان. 

اإن هذه  اأبـــو كــركــي قــال  الــدكــتــور  اأن  غــري 

بحاث تبقى دون جدوى اإن مل يتم ال�شتفادة  الأ

لدى  العتبار  بعني  نتائجها  واأخــذ  عمليا  منها 

املنطقة  يف  املختلفة  امل�شاريع  وتنفيذ  ت�شميم 

املهند�شني  داعــيــا  الهند�شي،  امل�شتوى  على 

الطبيعة  يراعوا  اأن  امل�شاريع  تلك  ت�شميم  عند 

البحر  ل�شواحل  الزمن  مع  املتطورة  الدينامية 

باأخذ  ت�شاميمهم  يف  الكــتــفــاء  وعــدم  املــيــت، 

�شريعة  بيئة  يف  احل�شبان  يف  الــراهــن  الو�شع 

التغري. وقد ورد يف املحا�شرة ا�شتعرا�س وحتليل 

�شريع جلانب من احلوادث الناجمة عن اخللل 

يف املوازنة املائية للبحر امليت منذ 1991 وحتى 

الوقت احلا�شر بنهاية 2010 والتي اأدت اأحيانا 

رقم  ال�شد  انهيار  ومثالها  فادحة،  خ�شائر  اإىل 

منطقة  يف  العربية  البوتا�س  ل�شركة  التابع   19

الل�شان بعد اأ�شابيع فقط من اكتمال بنائه عام 

2000، مكلفا ع�شرات املاليني من الدنانري وما 

�شبقه وتبعه من حوادث متفرقة.

و�شبق للدكتور اأبو كركي اأن حذر مرارًا من 

عام  من  اعتبارا  الظواهر  تلك  تفاقم  تبعات 

املرتكز  العميق  قلقه  عن  اأعــرب  حيث   ،1997

ب�شاأن مواقع  والف�شائية  امليدانية  البيانات  على 

اجليولوجي.  و�شعها  حيث  من  م�شابهة  اأخــرى 

ال�شبل  اإيجاد  اإىل  كركي  اأبو  الربوفي�شور  ودعا 

امل�شروع،  لهذا  الفعال  الدعم  بتقدمي  الكفيلة 

واإىل تكثيف املراقبة الدورية للمن�شاآت احليوية 

القائمة �شمن حرم منطقة البحر امليت واملناطق 

امل�شابهة كاإجراء وقائي، مبا يتنا�شب ويتكيف مع 

الطبيعة الدينامية الن�شطة لتلك املناطق خدمة 

ردن . بهدف ا�شتدامة نعمة البحر امليت يف الأ



� ندوات وور�ش عمل

ردنية« دورة يف اللغة العربية لطلبة �سينيني يف »الأ

وطالبة  طالبًا   )20( اأنهى  اجلامع����ة-  

اللغة  من اجلالية ال�شينية دورة تدريبية لتعلم 

يف  �شالمي  الإ الثقايف  املركز  نّظمها  العربية 

اجلامعة.

�شكري  احمد  الدكتور  املركز  مدير  واأ�شار 

املركز  يقدمها  التي  ن�شطة  والأ الــربامــج  اإىل 

�شالمية يف اجلامعة، بهدف  لطلبة اجلاليات الإ

العربية  احل�شارة  حــول  مبعلومات  تزويدهم 

ردين. �شالمية ودجمهم يف املجتمع الأ الإ

ولفت اإىل اأن برنامج الدورة التي ا�شتمرت 

اأ�شاليب  يف  معلومات  ت�شمنت  درا�شيًا  ف�شاًل 

�شالمية. تعلم اللغة العربية واأحكام ال�شريعة الإ

وا�ستع�م�الت�ه������ا لب�����ان  الأ منتج���ات 

ور�س��ة عم�ل يف اجل�ام�ع����ة

ــــد خــــرباء وخمــتــ�ــشــون  اجل��ام��ع��������������ة- اأك

تطوير  اأهمية  وهولندا  ردن  الأ من  واأكادمييون 

ال�شناعات  يف  لـــبـــان  الأ م�شتقات  مــدخــالت 

الغذائية.

كلية  يف  عقدت  عمل  ور�شة  خالل  واأ�شاروا 

لبان ت�شكل  الزراعة يف اجلامعة اإىل اأن مادة الأ

الغذائية،  الوجبات  من  ومهمًا  رئي�شيًا  جــزءًا 

مر الذي يدعو اإىل تطوير هذا املنتج وحت�شني  الأ

جودته وفوائده الغذائية.

عمر  الــدكــتــور  ــزراعــة  ال كلية  عميد  وقـــال 

مندوبًا  الــور�ــشــة  اأعــمــال  افتتح  الــذي  كفاوين 

ترتبط  الور�شة  حمــاور  اإن  اجلامعة  رئي�س  عن 

وغذائية  زراعية  قطاعات  مع  مبا�شرًا  ارتباطًا 

مزارعني  من  منتجاته  وت�شنيع  احلليب  باإنتاج 

وم�شنعني وم�شتهلكني وجهات ر�شمية لها عالقة 

ردن على  بالت�شريع والرقابة. واأ�شاف اأننا يف الأ

�شلة مبا�شرة باإنتاج احلليب وت�شنيع منتجاته، 

اإىل  اأدى  مما  ريـــاف،  والأ البادية  يف  خ�شو�شًا 

مهمة  تعترب  الــتــي  لــبــان  الأ منتجات  يف  تــنــوع 

بقيمتها الغذائية وال�شحية. بدوره اأ�شار املدير 

اإح�شان  ال�شيد  الدولية  الزنبقة  ملوؤ�ش�شة  العام 

فراح اإىل اأهمية التعاون مع اجلامعة لال�شتفادة 

نتاج  من تراكم اخلربات، ل �شيما يف ميادين الإ

الزراعي واحليواين وال�شناعات الغذائية.

يف  الهولندية  الــ�ــشــفــارة  ممثلة  واأ�ـــشـــارت 

عمان »هيلن فان ورباك« اإىل العالقات العلمية 

هولندا  بني  تربط  التي  والتجارية  وال�شناعية 

وجها  ت�شكل  الور�شة  هذه  اأن  موؤكدة  ردن،  والأ

للتبادل العلمي بني البلدين ال�شديقني.

ق�شم  نظمها  التي  الــور�ــشــة  اأن  اإىل  ي�شار 

التغذية والت�شنيع الغذائي يف اجلامعة بالتعاون 

فريق  مب�شاركة  الدولية  الزنبقة  موؤ�ش�شة  مع 

لبان متثل اأحد  هولندي متخ�ش�س يف �شناعة الأ

القطاع  موؤ�ش�شات  على  اجلامعة  انفتاح  اأوجــه 

اخلا�س الذي يعترب �شريكًا مهمًا يف دفع م�شرية 

مام. القت�شاد الوطني قدمًا نحو الأ

الطلبة  اأحــــد  ـــــراأ  وق

التكرميي  احلــفــل  خـــالل 

اآيات قراآنية من امل�شحف 

العربية  باللغة  ال�شريف 

بطالقة.

الذين  الطلبة  واأعرب 

يتابعون درا�شتهم يف كلية 

عن  اجلامعة  يف  ال�شريعة 

اللغة  بــتــعــّلــم  �ــشــعــادتــهــم 

الــعــربــيــة والـــدرا�ـــشـــة يف 

ردنية  الأ اململكة  اأر�س  على  واإقامتهم  اجلامعة 

الها�شمية.

بقار  لالأ ال�سناعي  التلقيح 

ور�سة عمل يف

ردنية« »الأ
البحوث  معهد  يف  عقدت  اجلامع����ة- 

ــزراعــي  ر�ـــشـــاد والــتــعــلــيــم ال ــب والإ ــدري ــت وال

التلقيح   " بعنوان  عمل  ور�ــشــة  اجلامعة  يف 

بقار".  ال�شناعي لالأ

املعهد  عميد  بح�شب  الــور�ــشــة  وهــدفــت 

الدكتور جمال �شوان اإىل زيادة اإنتاج اللحوم 

احلمراء واحلليب. 

التي  الور�شة  هــذه  عقد  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 

بيطريًا  زراعيًا  مهند�شًا   )32( فيها  �شارك 

اهتمامات  �شمن  يــنــدرج  املعهد  رحــاب  يف 

العلمية  واخلـــربات  املعرفة  بنقل  اجلامعة 

للمخت�شني يف القطاع احليواين، الذي يعترب 

ردن.  من القطاعات الغذائية املهمة يف الأ

ا�شتمرت  التي  الور�شة  برنامج  وت�شمن 

يومني اإلقاء حما�شرات علمية وعر�س اأفالم 

التلقيح  لعملية  عملية  وتدريبات  تو�شيحية 

نتاج  الإ ق�شم  يف  �شتاذ  الأ قدمها  ال�شناعي، 

مفيد  الــدكــتــور  الــزراعــة  كلية  احلــيــواين يف 

النمر.

�شورة تذكارية
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واأّكد �شموه على اأهمية م�شروع" ديزيرتيك" 

وطاقة  ال�شم�شية  الطاقة  لت�شخري  يهدف  الذي 

و�شمال  و�ــشــط  الأ ال�شرق  �شحارى  من  الــريــاح 

امل�شروع  هذا  خالل  من  ميكن  بحيث  اأفريقيا، 

التي  الكهربائية  الطاقة  ن�شف  من  اأكرث  توليد 

حتتاجها اأوروبا وغرب اآ�شيا و�شمال افريقيا.

هــذا  يعمل  اأن  اأمــلــه يف  عــن  �ــشــمــوه  وعـــرّب 

املهّم�شني يف  بني  امل�شافة  تق�شري  على  امل�شروع 

املجتمع والواقع الذي يخدمهم، بحيث ي�شبحون 

م�شاركني يف �شياغة م�شتقبلهم، حمذرًا من اأن 

يتحول مثل هذا امل�شروع اإىل م�شروع ا�شتثماري 

حم�س يتجاهل الفئات املهّم�شة.

املياه  �شح  م�شاكل  اإن  احل�شن  مــري  الأ وقال 

العامل،  من  اجلــزء  هــذا  على  مق�شورة  لي�شت 

املظلم  اجلانب  يف  يعي�شون  �شكاننا  معظم  لكن 

من امل�شاألة عندما ياأتي �شياق احلديث عن حل 

تغيري  يجب  اأنــه  على  م�شددًا  املائية؛  للم�شكلة 

اإليها  ينظر  التي  للمنطقة  النمطية  ال�شورة 

العامل بو�شفها تقت�شر على النفط فقط.

لــلــقــدرة  و�ـــشـــع خــطــة  اإىل  ــمــوه  ــش � ودعـــــا 

الحتمالية للمنطقة من خالل هيئة فوق قطرية 

�شيا�شة  جانب  اإىل  يديولوجيات،  بالأ تتاأثر  ل 

قليم تعرّب عن وعينا بذاتنا  اأ�شيلة تخرج من الإ

التكتالت  بني  مكانة  للعرب  وت�شنع  خــر،  وبــالآ

الدولية.

اأنهار  لتطوير  وان  الأ اآن  ــه  اإن �شموه  ــال  وق

التي  نابيب  الأ خطوط  غــرار  على  فــكــار  الأ من 

اأنه  م�شددًا  والتوابل؛  احلرير  دروب  ا�شتبدلت 

ن�شانية ميكن  من خالل �شد العجز يف الكرامة الإ

للعرب اأن يغريوا �شورتهم النمطية يف العامل.

ــور عــادل  ــدكــت واألـــقـــى رئــيــ�ــس اجلــامــعــة ال

الطوي�شي كلمة اأ�شار فيها اإىل التحديات املائية 

العربية  البلدان  ومنها  العامل  دول  تواجه  التي 

والقت�شاد  ال�شحة  قطاعات  على  وتــاأثــريهــا 

والبيئة.

واأ�شاف اأن اجلامعة و�شعت خططا وبرامج 

التي  ردنية،  الأ لال�شرتاتيجية  ا�شتجابة  علمية 

ومنها  املتفاقمة،  املائية  امل�شاكل  حلل  ت�شعى 

دارة املتكاملة للمياه  تنفيذ برنامج ماج�شتري الإ

ملانية، والذي يعمل  بال�شراكة مع جامعة كولون الأ

البحوث  واإجـــراء  الب�شرية  الــقــدرات  بناء  على 

العلمية املتخ�ش�شة يف قطاع املياه.

الربنامج  اأن  اإىل  الطوي�شي  الدكتور  ولفت 

بحاث  الذي مّت توطينه يف مركز الدرا�شات والأ

كولون  وجامعة  اجلامعة،  يف  والبيئية  املائية 

اإقبال  يلقى  التطبيقية  بالعلوم  املتخ�ش�شة 

من  به  يتمتع  ملا  �شقيقة  دول عربية  �شديدًا من 

خربات علمية متقدمة ل �شيما يف جمال البحث 

عن موارد مائية جديدة وو�شع �شيا�شات وقوانني 

من اجل احلفاظ على امل�شادر املائية املتوفرة.

عمان  يف  ملــــاين  الأ ال�شفري  اأ�ــشــاد  بــــدوره 

ملانية  الأ ردنية  الأ هيدورن" بالعالقات  "جوكام 
البلدين  قيادتي  اهتمام  بف�شل  تر�شخت  التي 

يف  خ�شو�شًا  وتطويرها  بتنميتها  احلكيمتني 

امليادين العلمية.

واأ�شار اإىل اأهمية امللتقى الذي يوؤ�ش�س ملرحلة 

جديدة من التعاون، ويفتح اآفاق التبادل العلمي 

ردن واأملانيا. بني باحثني من الأ

وقال مدير مركز البحوث والدرا�شات املائية 

والبيئة يف اجلامعة الدكتور عامر ال�شلمان عقب 

يف  ينعقد  امللتقى  اإن  الفتتاحية  اجلل�شة  انتهاء 

همية املتزايدة لتبادل اخلربات املتعلقة  �شوء الأ

التنمية،  يف  وم�شاهمتها  والطاقة  املياه  مبوارد 

املياه  يعاين من �شح يف  الذي  ردن  الأ اأن  موؤكدًا 

يجاد م�شادر  وارتفاع فاتورة الطاقة، بحاجة لإ

بديلة متطورة. 

ا�شتمر  ــذي  ال امللتقى  اأعــمــال  يف  وي�شارك 

كــادميــيــني والباحثني  اأيـــام عــدد مــن الأ ثــالثــة 

اخلــرباء  من  عــدد  اإىل  اإ�شافة  اجلامعتني  من 

واملــتــخــ�ــشــ�ــشــني مـــن مــوؤ�ــشــ�ــشــات لــهــا عــالقــة 

ــة  ــي ردن بــقــطــاعــات املــيــاه والــطــاقــة والــبــيــئــة الأ

ملانية. والأ

اجلامعة  رئي�س  نواب  املوؤمتر  افتتاح  ح�شر 

ملانية يف عمان وكبار  وعدد من اأركان ال�شفارة الأ

امل�شوؤولني يف اجلامعة.

تنفرد  اإن اجلامعة  الطوي�شي  الدكتور  وقال 

بطرح هذا الربنامج على م�شتوى اململكة والوطن 

يف  امل�شتجدات  اأحـــدث  على  ويــرّكــز  الــعــربــي، 

يت�شمن  والبور�شات، كما  املالية  وراق  الأ جمال 

تطبيقات عملية على عمليات التداول والتعامل 

�شواق املالية. يف الأ

الربنامج  اأن  الطوي�شي  الدكتور  واأ�ــشــاف 

الدرا�شي  الف�شل  مطلع  فيه  التدري�س  �شيبا�شر 

طلبة  تدري�س  اإىل  يهدف   ،2011/2010 الثاين 

مري احل�سن يفتتح ملتقى الأ

ول حول املياه والطاقة عمان – كولون الأ

ردنية: بدء تقدمي طلبات اللتحاق برنامج ماج�ستري الأ

وراق املال��ي����������ة كر�سي جاللة امللك عب������د اهلل الث��ان���ي لدرا�س���ة الأ

واحلقوق  املختلفة  بتخ�ش�شاتها  عمال  الأ كلية 

يف  لهم  املــقــررة  الدرا�شية  املـــواد  )الــقــانــون( 

راأ�ــس  و�ــشــوق  املالية  وراق  الأ ــات  ــش درا� جمــال 

�شا�شية  الأ البحوث  واإجـــراء  وت�شريعاته،  املــال 

وراق املالية و�شوق راأ�س  والتطبيقية يف جمالت الأ

املال، وتوفري الدعم املايل للطلبة املتميزين يف 

جمالت الدرا�شات املالية.

كلية  عميد  ك�شف  مت�شل  �شعيد  وعــلــى 

حممد  الدكتور  اجلامعة  يف  العليا  الدرا�شات 

ا�ــشــتــقــبــال طــلــبــات الطلبة  بـــدء  ــجــايل عــن  امل

الراغبني باللتحاق بهذا الربنامج.

ال�شابع  يــوم  ــددت  ح الكلية  اأن  اإىل  ولفت 

نهائيا  مــوعــدا  الــثــاين  كــانــون  مــن  والع�شرين 

الراغبني  الطلبة  داعــيــَا  الطلبات،  ل�شتقبال 

مبعرفة �شروط القبول يف الربنامج اإىل مراجعة 

موقع اجلامعة على �شبكة النرتنت

htt:/arqraduatedstedstudies.ju.edu.jo
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ملانية مركز الطاقة  وزار وفد من ال�شركة الأ

مب�شاركة  املــحــطــة  تــركــيــب  ومت  اجلــامــعــة  يف 

واملركز  اجلامعة  يف  الطاقة  مركز  مهند�شي 

الوطني لبحوث الطاقة.

اأيام عمل.  ثالثة  املحطة   تركيب  وا�شتغرق 

ومن املقرر اأن تبث املحطة قيم ودرجات احلرارة 

�شعاع  والرطوبة الن�شبية و�شرعة الرياح وقيمة الإ

ر�شي كل ثانيتني اإىل اأملانيا واإ�شبانيا  ال�شم�شي الأ

الوطني  واملركز  الطاقة  مركز  اإىل  �شافة  بالإ

لبحوث الطاقة.

مركز  مدير  ال�شالمية  اأحمد  الدكتور  وقال 

معان  منطقة  اختيار  اإن  اجلامعة  يف  الطاقة 

ردن  الأ يف  ن�شب  الأ املكان  تعترب  اأنها  اإىل  يعود 

ال�شم�شية،  الطاقة  م�شاريع  قامة  لإ املنطقة  ويف 

و�شمن ا�شرتاتيجية وطنية لقطاع الطاقة، حيث 

من املتوقع اأن يتم تاأمني ما ن�شبته 7% من خليط 

املتجددة  الطاقة  من  ردن  الأ يف  الكلي  الطاقة 

عام 2015 و10% عام 2020.

ما  تــولــيــد  مــ�ــشــاريــع  اإىل  اململكة  وحتتاج  

يقارب 1000 ميجاواط من طاقة الرياح و600 

تقع  حيث  ال�شم�شية،  الطاقة  مــن  مــيــجــاواط 

فمعدل  ال�شم�شي؛  احلزام  نطاق  �شمن  اململكة 

ال�شطوع الكلي لل�شم�س ي�شل اإىل اأكرث من 300 

يوم يف ال�شنة، بح�شب الدكتور ال�شالمية. 

�شتقوم  املحطة  اأن  ال�شالمية  الدكتور  واأكد 

بيانات  بقاعدة  وامل�شتثمرين  الباحثني  بتزويد 

متناهية الدقة، لت�شاعد يف ر�شم خريطة �شم�شية 

اأر�شية دقيقة جدا، ن�شبة اخلطاأ فيها ل تتجاوز 

1% ، حيث اأن القراءات املاأخوذة حاليا هي من 

الف�شاء ون�شبة اخلطاأ فيها عالية.

ال�شم�شي  �ــشــعــاع  الإ قـــراءات  اأخـــذ  و�شيتم 

حتليل  �شيتم  كما  ثانيتني،  لكل  قــراءة  مبعدل 

القراءات ال�شم�شية يف اأملانيا واإ�شبانيا وبالتعاون 

نرتنت والت�شالت  مع املركز من خالل �شبكة الإ

حتديد  عملية  �شي�شهل  الذي  مر  الأ الال�شلكية، 

الطاقة  ا�شتثمار  حمطات  قامة  لإ املثلى  املواقع 

الــطــاقــة  لــتــولــيــد  الـــريـــاح؛  وطــاقــة  ال�شم�شية 

التوليد  ح�شابات  عملية  وت�شهيل  الكهربائية 

وكلف الت�شغيل لتلك امل�شاريع.

امل�شروع  �شمن  املحطة  هــذه  اإقــامــة  وتــاأتــي 

ملانية بنحو اأربعة  املمول من وزارة اخلارجية الأ

كل  ردن  الأ مع  فيه  ت�شرتك  يــورو، حيث  ماليني 

و�شيكون  وم�شر.  وتون�س  واجلزائر  املغرب  من 

من اإحدى نتائجه ر�شم خريطة �شم�شية اأر�شية 

للمنطقة.

مراحل  كاأحد  املحطة  هــذه  تركيب  ويــاأتــي 

متو�شطي،  اليورو  "ديزيرتيك"  م�شروع  تنفيذ 

بالطاقة  ـــــا  اأوروب اإمـــــداد  اإىل  ي�شعى  ــــذي  وال

ال�شم�شية  الطاقة  با�شتغالل  املولدة  الكهربائية 

يف ال�شحارى العربية. 

ويف هذا ال�شدد اأ�ش�شت  يف تون�س �شبكة من 

اجلامعات يف الدول املن�شمة اإليه بهدف تبادل 

املعلومات واخلربات بني الدول فيما يخ�س توليد 

الطاقة الكهربائية يف املنطقة العربية، حيث اأن 

املوؤ�ش�شني  اأحــد  هو  اجلامعة  يف  الطاقة  مركز 

ل�شبكة اجلامعات اخلا�شة بتوليد الكهرباء من 

ال�شحراء العربية.

ردنية« تنتهي من تركيب حمطة جوية دقيقة يف معان »الأ

ال�سالمية: املحطة ت�سهم يف ر�سم خريطة �سم�سية بن�سبة خطاأ ل تتجاوز %1

ردنية« وفد من طلبة »الأ

ي�سارك يف موؤمتر ال�سالمة املرورية

�شارك  اجلامع����ة- 

اجلامعة  طلبة  ميّثل  وفد 

للتوعية  ول  الأ املوؤمتر  يف 

الذي  املرورية  وال�شالمة 

عقد يف عمان موؤخرًا.

و�شّم الوفد الطالبي 

وطــالــبــة،  طــالــبــًا   )18(

الن�شاط  دائــــرة  ميــثــلــون 

والهيئات  والفني  الثقايف 

الطالبية يف عمادة �شوؤون 

الطلبة يف اجلامعة.

افتتاح  حــفــل  وت�شمن 

الفريق  العام  من  الأ مدير  األقاها  كلمة  املوؤمتر 

رئي�س  عن  مندوبًا  املجايل  هزاع  ح�شني  الركن 

ن�شر  ال�شباب يف  دور  اأهمية  فيها  اأكد  الــوزراء، 

التوعية املرورية.

العميد  ال�شري  اإدارة  ا�شتعر�س مدير  بدوره 

عدنان فريح اأ�شباب حوادث ال�شري على الطرق. 

املرورية خالل  اإح�شاءات احلوادث  اإىل  واأ�شار 

العام املا�شي، واإىل ال�شرتاتيجية التي و�شعتها 

من العام للحد من حوادث ال�شري التي  مديرية الأ

رواح واملمتلكات. ت�شببت بخ�شائر فادحة يف الأ

عــمــل يف  اأوراق  الــطــلــبــة  مــن  عـــدد  وقــــّدم 

ــارك طــلــبــة يف  ــش اجلــلــ�ــشــات احلـــواريـــة فــيــمــا �

افتتاح  عند  ُقــدم  الــذي  الغنائي  وبــريــت"  "الأ
املوؤمتر.

من املوؤمتر

�ضاءاآت اإ
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ت�سكيل جلنة عليا لو�سع اإ�سرتاتيجية اجلامعة البحثية

ــة  ــع ــام ــل رئـــيـــ�ـــس اجل ــك ــش اجل����ام����ع����ة- �

لو�شع  العليا  اللجنة  الطوي�شي  عــادل  الدكتور 

ــاأول  ك اجلامعة  روؤيـــة  لتحقيق  ال�شرتاتيجية 

جامعة اأردنية بحثية بحلول عام 2015 برئا�شة 

الدكتور هاين ال�شمور .

اإن�شاء  قــرار  يف  الطوي�شي  الدكتور  وحــدد 

واملتطلبات  ال�شروط  بتحديد  مهامها  اللجنة 

اإىل  للتحول  توفرها  الواجب  العاملية  واملعايري 

جامعة بحثية، مع اإمكانية الطالع على جتارب 

جامعات بحثية مرموقة، وحتليل الواقع احلايل 

من  املتوفر  وغــري  املتوفر  وحتــديــد  للجامعة، 

وحتديد  واملعايري،  واملتطلبات  ال�شروط  تلك 

طار الزمني لكل  هداف العامة والفرعية، والإ الأ

امل�شوؤولة  واجلهات  التقديرية،  والكلفة  اإجــراء، 

داء. عن التنفيذ، وموؤ�شرات الأ

وقال الدكتور ال�شمور يف ت�شريحات �شحفية 

مدرو�شة  خطة  اإعـــداد  يف  �شرعت  اللجنة  اإن 

لتحقيق هذا الهدف، الذي يعترب منعطفًا بارزًا 

يف م�شرية اجلامعة، وهي تقف اليوم على اأعتاب 

اخلم�شني لتاأ�شي�شها، يف اإ�شارة اإىل اأن اجلامعة 

الذهبي  باليوبيل   2012 العام  يف  حتتفل  �شوف 

ردن  ن�شائها كاأوىل اأبواب التعليم العايل يف الأ لإ

العزيز.

عقد  تت�شمن  اخلطة  حمــاور  اأن  واأ�ــشــاف 

لو�شع  اأ�شاتذة  فيها  ي�شارك  وور�س عمل  ندوات 

اآليات حتويل اجلامعة اإىل جامعة بحثية ودرا�شة 

خ�شو�شًا  املــ�ــشــروع،  بــهــذا  املتعلقة  اجلــوانــب 

يف  الطلبة  قــبــول  و�شيا�شات  ـــايل،  امل التمويل 

املـــراحـــل اجلــامــعــيــة املــخــتــلــفــة، والــعــالقــة مع 

معايري  وتطبيق  املختلفة،  التنموية  القطاعات 

وتابع  ــيــة.  والــدول املحلية  واجلــــودة  العــتــمــاد 

بالت�شال  �شتقوم  اللجنة  اأن  ال�شمور  الدكتور 

يف  ومتخ�ش�شني  التنموية  القطاعات  قادة  مع 

تراكم اخلربة  لال�شتفادة من  بحثية  موؤ�ش�شات 

لديهم وتبادل املعلومات يف هذا ال�شاأن.

اجلامعة  اأن  اإىل  ال�شمور  الدكتور  ولفت 

و�شعت البحث العلمي يف �شلم اأولوياتها واأن�شاأت 

وقدمت  العلمي،  البحث  عمادة  الغر�س  لهذا 

خالل العقود املا�شية دعمًا ماليًا منا�شبًا، ومتت 

لي�شبح  املا�شيني  العامني  خالل  الدعم  زيــادة 

هذا العام 10% من موازنتها احلالية التي قدرت 

بحوايل )100 ( مليون دينار، بيد اأن- الدكتور 

مقدمة  يف  �شت�شع  اللجنة  اأن  ــد  اأك ال�شمور- 

البحثية  البيئة  تطوير  على  العمل  اهتماماتها 

متطورة  علمية  خمتربات  وبناء  اأجهزة  لتوفري 

اإىل  البحثية  دوات  والأ الو�شائل  بكافة  جمهزة 

هيئة  ع�شاء  لأ الذاتية  القدرات  تطوير  جانب 

التدري�س والباحثني يف اجلامعة.

من  عـــددا  ع�شويتها  يف  الــلــجــنــة  وتــ�ــشــم 

�شاتذة ذوي اخلربة وهم: الدكتور فوؤاد كتانة  الأ

جلهم  ع�شام  والدكتور  �شربي  �شليم  والدكتور 

والدكتور ن�شال يون�س والدكتور اإبراهيم املومني 

اأبو �شرار والدكتور عبد املجيد  والدكتور طالب 

حممد  والدكتور  عمرو  ب�شام  والدكتور  ال�شناق 

اأبو رمان.

وبني الدكتور ال�شمور اأن ال�شائع لدى الكثري 

الهتمام  اأن  وال�شعبية  الر�شمية  و�شاط  الأ من 

التدري�س  بعملية  القيام  هو  للجامعة  �شا�شي  الأ

والتعليم ثم تاأتي بعد ذلك الهتمامات البحثية 

عندما  �شحيحًا  يكون  وهــذا  املجتمع  وخــدمــة 

تكون اجلامعة نا�شئة يف جمتمع يخطو اخلطوات 

وىل نحو التنمية. الأ

حتويل  ل�شرتاتيجية  العليا  اللجنة  وكانت 

اأعمالها،  با�شرت  بحثية  جلامعة  ردنــيــة"  "الأ
مكونات  لدرا�شة  فرعية  جلان  ت�شكيل  مت  حيث 

التّعلم  حماورها  ت�شمل  والتي  البحثية  اجلامعة 

املجتمع  والت�شال مع  العلمي  والبحث  والتعليم 

وقت  نظمة،ويف  والأ للت�شريعات  التحتية  والبنية 

عن  املنبثقة  الــفــرعــيــة  الــلــجــان  عــقــدت  لحـــق 

اآليات  بحث  خالله  مّت  اجتماعًا  العليا  اللجنة 

ال�شمور  هــاين  الدكتور  رئي�شها  وقــال  عملها، 

بهدف  البحثية  اجلامعة  مفهوم  حتديد  مّت  اإنه 

واإ�شدار  اللجان،  لعمل  طريق"  "خارطة  و�شع 

يف  املعنية  للجهات  لرفعها  متهيدًا  التو�شيات 

اأن  على  ال�شمور  الــدكــتــور  ــّدد  و�ــش اجلــامــعــة. 

اجلامعة البحثية هي التي تعمل على خلق البنية 

الدعم  و�شائل  كــل  وتــوفــري  املــحــفــزة،  التحتية 

خارجية  اأو  داخلية  م�شادر  من  �شواء  املتاحة 

ا�شتمراره،  و�شمان  العلمي  البحث  لت�شجيع 

اإ�شافة اإىل كونها تهتم بتطوير برامج الدرا�شات 

ولويات الوطنية. العليا وربطها بالأ

ماأ�ش�شة  يف  البحثية  اجلامعة  دور  اإىل  ونوه 

وتاأطري ن�شاط البحث العلمي من خالل منظومة 

العمل  اإىل جانب  وتعليمات،  ومعايري  ت�شريعات 

الب�شرية  مواردها  كافة  وتوظيف  ت�شخري  على 

واملادية والتقنية، وهي اأي�شًا تربز ثقافة البحث 

العلمي وت�شبح هوية متيز كوادرها، واأكد اأهمية 

اجلامعة البحثية يف و�شع خطة وا�شحة ومعلنة 

هم اأولويات البحث العلمي، ف�شاًل عن دورها  لأ

اإجنازاتها  وت�شويق  ومراقبة  وتقييم  متابعة  يف 

العلمية والبحثية.

اآخر رّحب طلبة اجلامعة بتوجه  من جانب 

بحلول2015،  بحثية  لتحويلها جلامعة  اجلامعة 

واأ�شاروا خالل لقاء عقد بح�شور رئي�س اللجنة 

الدكتور  بحثية  اجلامعة  لتحويل  �شرتاتيجية  الإ

�ش�س  طر والأ هاين ال�شمور اإىل �شرورة و�شع الأ

املنا�شبة لتنفيذ هذا امل�شروع احليوي خ�شو�شًا 

القطاعات  حــاجــات  اأولـــويـــات  عــلــى  الــرتكــيــز 

واأكــدوا  العلمي.  البحث  يف  التنموية  املجتمعية 

تنفيذ هذا  والباحثني يف  الطلبة  اإ�شراك  اأهمية 

امل�شروع وتعريفهم باآليات تنفيذ البحث العلمي، 

مم ورقيها. الذي ُيعد و�شيلة من و�شائل تقدم الأ

اأن  اأو�شح  قد  ال�شمور  الدكتور  وكــان  هذا 

براجمها  اإلغاء  يعني  ل  لبحثية  حتويل اجلامعة 

عقدها مع  لــقــاءات  خــالل  وذلــك  التدري�شية، 

الكليات  كادميية يف  الأ ق�شام  الأ وروؤ�شاء  عمداء 

العلمية، كما اأكد �شرورة اإعداد خطط وبرامج 

هذا  مــراحــل  مالمح  بو�شوح  حتــدد  تف�شيلية 

�شوء  يف  بالغه  اأهمية  يكت�شب  الــذي  التّحول، 

الهــتــمــام الــعــاملــي بــالــبــحــث. وطــالــب عــمــداء 

يف  البحثية  اجلامعة  ت�شع  اأن  ق�شام  الأ وروؤ�شاء 

يجاد  لإ الوطنية  احلــاجــات  اأولوياتها  مقدمة 

حلول لق�شايا جمتمعية. داعني يف الوقت نف�شه 

اأن تف�شح القطاعات التنموية عن احتياجاتها.

موقعها  اأطــلــقــت  العليا  اللجنة  اأن  يــذكــر 

لكرتوين حتت عنوان: الإ
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حتويل كليات اأردنية العقبة فرعًا للجامعة

العايل  التعليم  جمل�س  قــرر  اجل��ام��ع��ة- 

يف  املــوجــودة  للجامعة  التابعة  الكليات  حتويل 

لت�شبح  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة 

اتخذ  الــذي  القرار  ومبوجب  للجامعة.   فرعًا 

الــدكــتــور  رئــيــ�ــس اجلــامــعــة  تن�شيب  عــلــى  بــنــاًء 

عادل الطوي�شي تطبق على الفرع اأحكام قانون 

 2009 ل�شنة   )20( رقــم  ــة  ــي ردن الأ اجلامعات 

وتعديالته. 

بناء على  قرر  اأمناء اجلامعة  وكان جمل�س 

رئي�س  نائب  تعيني  الطوي�شي  الدكتور  تن�شيب 

الدكتور  ن�شانية  الإ الكليات  ل�شوؤون  اجلامعة 

ب�شري الزعبي رئي�شًا للفرع. ي�شار اإىل اأن م�شروع 

جاللة  ــة  روؤي لتحقيق  جــاء  العقبة  يف  اجلامعة 

حداث نه�شة تعليمية يف  امللك عبد اهلل الثاين لإ

يف  مهمة  وتطورات  حتولت  ت�شهد  التي  املدينة 

قطاعات ال�شتثمار وال�شياحة والتعليم والتنمية 

�شا�س لهذا  الجتماعية، وو�شع جاللته حجر الأ

امل�شروع الوطني بتاريخ 2009/4/30.

وت�شم كليات اجلامعة التي يبلغ عدد طلبتها 

كليات  حــالــيــًا  وطــالــبــة  طــالــبــًا   )660( حـــوايل 

والفندقة  وال�شياحة  واللغات  والتمويل  دارة  الإ

ونظم وتكنولوجيا املعلومات والعلوم البحرية.

ردن�������������ي�������������ة« »الأ

ت������ك�������������س������ف ع����ن

ت�����������������وج�����������������ه

اإع���������������ادة ال���ن���ظ���ر

ف�����������ي اأو���������س��������اع

ال��������ع��������ام��������ل��������ني

ب��ال��ع��ق��ب��ة... ف��رع��ه��ا  يف 

واإط������������������������������الق

ح������������م������������ل������������ة

ل������ت�������������س������وي������ق

ال�����������������ف�����������������رع

ف���������������ي ال�������������دول

ال��������ع��������رب��������ي��������ة

النظر  اإعــادة  اجلامعة  تعتزم  اجلامعة- 

وقال  بالعقبة.  فرعها  يف  العاملني  اأو�ــشــاع  يف 

رئي�س الفرع الدكتور ب�شري الزعبي خالل لقائه 

بح�شور  داريــة  والإ التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء 

لتح�شني  اأ�شمل  خطة  هناك  اإن  الكليات  عمداء 

ردنية. اأو�شاع العاملني يف اجلامعات الأ

اأ�شبح  الفرع  اأن  الزعبي  الدكتور  وك�شف 

مع  داري  الإ الرتــبــاط  اأن  اإل  ماليًا،  م�شتقاًل 

اجلامعة يف عمان �شيظل قائمًا.

من  تريد  اجلامعة  اإدارة  اأن  على  و�ــشــدد 

وتوثقه،  العلمي  بالبحث  تهتم  اأن  الفرع  كليات 

عامليًا  اجلــامــعــة  ت�شنيف  يف  �شي�شاعد  ممــا 

وىل  ت�شنيفًا يليق بها، وهي التي مت ت�شنيفها الأ

حمليًا و 18 عربيًا.

اأنه  الزعبي  الدكتور  بنّي  ال�شدد  هذا  ويف 

التدري�شية  للعملية  قوية  قاعدة  بناء  اأجل  ومن 

قررت اجلامعة اتخاذ كل ما من �شاأنه امل�شاعدة 

واإعادة  التدري�س،  اأع�شاء هيئة  ا�شتقطاب  على 

درا�شة عالوة ال�شكن وعالوة التاأ�شي�س، وكذلك 

على  للح�شول  يــفــاد  الإ عمليات  يف  ال�شتمرار 

درجة املاج�شتري والدكتوراه.

اأن  الزعبي  الدكتور  اأعلن  ال�شدد  ويف هذا 

هناك نّية لإطالق حملة ت�شويقية للفرع يف الدول 

الطلبة  تعريف  اإىل  تهدف  املــجــاورة  العربية 

والفر�س  والمتيازات  التعليم  بــاأجــواء  العرب 

العقبة،  مدينة  يف  اجلامعة  لهم  توفرها  التي 

وا�شتعدادها ل�شتقبالهم بني طلبتها.

الطلبة  الزعبي  الدكتور  التقى  ذلك  عقب 

امل�شتجدين يف فرع اجلامعة يف العقبة. واأكد اأن 

هي  عليها  �شيح�شلون  التي  العلمية  ال�شهادات 

ردنية، مبينًا اأن احتاد  نف�س �شهادات اجلامعة الأ

طلبة الفرع �شيكون له ميزانية م�شتقلة ماليًا.

توفري  على  �شتعمل  اجلامعة  اإدارة  اأن  وبنّي 

للطلبة، وحت�شني  الالزمة  والكتب  املراجع  كافة 

اجلــامــعــة.  مكتبة  يف  للطلبة  اخلــدمــة  نــوعــيــة 

اأولوياتها  �شمن  و�شعت  اجلامعة  اأن  مو�شحًا 

لـــ1500  تت�شع  غــرا�ــس  الأ متعددة  �شالة  اإن�شاء 

للمجتمع  هدية  وتكون  الطلبة  تخدم  �شخ�س 

املحلي يف العقبة.

اأن اجلامعة  الزعبي  الدكتور  بنّي  اإىل ذلك 

البكالوريو�س للح�شول على  اأوائل طلبة  �شتوفد 

للجامعة  رافــدَاً  ليكونوا  والدكتوراه  املاج�شتري 

ي�شاعد يف منوها وتطورها.

حــوايل  العقبة  يف  اجلــامــعــة  فـــرع  ويــ�ــشــم 

كليات  على  مــوزعــني  وطــالــبــة  طــالــبــًا   )650(

ال�شياحة  وكلية  اللغات  وكلية  والتمويل  دارة  الإ

والفندقة وكلية نظم وتكنولوجيا املعلومات وكلية 

العلوم البحرية.

الدكتور ب�شري الزعبي
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ردنية« تفوز بجائزة عربية متري�ض »الأ

عربية  بجائزة  اجلامعة  فازت  اجلامعة- 

كليات  م�شتوى  على  نوعها  من  وىل  الأ هي  تعد 

التمري�س. 

جائزة  اجلامعة  يف  التمري�س  كلية  وحازت 

عمال املتميزة( التي  )تكرمي املوؤ�ش�شات نظري الأ

ممثال  العربية  اجلامعات  احتــاد  عــن  ت�شدر 

باجلمعية العلمية لكليات التمري�س العربية.

الكلية  عــمــيــدة  قــالــت  الــ�ــشــدد  هـــذا  ويف 

نتيجة  اإن اجلائزة جاءت  اإنعام خلف  الدكتورة 

الربامج الدرا�شية املتميزة التي تطرحها الكلية 

يف البكالوريو�س وماج�شتري التمري�س ال�شريري 

والدكتوراه، م�شرية اإىل اأن اجلائزة تعد تتويجا 

املخرجات  �شوية  رفــع  يف  الرتاكمية  للجهود 

رفع  يف  ت�شهم  والتي  الكلية،  لطلبة  التعليمية 

جودة اخلدمة ال�شحية يف اململكة. 

الإجناز  هذا  اأن  اإنعام  الدكتورة  واأ�شافت 

العمل  من  ملزيد  حمفز   2009 للعام  جاء  الذي 

عن  ف�شال  الدرا�شية  الربامج  تطوير  �شبيل  يف 

تطوير الربامج التدريبية لطلبة الكلية. 

مناف�شة  ت�شهد  الــتــي  ــزة  اجلــائ وتت�شمن 

اجلــامــعــات  يف  التمري�س  كــلــيــات  بــني  عــربــيــة 

الكليات  م�شتوى  على  ول  الأ حمورين:  العربية 

اجلامعة،  يف  التمري�س  كلية  به  فــازت  ــذي  وال

كليات  �شاتذة يف  الأ والثاين على م�شتوى تكرمي 

التمري�س.

يوم �سحي يف اجلامعة بعنوان:

»اأنا ممر�ض واأفتخر«
كلية  عر�شت  اجلامعة- 

بع�شًا  اجلامعة  يف  التمري�س 

مــن اجنــازاتــهــا خــالل اليوم 

بعنوان  نظمته  الــذي  املفتوح 

»اأنا ممر�س واأفتخر«.

وافــتــتــحــت الــفــعــالــيــات 

اجلامعة  رئي�س  عــن  مندوبة 

نائب رئي�س اجلامعة الدكتورة 

ملي�س دروي�س، بح�شور عميدة 

خلف  اإنعام  الدكتورة  الكلية 

الكليات  عــمــداء  مــن  وعـــدد 

واأع�شاء هيئة التدري�س وطلبة الكلية. 

وقالت الدكتورة خلف يف الكلمة التي األقتها 

بتقدمي  تهتم  التمري�س  مهنة  اإن  املنا�شبة  بهذه 

ملختلف  واملتكاملة  ال�شاملة  التمري�شية  الرعاية 

والرتكيز  واملــر�ــس  ال�شحة  يف  املجتمع  اأفـــراد 

على متام ال�شحة اجل�شدية والنف�شية والعقلية 

اأن  والروحية.واأ�شافت  والجتماعية  والعاطفية 

يجابية  اليوم ال�شحي جاء لرت�شيخ ال�شلوكيات الإ

على  احلفاظ  ودعم  ردين  الأ لل�شباب  ال�شحية 

مناط  والنف�شية والرتويج لالأ ال�شحة اجل�شدية 

الدكتورة  واأ�شارت  ال�شليمة.  ال�شحية  احلياتية 

�شلم  يف  تندرج  التي  الق�شايا  اأهــم  اإىل  خلف 

الوعي  زيــادة  وهــي  لتحقيقها  الكلية  اأولــويــات 

ال�شحي لدى اأفراد املجتمع.

واملجتمع  اجلــامــعــة  جلنة  مــقــررة  ــقــت  واأل

املدر�شة اإميان احلوراين كلمة ا�شتعر�شت فيها 

اأهداف ون�شاطات اليوم ال�شحي، فيما اأعربت 

الطالبة رانيا العزايزة عن اعتزازها بالدرا�شة 

املهنة  هــذه  يف  وانخراطها  التمري�س  كلية  يف 

ن�شانية.  الإ

اليوم  برنامج  وت�شمن 

حما�شرة  اإلـــقـــاء  الــ�ــشــحــي 

تــثــقــيــفــيــة حــــول الــتــمــريــ�ــس 

املمر�شني،  واأن�شاف  كعلم، 

ومــكــافــحــة اآفــــة املـــخـــدرات 

التدخني.وا�شتمل  واأ�ــشــرار 

على توزيع من�شورات �شحية، 

ــس بــعــ�ــس الــعــالمــات  ــا� ــي وق

قيا�س  ت�شمل  التي  احليوية 

وتقدمي  وال�شكري،  ال�شغط 

وبئة.  والأ مرا�س  الأ من  الوقاية  حول  معلومات 

الذين  اجلامعة  طلبة  مــن  كبري  عــدد  ــاد  ــش واأ�

�شاركوا يف فعاليات اليوم ال�شحي بهذه املبادرة 

التي قامت بها الكلية. 

بقيادة  ــــورال اجلــامــعــة  وك فــرقــة  وقــدمــت 

مو�شيقية  معزوفات  ن�شريات  ن�شال  الدكتور 

من  جمموعة  وهــي  ال�شرقي«  »التخت  بعنوان 

�شمن  اإدخالها  مت  التي  الكال�شيكية  املعزوفات 

اأداء الفرقة.

من فعاليات اليوم ال�شحي
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ردنية« اإ�سهار »اإنارات فريدة« يف »الأ

الكرمي  عبد  الــدكــتــور  اأ�شهر  اجل��ام��ع��ة- 

غرايبة من رحاب اجلامعة م�شروع »اإنارات فريدة 

تاريخية  مادة  ن�شر  تت�شمن  التي  وخفَية«  جلَية 

جاوزت املائة األف ورقة اأو حوايل ع�شرين مليون 

على  فريدة  ا�شم  غرايبة  الدكتور  واأطلق  كلمة. 

ا�شم  »بيهمال«، وهو  وفاًء لزوجته  امل�شروع  هذا 

فار�شي يقابله يف العربية فريدة التي انتقلت اإىل 

على قبل �شنوات بعد حياة زوجية دامت  الرفيق الأ

)43(عامًا.

وقال الدكتور غرايبة يف ت�شريحات �شحفية 

وهي   ،1948 عام  بجمعها  بداأ  وراق  الأ هذه  اإن 

العامل  يف  حداث  لالأ حوليات  جمملها  يف  ت�شكل 

اإىل عام  للهجرة  ول  الأ العربي قطرًا قطرًا من 

التي  املــادة  هــذه  اأن  اأ�ــشــاف  و  هجريًا.   1400

وجمانًا،  م�شاعًا  �شت�شبح  وثائقية  ثــروة  تعترب 

املتخ�ش�شة  ال�شركات  اإحدى  مع  تعاقد  اأن  بعد 

لن�شرها الكرتونيًا على نفقته اخلا�شة، حيث من 

ردنية« تكرم الدكتور الطراونة »الأ

�سدار جملد يف عيدها الذهبي وت�ستعد لإ

كرمت اجلامعة رئي�س الوزراء  اجلامعة- 

يف  مل�شاهمته  الطراونة  فايز  الدكتور  �شبق  الأ

على  املفاو�شات  م�شاق  يف  حما�شرات  اإلــقــاء 

طلبة الدرا�شات العليا.

برنامج  �شمن  املحا�شرات  �شل�شلة  وتاأتي 

كلية  يف  املــطــبــق  الــدبــلــومــا�ــشــيــة  الـــدرا�ـــشـــات 

العام  من  ول  الأ الف�شل  يف  الدولية  الدرا�شات 

الدرا�شي احلايل.

وقال رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�شي 

يف اللقاء الذي ح�شره الدكتور حممد م�شاحلة 

عميد كلية الدرا�شات الدولية اإن هذه امل�شاهمة 

باجلانب  تعلقت  نها  لأ رفيعة،  قيمة  ذات  تعد 

جمال  يف  ودورهــا  العملية  واخلــربة  التطبيقي 

تعترب حافزًا وم�شجعًا  املفاو�شات، كما  تدري�س 

الدولة وامل�شوؤولني يف القطاعني  خلربات رجال 

ملا  اجلامعي  التعليم  جمال  يف  واخلا�س  العام 

يتمتعون به من خربة عملية. 

امل�شروع  يتم بدء ال�شتفادة من هذا  اأن  املتوقع 

الذي ي�شادف  اليوم  2012/12/15م وهو  يوم 

اجلامعة.  يف  الدرا�شة  لبدء  اخلم�شني  الذكرى 

من  كبري  بكم  تتميز  التي  املــادة  هذه  و�شتكون 

والباحثني  للموؤرخني  عونًا  التاريخية  املعلومات 

والدار�شني على اختالف مراحلهم الدرا�شية.

جمل�س  رئي�س  امل�شروع  اإ�شهار  حفل  ح�شر 

ــــوزراء  عـــيـــان طــاهــر املــ�ــشــري، ورئــيــ�ــس ال الأ

عيان العني عبد  �شبق ونائب رئي�س جمل�س الأ الأ

الروؤوف الروابدة، والدكتور عدنان بدران رئي�س 

�شبق، ورئي�س اجلامعة الدكتور عادل  الوزراء الأ

الطوي�شي، وعدد من الوزراء ال�شابقني وروؤ�شاء 

واأ�شاتذة  الكليات  وعمداء  ردنية  الأ اجلامعات 

ردنية. التاريخ يف اجلامعات الأ

ــد يف بــلــدة املــغــري يف  والــدكــتــور غــرايــبــة ول

يف  درا�شته  واأنهى   ،1923 عــام  اربــد  حمافظة 

مدر�شة ال�شلط الثانوية وتابع درا�شته اجلامعية 

التحق  ثــم  بـــريوت،  يف  مريكية  الأ اجلامعة  يف 

الدكتوراه  درجــة  على  وح�شل  لندن  بجامعة 

حياته  بدايات  يف  عمل   ،1950 عام  التاريخ  يف 

يف  ومدر�شًا  بــريوت  يف  مريكية  الأ اجلامعة  يف 

ثار، ثم رئي�شًا  جامعة دم�شق، ومديرًا لدائرة الآ

لق�شم الت�شريع يف ديوان املوظفني. وعند تاأ�شي�س 

ردنية عام 1962 التحق بها، وعمل اأ�شتاذا يف  الأ

ق�شم التاريخ، ثم اأ�شتاذ �شرف عام 1997، ويف 

واإداريــة  اأكادميية  منا�شب  عدة  تقلد  اجلامعة 

ونائب  مــرات،  عــدة  داب  الآ لكلية  عميد  منها 

رئي�س اجلامعة، اإىل اأن اأ�شبح ع�شوًا يف جمل�س 

األــف  كما   .2007-2005 عــامــي  بــني  ــان  عــي الأ

 ،1960 تــراك  والأ العرب  ومنها  الكتب  ع�شرات 

ودرا�شات  اأبحاث  وله   ،2009 واأمريكا  والعرب 

تاريخية من�شورة يف جمالت حمكمة على جميع 

قليمية والدولية. �شعدة املحلية والإ الأ

الدكتور  واأ�شاد 

بامل�شتوى  الطراونة 

الــــرفــــيــــع لــطــلــبــة 

معربًا  اجلــامــعــة، 

بهذا  �شعادته  عــن 

ــوقــت  ــكــرمي وال ــت ال

ــاه مع  ــ�ــش الـــــذي ق

يف  اجلامعة  طلبة 

البحث والتحليل.

عـــلـــى �ــشــعــيــد 

احتفالتها  ت�شدر اجلامعة مبنا�شبة  �شلة،  ذي 

حركة  ير�شد  جملدا  لتاأ�شي�شها  الذهبي  بالعيد 

من  �ــشــهــادات  اإىل  م�شتندا  اجلــامــعــة،  تــطــور 

دعا  ال�شدد  هــذا  ول.ويف  الأ الرعيل  خريجي 

الدكتور الطوي�شي الدكتور الطراونة اإىل الكتابة 

يف  اجلامعة  خريجي  اأحد  باعتباره  املجلد،  يف 

عمال، التي كانت ت�شمى  عام 1971 من كلية الأ

�شتقوم  حيث  والتجارة،  القت�شاد  كلية  اآنــذاك 

منهم  �شخ�شية  ع�شرين  با�شتكتاب  اجلامعة 

ع�شرة من اأبرز �شخ�شيات خريجيها.

الدكتور الطراونة والدكتور الطوي�شي
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ردنية برئا�سة البخيت ت�سكيل جمل�ض مركز الوثائق واملخطوطات يف الأ

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  قرر  اجلامعة- 

الوثائق  مركز  جمل�س  ت�شكيل  الطوي�شي  عــادل 

الدكتور  برئا�شة  اجلــامــعــة  يف  واملــخــطــوطــات 

حممد عدنان البخيت.

مركز  مدير  ع�شاء  الأ من  املجل�س  ويتاألف 

ال�شوارية،  نوفان  الدكتور  واملخطوطات  الوثائق 

حممود  الــدكــتــور  ال�شريعة  كلية  عميد  ونــائــب 

غيداء  الدكتورة  التاريخ  ق�شم  ورئي�س  جابر، 

اإبراهيم  الدكتور  املكتبة  ومدير  كاتبي،  خزنه 

الوطنية  املكتبة  دائــرة  عام  ومدير  ال�شعافني، 

من  الدروبي  �شمري  والدكتور  التلهوين،  ماأمون 

جامعة موؤتة، ومدير مكتبة جامعة الزيتونة علي 

ال�شوطري، واملهند�س جمدي ق�شطندي فا�شة. 

دعم  �شندوق  اإدارة  جمل�س  قرر  ذلك  اإىل 

اإعادة ت�سكيل جلنة تاريخ 
ت�شكيل  اإعـــادة  مــوؤخــرا  تقرر  اجل��ام��ع��ة- 

جلنة تاريخ بالد ال�شام برئا�شة الدكتور حممد 

عدنان البخيت.

وت�شم اللجنة، التي جاءت بناء على تن�شيب 

رئي�س اللجنة، وموافقة رئي�س اجلامعة الدكتور 

جامعات  من  اأع�شاء  ع�شرة  الطوي�شي،  عــادل 

ـــار  ث ــــرة الآ ردنـــيـــة والـــريمـــوك ودمــ�ــشــق ودائ الأ

العامة.

وتتوىل اللجنة مهام تنظيم عقد املوؤمترات 

الدولية والندوات العلمية وجل�شات عمل تتناول 

البحث العلمي التجديد بتعيني الدكتور البخيت 

للتاريخ  ــة  ــي ردن الأ املجلة  حترير  لهيئة  رئي�شا 

ردنية مقرًا لها. ثار، والتي تتخذ اجلامعة الأ والآ

علي  الدكتور  مــن  التحرير  هيئة  وتتاألف 

ردنية ، الدكتور معاوية  حمافظة – اجلامعة الأ

�ـــشـــراء، الــدكــتــور حممد  اإبــراهــيــم-جــامــعــة الإ

غازي  الدكتور  البيت،  اآل  جامعة  ـــاوؤوط-  رن الأ

زريــف  الدكتور  العامة،  ـــار  ث الآ دائـــرة  بي�شة- 

املعايطة- جامعة موؤتة، الدكتور زيدان كفايف- 

جامعة الريموك.

بالد ال�سام برئا�سة البخيت

ن�شر  تتوىل  كما  ــا،  ــاره واآث ال�شام  بــالد  تــاريــخ 

يف  املعتمدة  �ــشــول  الأ ح�شب  العلمية  عــمــال  الأ

الن�شو�س املحققة والدرا�شات  اجلامعة، ون�شر 

عن تاريخ بالد ال�شام واآثارها، وقبول الرتجمات 

يف  وامل�شاركة  الر�شينة،  العلمية  للدرا�شات 

موافقة  بــعــد  واملـــوؤمتـــرات  العلمية  ــقــاءات  ــل ال

اجلامعة.

علي  الدكتور  ع�شويتها  يف  اللجنة  و�شمت 

حمافظة ووكيل جامعة دم�شق لل�شوؤون العلمية، 

وعميد  دم�شق،  جامعة  يف  داب  الآ كلية  وعميد 

العربية  اللغة  ق�شم  ورئي�شي  العلمي،  البحث 

يف   ونظرييهما  ردنــيــة،  الأ يف  والتاريخ  واآدابــهــا 

ثار  الآ كلية  عميد  عن  ف�شال  الريموك،  جامعة 

ثار  والنرثبولوجيا يف الريموك، ومدير دائرة الآ

العامة.

ردنية« اأثري يف »الأ

يعمم خدمة الفيديو كونفرن�ض جمانا

على الطلبة واملدر�سني 

التعلم  �شبكة  مــركــز  عمم   اجل��ام��ع��ة- 

املرئي  الت�شال  خدمة  )اأثري(  العاملية  للتنمية 

للم�شتفدين  تتيح  التي  كونفرن�س(  )الفيديو 

التعلم عن بعد.

وبات من املقرر اأن تتاح اخلدمة جمانا على 

والطلبة  داريــة  والإ التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء 

الدكتور  املركز  مدير  بح�شب  منها،  لال�شتفادة 

جمال رحال الذي قال اإن و�شيلة الت�شال املرئي 

التفاعلي تتيح نقل املحا�شرات من اجلامعة اإىل 

اجلامعات اخلارجية وبالعك�س.

والــنــدوات  ــوؤمتــرات  امل نقل  تتيح  اأنــهــا  كما 

العلمية وور�س العمل، والتعاون مع مركز البحث 

ر�شائل  مناق�شات  واإجــراء  اخلــارج،  يف  العلمي 

مقابالت  اإجــراء  وحتى  والدكتوراه،  ملاج�شتري 

جامعات  من  التدري�س  هيئة  ع�شاء  لأ التعيني 

خارجية، بح�شب الدكتور رحال. 

ـــري بــدعــم مـــايل مــن احلكومة  اأث واأنــ�ــشــئ 

الدويل  البنك  �شارك  كما  اليابانية،  ونظريتها 

يف دعم اإن�شائه.

ويعترب املركز جزءا من �شبكة عاملية تربط 

القارات اخلم�س ببع�شها البع�س.

الدكتور حممد عدنان البخيث
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الدكتور �ساهني ي�سارك يف

بداع الروائي ملتقى القاهرة لالإ

دب الإجنليزي  اجلامعة- �شارك اأ�شتاذ الأ

ملتقى  يف  �شاهني  حممد  الدكتور  اجلامعة  يف 

ــداع الــروائــي  ب ــالإ ـــدويل اخلــامــ�ــس ل الــقــاهــرة ال

الذي  ؟«  اأين  اإىل  العربية...  »الرواية  وعنوانه 

ُعقد يف القاهرة.

و�شاهم الدكتور �شاهني ببحث عن »الرواية 

بو�شفها حرية بديلة« وقد األقى بحثه يف اجلل�شة 

جابر  الدكتور  تراأ�شها  التي  وىل  الأ الرئي�شية 

عرج  ع�شفور، وحتدث فيها الروائي وا�شيني الأ

والناقدون في�شل دراج واإبراهيم فتحي.

اأن  حديثه  �شياق  يف  �شاهني  الدكتور  وذكــر 

الرواية احلديثة ا�شتهدفت يف م�شريتها حتطيم 

بوحدات  يقا�س  الــذي  التقليدي  الزمن  مفهوم 

واأ�شابيع  واأيـــام  �شاعات  من  املت�شاوية  الزمن 

مقيا�شه  اأ�شبح  اإذ  ــك،  ذل �شابه  ومــا  واأ�ــشــهــر، 

حمددة  زمنية  فــرتة  يف  الداخلي  الوعي  مــدى 

يت�شكل  الــذي  الوعي  ذلــك  اخلــارجــي،  بالعامل 

الدكتور  وتراأ�س  والال�شعور.  ال�شعور  منطقة  يف 

ملن  اجلائزة  متنح  التي  التحكيم  جلنة  �شاهني 

املعا�شرين،  الــعــرب  الــروائــيــني  مــن  ي�شتحقها 

منيف  الرحمن  عبد  الروائي  فاز  اأن  �شبق  وقد 

وىل قبل حوايل ثمان �شنوات،  بجائزة الدورة الأ

اهلل  �شنع  الروائي  الثانية  الدورة  بجائزة  وفاز 

فاز  فقد  الثالثة  ــدورة  ال جائزة  اأمــا  اإبراهيم، 

بها الروائي الطيب �شالح، وفاز اإدوار اخلراط 

اإبراهيم  الروائي  وفاز  الرابعة،  الدورة  بجائزة 

وما  هـــذه.  اخلام�شة  الـــدورة  بجائزة  الــكــوين 

ي�شفي على هذه الدورة اأهمية خا�شة اأنها تقام 

يف مئوية جنيب حمفوظ اأي بعد مرور مئة عام 

على ميالده. ويختتم املوؤمتر اأعماله عادة بحفل 

وبرا، يتم فيه الإعالن عن ا�شم  يقام يف دار الأ

الفائز باجلائزة وت�شليمه اجلائزة من قبل وزير 

الثقافة. ي�شار اإىل اأن دورة الرواية العربية تعقد 

حرم  يف  الثقافة  وزيــر  رعاية  حتت  عامني  كل 

الدكتور  يراأ�شه  الذي  للثقافة،  على  الأ املجل�س 

عماد الدين اأبو غازي.

طعمة لبلدان عاملية  ردنية: اأم�سية لتذوق الأ الأ

اللغة  يتعلمون  طــالب  متكن  اجل��ام��ع��ة- 

العربية  اللغة  لتعليم  الدويل  املعهد  يف  العربية 

اإعداد قائمة  للناطقني بغريها يف اجلامعة من 

كرث انت�شارًا يف  متنوعة من املاأكولت ال�شعبية الأ

بلدانهم.

عــادل  الــدكــتــور  اجلــامــعــة  رئي�س  ــارك  ــش و�

طعمة« واأثنى على  الطوي�شي يف اأم�شية »تذوق الأ

وتر�شيخ  تعزيز  على  تعمل  التي  املــبــادرة  هــذه 

ال�شداقة وتنمية احلياة الجتماعية بني الطلبة، 

مما ميكنهم من تبادل املعلومات واملعارف فيما 

بينهم.

واأ�شار عميد املعهد الدكتور عوين الفاعوري 

على  ــب  جــان الأ الطلبة  ي�شجع  املعهد  اأن  اإىل 

اجلامعي  املجتمع  مكونات  جميع  مع  التقارب 

خمزونهم  زيــادة  بهدف  ردين،  الأ املجتمع  ومع 

والطــالع  والتعرف  العربية،  اللغة  يف  اللغوي 

الرا�شخة  وتقاليده  ردن  الأ وتاريخ  على ح�شارة 

اجلذور.

الطلبة  – فاإن  الفاعوري  – للدكتور  ووفقًا 

مما  عاملية،  جن�شية   )25( ي�شكلون  جــانــب  الأ

�شهام يف تنوع الثقافات بني اجل�شم  يعمل على الإ

الطالبي يف احلرم اجلامعي.

اأطــبــاق  بــتــقــدمي  ـــون  ـــي اأردن و�ــشــاهــم طلبة 

و»املــجــدرة«  »املن�شف«  منها  �شعبية  ملــاأكــولت 

و»الر�شوف« اإىل جانب تقدمي حلويات تّقدم يف 

منا�شبات اجتماعية.

تركيا  من  طلبة  م�شية  الأ هــذه  يف  و�شارك 

والــوليــات  وبريطانيا  واإيــطــالــيــا  وبنغالدي�س 

مريكية وكوريا اجلنوبية والباك�شتان  املتحدة الأ

واأوزبك�شتان.

الدكتور الطوي�شي متو�شطًا طلبة املعهد
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م�ست�سفى اجلامعة يطلق خدمة اخلط ال�ساخن للمر�سى

اجلامعة  م�شت�شفى  اأطــلــق  اجلامع����ة- 

امل�شت�شفى  يف  ال�شاخن  باخلط  الت�شال  خدمة 

لكافة املر�شى واملراجعني والزوار، وذلك بهدف 

مراجعي  لكافة  الالزم  والدعم  الفر�شة  اإتاحة 

وكافة  الداخلني،  واملر�شى  املخت�شة  العيادات 

�شكاواهم  لنقل  امل�شت�شفى  يف  اخلدمة  متلقي 

على  ومتاحة  �شريعة  قنوات  وفق  ومقرتحاتهم 

مدار ال�شاعة.

جملي  ــور  ــدكــت ال امل�شت�شفى  مــديــر  وقــــال 

حميالن اإن فكرة اخلط ال�شاخن هي جزء من 

تنفيذ   اإىل  ي�شعى  الذي  امل�شت�شفى  ا�شرتاتيجية 

امللك  الها�شمية  اجلــاللــة  �شاحب  توجيهات 

على  احلر�س  يف  احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد 

م�شوؤوليات  اأهم  من  واعتبارها  املواطن  �شحة 

احلكومية، حيث دعا جاللته يف اأكرث من ر�شالة 

الفورية  جراءات  الإ تنفيذ حزمة من  اإىل  ولقاء 

الهادفة اإىل رفع �شوية اخلدمات ال�شحية املقدمة 

للمواطنني، وال�شتمرار يف تطوير نوعّية وكمية 

خدمات الرعاية ال�شحية، وال�شتجابة ال�شريعة 

لالحتياجات واملتطلبات ال�شحية جلميع اأفراد 

حميالن  الدكتور  واأ�ــشــاف   . ردين  الأ املجتمع 

تقدمي  يف  اجلودة  ومتطلبات  معايري  معظم  اأن 

ت�شتوجب  للمر�شى  مــنــة  الآ ال�شحية  الرعاية 

واملراجعني،  باملر�شى  العالقات  وتعميق  تطوير 

واأطلقت هذه اخلدمة اإدراكا من اإدارة امل�شت�شفى 

عادل  الدكتور  يقودها  التي  اجلامعة،  ور�شالة 

اإيالء  اأهمية  الطوي�شي الذي يوؤكد يف توجيهاته 

الالزم.  الهتمام  واملراجعني  املر�شى  �شكاوى 

وبنّي الدكتور حميالن اأن خدمة اخلط ال�شاخن 

واملر�شى،  املراجعني  جتاه  اأخالقي  واجب  هي 

و�شكواهم  انطباعاتهم  على  التعرف  بهدف 

ومــالحــظــاتــهــم وتــقــدمي الــدعــم الــــالزم لهم، 

مبا�شر  ب�شكل  ال�شكاوي  تلقي  يتم  باأنه  م�شيفًا 

من قبل املدير العام ومكتبه، ومن ثم حتال اإىل 

ب�شكل  ومعاجلتها  بفرزها  تقوم  خمت�شة  جلنة 

ال�شاخن  اخلــط  اأن  اإىل  ولفت  وعــاجــل.  فــوري 

واملراجعني   والــزوار  للمر�شى  الفر�شة  �شيتيح 

ملعاجلة  وذلك  و�شكواهم،  مقرتحاتهم  لتقدمي 

املقدمة.  اخلــدمــة  تطوير  اأو  وجــد  اإن  اخلــلــل 

اخلط  هذا  مميزات  اأن  حميالن  الدكتور  وبنّي 

اإح�شا�شًا  املت�شل  يعطي  اأنه  واملبا�شر  ال�شاخن 

باخل�شو�شية  ويــ�ــشــعــره  بــه  يهتم  مــن  بــوجــود 

امل�شتكي  اأو  املت�شل  �شعور  خا�شة  مــــان،  والأ

املري�س،  جتــاه  ال�شلبية  الو�شمة  من  باخلوف 

وي�شمح له ب�شرد موا�شيع قد يخجل من طرحها 

يف املقابلة ال�شخ�شية، و�شعوره بالراحة بالتكلم 

�شواء من داخل امل�شت�شفى اأو من خارجه. موؤكدًا 

اأنه �شيتم تلقي ال�شكاوى واملقرتحات بكل �شرّية 

من خمت�شني و�شيتم التعامل معها ب�شكل فوري. 

ورقم اخلط ال�شاخن يف م�شت�شفى اجلامعة هو: 

.0798880666
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ردنية« للم�ساهمة بعد 40 عاما خريج يعود اإىل »الأ

يف دعمها كموؤ�س�سة رائدة يف التغيري  

اجلامعة- بعد التخرج من اجلامعة 

ل تعود لك �شلة بجامعتك اإل من ذكريات 

ونــادرا  ب�شرعة،  وتــزول  الراأ�س  تغزو  قد 

حممال  جامعته  اإىل  يــعــود  مــن  ــرى  ن مــا 

باأحالم الواثق اأنها ل تتحقق اإل من خالل 

كادميية.  موؤ�ش�شته الأ

اأحد  مع  موعد  على  كانت  ردنــيــة  الأ

اأبنائها الذين انقطعت �شلتهم بجامعتهم 

اإىل  يــعــود  اأن  قــرر  لكنه  عــامــا،   41 قبل 

ح�شنها الدافئ ويرد لها جزءا من » اجلميل«. 

ت�شلمت اجلامعة مبلغا من املال كتربع تقدم 

كــان طالبا  الــذي  فــاروق اخلــاروف  الدكتور  به 

والتجارة)كانت  القت�شاد  كلية  يف  ردنية  الأ يف 

عــام  مــنــهــا  وتــخــرج  حــيــنــهــا(،  كــذلــك  ت�شمى 

يف  يجول  اأروقتها  اإىل  اليوم  عاد  لكنه   ،1970

الزمن  بذكريات  حممال  وكلياتها،  �شوارعها 

تقوده  الذي  التغيري  بطموح  ومتحفزا  اجلميل، 

اجلامعات. 

التحول  يف  البداية  نقطة  جامعتي  »كانت 

يف احلياة« يقول اخلاروف، ولهذا »اأنا اأوؤمن اأن 

التغيري الذي نن�شده يف وطننا ل يتحقق اإل من 

ردنية...لذلك  خالل اجلامعات وعلى راأ�شها الأ

�شروري  كادميية  الأ موؤ�ش�شاتنا  دعم  اأن  اعتقد 

�شالح«، ي�شيف  لتحقيق م�شروعنا يف التغيري والإ

متخ�ش�شة  �شركة  اإدارة  يتوىل  الذي  اخلاروف 

واحلكومية،  العاملية  ال�شرتاتيجيات  و�شع  يف 

ــدعــوة خلــريــجــي اجلــامــعــات  مــوجــهــا ال

يف  وامل�شاهمة  جلامعاتهم  الــعــودة  اإىل 

دعمها، حتى تتطور اإىل جامعات قادرة 

على قيادة م�شروع التغيري املن�شود . 

وت�شلم رئي�س اجلامعة الدكتور عادل 

الدكتور  املــتــربع  مــن  �شيكا  الطوي�شي 

ديــنــار  اآلف  عــ�ــشــرة  مببلغ  اخلــــاروف 

م�شت�شفى  لدعم  مكتبه  يف  لقائه  خالل 

اجلامعة. و�شدد الدكتور الطوي�شي خالل اللقاء 

الدكتور  اجلامعة  م�شت�شفى  مدير  الذي ح�شره 

اأبــنــاء  حتفيز  ــرورة  �ــش على  حمــيــالن،  جملي 

اجلامعة من خريجيها على العودة اإىل جامعتهم 

وامل�شاهمة يف تنمية قدراتها، موؤكدا اأن اجلامعة 

تواظب على التوا�شل مع خريجيها، م�شريًا اإىل 

اجلامعات  كــون  التطوع  ثقافة  تعميم  �شرورة 

رائدة التغيري يف املجتمع. 

جانب من التكرمي
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ت�سجيل براءة اخرتاع لتطوير مواد بناء قليلة الثمن و�سديقة للبيئة

اجلامعة  يف  مــوؤخــرا  �شجلت  اجل��ام��ع��ة- 

نتاج مواد مبلمرة رخي�شة الثمن  براءة اخرتاع لإ

و�شديقة للبيئة تدخل يف اأغرا�س البناء. 

وتكمن اأهمية الرباءة يف اإمكانية اإنتاج مواد 

للبيئة حتل مكان  الثمن و�شديقة  بناء رخي�شة 

للغالف  واملــلــوث  للطاقة  امل�شتهلك  ال�شمنت 

اأك�شيد  ــاين  ث غــاز  انبعاث  طــريــق  عــن  اجلـــوي 

على  املناخية  التغريات  عن  امل�شوؤول  الكربون 

ر�س. �شطح الأ

من�شق  اإىل  اإ�شافة  الخـــرتاع،  يف  و�ــشــارك 

الدكتور  من  كل  خوري  هاين  الدكتور  امل�شروع  

ــاعــر، وطـــالـــب الـــدكـــتـــوراه مــوؤيــد  ــش ــ� مــــازن ال

ا�شعيفان، والدكتور كوبريت راييه من بلجيكا، 

اأ�شاتذة وباحثني من  ف�شال عن فريق عمل من 

العلوم  كلية  يف  والكيمياء  اجليولوجيا  ق�شم 

هذا  ويف  البحوث.  ــراء  اإج يتوىل  اجلامعة،  يف 

املــواد  اإنــتــاج  اأن  الــدكــتــور خــوري  قــال  ال�شدد 

ل�شتخدام  مقدمة  يعد  املبلمرة  اجليولوجية 

كبري  ب�شكل  واملتوفرة  املعدنية  ر�ــس  الأ م�شادر 

قليلة  وخـــزف  بــنــاء  مـــواد  ــاج  ــت ن لإ ردن،  الأ يف 

امللوث  ال�شناعي  ال�شمنت  مكان  لتحل  الثمن 

املواد  خمترب  يف  البحث  فريق  اأن  وبني  للبيئة. 

املواد  هذه  تطوير  على  ن  الآ يعمل  ردنــيــة  الأ يف 

عمال  الأ كافة  يف  لال�شتخدام  منا�شبة  لت�شبح 

على  مبني  الخــرتاع  وهذا  والبيئية،  ن�شائية  الإ

جيولوجية  مــبــلــمــرات  نـــتـــاج  لإ جــديــد  منــــوذج 

لتح�شني   )geopolymeric materials(

للمنتجات  والكيميائية  امليكانيكية  اخلــوا�ــس 

النهائية يف اأغرا�س البناء، وتقوم هذه الطريقة 

وقت  طول  لأ التفاعل  خلطة  يف  املاء  حفظ  على 

ممكن اأثناء عملية املعاجلة ل�شتكمال التفاعالت 

با�شتخدام  الــهــدف  هــذا  ويتحقق  �شا�شية.  الأ

املعاجلة احلرارية الدورية با�شتخدام بخار املاء 

اأو الرطوبة العالية. 

بــنــاء منــوذج  اإىل  يــ�ــشــار  اأن  املــقــرر  ومـــن 

للح�شاد املائي با�شتخدام هذه املواد التي ميكن 

ا�شتخدامها كمواد بناء مقاومة للحرارة املرتفعة 

بح�شب  املــواد،  هذه  وتتميز  البيئية.  والتغريات 

قوتها  ت�شل  حيث  قوية،  اأنها  خــوري،  الدكتور 

اإىل اأكرث من 40 ميجا با�شكال، وهي متميزة يف 

خــرى،  الأ البناء  مواد  عن  ودميومتها  خوا�شها 

النفايات  من  التخل�س  على  قدرتها  اأثبتت  اإذ 

ربطها  طريق  عن  اخلطرة  والكيماوية  ال�شلبة 

بقدرتها  املبلمرات  هذه  مالئة. وتتميز  كمواد 

املختلفة،  الكيماوية  امللوثات  من  التخل�س  على 

ثـــار  الآ و�شيانة  لرتميم  ا�شتخدامها  وميــكــن 

متوفرة يف  �شناعية  و�شخور  معادن  با�شتخدام 

.وحظي   اجلديدة  املبلمرة  املواد  نتاج  لإ ردن  الأ

من  بدعم  اجلامعة  يف  املــواد  وخمترب  البحث 

 )VLIR( الفالمانكية  اجلــامــعــات  جمل�س 

يف  العلمي  البحث  وعمادة  بلجيكا-الفالندرز 

اجلامعة، ومت متويله من م�شروع بحث )املعاجلة 

غرا�س  ردن لأ الكيميائية للمواد الطبيعية يف الأ

البناء و التطبيقات ال�شناعية(.

اجلامعة تت�سلم اأجهزة متطورة ذات فائدة بحثية يف العلوم احلياتية والفيزياء

ذات  اأجهزة  ت�شلمت  اجلامعة  اجلامعة- 

فائدة يف اجلوانب البحثية والتدري�شية، تربعت 

العلمي  للتبادل  ملــانــيــة  الأ الهيئة  موؤ�ش�شة  بها 

كلفتها  بلغت  اللذان  اجلهازان  و�ُشلم  »الــداد«.  

العلوم يف اجلامعةـ   اإىل كلية  األف يورو   17 نحو 

جمهر  ومن  مركزي،  طرد  جهاز  من  ويتكونان 

حفل  وجـــرى  حــديــثــة.  رقمية  بــكــامــريا  �شوئي 

الدكتور  نائبي رئي�س اجلامعة  الت�شليم بح�شور 

ــة اخليمي  هــال والـــدكـــتـــورة  ـــدة  ــا اخلـــوال ر�ــش

كلية  قالت عميدة  ال�شدد  احلــوراين. ويف هذا 

العلوم الدكتورة �شو�شن العوران اإن جهاز الطرد 

املركزي متعدد ال�شتخدامات، يعمل على ف�شل 

اخلاليا العالقة يف حملول مثل اخلاليا الثديية 

واخلاليا البكتريية، ويخدم تخ�ش�شات خمتلفة 

حياء الدقيقة  يف ق�شم العلوم احلياتية، منها الأ

واخللية والطفيليات. اأما جهاز املجهر ال�شوئي 

�شوئي  جمهر  كـــاأي  عــاديــة  ا�شتخدامات  فله 

فح�شها  املــراد  العينات  تكبري  ناحية  من  اآخــر 

با�شتخدام عد�شات �شيئية ذات تكابري خمتلفة.

ـــارت الــدكــتــورة  ـــش واأ�

هذه  اأهمية  اإىل  الــعــوران 

جـــــهـــــزة، خــ�ــشــو�ــشــًا  الأ

التدري�س  هيئة  ع�شاء  لأ

والـــــبـــــاحـــــثـــــني وطـــلـــبـــة 

ــا يف  ــي ــل ــع الــــدرا�ــــشــــات ال

يف  احلياتية  العلوم  ق�شم 

اجلـــامـــعـــة.، مــعــربــة عن 

ملاين  الأ للجانب  تقديرها 

ــذي  ــدعــم ال عــلــى هـــذا ال

يف  العلمي  البحث  تنمية  يف  ي�شهم 

الثقايف  امل�شت�شار  الت�شليم  حفل  وح�شر  الكلية. 

في�شر«  »كار�شتون   بعمان  ملانية  الأ ال�شفارة  يف 

ملانية يف عمان »كريو�س  ومندوب موؤ�ش�شة »الداد« الأ

ا�شل« وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�س يف الكلية. 

يف  الفيزياء  ق�شم  ت�شلم  مت�شل  �شعيد  وعلى 

الكلية اأجهزة عالية التقانة ومنها جهاز التبخر 

غ�شية الرقيقة يف  نتاج الأ الفيزيائي امل�شتخدم لإ

جمالت علوم املواد البحثية. وبح�شب الدكتورة 

اأنواع  خمتلف  تبخري  اجلهاز  ي�شتطيع  العوران 

على  اأي�شا  قادر  وهو  العازلة،  اأو  املعدنية  املواد 

غ�شية وحرارة تكوينها والبيئة  التحكم ب�شمك الأ

ت�شلمت  كما  التبخري.  عملية  اأثناء  بها  املحيطة 

الذرية،  القوة  جمهر  من  يتكون  جهازًا  الكلية 

جهزة البحث العلمي  الذي يعترب اإ�شافة نوعية لأ

غ�شية  يف ق�شم الفيزياء، وي�شتخدم يف درا�شة الأ

الرقيقة ويعي دقة عالية على امل�شتوى الذري يف 

ت�شوير ال�شطوح.

من حفل الت�شليم
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�شتاذ  تهنئة اإىل الدكتور �شالح مو�شى درادكة، الأ 	v

منحه  مبنا�شبة  داب،  الآ بكلية  التاريخ  ق�شم  يف 
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متت ترقية الدكتور حمود عليمات، عميد معهد    v
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املركزية،  العطاءات  دائرة  يف  الحالت  �شعبة 
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خراج الفني الت�شميم والإ

ردنية مطبعة اجلامعة الأ

عدد جديد من املجلة الثقافي�����ة يف ق�سايا الثقاف���ة 
اجل��ام��ع��������������ة- جتــتــهــد املــجــلــة الــثــقــافــيــة، يف 

امل�شتوى  على  عــاجلــت  فقد  خمتلفة:  اجتــاهــات 

العربي، موا�شيع ذات اأهمية خا�شة، بدءًا من تلك 

التي مت�ّس الهوية واللغة والتثاقف و�شريورة الرواية، 

املوت،  غّيبهم  كبار  مبثقفني  الحتفاء  اإىل  و�شوًل 

عابد  وحممد  دروي�س  وحممود  �شعيد  اإدوارد  مثل 

اجلابري. 

عمدت  له،  وتوطيدًا  اللتزام  لهذا  وجت�شيدًا 

عربية  ــالد  ب مــن  مثقفني  ا�شتقطاب  اإىل  املجلة 

واملبدعني  للمثقفني  خمتلفة، معطية مكانًا مالئمًا 

ردنيني. الأ

ولعل مو�شوع العوملة، وهو واقع ل ميكن اإنكاره، 

هما  العامل،  على  والتعّرف  املعريف  الف�شول  كما 

اللذان اأمليا على املجلة الثقافية النفتاح على ق�شايا 

خر، والثقافة  نا والآ العامل الثقافية، حال مو�شوع: الأ

يف عامل متغرّي، واأزمة التنوير، اأو ذلك التنوير الذي 

اآفاقه املنتظرة. ا�شتطاعت املجلة اأن  مل يف�ِس اإىل 

وتكامل، مزاوجة  ونفاذ  املوا�شيع بعمق  تعالج هذه 

ونقد  الثقايف  النفتاح  وبني  والكونية،  الهوية  بني 

خر اأي�شًا. وقد اأ�شهم الدكتور �شاهني، من خالل  الآ

ثقافية  �شخ�شيات  مــع  واملنفتح  امل�شتمر  حـــواره 

نه  اأوروبية مرموقة، اأن يعطي املجلة طابعًا خا�شًا، لأ

حاور الذين حاورهم من وجهة نظر ثقافية عربية 

فر�شت  املجلة  عروبة  اأن  ومثلما  معًا.  واإن�شانية 

ا�شتطاعت  فقد  العربية،  قالم  لالأ وا�شعًا  ح�شورًا 

كبار  عامليني  مثقفني  ت�شتكتب  اأن  الثقافية  املجلة 

مريكي  الأ اللغوي  ت�شوم�شكي،  ناعوم  اآخرهم:  لي�س 

والناقد  مرة،  من  اأكرث  للمجلة  كتب  الذي  الكبري، 

املجلة  اأغــنــى  الــذي  بــارنــدر،  باتريك  الــربيــطــاين 

امل�شاهمات  كان يف هذه  واإذا  متعددة.  مب�شاهمات 

ما يوّحد، بح�شبان نقدي دقيق، بني املحلي والعاملي، 

�شماء العربية  اأو بني العام واخلا�س، فاإن وجود الأ

جنبية يف املجلة، ما يوؤكد م�شداقيتها وجدّيتها  والأ

وم�شتواها الرفيع، ذلك اأن هوؤلء املثقفني مل يكونوا 

ر�شال اإ�شهاماتهم، لول اإدراكهم باأنهم  م�شتعدين لإ

يتعاملون مع جملة ثقافية رفيعة امل�شتوى.

الثقافية،  املجلة  مــن  خـــري  الأ الــعــدد  وي�شكل 

�شا�شي مو�شوع الثقافة، مراآة لطموحها  وحموره الأ

اآثــرت  فقد  مــعــًا.  وامل�شمون  الكيف  م�شتوى  على 

يف  املو�شوع  تقارب  اأن  دائمًا،  تفعل  وكما  املجلة، 

اأو  كان  عاديًا  القارئ،  ي�شتطيع  كي  وجوهه،  جملة 

ولهذا  تالئمه.  التي  املــادة  على  يعرث  اأن  حمرتفًا، 

املتعددة  وجــوهــه  يف  الثقافة  �ــشــوؤال  املــحــور  عالج 

اأ�شئلة  ن  لأ الجتماعية،  والبنية  الثقافة  املحتملة: 

مقاربة  دون  من  ت�شتوي  ل  حا�شرها  يف  الثقافة 

التاريخ الذي �شّكلها واأملى عليها خ�شو�شية معينة، 

والثقافة والعوملة، الذي يف�شي بال�شرورة اإىل عوملة 

الثقافة، اأي اإىل �شرورة طرح بديل لدللة الثقافة 

قبل  القوى  مبيزان  تاأخذ  التي  الراهنة،  العوملة  يف 

�شوؤال  واأخــريًا  ن�شرها،  تدعي  اأو  القيم،  تن�شر  اأن 

مو�شوع:  على  لزومًا  ينطوي  الذي  والهوية  الثقافة 

اخل�شو�شيات الثقافية، اإذ اأن التعدد قانون بديهي، 

كان ذلك يف حقل الطبيعة، اأم يف جمال الثقافات 

املتحاورة واملتخا�شمة يف عامل اليوم.

�شاءلت موا�شيع املجلة، باقتدار كبري، املوا�شيع 

امل�شار اإليها، من خالل م�شاهمات متنوعة ملخت�شني 

دبي في�شل دّراج،  متميزين يف جمالهم: الناقد الأ

الذي اأعطى العدد مقدمة �شافية، والدكتور ه�شام 

غ�شيب الذي اأغنى امللف مبالحظات نقدية لمعة، 

وكذلك  حمودة،  ح�شني  الدكتور  امل�شري  والباحث 

الدكتور حممد �شاهني الذي اأ�شهم مبداخلة جتمع 

بني العمق والب�شاطة، اإ�شافة اإىل م�شاهمات اأخرى 

ن�شو�س  يف  كما  �شا�شي  الأ املو�شوع  مالمح  اأكملت 

الكاتبة غادة الكرمي وزياد الزعبي.

�شفحات  اأفـــردت  فقد  دائــمــًا  املجلة  وكــعــادة 

الفن، كما يف  دب،  بداع يف وجوهه املختلفة: الأ لالإ

مبحا�شرة  املجلة  خ�شت  التي  وورنــر  مارينا  ن�س 

17 حــزيــران  الــربيــطــاين يف  املــتــحــف  األــقــتــهــا يف 

يف  تلقى  تذكارية  حما�شرة  ــاأول  ك العام  هــذا  من 

ال�شنوية  التذكارية  املحا�شرة  غرار  على  بريطانيا 

عمل  التي  اجلامعة  كولومبيا  جامعة  تتبناها  التي 

فيها الراحل يف نيويورك.

على خالف جمالت  منهما:  بّد  ل  مالحظتان 

متخ�ش�شة تقارب موا�شيعها باأ�شاليب ل تنق�شها 

�شاليب، اأو لغة الخت�شا�س كما  الوعورة و�شعوبة الأ

تقال، متيزت موا�شيع املجلة جميعًا باأ�شلوب وا�شح 

ب�شيط يعرتف، م�شبقًا، بالقارئ الذي يتوجه اإليها. 

الفني  خــراج  الإ على  فتحيل  الثانية  املالحظة  اأمــا 

املمتاز، الذي ميّيز املجلة من الغالف اإىل الغالف، 

والذي يقوم به الفنان املتميز رافع النا�شري. على 

للمجلة  املتاحة  املــحــدودة  مكانيات  الإ من  الرغم 

اإىل  اأن تتحول  الثقافية ا�شتطاعت بداأب واجتهاد، 

واحدة من اأبرز املجالت الثقافية العربية.

�ضدارات اإ


