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يف ختام اأعمال امل�ؤمتر العام الحتاد اجلامعات العربية

اإ�ضقاط ع�ض�ية 18جامعة وقب�ل اأع�ضاء جدد
و15 األف دوالر ل�ضندوق اجلامعات الفل�ضطينية

الريموك  جامعة  رئي�س  فاز  اجلامع����ة- 

عام  اأمني  مبن�شب  عرابي  اأبو  �شلطان  الدكتور 

 113 على  بح�شوله  العربية  اجلامعات  احت��اد 

مري احل�ضن يرعى ندوة ال�ئام الديني االأ

ديان يف اجلامعة   بني االأ

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

لبع�شهما  مكمالن  وال��وئ��ام  ال�شالم  اأن  ط��الل 

بني  الديني  الوئام  خلق  ال�شالم  �شاد  اإذا  واأن��ه 

واإعالميا  تربويا  تاأ�شي�شا  يتطلب  الذي  دي��ان  الأ

الوئام  ن��دوة  رعايته  لدى  �شموه  وق��ال  وثقافيا. 

يجمع  ما  اإن  اجلامعة  يف  دي���ان  الأ بني  الديني 

يفرقها،  مما  بكثري  اأك��ر  ال�شماوية  الديانات 

والبطالة  الفقر  اأن مواجهة م�شاكل  اإىل  م�شريا 

العامل  والظلم وغريها يف دول  واجلوع واجلهل 

حتتاج اإىل اإرادة جامعة فحواها الوئام.
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ال��دك��ت���ر ال��ط���ي�����ض��ي:

خ��م�����ض��ة م���اي���ني دي��ن��ار

ل���ت���ط����ي���ر وحت���دي���ث

ردن�����ي�����ة« م���راف���ق »االأ

ه��������������ذا ال�������ع�������ام
اجلامع����ة- اأعلن رئي�س اجلامعة الدكتور 

باب  لفتح  اجلامعة  توجه  عن  الطوي�شي  ع��ادل 

كفياء لتعزيز الكادر التدري�شي  تعيني املدر�شني الأ

يف كليات اجلامعة ومعاهدها العلمية.

التدري�شية  الهيئات  لقائه  خ��الل  واأ���ش��اف 

هذا  اأن  العلمية  واملعاهد  ن�شانية  الإ الكليات  يف 

التوجه جاء لوقف نزف املدر�شني من اجلامعة 

لتحويل  املطلوبة  وامل�شتويات  املعايري  ولتحقيق 

ردنية جلامعة بحثية بحلول العام 2015. الأ

 جانب من ندوة الوئام الديني
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يكن  حداد  منى  الدكتورة  مناف�شته  على  �شوتًا 

ح�شلت  التي  لبنان  يف  اجلنان  جامعة  رئي�شة 

على 13 �شوتًا. فيما فاز كل من

من املوؤمتر



� زيارات ووفود

...ويلتقي ال�ضفري ال�ضيني

رئي�س  اأك��د  اجلامع����ة-  

اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ع����ادل 

ال��ط��وي�����ش��ي ح��ر���س اجل��ام��ع��ة 

اجلامعات  على  النفتاح  على 

دول  جامعات  ومنها  العاملية 

�شالمي.  العامل الإ

�شفري  لقائه  خالل  واأ�شار 

»دان���و  ال�����ش��الم  دار  ب���رون���اي 

بادوكا حجي« و�شفري جمهورية 

بنغالد�س حممد ف�شل الكرمي 

عطية  �شالمية  الإ باك�شتان  جمهورية  و�شفرية 

اجلامعة  ترحيب  اإىل  ح��ده  على  ك��اًل  حممود 

ل  فيها  للدرا�شة  بالدهم  من  طلبة  با�شتقبال 

العربية  اللغة  تعليم  بربامج  اللتحاق  �شيما 

الط�ي�ضي يلتقي �ضفراء بروناي وبنغاد�ش

وب��اك���ض�ت�������ان 

�شالمية.  والدرا�شات الإ

�شفري  الطوي�شي  ال��دك��ت��ور  ل��ق��اء  وخ���الل 

عالقات  بناء  اإمكانية  يف  البحث  مت  بروناي 

علمية منوذجية بني اجلامعة وجامعة ال�شلطان 

يف  �شالمية  الإ علي  ال�شريف 

بروناي.

اجلامعة  رئ��ي�����س  وع��ر���س 

التحولت  بنغالد�س  ل�شفري 

�شهدتها  ال��ت��ي  وال���ت���ط���ورات 

فرع  اإن�����ش��اء  ومنها  اجل��ام��ع��ة 

اجلامعة يف العقبة اإ�شافة اإىل 

يركز  ال��ذي  التعليمي  النظام 

على جودة التعليم اجلامعي. 

ف��ي��م��ا اق������رح ال���دك���ت���ور 

اإب��رام  اإمكانية  باك�شتان  و�شفرية  الطوي�شي 

م���ذك���رات ت��ف��اه��م ب��ني اجل��ام��ع��ة وج��ام��ع��ات 

باك�شتانية تت�شمن تبادل زيارات اأع�شاء هيئة 

التدري�س والباحثني والطلبة.

رئي�س اجلامعة م�شتقباًل ال�شفرية الباك�شتانية

اجلمهورية  �شفري  م��ع  الطوي�شي  ال��دك��ت��ور  وب��ح��ث 

الدكتور م�شطفى م�شلح  يرانية يف عمان  الإ �شالمية  الإ

واجلامعات  ردن��ي��ة  الأ بني  املمكنة  التعاون  اأوج��ه  زادة 

يرانية. الإ

على  ال��ب��ل��دي��ن  ق��ي��ادت��ي  ت�شميم  اجل��ان��ب��ان  واأك����د 

خ�شو�شًا  امليادين  خمتلف  يف  التعاون  جم��الت  تطوير 

ردين  الأ ال�شعبني  مل�شالح  خدمة  فيها  والثقافية  العلمية 

يراين. والإ

واأ�شارا اإىل �شرورة تبادل زيارات اأع�شاء هيئة التدري�س 

والباحثني وت�شجيع اإجراء البحوث العلمية امل�شركة التي 

ت�شتهدف تبادل اخلربات والتجارب البحثية يف اجلوانب 

ذات الهتمام امل�شرك.

يراين   ...وال�ضفري االإ

مكتبه  يف  الطوي�شي  الدكتور  التقى  اآخر  جانب  من   

ال�شفري ال�شيني يف عمان »هونغ يانغ يو« حيث مت ا�شتعرا�س 

التعاون القائم بني اجلامعة واجلامعات ال�شينية و�شبل 

تطويرها وتعزيزها.

�شهدتها  التي  التطورات  الطوي�شي  الدكتور  وعر�س 

جنبية  الأ اللغات  تعليم  دائرة  تو�شيع  خ�شو�شًا  ردنية  الأ

من  طلبة  ا�شتقبال  ع��ن  ف�شاًل  ال�شينية  اللغة  ومنها 

جن�شيات عاملية لتعلم اللغة العربية.

الذين  ال�شينيني  الطلبة  اأو���ش��اع  اجلانبان  وبحث 

العلمية.  اجلامعة  ومعاهد  كليات  يف  درا�شاتهم  يتابعون 

للجامعة على م�شاهمتها يف  ال�شفري عن تقديره  واأعرب 

وتنميتها  وال�شني  ردن  الأ بني  ال�شداقة  عالقات  توطيد 

يف �شتى املجالت العلمية والتعليمية والثقافية.



� زيارات ووفود

وروبي بدعم من االحتاد االأ

ردنية«  ا�ضتحداث برنامج ماج�ضتري يف الطاقة املتجددة يف »االأ

اجلامع����ة- اأعلنت اجلامعة عن ا�شتحداث 

برنامج للماج�شتري يف الطاقة املتجددة بالتعاون 

وبدعم  وموؤتة  والتكنولوجيا  العلوم  جامعتي  مع 

وروبي . من الحتاد الأ

 وي�شارك يف امل�شروع ثالث جامعات اأوروبية 

يطالية وجامعة دورام يف  هي جامعة �شابينزا الإ

اإجنلرا وجامعة لوند ال�شويدية.

 ووق����ع رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع���ادل 

يف  ط��ار  الإ ه��ذا  يف  التفاهم  مذكرة  الطوي�شي 

خرى  روما كما وقعها ممثلون عن اجلامعات الأ

وروبي . والحتاد الأ

الحت��اد  يقدم  التفاهم  م��ذك��رة  ومب��وج��ب   

وروبي مبلغ مليون وثالثمائة األف يورو لدعم  الأ

�شيتم  ال��ذي  املذكور  املاج�شتري  برنامج  اإن�شاء 

اجلامعات  يف  توطينه 

ت�شارك   بينما  ردنية  الأ

يف  خ��رى  الأ اجلامعات 

الفنية  امل�شورة  تقدمي 

كادميية والتخطيط  والأ

للم�شروع .

اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 

ي�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ربن���ام���ج 

ث��الث��ني ط��ال��ب��ًا يف كل 

الثالث  اجلامعات  من 

مدة  ه��ي  ���ش��ن��وات  ث��الث  م���دار  على  امل�شاركة 

وروبي للربنامج. الدعم الأ

مو�شوعات  يف  ال��دار���ش��ون  و�شيتخ�ش�س 

النا�شئة  املتجددة  الطاقة  يف  العلمي  البحث 

حيث  املياه  اأو  الرياح  اأو  ال�شم�شية  الطاقة  عن 

ردين القن�ضل االأ

ردنية«  يف اأملانيا يزور »االأ

الدكتور الطوي�شي ممثاًل اجلامعة

اجلامعة  رئي�س  التقى  اجل��ام��ع��ة-  

الدكتور عادل الطوي�شي القن�شل الفخري 

ردن يف اأملانيا  » كالو�س غيليت�شن«. لالأ

وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���س 

�شهدت  التي  ملانية  الأ ردنية  الأ العالقات 

من����وًا م�����ش��ط��ردًا يف ���ش��ائ��ر امل��ج��الت 

خ�شو�شًا التعليمية منها .

م�شرية  الطوي�شي  الدكتور  وع��ر���س 

التعاون بني اجلامعة وجامعات وموؤ�ش�شات 

اهتمام  اإىل  اإ���ش��اف��ة   مل��ان��ي��ة  الأ التعليم 

ملانية باعتبارها  اجلامعة بتدري�س اللغة الأ

اإحدى اللغات العاملية املهمة.

�شبل  حول  النظر  وجهات  تبادل  ومت 

اجلامعة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  تطوير  اإم��ك��ان��ي��ة 

ملانية. وموؤ�ش�شات التعليم العايل الأ

من  واح��دة  على  الربنامج  يركز  اأن  املتوقع  من 

ردن��ي��ة  الأ اجلامعات  م��ن  ك��ل  يف  الطاقة  اأن���واع 

الثالث كما �شتن�شاأ عن امل�شروع �شراكات بحثية 

يف  املتجددة  الطاقة  موا�شيع  يف  الباحثني  بني 

اجلامعات ال�شت امل�شاركة فيه. 

تعاون علمي وفني بني

ردنية« وجامعة كازاخ�ضتانية  »االأ

اجل���ام���ع���ة- ب���ح���ث رئ���ي�������س اجل��ام��ع��ة 

رئي�شة  لقائه  الطوي�شي خالل  الدكتور عادل 

اإميان  للفنون  الوطنية  كازاخ�شتان  جامعة 

»مو�شفاجايوا« اآفاق التعاون بني اجلامعتني.

واأكد الطرفان خالل اللقاء الذي ح�شره 

»ب��ولت  ع��م��ان  يف  الكازاخ�شتاين  ال�شفري 

ت��ب��ادل  ي��ت��م  اأن  يف  تطلعهما  ���ش��ارب��ن��اي��ي��ف« 

والطلبة  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����ش��اء  زي����ارات 

العلمية  البحوث  اإج��راء  وت�شجيع  والباحثني 

واإقامة ن�شاطات فنية م�شركة.

وتهدف املذكرة بح�شب عميد كلية الفنون 

والت�شميم يف اجلامعة الدكتور حممود �شادق  

اإىل تبادل اخلربات واملعلومات والتجارب يف 

والدراما  وال�شينما  وامل�شرح  املو�شيقى  فنون 

والفنون الب�شرية بني اجلامعتني.

ويف �شياق ذي �شلة قدمت فرقة اجلامعة 

رئي�شة  ترافق  التي  للفنون  الكازاخ�شتانية 

فنيًا  عر�شًا  ردن  ل���الأ زي��ارت��ه��ا  يف  اجلامعة 

و�شاركت  ط���الل.  ب��ن  احل�شن  م���درج  على 

مو�شيقية  مقطوعة  بتقدمي  »مو�شخاجايوا« 

ب��ح�����ش��ور ال���دك���ت���ور ال��ط��وي�����ش��ي وال�����ش��ف��ري 

الكازاخ�شتاين ونواب رئي�س اجلامعة وجمهور 

من طلبة اجلامعة.

ي�شار اإىل اأن »مو�شخاجايوا« حا�شلة على 

لقب الفنانة العاملية من منظمة اليون�شكو.
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الت�قيع على مذكرة تعاون بني

ردنية« وجامعة �ضحار الُعمانية  »االأ

وقعت  اجل��ام��ع��������������ة-  

م��وؤخ��رًا م��ذك��رة ت��ع��اون بني 

�شحار  وج��ام��ع��ة  اجل��ام��ع��ة 

العمانية.

عن  نيابة  املذكرة  ووقع 

الدكتور  رئي�شها  اجلامعة 

ع������ادل ال��ط��وي�����ش��ي وع���ن 

رئي�شها  ���ش��ح��ار  ج��ام��ع��ة 

ال��دك��ت��ور ع��ب��ود ب���ن حمد 

نائب  ب��ح�����ش��ور  ال�����ش��وايف 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

كلية  وعميد  الزعبي  ب�شري 

احلقوق الدكتور غازي اأبو عرابي.

ردن����ي����ة«  ومب���وج���ب امل���ذك���رة ت���ق���دم »الأ

والبحثية  التعليمية  خرباتها  �شحار   جلامعة 

ردنية و�شحار العمانية رئي�شا الأ

العلمية  ال��ب��ح��وث  اإج����راء  يف  واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

وعمليات التدريب والتاأهيل للطلبة الدار�شني.

ال��دك��ت��ور  رح���ب  �شلة  ذي  �شعيد  وع��ل��ى 

زيارات ووفود

ردن���������ي���������ة: االأ

ا������ض�����ت�����ح�����داث

ب��������رن��������ام��������ج 

دب������ل�������م ع������اٍل

دارة ف���������������ي االإ

اجل�����م�����رك�����ي�����ة 

مع  بالتعاون  تعتزم اجلامعة  اجلامع����ة- 

"كانربا"  وجامعة  ردن��ي��ة  الأ اجلمارك  دائ��رة 

يف  عاٍل  دبلوم  برنامج  ا�شتحداث  ال�شرالية 

دارة اجلمركية. الإ

وب��ح��ث رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ادل 

اجلمارك  ع��ام   مدير  لقائه  خالل  الطوي�شي 

مدير  وم�شاعد  ال�شرايرة  قا�شم  غالب  اللواء 

اجلمارك  وق��ان��ون  ال�شريبة  درا���ش��ات  مركز 

ك��ان��ربا »ج���ان ه����اورد«  اجل��وان��ب  يف جامعة 

يف  املتعلقة  وال��ف��ن��ي��ة  داري������ة  والإ ك��ادمي��ي��ة  الأ

الربنامج .

اأن  املتوقع  م��ن  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 

اجلامعي  العام  مطلع  فيه  التدري�س  يبا�شر 

اجلمارك  دائ��رة  احتياجات  �شد  اإىل  املقبل 

ردنية باملوارد الب�شرية املوؤهلة علميًا وعمليا  الأ

خالل  من  واقت�شادية  ب�شرية  تنمية  وحتقيق 

ن�شر املعرفة اجلمركية.

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

عمال الدكتور مو�شى اللوزي وامل�شت�شار  كلية الأ

وعميد  اجل���ازي  اإب��راه��ي��م  الدكتور  القانوين 

اأكادميية اجلمارك العميد خالد ربابعة اإعداد 

ط���راف  م�����ش��ودة مل��ذك��رة ت��ع��اون ت��وق��ع ب��ني الأ

الدرا�شية  وامل�شاقات  اخلطط  حتدد  الثالثة 

معتمدة  �شاعة   )24( يت�شمن  الذي  للربنامج 

اإجبارية  و)6( �شاعات اختيارية  منها )18( 

دارة العامة والدرا�شات اجلمركية . يف الإ

اإقامة  بفكرة  الطوي�شي  الدكتور  ورح��ب 

عمال  الأ كلية  �شيوطن يف  الذي  الربنامج  هذا 

موؤكدًا دعم اجلامعة لتوجهات دائرة اجلمارك 

موؤ�ش�شة  تكون  اأن  يف  روؤيتها  لتحقيق  ردنية  الأ

وطنية رائدة يف تقدمي خدمات جمركية عالية 

اجلودة لكافة املتعاملني معها .

العلمية  ب��اخل��ربات  ال�����ش��راي��رة  واأ����ش���اد 

خدمة  يف  ور�شالتها  اجلامعة  يف  امل��راك��م��ة 

الربنامج  اأن  اإىل  م�شريًا  الوطنية  التنمية 

و�شيتم  قليم،  الإ دول  يف  نوعه  من  ول  الأ يعّد 

ال�شرق  م��ن  فيه  للدرا�شة  ط��الب  ا�شتقطاب 

و�شط و�شمال اإفريقيا. الأ

ال��ط��وي�����ش��ي ب��ت��ق��دمي ك��اف��ة 

املنا�شب  ال��دع��م  اأ���ش��ك��ال 

انطالقا  ���ش��ح��ار  جل��ام��ع��ة 

التاريخية  ال��ع��الق��ات  م��ن 

ال���را����ش���خ���ة اجل������ذور بني 

البلدين.

ال�شوايف  الدكتور  واأكد 

على  �شحار  جامعة  حر�س 

ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد حم��دود 

م���ن اجل���ام���ع���ات ال��ع��امل��ي��ة 

ردنية يف  الأ ومنها اجلامعة 

باحلقوق  تتعلق  كلية  اإن�شاء 

اإجنازات  من  ردنية«  »الأ ملا حققته  القانون  اأو 

قليمية  والإ املحلية  امل�شتويات  كافة  علمية على 

والدولية.



� زيارات ووفود

لدعم  »زي���ن«  �شركة  ت�شتعد  اجلامع����ة- 

تنفذها  وخ��دم��ي��ة  وب��ح��ث��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  م�����ش��اري��ع 

اجلامعة.

جاء ذلك خالل لقاء رئي�س اجلامعة الدكتور 

عادل الطوي�شي وفدًا من ال�شركة برئا�شة  الرئي�س 

بح�شور  اجلابر  املالك  عبد  الدكتور  التنفيذي 

مدير وحدة الإعالم والعالقات العامة والثقافية 

الدكتور مهند املبي�شني.

ردنية«  تعاون بني زين و»االأ
واأطلع الدكتور الطوي�شي الوفد ال�شيف على 

خ�شو�شًا  امل�شتقبلية  وتطلعاتها  اجلامعة  روؤي��ة 

حتولها جلامعة بحثية ت�شتهدف خدمة قطاعات 

من  احتياجاتها  و�شد  الوطنية  نتاج  والإ التنمية 

البحوث العلمية املتخ�ش�شة.

جم��الت  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى 

اإن�شاء  �شيما  ل  الطرفني  بني  املمكنة  التعاون 

بداع العلمي واإمكانية م�شاهمة زين  حا�شنة لالإ

يف دعم م�شاريع اإبداعية وثقافية واإعالمية.

من  حزمة  اجل��اب��ر  الدكتور  عر�س  ب���دوره 

من  زي��ن  �شتنفذها  التي  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات 

التقنيات  باأحدث  �شبكتها  نطاق  تو�شيع  خالل 

ومنها  وا�شعة  قطاعات  تخدم  التي  اجل��دي��دة 

زين  �شركة  ا�شتعداد  موؤكدًا  التعليمي  القطاع 

خدمة  اجلامعة  تنفذها  تنموية  م�شاريع  لدعم 

لطلبتها والباحثني فيها.

الدكتور الزعبي وال�شفري الفنزويلي

ردنية«  مذكرة تفاهم بني »االأ
ودي�ان املظامل  

ودي���وان  اجلامعة  وق��ع��ت  اجلامع����ة- 

لتفعيل  اأ�شا�شًا  لتكون  تعاون  مذكرة  املظامل 

الر�شيدة.  واحل��اك��م��ي��ة  الت�شاركية  م��ب��ادئ 

ومب��وج��ب امل���ذك���رة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا ن��ي��اب��ة عن 

الطوي�شي  ع��ادل  الدكتور  رئي�شها  اجلامعة 

له الكردي يتعاون  وعن الديوان رئي�شه عبد الإ

واملطبوعات  �شدارات  الإ ويتبادلن  الفريقان 

والبيانات  والزيارات  واملعلومات  والن�شرات 

ما  ح��دود  يف  منهما  ي  لأ وال��الزم��ة  املتاحة 

ي�شمح به القانون.  واأو�شح الدكتور الطوي�شي 

اجلامعة  ���ش��م��اح  ع��ل��ى  ن�شت  امل���ذك���رة  اأن 

مرافقها  م��ن  بال�شتفادة  ال��دي��وان  ملوظفي 

العلمي  البحث  لغايات  مكتبتها  خ�شو�شًا 

اإىل جانب عقد لقاءات تعريفية دورية لطلبة 

وا�شتعر�س  امل��ظ��امل.   دي��وان  ب��دور  اجلامعة 

يف  خمت�شة  كجهة  ال��دي��وان  مهام  ال��ك��ردي 

القرارات  من  باأي  املتعلقة  بال�شكاوى  النظر 

اأفعال المتناع  اأو  اأو املمار�شات  ج��راءات  والإ

العامة  دارة  الإ عن  ال�شادرة  منها  اأي  عن 

تعاون  اإىل  امل��ذك��رة  واأ���ش��ارت  موظفيها.  اأو 

داري لدى  الفريقني يف تطوير اآلية التظلم الإ

ويعزز  العامة  امل�شلحة  يخدم  مبا  اجلامعة 

مبادئ ال�شفافية وامل�شاءلة اإ�شافة اإىل تعاون 

اجلامعة مع الديوان يف اإن�شاء �شندوق لتكافوؤ 

ال�شامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذًا  الفر�س 

وتكافوؤ  وامل�����ش��اواة  العدالة  م��ب��ادئ  ب��اإر���ش��اء 

الفر�س على اأ�شا�س الكفاءة والإجناز وتعميق 

هذه املبادئ واملفاهيم يف ثقافتنا الوطنية. 

بحث تاأ�ضي�ش كر�ضي ب�ليفاري

ردنية«  يف »االأ

�شراكة  بناء  اجلامعة  تعتزم  اجلامعة- 

لتاأ�شي�س  الفنزويلية  البوليفارية  اجلامعة  مع 

يف  البوليفارية  للدرا�شات  كر�شي)برنامج( 

اجلامعة.

وال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

عمان  يف  الفنزويلي  ال�شفري  ال��زع��ب��ي  ب�شري 

هذا  تنفيذ  اآل��ي��ات  وبحثا  »فاو�شتوفرينانديز« 

امل�شروع.

وتدار�س اجلانبان اإمكانية م�شاهمة اجلامعة 

يف اإن�شاء معهد الدرا�شات العربية املنوي اإن�شاوؤه 

يف اجل��ام��ع��ة ال��ب��ول��ي��ف��اري��ة خل��دم��ة اجل��ال��ي��ات 

العربية يف فنزويال ودول اأمريكا الالتينية .

ورحب الدكتور الزعبي بفكرة اإبرام مذكرة 

ردنية واجلامعة البوليفارية تركز  تفاهم بني الأ

اإج��راء  وت�شجيع  والطلبة  املدر�شني  تبادل  على 

املياه  قطاعات  يف  متخ�ش�شة  علمية  بحوث 

الدكتور  وعر�س  الجتماعي.  والعمل  والطاقة 

البحث  ثقافة  تعزيز  يف  اجلامعة  روؤي��ة  الزعبي 

بالده  جامعات  رغبة  ال�شفري  اأكد  فيما  العلمي 

بتو�شيع نطاق التعاون العلمي مع اجلامعة. 



� زيارات ووفود

فرع  رئي�س  اجلامعة  رئي�س  نائب  بحث  اجلامع����ة- 

تطوير  وخبري  الزعبي  ب�شري  الدكتور  العقبة  يف  اجلامعة 

التعاون  اأوجه  ردن »جوزيف رودي«  الأ ال�شياحة يف  م�شروع 

املمكنة بني امل�شروع وكلية ال�شياحة يف الفرع.

وجرى خالل اللقاء الذي ح�شره القائم باأعمال عميد 

اإبرام مذكرة  اإمكانية  �شليم حنظل  الدكتور  ال�شياحة  كلية 

والتجارب  تبادل اخلربات  على  تركز  اجلانبني  بني  تعاون 

يف  امل�شروع  اإ�شهام  عن  ف�شاًل  ال�شياحة  قطاع  يف  املتعلقة 

تدريب وتاأهيل طلبة الكلية يف م�شمار ال�شناعة ال�شياحية. 

واأ�شار الدكتور الزعبي اإىل اأهمية امل�شروع الذي يوفر فر�شًا 

ردين مبا  لبناء منظومة متكاملة لتطوير املنتج ال�شياحي الأ

يف  العاملية  والجتاهات  والتطورات  التحولت  مع  يتالءم 

ال�شياحة وال�شفر. بدوره اأ�شاد رودي بتوجهات اجلامعة نحو 

بالقطاع  النهو�س  ت�شتهدف  التي  ال�شياحية  العلوم  تطوير 

ميدان  يف  خ�شو�شًا  احتياجاته  وتلبية  ودعمه  ال�شياحي 

البحث العلمي.

تعاون بني »اأردنية« العقبة وم�ضروع 

ردين  تط�ير ال�ضياحة االأ

مدير عام م�ضت�ضفى اجلامعة يلتقي وفدًا 

مريكي  من بنك العي�ن االأ
الدكتور  اجلامعة  م�شت�شفى  ع��ام  مدير  التقى  اجل��ام��ع��ة-   

البنك  مدير  مريكي �شم  الأ العيون  بنك  وفدًا من  جملي حميالن 

كيفن رو�س وم�شوؤولة التدريب كر�شتني ميكوي بح�شور مدير بنك 

ردين الدكتور معاوية البدور.  العيون الأ

مع  التعاون  اأفق  بحث  بهدف  للم�شت�شفى  الوفد  زيارة  وجاءت 

ردنية  الأ اجلامعة  م�شت�شفى  من  يتخذ  الذي  ردين  الأ العيون  بنك 

اجلامعة  م�شت�شفى  اأن  اإىل  حميالن  الدكتور  واأ���ش��ار  ل��ه.  م��ق��رًا 

1979معربًا  العام  يف  تاأ�شي�شه  منذ  ردين  الأ العيون  بنك  يحت�شن 

ردين ملا فيه م�شلحة  عن رغبته يف ال�شتمرار بدعم بنك العيون الأ

الوطن واملنطقة العربية. واأ�شار الدكتور حميالن �شكره اإىل جهود 

مناء رئي�س جمعية اأ�شدقاء بنك  مري رعد بن زيد كبري الأ �شمو الأ

العيون املتوا�شلة يف جمال دعم البنك وتعزيز فكرة وثقافة التربع 

عن  الزائر  الوفد  واأع��رب  ردين.   الأ ال�شعب  اأبناء  بني  بالقرنيات 

ردين،   الأ العيون  بنك  اإليه  و�شل  الذي  املتقدم  بامل�شتوى  �شعادته 

اأن هذا البنك يعترب منوذجًا متميزًا يف ال�شرق  اإىل  اأ�شار الوفد  و 

على  وعقدت  فنيًا.   البنك  بدعم  رغبته  الوفد  واأب��دى  و���ش��ط.  الأ

هام�س الزيارة ور�شة تدريبية على جهاز فح�س القرنيات املتربع 

به حمليًا.

ردنية«  دارة احلك�مية يف »االأ بحث اإن�ضاء اأكادميية لاإ
اجلامعة- التقى كل 

الدرا�شات  كلية  عميد  من 

ال��دول��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

كلية  وع��م��ي��د  م�����ش��احل��ة، 

مو�شى  ال��دك��ت��ور  ع��م��ال  الأ

اللوزي يف اجلامعة اخلبري 

�شرايل »مارك اإيفات�س«  الأ

دارة  الإ مدر�شة  موؤ�ش�س 

�شرالية. احلكومية الأ

وب�����ح�����ث ال����دك����ت����ور 

م�شاحلة والدكتور اللوزي 

مع ال�شيف اإمكانية اإن�شاء 

ردن على غرار  دارة احلكومية يف الأ اأكادميية لالإ

دارة احلكومية يف جامعة  لالإ كيندي  كلية جون 

مريكية. هارفارد الأ

اإن�شاء  اأهمية  اإن  م�شاحلة  الدكتور  وق��ال 

تكون  اأن  تكمن يف  دارة احلكومية  ل��الإ اأكادميية 

داري  هناك قاعدة فكرية يف جمال التطوير الإ

اأو معهد يتم من خالله تركيز البحوث يف جمال 

تطوير القطاع العام وحت�شني اأدائه.

م������ن ج����ان����ب����ه ق����ال 

ال��دك��ت��ور ال��ل��وزي اإن���ه من 

ويل  الأ ال��ت��ب��اح��ث  خ���الل 

يقدم  اأن  على  التفاق  مت 

درا�شة  �شرايل  الأ اخلبري 

اأه��داف  لبحث  تف�شيلية 

ه���ذا امل��ع��ه��د، واإم��ك��ان��ي��ة 

تنفيذ براجمه، وامل�شاقات 

يف  تدر�س  اأن  ميكن  التي 

هذا املجال.

 يذكر اأن هذه الفكرة 

ت���ي ب��ال��ت��ع��اون م���ا بني  ت���اأ

اإطار  يف  العام  القطاع  تطوير  ووزارة  اجلامعة 

دارية  عداد وتاأهيل وتطوير القيادات الإ �شعيها لإ

متكاملة  برامج  وو�شع  العام،  القطاع  يف  العليا 

لتطوير هذه القيادات على كافة امل�شتويات.

�شرايل الدكتور م�شاحلة ملتقيًا الوفد الأ



� �ضاءات اإ

جمل�ش عمداء اجلامعة يخف�ش بع�ش العق�بات

وي�ضتبدل بها دورات يف مهارات حياتية

اجل��ام��ع��������������ة- خ��ف�����س جم��ل�����س ع��م��داء 

اجل��ام��ع��ة ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا بحق 

جمموعة من الطلبة ممن �شاركوا يف اأعمال 

طلبة  احت��اد  انتخابات  عقب  حدثت  �شغب 

اجلامعة.

وق���ال رئي�س اجل��ام��ع��ة  ال��دك��ت��ور ع��ادل 

الطوي�شي يف ت�شريحات �شحفية اإن املجل�س 

الف�شل  عقوبات  بتخفي�س  ق���رارات  اتخذ 

الف�شل  اإىل  امل�شتاأنفني  للطلبة  النهائي 

املوؤقت ملدة اأربعة ف�شول، فيما �شمح جلميع 

الف�شل  عقوبات  بهم  اأوقعت  الذين  الطلبة 

عقوبة  تخفي�س  مت  م��ن  فيهم  مب��ن  امل��وؤق��ت 

الف�شل النهائي لهم با�شتبدال ف�شل  درا�شي 

دورة  باجتياز  العقوبات  ف�شول  من  واح��د 

يف م��ه��ارات احل��ي��اة والت�����ش��ال ل��دى مركز 

متخ�ش�س حتدده اجلامعة .

املجل�س  اأن  الطوي�شي  الدكتور  واأ�شاف 

خف�س اأي�شا الغرامات املالية املفرو�شة على 

عرب  املجل�س  اأن  موؤكدًا  الن�شف  اإىل  الطلبة 

التي �شدرت بحق  باأن العقوبات  عن قناعته 

هوؤلء الطلبة ات�شمت بالعدالة اإل اأن املجل�س 

بعاد الربوية والجتماعية. اأخذ بالأ

بتنفيذ  املجل�س  اأو�شى  �شياق مت�شل  ويف 

�شكلت  التي  التح�شريية  اللجنة  تو�شيات 

ملعاجلة العنف اجلامعي التي راأ�شها الدكتور 

اللجنة  تو�شيات  وتركزت  ال�شمادي،  جميل 

اإر�شاد  مركز  اإن�شاء   -: اأهمها  حم��اور  على 

النظر  واإعادة  للطلبة،  تربوي  وتوجيه  نف�شي 

بربنامج  وربطها  الوطنية  الربية  م��ادة  يف 

خدمة املجتمع، وت�شغيل الطلبة داخل احلرم 

اجلامعي، وتفعيل دور عمادة �شوؤون الطلبة، 

امل�شتجدين،  للطلبة  توجيهية  برامج  وعقد 

ع�شاء هيئة التدري�س  واإ�شدار مدونة �شلوكية لأ

وت��ط��وي��ر اأ���ش��ال��ي��ب��ه��م، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ات��خ��اذ 

التمييز  ب��اإل��غ��اء  الكفيلة  ال��الزم��ة  ال��ت��داب��ري 

ورب��ط  الطلبة،  �شد  ك���ادمي���ي  والأ داري  الإ

�شرية  بح�شن  للطلبة  املقدمة  املنح  ا�شتمرار 

جمل�س  تعليمات  يف  النظر  واإع��ادة  ال�شلوك، 

احتاد الطلبة يف اجلامعة لتكون مدة املجل�س 

�شنتني ولي�س �شنة واحدة، ومراجعة �شيا�شات 

التعليم  وزارة  وقيام  اجلامعات،  يف  القبول 

بني  وطنية  �شنوية  م�شابقات  بتنظيم  العايل 

اجلامعات، واإعادة النظر يف نظام العقوبات 

ن��ذار  الإ عن  بديلة  بعقوبات  التفكري  باجتاه 

خمتلفة  عقوبات  ت�شمل  بحيث   الف�شل،  اأو 

�شافة  بالإ الجتماعية،  اخلدمة  اأن���واع  من 

تاأهيل نف�شي  اإىل برامج  اإخ�شاع الطلبة  اإىل 

وتربوي اأو اجتماعي.

تعديل طفيف على منح 

درجة املاج�ضتري  

اآخ���ر ع���دل جمل�س ع��م��داء  م��ن ج��ان��ب 

اجلامعة خالل اجلل�شة التي عقدها برئا�شة 

تعليمات منح درجة  الدكتور  رئي�س اجلامعة 

املاج�شتري يف اجلامعة.

)18/ب/1(  امل��ادة  ن�س  التعديل  وطال 

بحيث اأ�شبح: يجوز حتويل الطالب من م�شار 

الربنامج  �شمن  الر�شالة  م�شار  اإىل  ال�شامل 

 )12( اأنهى  قد  يكون  اأن  �شريطة  ال��واح��د، 

�شاعة معتمدة من خطته الدرا�شية واأن يكون 

قل. املعدل الراكمي )3( نقاط على الأ

م�شرف  توافر  التعديل  هذا  يف  وا�شرط 

الطلبة  اختيار  ويكون  الطالب،  ر�شالة  على 

ح�شب  تناف�شيا  للتحويل  املتقدمني  بني  من 

معدلتهم الراكمية. 

الط�ي�ضي: ال�ضماح 

ردنية«  بانتقال طلبة »االأ

اإىل اأردنية العقبة 

عمداء  جمل�س  �شمح  مت�شل  �شعيد  وعلى 

اإىل  عمان  يف  اجلامعة  طلبة  بانتقال  اجلامعة 

فرع اجلامعة يف العقبة. وعدل املجل�س مبوجب 

ع��ادل  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  رئي�س  اأ���ش��دره  بيان 

الطوي�شي املادة )24اأ( من تعليمات منح درجة 

 )4( البند  باإ�شافة  اجلامعة  يف  البكالوريو�س 

مكان انتقال الطلبة  التايل اإليها بحيث اأ�شبح بالإ

اإىل فرع اجلامعة يف العقبة بعد اأن ينهي الطالب 

قل وحت�شب له  درا�شة ف�شل درا�شي واحد على الأ

ال�شاعات املعتمدة التي اأمتها بنجاح وفق اخلطة 

الدرا�شية للتخ�ش�س الذي �شينقل اإليه. بيد اأن 

الدكتور الطوي�شي اأو�شح اأن عالمات هذه املواد 

ل تدخل يف ح�شاب املعدل الراكمي يف اجلامعة 

فرع العقبة.
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الدكتور  رئي�س اجلامعة  اأزاح  اجلامع����ة- 

جدارية  لوحة  ع��ن  ال�شتارة  الطوي�شي  ع��ادل 

اإيذانًا ببدء الحتفالت بعيد ميالد قائد الوطن 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين.

طلبة  �شممها  التي  اجل��داري��ة  جانب  واإىل 

املر�شم اجلامعي اأقيم معر�س �شامل �شم �شورا 

جلاللته تربز ن�شاطاته ومبادراته.

حمتويات  على  الطوي�شي  الدكتور  واط��ّل��ع 

معر�س اأجهزة ذوي الحتياجات اخلا�شة الذي 

مع  بالتعاون  الطالبي  ر���ش��اد  الإ دائ��رة  اأقامته 

امللكية  الطبية  واخلدمات  التاأهيل  علوم  كلية 

وت�شمن حا�شوبًا ناطقًا خلدمة الطلبة املكفوفني 

وم�شحفًا مكتوبًا بطريقة )برايل(.

و�شاهد الدكتور الطوي�شي واحل�شور معر�س 

اجلامعي  املر�شم  اأقامه  ال��ذي  الت�شكيلي  الفن 

فيها  ا�شركت  فنية  لوحة   )55( على  وا�شتمل 

ردن��ي��ة  الأ البيئة  واأظ���ه���رت  م��ت��ع��ددة  م��دار���س 

�شادقة  عفوية  م��ن  ب��ه  تتميز  وم��ا  بتجلياتها 

ومعرّبه.

عن  ال�����ش��ت��ارة  الطوي�شي  ال��دك��ت��ور  واأزاح 

ردين وهي عبارة عن اأربع  »بانوراما« للراث الأ

�شوؤون  ع��م��ادة  مبنى  داخ��ل  اأقيمت  ج��داري��ات 

الطلبة.

وج��اب��ت ����ش���وارع احل����رم اجل��ام��ع��ي فرقة 

ردنية وهي تعزف  مو�شيقات القوات امل�شلحة الأ

و�شط  وتراثية  وطنية  غ��ان  لأ مو�شيقية  اأحل��ان��ًا 

اجلامعة  وطالبات  ط��الب  من  املئات  م�شاركة 

ابتهاجًا بهذه الفرحة العزيزة والغالية.

والرق�س  ال��دب��ك��ة  حلقات  الطلبة  واأق����ام 

فيما  امللك  جاللة  ميالد  بعيد  ابتهاجًا  ال�شعبي 

اأزي��اء  اجلامعة  طالبات  من  جمموعة  عر�شت 

يف  وبلدات  ق��رى  بها  ا�شتهرت  �شعبية  تقليدية 

حمافظات اململكة.

الدائرة  مع  بالتعاون  اجلامعة  نادي  واأق��ام 

اجلامعة  رئي�س  بح�شور  فنيًا  حفاًل  الثقافية 

يف  فنيًا  عر�شًا  اجلامعة  وك��ورال  فرقة  وقدمت 

داء اجلماعي قدمت خالله اأغاين وطنية. الأ

باملحا�شرات  الح��ت��ف��ايل  ���ش��ب��وع  الأ وزخ���ر 

الوطنية والطبية والتوعوية، ومب�شابقات ثقافية 

يف  اململكة  �شهدته  ال��ذي  التطور  مراحل  ح��ول 

و�شاركت  ال��ث��اين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  عهد 

وبطولت  ن�شاطات  يف  الطلبة  ���ش��وؤون  ع��م��ادة 

ريا�شية يف األعاب كرة ال�شلة واألعاب قوى اإ�شافة 

اإىل بطولت كرة الطائرة والكاراتيه.

وافتتح عميد �شوؤون الطلبة الدكتور �شالمة 

املعر�س  اجلامعة  رئي�س  عن  مندوبًا  النعيمات 

املركز  يف  اأقيم  الذي  الت�شكيلي  الفني  الراثي 

اجلامعة،  مع  بالتعاون  بعمان  امللكي  الثقايف 

املر�شم  لطلبة  فنية  اأع��م��ال  املعر�س  وت�شمن 

ردنية  اجلامعي ور�شومات م�شتوحاة من البيئة الأ

التي تزخر بجماليات يف طبيعة مكوناتها خالل 

حقب تاريخية متفاوتة.

اللوزي و�شط  و�شام وح�شام  الفنانان  وقدم 

الغالية  املنا�شبة  بهذه  لفت  جماهريي  ح�شور 

اأغاين وطنية.

اجلامعة  رئي�س  ن��واب  الحتفالت  وح�شر 

ال�شو�شان  ���ش��ال��ح  اجل��ام��ع��ة  ل���واء  وم��ت�����ش��رف 

خ�����ال احتف�����االت ال�ج��ام������������ع����ة ب�م�ي����اد ال�ق��ائ��������د

ردين الط�ي�ضي يزيح ال�ضتار عن جدارية و»بان�راما« للرتاث االأ

ردنية: وقف����ة وف����������������������اء لل�طن والقائد  االأ

طلبة  م��ن  امل��ئ��ات  احت�شد  اجل��ام��ع��ة- 

اجلامعة اأمام البوابة الرئي�شية وفاًء للوطن 

العقد  متانة  يوؤكد  عفوي  تعبري  يف  والقائد 

بني القائد واأبناء �شعبه الويف.

وق�شائد  كلمات  اإلقاء  اللقاء  وت�شمن 

الطوي�شي واحل�شور اأمام  اجلدارية

�شعرية معرّبة وبث اأغان وطنية، ج�شدت التفاف 

ال�شباب اجلامعي حول القيادة الها�شمية.

زم��الءه��م  كلماتهم  يف  امل��ت��ح��دث��ون  ودع���ا 

مبزيد  التحديات  مواجهة  اإىل  اجلامعة  طلبة 

امل�شلحة  وو�شع  والبتكار  ب���داع  والإ العمل  من 
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طلبة اجلامعة ي�شدحون حبًا ووفاًء ملليكهم

خ�����ال احتف�����االت ال�ج��ام������������ع����ة ب�م�ي����اد ال�ق��ائ��������د

ردين الط�ي�ضي يزيح ال�ضتار عن جدارية و»بان�راما« للرتاث االأ

وجمع  الكليات  وعمداء  اللوزي  �شالح  والنائب 

طلبة  م��ن  وح�شد  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  م��ن 

اجلامعة.

من جانب اآخر اأقام فرع اجلامعة يف العقبة 

بكلمة  ا�شتهل  العزيزة  املنا�شبة  بهذه  احتفال 

األقاها الدكتور الطوي�شي ا�شتذكر فيها بدايات 

عندما  ردن���ي���ة  الأ ال��دول��ة  تاأ�شي�س  فجر  ب���زوغ 

ا�شتقبل الثغر مع بدايات القرن املا�شي طالئع 

اإيذانا  وجحافله  الكربى  العربية  الثورة  جي�س 

ببدء مرحلة جديدة عنوانها الثورة على الظلم 

ن�شان. والنهو�س باملكان والإ

ردنية جناحها  وقال: لقد اأثبتت التجربة الأ

وحققت  وامل�����ش��اواة  ال��ع��دل  م��ب��ادئ  تر�شيخ  يف 

التعليم  ميدان  يف  �شيما  ل  متعددة  اإجن���ازات 

اأح��د  اإن�����ش��اء اجل��ام��ع��ات  ال���ذي �شهد  ال��ع��ايل 

والثقايف  الجتماعي  التغيري  حم��رك��ات  اأب���رز 

اإل  العقبة  يف  اجلامعة  ف��رع  وم��ا  والقت�شادي 

اأن�شئت  التي  الكبرية  اأحد ثمار هذه الإجنازات 

رئي�س  وهناأ  امللك.  جاللة  لتوجيهات  ترجمة 

الزعبي  ب�شري  الدكتور  العقبة  يف  اجلامعة  فرع 

جاللته بهذه املنا�شبة وقال اإننا نفخر باحت�شان 

ردنية يف العقبة وهو  جاللته مل�شروع اجلامعة الأ

ردنية: وقف����ة وف����������������������اء لل�طن والقائد  االأ

ما دفع اجلامعة اإىل بذل اأق�شى درجات العطاء 

لتحقيق روؤية جاللته الذي و�شع بيديه الكرميتني 

من  الثالثني  يف  اجلامعة  حلرم  �شا�س  الأ حجر 

ني�شان لعام 2009. وافتتح معر�س ل�شور جاللة 

امللك عبد اهلل الثاين اإىل جانب افتتاح معر�س 

ثقافة  مديرية  مع  بالتعاون  اأقيم  الذي  الكتاب 

يف  للموؤلفات  معرو�شات  اإىل  اإ�شافة  العقبة، 

حياء  �شتى العلوم املعرفية.  وا�شتمل معر�س الأ

البحرية  العلوم  حمطة  اأقامته  ال��ذي  البحرية 

واملحنطات  البحرية  ح��ي��اء  الأ من  اأج��زاء  على 

واأجهزة ومعدات ت�شتخدم يف الغو�س يف اأعماق 

ريعه  ر�شد  بازارا خرييًا  الطلبة  واأقام  البحار، 

ال�شعبية  للفنون  العقبة  فرقة  وقدمت  للفقراء. 

فقرات فنية م�شتوحاة من بيئة خليج العقبة.

اجلامعة  اأ�شرة  الطوي�شي  الدكتور  و�شارك 

اجلامعة  ح��رم  يف  �شجار  الأ زراع��ة  واحل�شور 

تعبريًا عن قيم الرتباط، فيما قدم فريق �شقور 

املنا�شبة  بهذه  ا�شتعرا�شا جويا  ردنية  الأ امللكية 

حيث �شكلت اأربع طائرات عرو�شا جوية تخللتها 

حركات رائعة قدمها الفريق.

ال�شابق  العقبة  حمافظ  الحتفال  وح�شر 

منطقة  �شلطة  ورئي�س  زري��ق��ات  زي��د  ال��دك��ت��ور 

حممد  املهند�س  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة 

ر�شا  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ون��ائ��ب��ا  �شقر 

احل��وراين  اخليمي  هالة  وال��دك��ت��ورة  اخل��وال��دة 

وع�����دد م���ن م���دي���ري ال����دوائ����ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

واأع�����ش��اء  وال�شعبية  ال��ر���ش��م��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

اجلامعة.  وطلبة  داري��ة  والإ التدري�شية  الهيئتني 

طلبة  من  واملر�شدات  الك�شافة  من  وف��د  وك��ان 

�شلم  قد  للجامعة  التابعة  النموذجية  املدر�شة 

برقية  الطوي�شي  عادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

مرفوعة جلاللة امللك بهذه املنا�شبة الغالية.ويف 

مديرها  بح�شب  املدر�شة  اأقامت  مت�شل  �شياق 

يحيى ال�شمور برناجمًا لالحتفاء بهذه املنا�شبة 

تت�شمن اإقامة ن�شاطات ثقافية وفكرية وفعاليات 

اجتماعية وفنية وريا�شية خمتلفة.

الوطنية العليا يف �شدارة اهتماماتهم.

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  الطلبة  وهناأ 

ع��ي��اد ال��وط��ن��ي��ة م��ع��رب��ني ع��ن اع��ت��زازه��م  ب��الأ

باإجنازات الوطن التي حتققت يف عهد جاللته.

و�شلطان  اخلاليلة  �شلطان  الطالبان  واأك��د 

�شراف على هذه  العطني اللذين �شاركا يف الإ

املبادرة اأن هذه الوقفة الوطنية التي جاءت 

احلكومة  اأنظار  لتوجيه  العت�شامات  بدل 

للطاقات ال�شبابية و�شرورة النهو�س بالقطاع 

ال�شبابي الذي يعترب قوة فاعلة يف املجتمع .
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ردن�ي������ة« حت���ت�ف������������ل ب�ي�����م الك�����رام�������ة »االأ

�ضرائيلي  اخلالدي: »الكرامة« حطمت اأ�ضط�رة التف�ق االإ
واأثبتت اأن الن�ضر على اإ�ضرائيل لي�ش م�ضتحيًا 

خزمي  ال��دك��ت��ور  العقيد  ق��ال  اجل��ام��ع��ة- 

اخلالدي مدير اإذاعة القوات امل�شلحة اإن ذكرى 

يف  كبرية  حت��ول  نقطة  ت�شكل  الكرامة  معركة 

�شرائيلي.  م�شرية ال�شراع العربي الإ

عمادة  عقدتها  حما�شرة  خ��الل  واأ���ش��اف 

اإن  ال��ك��رام��ة،  ب��ذك��رى  احتفاء  الطلبة  ���ش��وؤون 

بني  وعطاء  واإعمار  بناء  اإىل  اآل  الكرامة  ن�شر 

ردنية الواحدة، وو�شف الدكتور  �شرة الأ اأبناء الأ

"اأ�شطورة"  حطم  باأنه  الكرامة  ن�شر  اخلالدي 

�شرائيلي، واأثبت اأن الن�شر الع�شكري  التفوق الإ

العربي على اإ�شرائيل لي�س م�شتحياًل، واإمنا هو 

موؤكد كما اأ�شار جاللة املغفور له باإذن اهلل امللك 

احل�شني طيب اهلل ثراه يف كلمته خالل املوؤمتر 

للمعركة،  التايل  اليوم  ال�شحايف الذي عقد يف 

والتي قال فيها: »لقد كان �شمود اجلي�س العربي 

يف  نوعية  نقلة  ال��ك��رام��ة  معركة  يف  الها�شمي 

القتالية  والقدرة  العالية،  املعنوية  الروح  تنامي 

ردين، وهذا  الأ بها اجلندي  يتمتع  التي  النادرة 

حياة  يف  هامًا  منعطفًا  كانا  والن�شر  ال�شمود 

التفوق  اأ�شطورة  العربية، حتطمت خالله  مة  الأ

ن�شر  اأول  الكرامة  معركة  �شرائيلي..وكانت  الإ

للعرب  العربي امل�شطفوي  مبني يحققه جي�شنا 

عرب �شراعنا الطويل مع اإ�شرائيل، اأثبت خاللها 

اجلي�س العربي اأن الن�شر الع�شكري العربي على 

اإ�شرائيل لي�س م�شتحياًل «.

عر�س  اأهمها  حم��اور  املحا�شرة  وتناولت 

�شرائيلي وللجي�س  اخلطط الع�شكرية للجي�س الإ

�شرائيلي املعلنة وغري  ردين، واأهداف العدو الإ الأ

املعلنة، وعر�س طبوغرايف مل�شرح املعركة �شرقي 

النهر وغربه.  واأبرزت املحا�شرة التي ح�شرها 

النعيمات  �شالمة  الدكتور  الطلبة  �شوؤون  عميد 

واأدارها الدكتور نايف العبدالالت املفارقة بني 

�شرائيلي الذي تكبد خ�شائر يف  خ�شائر العدو الإ

تقريبا،  جريح  و500  قتيال   250 بلغت  رواح  الأ

ردن التي بلغت 87 �شهيدا و180  وبني خ�شائر الأ

جريحا فقط.

احت������������اد ط���ل���ب���ة
اجل��������ام��������ع��������ة
ي��ن��ظ��م اح��ت��ف��ال��ي��ة
ب����ي�����م ال���ك���رام���ة 
احت����اد طلبة  اح��ت��ف��ل  اجل���ام���ع���ة- 

اجلامعة بذكرى معركة الكرامة اخلالدة. 

ح�شره  ال��ذي  الحتفال  برنامج  وا�شتمل 

الطوي�شي  عادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

وال�شعر  الر�شم  يف  متنوعة  فقرات  على 

وعر�س  ن��زال  والإ وامل�شابقات  والت�شوير 

عمال اليدوية.  ور�شم  زياء ال�شعبية والأ الأ

عن  عربت  ت�شكيلية  فنية  لوحات  الطلبة 

اإعجابهم بالروح ال�شت�شهادية التي حتلى 

فيما  املعركة.  اأثناء  ردين  الأ اجلندي  بها 

�شعرية  ق�شائد  الطلبة  م��ن  ع��دد  ق��دم 

اأ�شادت باحرافية ن�شامى القوات امل�شلحة 

ب��الإجن��از  ح��اف��اًل  �شجاًل  �شطروا  ال��ذي��ن 

الع�شكري حمليًا وعربيًا ودوليًا.

بني  فكرية  ثقافية  م�شابقة  واأقيمت 

الطلبة تناولت معلومات وطنية حول تاريخ 

املعركة وجمرياتها ونتائجها الع�شكرية.

لف من طلبة اجلامعة خالل  وعرب الآ

الكرامة  عن  »ع��رب  بعنوان  تواقيع  حملة 

بدماء  وفخرهم  اعتزازهم  عن  بقلمك« 

الت�شحيات ب�شرب  ال�شهداء الذين قدموا 

نادر وعزمية ل تلني.

وجرى خالل الحتفالية اإنزال ع�شكري 

مب�شاركة طلبة اجلامعة اإ�شافة اإىل عر�س 

واإقامة  اليدوية  عمال   والأ ال�شعبي  للزي 

ردنية . جناح للماأكولت ال�شعبية الأ

اجلامعة  اإدارة  جهود  الطلبة  وثمن 

يف غ��ر���س ق��ي��م ال���واج���ب ال��وط��ن��ي جت��اه 

موؤ�ش�شة  طليعتها  ويف  الوطنية  موؤ�ش�شاتنا 

اجلي�س العربي الذي يتوىل اأنبل املهام يف 

احلفاظ على مقدرات الوطن وا�شتقراره.

قد  اجل��ام��ع��ة  طلبة  ميثل  وف��د  وك���ان 

الكرامة اخلالدة وو�شع  زار موقع معركة 

اإكلياًل من الزهور على الن�شب التذكاري 

بتنظيم من عمادة �شوؤون الطلبة.

وتتواىل احتفالت اجلامعة بهذه املنا�شبة الغالية
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ردن�ي������ة« حت���ت�ف������������ل ب�ي�����م الك�����رام�������ة »االأ

�ضاحة �ضهداء الكرامة
�ضرح يليق ب�ضهداء ال�طن 

تف�شل  م��را  وع�شرون  اأربعة  اجلامعة- 

ويتحول  ال�شهداء  ع��امل  ع��ن  اخل��ارج��ي  ال��ع��امل 

ويرجم  نور  اإىل  وال�شورة  �شمت  اإىل  ال�شوت 

النور ال�شماوي اإىل لغة ب�شرية.

لر�شيخ  معر�س  فيها  اأن�شئ  قليلة  اأم��ت��ار 

ذكرى معركة الكرامة اخلالدة لتمر بها امل�شاهد 

قبل الو�شول اإىل القاعدة الكبرية التي �شتنق�س 

من  �شفيحة  على  حفرت  التي  �شماء  الأ عليها 

كاتبًة  اأ�شعتها  لتمر  لل�شم�س  ومواجهة  النحا�س 

�شماء على تلك القاعدة التي خ�ش�شت لهذه  الأ

الغاية وو�شعت يف جو يتالءم وعظمة الفكرة.

على  كانوا  �شباب  لها   ت�شدى  الفكرة  هذه 

مقاعد الدرا�شة يف كلية الهند�شة والتكنولوجيا 

يف اجل��ام��ع��ة.  وع���ن ب��داي��ة امل�����ش��روع حت��دث 

عزايزة  )اأن�����س  وه��م  ت�شميمه  على  العاملون 

وحم��م��د ح��ج��ازي وحم��م��د ع��ب��ي��دات( ع��ن بدء 

تطورت  ثم  ومتوا�شعة،  ب�شيطة  باأفكار  العمل 

على  اأطل  الذي  ال�شباح  ذاك  لتنا�شب  الروؤية 

الكرامة دماًء مازالت  اأر�س  ردن وقد ارتوت  الأ

تروي اأر�شنا بدم ال�شهداء.

الت�شميم  اأن حماور  اإىل  امل�شممون  واأ�شار 

ا�شتملت على تخليد اأ�شماء �شهداء اجلي�س العربي 

وتذكارًا.  معرفيًا  �شجال  لتكون  املعركة  وتوثيق 

واأملحوا اإىل اإ�شفاء روح ال�شهداء اإىل املكان من 

�شماء على خمتلف عنا�شر املوقع  خالل وقوع الأ

ال�شم�س  حركة  ب�شبب  وحجر  و�شجر  ب�شر  من 

معتمة  غرفة  تخ�شي�س  ومت  اليوم،  م��دار  على 

املمر  واإ�شافة  وحدها،  �شماء  الأ بداخلها  لتقع 

الكرامة  معركة  لتاريخ  معر�شا  ليكون  للتدرج 

م�شروع  العربي.  اجلي�س  اإجنازات  من  وغريها 

روؤيته اأن يكون على م�شتوى دويل؛ فكتبت اأ�شماء 

اختريت  اإذ  مبتكرة،  جديدة  بطريقة  ال�شهداء 

بلمعانها  �شماء  الأ كتابة  ال�شم�س حربًا يف  اأ�شعة 

املوقع  لتالئم  ال�شم�س  وبريقها، فدر�شت حركة 

و�شوحها،  وم��دى  باأبعادها  �شماء  والأ والجت��اه 

فقية والعامودية  ومت اختيار زوايا ميل امل�شروع الأ

لت�شقط اأ�شعة ال�شم�س ب�شكل �شبه عامودي على 

اأن�شب  فتكون  الكرامة،  ذك��رى  ي��وم  يف  اللوحة 

وو�شوح،  باإ�شراق  �شماء  الأ فيها  لت�شاهد  فرة 

و�شيتم اإ�شاءة امل�شروع اأثناء الليل .

ث�������ق�������اف�������ي�������ة
ردن����������ي����������ة« »االأ
ب���ذك���رى حت���ت���ف���ل   
ال��������ك��������رام��������ة
اجلامعة- نظمت الدائرة الثقافية يف 

الذكرى  مبنا�شبة  وطنيًا  حفاًل  اجلامعة 

ربعني ملعركة الكرامة اخلالدة. الثالثة والأ

الذي  احلفل  يف  الدائرة  وا�شت�شافت 

ع��ادل  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  رئي�س  ح�شره 

الع�شكريني  ال��ق��ادة  من  ع��ددًا  الطوي�شي 

الذين عاي�شوا يوم الكرامة.

خليف  املتقاعد  العميد  من  كل  وقدم 

امل��ت��ق��اع��د ح�شني  وال��ع��ق��ي��د  ال�����ش��رح��ان 

فيها  حتدثا  املعركة  عن  �شهادة  املحارمة 

عليها  �شار  التي  الع�شكرية  اخلطة  ع��ن 

املغفور  ج��الل��ة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي  اجلي�س 

طيب  طالل  بن  احل�شني  امللك  جاللة  له 

�شرائيلية  الإ القوات  ثراه،التي جعلت  اهلل 

يف  م��َرة  ول  ولأ النار  اإط��الق  وق��ف  تطلب 

�شرائيلي. تاريخ ال�شراع العربي الإ

مدير  مبي�شني  مهند  الدكتور  واألقى 

وحدة الإعالم والعالقات العامة والثقافية 

اإىل  خاللها  م��ن  ن��وه  كلمة  اجلامعة،  يف 

باأهمية  اجلامعي  ال�شباب  وع��ي  �شرورة 

اعتبارها  م��ة  ل��الأ اأع����ادت  ال��ت��ي  امل��ع��رك��ة 

التي  والنك�شات  النكبات  بعد  وهيبتها 

لنت�شارات  فتحًا  فكانت  لها؛  تعر�شت 

ردين  الأ العربي  اجلي�س  خا�شها  لحقة 

ال�شاعر حبيب  بكل ب�شالة واقتدار. وقدم 

الوطنية  ق�شائده  من  جمموعة  الزيودي 

املو�شيقى  فرقة  �شاركت  فيما  املتميزة، 

العربية )كورال اجلامعة( بقيادة الدكتور 

غاين الوطنية.  ن�شال ن�شريات بتقدمي الأ

الطوي�شي  الدكتور  قدم  احلفل  نهاية  ويف 

درع اجلامعة للعميد خليف عواد ال�شرحان 

حبيب  ولل�شاعر  املحارمة  ح�شني  وللعقيد 

الزيودي.

بالتعاون مع مديرية  الدائرة  واأقامت 

اخلا�شة  لل�شور  معر�شًا  املعنوي  التوجيه 

مبعركة الكرامة.

موقع �شاحة �شهداء الكرامة
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اأ. د. عادل الطوي�شي

يف مقابل���ة م�����������ع الد�ض�ت���������ر

الط�ي�ضي: ال رفع للر�ض�م اجلامعية واإج����������������راءات لتح�ضني اأو�ضاع الهيئات التدري�ضية قريبا 

انتزع من �سنوات خربته امللتحمة بالثقافة والتعليم العايل والتكنولوجيا كل الو�سفات 

دارة اجلامعة بكفاءة واقتدار. لر�سخها بطريقة ذكية وحازمة و�سفافة لإ

وهو يعرتف يف حوار مع »الد�ستور« مل يخف فيه اأي نقاط اأنه ما زال يكت�سف بواطن 

ردنية الدكتور عادل الطوي�سي  ردنية ، حيث حر�ص رئي�ص اجلامعة الأ وتفا�سيل اجلامعة الأ

مور ب�سكل �سحيح يوؤهله للرد  األ يقدم على اأي حوار �سحفي تف�سيلي اإل بعد اأن مي�سك الأ

�سئلة بدقة و�سراحة. على الأ

ويف ما يلي بع�ص من مقابلة الد�ستور مع الدكتور الطوي�سي.

اأحداث العنف

�شباب احلقيقية لهذه الظاهرة؟ حدث يف اجلامعة وما جنم من اأحداث عنف تعترب كبرية، فما هي الأ »الد�ستور«: لنتحدث عن الق�شية الأ

 - الطوي�سي: اإن ال�شبب مرتبط بالنتخابات؛ فقد جرت حتالفات على اأ�شا�س ع�شائري بني الطلبة وكتل انتخابية على اأ�شا�س ع�شائري وبعد اأن ظهرت 

مور تتاأزم ملدة اأ�شبوع وانتهت اإىل ما ح�شل اأثناء النتخابات، و�شاهمت  خرى وبداأت الأ النتائج مت توجيه اتهامات باأن هذه الفئة مل تخل�س للفئة الأ

زمة داخل اجلامعة. اأي�شا التدخالت اخلارجية التي حركت الأ

»الد�ستور«: هل اأثر عدم فهم اإيجابيات "الع�شائرية" �شلبا على حرم اجلامعة.. وكيف لنا اأن ناأخذ 

يجابي، وكيف ميكن لنا اأن نخفف من حدتها ال�شلبية؟ من الع�شائرية بعدها الإ

- الطوي�سي: جمتمع اجلامعة هو مراآة للمجتمع اخلارجي وفيه �شلبيات واإيجابيات، وقد �شاهمت 

الفئة العمرية ال�شغرية بتغلغل الع�شائرية بوجهها ال�شلبي اإىل داخل الطلبة وهذا بحاجة اإىل برامج 

لدى  والريادة  والت�شال  احلياة  مهارات  على  تركز  بربامج  �شت�شرع  اأن اجلامعة  واأعلنت  تنويرية. 

مبثابة  لتكون  خرية  الأ حداث  بالأ مبا�شر  ب�شكل  املتورطني  الطلبة  على  و�شرنكز  عام  ب�شكل  الطلبة 

برامج تاأهيلية لهم.

احلر�ص  اأف���راد  »20 من 

للتحقيق  اأحيلوا  اجلامعي 

خ����رة  ح������داث الأ ج����راء الأ

وبع�سهم  تهاونهم  ب�سبب 

الطلبة  ب��ع�����ص  م��ع  ت���واط���اأ 

ع�سائرياً«

اأ�س�س القبول
النظر  اإع���ادة  اإىل  ه��ذا  يقود  هل  »ال��د���س��ت��ور«: 

ال�شدع  ل���راأب  باجلامعات  القبول  اأ�ش�س  يف 

كروؤ�شاء  واأن��ت��م  امللتحقني؟  الطلبة  هويات  يف 

هل  العنف  جرح  على  اأيديهم  و�شعوا  جامعات 

و�شاع؟ تن�شبون بتوجيهات خمتلفة لت�شحيح الأ

- الطوي�سي: هذه �شيا�شة دولة وجمل�س التعليم 

�شورة  لديه  العايل  التعليم  وزي��ر  لكن  العايل، 

ب���اإل���غ���اء  ن���ط���ال���ب  »ول 

ولكن  ال�ستثنائي،  القبول 

ال��ق��ب��ول  ي���ك���ون  اأن  مي���ك���ن 

����س���ح���اب  ال����س���ت���ث���ن���ائ���ي لأ

املعدلت العالية«

�شارة  متكاملة حول الو�شع كامال، ول بد من الإ

اأ�ش�س  ي��ق��ررون  ل  اجل��ام��ع��ات  روؤ���ش��اء  اأن  اإىل 

القبول، وميكن اأن ن�شهم باإقناع اجلهات �شاحبة 

باإيجاد معادلت جديدة ول نطالب  ال�شالحية 

باإلغاء القبول ال�شتثنائي، ولكن ميكن اأن يكون 

العالية  املعدلت  �شحاب  لأ ال�شتثنائي  القبول 

وبالتايل ن�شمن دخول طلبة جيدين للجامعة.

فرع العقبة

ردنية يف العقبة، كيف تراها وما هي الطموحات حولها؟ »الد�شتور«: اجلامعة الأ

- الطوي�شي: فرع اجلامعة بالعقبة بداأ ي�شكل عبئا حقيقيا للمركز بعمان؛ فموازنة العام احلايل �شتة ماليني ون�شف مليون، �شتة ماليني منها عجز، 

خوة امل�شريني، وبداأت بالفعل  فنحن نواجه �شعوبة بجلب طلبة للفرع و�شعوبات بجلب اأع�شاء هيئة تدري�س. 90٪ من اأع�شاء الهيئة التدري�شية من الإ

خوان امل�شريني �شيغادرون ف�شتغلق اجلامعة  ن. واإذا افر�شنا اأن الإ ولويات بالعقبة اإذ اإن الندفاع نحو تاأ�شي�س كليات جديدة توقف الآ اإعادة توزيع الأ

فورا.
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يف مقابل���ة م�����������ع الد�ض�ت���������ر

الط�ي�ضي: ال رفع للر�ض�م اجلامعية واإج����������������راءات لتح�ضني اأو�ضاع الهيئات التدري�ضية قريبا 

اأو�ساع هيئات التدري�س

»الد�شتور«: يقودنا احلوار اإىل احلديث عن ع�شو هيئة التدري�س الذي اأ�شبح بالفرة احلالية ممار�شا لوظيفة ولي�س مبدعا اأو مبتكرا اأو حتى مبادرا 

و�شاع اخلا�شة بهم؟ باأية م�شاريع تطويرية، األي�س هذه موؤ�شرا اإىل �شوء الأ

ع�شاء الهيئة  ول لتويل رئا�شة اجلامعة اأن هنالك ا�شتنزافا كبريا لأ - الطوي�شي: اأدركت منذ اليوم الأ

ع�شاء هيئة التدري�س يف الوقت الذي كانت  التدري�شية. واملفاجئ اأي�شا اأن اجلامعة اأ�شبحت طاردة لأ

دنى على م�شتوى اجلامعات  ي اأ�شتاذ جامعي، واأهم اأ�شباب ذلك تاآكل الدخول وهي الأ فيه اأمنية لأ

ردنية ومل يتم اأي حت�شني على رواتبهم اإل من خالل املوازي الذي طبق العام املا�شي كعالوة لكافة  الأ

مر الذي يفقدها معناها احلقيقي، وهذا يوؤكد  العاملني باجلامعة ومل تدخل بال�شمان الجتماعي، الأ

ع�شاء الهيئة التدري�شية. �شعف احلوافز لأ

هم جامعة اأردنية جتاه هذا الو�شع الذي اعرفت بتفا�شيله؟ »الد�شتور«: ونحن ن�شع اليد على اجلرح احلقيقي، ما احلل وماذا �شتقدم كرئي�س لأ

�شالحات وقد مت تقدمي تقرير فيها، و�شيتم اإجراء تلك التح�شينات  جراءات والإ - الطوي�شي: لقد �شكلت جلنة من عدد من الزمالء وهنالك حزمة من الإ

�شايف خالل الف�شل ال�شيفي، واإدماج املوازي بال�شمان الجتماعي،  قريبا. ومن اأهم هذه املحاور زيادة عائدات البحث العلمي وعائدات العمل الإ

بناء العاملني باجلامعات. وتخفي�س ر�شوم املوازي لأ

اأ���س��ب��ح��ت  اجل��ام��ع��ة  »اإن 

ع�ساء هيئة التدري�ص  طاردة لأ

يف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان��ت فيه 

ي اأ�ستاذ جامعي« اأمنية لأ

جامعة بحثية

»���س��ت��خ��ف�����ص اأع��������داد ط��ل��ب��ة 

األ��ف��ا   20 اإىل  ال���ب���ك���ال���وري���و����ص 

فقط  اآلف   10 اإىل  واملاج�ستر 

متهيدا لبيئة جامعية متمكنة«

عداد  الأ من  التخفي�س  2015. هل  عام  بحثية  اإىل جامعة  بالتحول  »الد�شتور«: خطة اجلامعة 

�شكال وكيف �شن�شل اإىل تلك اجلامعة البحثية؟ �شكل من هذه الأ

عداد البكالوريو�س بن�شبة ل تقل عن  اإىل تخفي�س حقيقي لأ - الطوي�شي: خطة اجلامعة تتجه 

لينزل  عليا  درا�شات  اآلف   10 األف طالب مقابل  اأو 28   30 نحو  اإىل  �شيخف�س عددهم  20٪ حيث 

البكالوريو�س حتى عام 2015 اإىل 20 األفا ليكون العدد الإجمايل لطلبة اجلامعة 30 األفا كاإجمايل.

و�شتكون اجلامعة البحثية لتقا�س بعدد البحوث التطبيقية التي تخرج منها وبراءات الخراع 

ال�شناعية  املجتمع  حاجة  على  بناء  البحثية  باجلامعة  البحوث  و�شتكون  ال�شناعي،  القطاع  حاجة  على  بناء  يتم  الذي  التعاقدي  والبحث  للباحثني 

ن�شانية بحيث متنح حلول لق�شايا رئي�شية باملجتمع، وحتى عام 2015 �شتكون هنالك بيئة مالئمة لع�شو هيئة التدري�س ليكون م�شتقرا  والجتماعية والإ

ماليا ومعنويا وقادرا على اإجراء بحث علمي متميز.

إط�����اق�����ا  ا رف��������ع  »ل 

ل�����ل�����ر������س�����وم، ووج���������دت 

ب��دي��ا ماليا  اجل��ام��ع��ات 

باملوازي وغره«

»الد�شتور«: هل هنالك اأية نوايا لرفع ر�شوم بع�س التخ�ش�شات ل �شيما تلك التي ر�شومها قليلة منذ ع�شرات 

ال�شنني؟

ردنية احلكومية ا�شتطاعت اأن تتعامل مع مو�شوع الر�شوم ب�شكل خمتلف وتعو�س   - الطوي�شي: اجلامعات الأ

انخفا�س ر�شوم بع�س التخ�ش�شات القدمية، ومن ذلك الربنامج املوازي واإلغاء تخ�ش�شات مب�شميات قدمية 

ورفع ر�شومها وافتتاح كليات خمتلفة بر�شوم جديدة، وهذا كاف للجامعات كافة، وعليها اأن جتد ال�شبل مل�شاعدة 

الطلبة لال�شتفادة من ال�شناديق املوجودة باجلامعات وغريها.

رفع الر�سوم

تعديالت اإدارية واأكادميية

ومل  ح�سابات  لت�سفية  اآت  »مل 

...ومل  خارجية  لتدخات  اأن�سع 

اأجلب جماعتي للجامعة«

»ال��د���ش��ت��ور«: اأج���ري���ت ت��ع��دي��الت اإداري����ة 

واأكادميية يف اجلامعة منذ تعيينك، هل اأنت را�س 

�شخ�شية  اأم��ور  اأو  اأج��ن��دات  هنالك  وه��ل  عنها 

وراء تلك التعيينات؟

للتعيينات  للجامعة  اآت  مل  الطوي�شي:   -

اجلامعة  دير  لأ م��ور. جئت  الأ لت�شيري  بل  فقط، 

هنالك  وك��ان  ال��روؤي��ة،  واأج��دد  �شيا�شات  واأ�شع 

ت�شكيالت  اإجراء  من  لبد  قانونية  ا�شتحقاقات 

ن العديد منهم انتهت مدد عملهم  طار لأ بهذا الإ

نني  حكما، ومل اأُجر اأية ت�شكيالت اإدارية كبرية لأ

اأحيانا  لكن  داري،  الإ اجلهاز  با�شتقرار  اأوؤم��ن 

دارة  الإ مع  بالتعامل  يرغبون  ل  اأنا�س  هنالك 

ول  مبكانه  تق�شريا  يظهر  وبع�شهم  اجلديدة 

يجب اأن يبقى مكانه، فلم اآت لت�شفية ح�شابات 

ولي�س يل  بالطبع  اأن�شع لتدخالت خارجية  ومل 

جلبها داخل اجلامعة على الإطالق  "جماعة" لأ
ن. واأنا را�س عما ح�شل حتى الآ
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ردنية«  الط�ي�ضي: تغيريات ج�هرية ل�ضالح فئات معينة من العاملني يف »االأ

و�ضرف ع�ضرة دنانري لعمال املياومة وراتب �ضهر �ضن�يًا للفئة الرابعة 

�سندوق االدخار

اجلامعة- ك�شف رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�شي عن اإجراء تغيريات مهمة وجوهرية ل�شالح فئات معينة من العاملني يف اجلامعة .

الدخ���ار  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جل��ن��ة  اإن  وق���ال 

قررت ال�شماح جلميع العاملني يف اجلامعة من 

اأ�شا�شية  روات��ب  بعقود  واملعينني  الرابعة  الفئة 

بتعديل  وذلك  الدخ��ار  �شندوق  يف  بال�شراك 

لهم  ت�شمح  العقد  اإىل  م��ادة  واإ�شافة  عقودهم 

كل  عقد  جتديد  عند  بال�شندوق  بال�شراك 

منهم. 

التاأمني ال�سحي

اأ�شدره  واأ�شاف الدكتور الطوي�شي يف بيان 

�شمحت  اجلديدة  ال�شحي  التاأمني  تعليمات  اإن 

واأولده  لزوجته  اليومية  ج��رة  ب��الأ للم�شتخدم 

على  زال��وا  ما  الذين  العائلة  دفر  امل�شجلني يف 

مقاعد الدرا�شة بال�شراك يف التاأمني ال�شحي 

بعد ثالثة اأ�شهر من تاريخ تعيينه.

هذه  ف���اإن  الطوي�شي-  للدكتور   - ووف��ق��ًا 

جرة  بالأ للم�شتخدم  اأي�شًا  �شمحت  التعليمات 

اليومية تاأمني والديه �شريطة اأن يكون امل�شرك 

يف  ا�شراك  لديهما  ولي�س  لهما،  الوحيد  املعيل 

جرة  بالأ للم�شتخدمة  يحق  كما  اآخر،  تاأمني  اأي 

اأو غري  اإذا كان بال عمل  تاأمني زوجها  اليومية 

معتمد  طبي  تقرير  مبوجب  العمل  على  ق��ادر 

تقبله جلنة ال�شندوق ولي�س له اأي تاأمني �شحي 

اآخر. 

ولفت الطوي�شي اإىل اأن جلنة توحيد اأنظمة 

التعليم  جمل�س  قبل  م��ن  لة  وامل�شكَّ اجلامعات 

روؤ�شاء  نواب  ت�شم  التي  العلمي  والبحث  العايل 

من  النتهاء  على  �شارفت  الر�شمية  اجلامعات 

جميع  ح�شول  يكفل  مبا  نظمة  الأ تلك  توحيد 

احلقوق  على  الر�شمية  اجلامعات  يف  العاملني 

واملكت�شبات نف�شها وجتنب الثغرات املوجودة يف 

نظمة احلالية. الأ

ع�رشة دنانري لعمال 

املياومة من خم�س�سات 

املوازي

من جانب اآخر قرر رئي�س اجلامعة الدكتور 

لعمال  دنانري  ع�شرة  �شرف  الطوي�شي  ع��ادل 

امل����وازي، مم��ن مل  م��ن خم�ش�شات  امل��ي��اوم��ة 

اإىل  وذلك  امل��وازي،  الربنامج  مكافاأة  ت�شملهم 

حني ت�شويب اأو�شاعهم الوظيفية بتحويلهم اإىل 

عقود.

راتب �سهر ملوظفي 

العقود من الفئة الرابعة

كما قرر �شرف مكافاأة �شنوية بقيمة راتب 

�شهر ملوظفي العقود من الفئة الرابعة، اإىل جانب 

اأ�شهر  ثالثة  بعد  املوؤقتني  املياومة  عمال  �شمول 

ال�شحي.  التاأمني  مظلة  يف  تعيينهم  تاريخ  من 

امل��وؤه��الت  حلملة  ف��ر���ش��ة  اإع��ط��اء  ج��ان��ب  اإىل 

يف  �شاغرة  وظيفة  اأي��ة  على  للمناف�شة  العلمية 

كما  ال�شتقالة،  تقدمي  ا�شراط  دون  اجلامعة 

كان يف ال�شابق.

بحث اإمكانية معاجلة 

املوظفني خارج م�ست�سفى 

اجلامعة

رئي�س  �شكلها  التي  اللجنة  تدر�س  حني  يف 

كانوا  الذين  العاملني  مطالب  ملتابعة  اجلامعة 

لعر�س  اجلامعة  رئا�شة  مبنى  اأمام  جتمعوا  قد 

خ��ارج  املوظفني  معاجلة  اإمكانية  مطالبهم، 

م�شت�شفى اجلامعة.

وب��خ�����ش��و���س م��ط��ال��ب��ة ال��ع��ام��ل��ني ب��زي��ادة 

الن�شبة امل��ح��ددة م��ن ع��وائ��د ال��ربام��ج امل��وازي 

 )٪30( ت�شبح  بحيث  لهم،  مكافاآت  لت�شرف 

املهند�شني  اإن�شاف  وكذلك   ،)٪20( من  بدال 

بها  معمول  هو  كما  مهنة،  عالوة  �شرف  جلهة 

تبلغ  حني  يف   ،)٪150( احلكومية  باملوؤ�ش�شات 

الن�شبة يف اجلامعة حاليا )95٪(، وللمهند�شني 

بزيادة  التن�شيب  اإىل  اإ�شافة  اأي�شا،  الزراعيني 

بناء اجلامعة لت�شبح  ن�شبة املقاعد املخ�ش�شة لأ

)25( بدل من )4٪(، اأو�شح الدكتور الطوي�شي 

فيها  للنظر  العايل  التعليم  جمل�س  خاطب  اأن��ه 

ف��ه��ي م��ن خ���ارج ���ش��الح��ي��ات رئ��ي�����س اجلامعة 

فيها  �شيتخذ  املطالب  هذه  اإن  اإذ  وجمال�شها،  

اجلامعات،  يف  القبول  اأ�ش�س  اإق��رار  عند  ق��رار 

التي تقر �شنويا يف �شهر ني�شان من كل عام.

مل  ال���ذي  ال��وح��ي��د،  املطلب  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

فرة  تخفي�س  له،  ال�شتجابة  اجلامعة  ت�شتطع 

ذلك  تنايف  ب�شبب  الرابعة،  ال�شاعة  اإىل  الدوام 

الكليات  يف  التدري�شية  العملية  م�شلحة  م��ع 

الطبية وال�شحية، بح�شب الطوي�شي.

وب��خ�����ش��و���س امل��ط��ال��ب ال��ف��ردي��ة، اأو���ش��ح 

الطوي�شي اأن على »من لديه اأية مطالب فردية، 

خماطبة اإدارة اجلامعة فيها، و�شتقوم بدرا�شة 

اإمكانية حتقيقها، بكل جدية«.

عجز مايل يف املوازنة قدر 

بحوايل )22( مليون دينار

وي�شار اإىل  اأن اجلامعة تواجه عجزًا ماليًا 

من  دي��ن��ار  مليون   )22( نحو  ال��ع��ام  ه��ذا  بلغ 

 )95( زه��اء  مقدارها  البالغ  امليزانية  جمموع 

مليون دينار با�شتثناء م�شت�شفى اجلامعة.

وبالرغم من التحديات املالية التي تواجهها 

اإىل  ت�شعى  اأنها  اإل  الطوي�شي-  اأكد   - اجلامعة 

العاملني  اأو�شاع  بتح�شني  الكفيلة  ال�شبل  اإيجاد 

يف اجلامعة.
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ردنية« تتقدم عربيًا وعامليًا »االأ

ردنية ي�ضاف ل�ضجل اإجنازاتها احل�راين: تقدم االأ

اجل����ام����ع����ة- ح��ق��ق��ت اجل���ام���ع���ة ت��ق��دم��ا 

م��ل��م��و���ش��ا يف ال��ت�����ش��ن��ي��ف ال���ع���امل���ي ل��ل��م��واق��ع 

لكرونية للجامعات العاملية واملعروف مبقيا�س  الإ

"ويبومرك�س".
ومبوجب الت�شنيف اجلديد الذي مت الإعالن 

عن نتائجه مطلع �شهر �شباط املا�شي حافظت 

ب��ني اجل��ام��ع��ات  ول  الأ امل��رك��ز  اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى 

نحو  تقدمت  و  واخل��ا���ش��ة  الر�شمية  ردن��ي��ة  الأ

اجلامعات  م�شتوى  على  ع�شر  اخلام�س  املركز 

العربية وحلت يف املركز )1823( بني جامعات 

العامل التي مت اإدراجها يف هذا الت�شنيف.

وق��ال��ت ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة 

اأدرج��ت  اجلامعة  اإن  احل���وراين  اخليمي  هالة 

وىل بني  للمرة الثانية بح�شولها على املرتبة الأ

ردنية وذلك �شمن التقييم العاملي  اجلامعات الأ

املا�شي يف �شهر متوز عام 2010 وح�شلت اآنذاك 

على املركز )18( على م�شتوى اجلامعات العربية 

العامل  جامعات  م�شتوى  على   )2462( واملركز 

للم�شتوى  وفقا  نقطة   )639( بذلك  متقدمة 

العاملي. واأ�شافت اأن هذا الإجناز يعك�س التقدم 

يف  نظرياتها  بني  اجلامعة  حققته  الذي  الكبري 

�شهر ال�شتة  اجلامعات العربية والعاملية خالل الأ

املبنية  التطوير  عملية  يف  وا�شتمرارها  خرية  الأ

الدكتورة  وم�شت  امل��ع��امل.  وا�شحة  روؤي��ة  على 

احلوراين بالقول اإن هذا التقدم للجامعة ي�شاف 

تعزيز  يف  حققتها  التي  الإجن���ازات  �شجل  اإىل 

بقواعد  امللتزم  واملوؤ�ش�شي  ك��ادمي��ي  الأ العمل 

البحث  ت��ويل  اجل��ام��ع��ة  اأن  خ�شو�شا  املهنية 

ال�شدد  ه��ذا  يف  م�شرية  بالغة  اأهمية  العلمي 

بحثية  جلامعة  بتحولها  اجل��ام��ع��ة  ت��وج��ه  اإىل 

الهتمام  ومت  القادمة  اخلم�س  ع��وام  الأ خالل 

على  انعك�س  الذي  مر  الأ العلمي  البحث  بتوثيق 

موقع اجلامعة وترتيبها عاملّيًا. ووفقا  للدكتورة 

"ويبومرك�س"  ت�شنيف  – يعتمد  – احلوراين 
يف حتديد اأف�شل اجلامعات على م�شتوى العامل 

اأ�شا�س اأن ن�شاطات  لكروين على  على املوقع الإ

لكرونية وت�شتند  اأي جامعة تظهر يف مواقعها الإ

اإىل اأربعة معايري ت�شكل جميعها تقدما للجامعة 

املعايري  وهذه  ترتيب.  اأف�شل  على  التي حت�شل 

ال��دك��ت��ورة احل�����وراين- معيار  ب��ح�����ش��ب-  ه��ي 

وال��درا���ش��ات  ب��ح��اث  الأ وي�شمل ع��دد  ب��ح��اث  الأ

موقع  نطاق  حتت  اإلكرونيا  املن�شورة  والتقارير 

التابع  املوقع  �شفحات  حجم  ومعيار  اجلامعة 

للجامعة ومعيار عدد الروابط اخلارجية و�شهولة 

البحث  حم��رك��ات  خ��الل  م��ن  للموقع  ال��و���ش��ول 

ف�شاًل عن معيار امللفات الفنية التي مت احت�شاب 

لكرونية باأنواعها املختلفة التي  عدد امللفات الإ

تنتمي ملوقع اجلامعة. 

اف�����������ت�����������ت�����������اح

زاوي������������ة رو�����ض����ي����ة

ردن�������ي�������ة ف���������ي االأ

ك����ف���������ض����اء مل���ح���ب���ي

ال��رو�ض����������������ي دب  االأ

ال�����������ع�����������ري�����������ق  

الزاوية  اجلامعة  يف  افتتحت  اجلامعة- 

جنبية.  الرو�شية يف كلية اللغات الأ

عبد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  وق��ال 

خراب�شة يف حفل الفتتاح اإن هذه الزاوية متثل 

كادميية  بداية للتعاون مع املوؤ�ش�شات البحثية والأ

الرو�شية على ال�شعيد العلمي والثقايف. 

امل��رك��ز الثقايف  اأو���ش��ح��ت م��دي��رة  يف ح��ني 

الرو�شي الدكتورة »تتيانا نيكولي« ومدر�شة اللغة 

اجلامعة  يف  جنبية  الأ اللغات  كلية  يف  الرو�شية 

للتعاون  انطالق  نقطة  ت�شكل  املبادرة  هذه  اأن 

ردين  الأ التعاون  تطوير  �شبيل  يف  امل�شتقبلي 

دب  الأ مكانا ملحبي  الزاوية  كما متثل  الرو�شي، 

الرو�شي العريق.

من  ل��ك��ل  ك��ل��م��ات  الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  وت�شمن 

رو�شيا،  عامل  اأو  مري«  »رو�شكي  موؤ�ش�شة  رئي�س 

الربوفي�شور  مو�شكو،  يف  ال�شيا�شي  املعهد  مدير 

موؤ�ش�شة  وم��دي��ر  ن��ي��ك��ان��اف«،  »ف��ي��اج��ي�����ش��الف 

و���ش��ط  الأ وال�����ش��رق  اإفريقيا  يف  م��ري«  »رو���ش��ك��ي 

الدكتور جورجي تولومار، ومدير املركز الثقايف 

فيها  حتدثوا  دوروفييف"،  "األك�شاندر  الرو�شي 

وثقافيا  علميا  ومكانتها  وثقافتها  رو�شيا  عن 

الرو�شية  اللغة  تعلم  اأهمية  موؤكدين  وح�شاريا، 

املركز  وحتتل  ن�شمة  مليون   142 لغة  متثل  التي 

هام�س  وعلى  ال�شكان.  ع��دد  يف  عامليا  ال�شابع 

الفتتاح قدم الربوفي�شور وال�شيا�شي "نيكاناف" 

حما�شرة قال فيها: "اإنه ل�شرف عظيم اأن اأكون 

ال��رائ��دة،  ردن��ي��ة  الأ ال��ي��وم يف رح��اب اجلامعة 

اأول مركز  ت�شكل  التي  الرو�شية  الزاوية  مفتتحا 

لتعليم اللغة الرو�شية يف العامل العربي، فرو�شيا 

�شدقائها القدامى". اليوم تعود لأ

رو�شيا  ملكانة  الدكتور"نيكاناف"  وعر�س 

القت�شاد  متثل  اإذ  العاملي،  ولثقلها  اقت�شاديا، 

املنزلة  ت��ت��ب��واأ  اأن  وت�شعى  ال��ع��امل،  يف  ال�شابع 

اخلام�شة اقت�شاديا.

يذكر اأن منظمة )رو�شكي مري( متثل اأكرب 

حكومة  م��ن  ممولة  وه��ي  رو���ش��ي��ا،  يف  موؤ�ش�شة 

اأهدافها  66 فرعا يف العامل، ومن  رو�شيا، ولها 

ن�شر اللغة الرو�شية وتعليمها.
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ردنية« ال ت�ضعى للربح املادي  الط�ي�ضي: »من�ذجية االأ

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  �شّدد  اجلامعة- 

ع���ادل ال��ط��وي�����ش��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور امل��در���ش��ة 

خم��رج��ات  بتطوير  ���ش��ه��ام  الإ يف  ال��ن��م��وذج��ي��ة 

التعليم العام يف اململكة.

املدر�شة  حلرم  بها  قام  جولة  خالل  واأ�شار 

جراء  امل��ادي  للربح  ت�شعى  ل  اجلامعة  اأن  اإىل 

تقدمها  التي  وال��رب��وي��ة  التعليمية  اخل��دم��ات 

بناء العاملني يف اجلامعة والطلبة من  املدر�شة لأ

داخل املجتمع املحلي.

وتفقد الدكتور  الطوي�شي يرافقه رئي�س جمل�س 

اإدارة املدر�شة عميد كلية العلوم الربوية الدكتور 

ال�شمور  يحيى  املدر�شة  ومدير  الهم�شري  عمر 

للمدر�شة  التابعة  وامل��راف��ق  ال�شفية  ال��غ��رف 

واملكتبة  احلا�شوبية  امل��خ��ت��ربات  ت�شمل  ال��ت��ي 

العامة وال�شاحات الريا�شية فيما اأوعز باإجراء 

اإ�شالحات و�شيانة عاجلة لعدد من امل�شتلزمات 

الطلبة يف درا�شتهم. من جهة  التي ي�شتخدمها 

الرو�شة  مبنى  الطوي�شي  الدكتور  تفقد  ثانية 

تقدم  التي  اخل��دم��ات  على  واط��ل��ع  واحل�شانة 

رئي�شة  وعر�شت  اإليهما.  املنت�شبني  طفال  لالأ

كلية  عميدة  واحل�شانة  الرو�شة  اإدارة  جمل�س 

التمري�س الدكتورة اإنعام خلف الن�شاطات التي 

التي  والعناية  الرعاية  وم�شتوى  طفال  لالأ تقدم 

تقدم لهم �شمن معايري وم�شتويات متميزة.  

ردنية: م�ضاريع جديدة يف الطاقة املتجددة  االأ
مركز  اأ���ش��دره  تقرير  اأظهر  اجل��ام��ع��ة-  

ردن ي�شتورد 96٪ من  الطاقة يف اجلامعة اأن الأ

احتياجاته النفطية.  ووفقًا للتقرير الذي اأعده 

فاإن   – ال�شالمية  اأحمد  الدكتور  املركز  مدير 

من   ٪20-12 ن�شبته  ما  ت�شكل  الطاقة  فاتورة 

الذي يدعو  مر  الأ للمملكة  الناجت املحلي  جممل 

اإىل اإيجاد م�شاريع جيدة للطاقة املتجددة التي 

ت�شمل الطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح. 

ت�شريحات  يف  ال�شالمية  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

 2006 ع��ام  اأن�����ش��ئ  ال���ذي  امل��رك��ز  اإن  �شحفية 

اأجنز م�شاريع لزيادة الوعي بني جمتمع الطلبة 

وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ب��اأه��م��ي��ة ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

م�شريًا اإىل اإجناز الكفترييا ال�شم�شية وال�شيارة 

ال�شم�شية وت�شميم بيت ال�شيافة البيئي ف�شاًل 

ودرا�شات  بحوث  ع��داد  لإ الباحثني  توجيه  عن 

علمية تتعلق بالطاقة وا�شتخداماتها. 

ويعزز  يوثق  اأن  ا�شتطاع  املركز  اأن  واأ�شاف 

عريقة  اأوروب��ي��ة  جامعات  مع  العلمية  عالقاته 

اأثمرت عن ا�شتحداث برنامج ماج�شتري الطاقة 

وروبي. املتجددة بدعم من الحتاد األأ

جامعة  تنفيذه  يف  ت�شارك  الذي  والربنامج 

موؤتة  وجامعة  ردن��ي��ة  الأ والتكنولوجيا  العلوم 

لديها  موؤهلة  وكفاءات  خرباء  اإع��داد  ي�شتهدف 

يف  �شخمة  م�شاريع  ق��ام��ة  لإ وال��ك��ف��اءة  ال��ق��درة 

ردن يف جمال الطاقة املتجددة.  الأ

املركز  اأن  اإىل  ال�شالمية  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 

ملانية  الأ اخلارجية  وزارة  من  دعم  على  ح�شل 

لركيب حمطة ر�شد �شم�شي وجوي يف حمافظة 

ملانية  الأ الف�شاء  وكالة  م�شاريع  �شمن  معان 

الذي ت�شارك فيه كل من اأملانيا وتون�س واجلزائر 

ردن.  اإ�شافة اإىل الأ

ق���راءات  اأخ���ذ  يف  املحطة  اأه��م��ي��ة  وتكمن 

ثانيتني  ك��ل  ق���راءة  مبعدل  ال�شم�شي  ���ش��ع��اع  الإ

اأملانيا  يف  ال�شم�شية  ال��ق��راءات  حتليل  و�شيتم 

بالتعاون مع املركز من خالل �شبكة »النرنت« 

�شيمهد  ال��ذي  م���ر  الأ الال�شلكية  والت�����ش��الت 

وىل  الأ لتكون  اأر�شية  �شم�شية  خريطة  لر�شم 

ردن.  ونوه اإىل اأن وجود �شبكة  من نوعها يف الأ

تعاون مع جامعات عربية يف م�شر وتون�س وليبيا 

لتنظيم  واأ�شبانيا  وفرن�شا  واأمل��ان��ي��ا  وامل��غ��رب 

عقد  اأهمها  متخ�ش�شة  عمل  وور���س  موؤمترات 

وكفاءة  املتجددة  الطاقة  تطبيقات  موؤمتر حول 

اجلامعة  يف  ال�شحراوية  املناطق  يف  الطاقة 

الدكتور  اأن  بيد  احل���ايل.  ني�شان  �شهر  خ��الل 

بالطاقة  اله��ت��م��ام  حديثه  يف  اأك���د  ال�شالمية 

ردنية الها�شمية  ال�شم�شية كون اأرا�شي اململكة الأ

ت�شرق فيها ال�شم�س اأكر من 300 يوم يف ال�شنة 

وال�شماء تكون �شافية.

الدكتور الطوي�شي يتو�شط عددًا من طالبات املدر�شة

رئي�ش اجلامعة يلتقي احتاد 
ردنية يف العقبة  طلبة االأ

اجل���ام���ع���ة- اأك�����د رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الدكتور عادل الطوي�شي اأهمية دور احتاد 

طلبة اجلامعة/ العقبة يف بناء ومد ج�شور 

واأ�شار خالل  املحلي.  املجتمع  مع  التعاون 

اإىل دعم وم�شاندة  اأع�شاء الحتاد  لقائه 

اإدارة اجلامعة لالحتاد بتمكينه من القيام 

مبهامه وم�شوؤولياته.

وا�شتمع الدكتور الطوي�شي خالل اللقاء 

الذي ح�شره رئي�س فرع اجلامعة الدكتور 

الدكتور  التنفيذي  واملدير  الزعبي  ب�شري 

اأحمد اأبو هالل اإىل اأبرز احتياجات طلبة 

اإن�شاء مكتب اإعالمي  اجلامعة خ�شو�شا  

لالحتاد يف حرم اجلامعة /العقبة.

التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وو���ش��ف 

باأنه  اللقاء  غريقانة  اأب��و  حممد  لالحتاد 

دور  تفعيل  اأهمية  اإىل  م�شريًا  مثمرا  كان 

يف  اجلامعة  نهو�س  يف  �شهام  لالإ الحت��اد 

والثقافية  والبحثية  التعليمية  امليادين 

والفكرية والجتماعية وخدمة املجتمعات 

املحلية.
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م�ضت�ضفى اجلامعة ي�ضارك يف حفل

هداف ال�طنية اإطاق االأ

جل�دة و�ضامة الرعاية ال�ضحية

للعام 2011 
ه��داف  الأ اإط��الق  حفل  يف  اجلامعة  م�شت�شفى  �شارك  اجل��ام��ع��ة- 

الوطنية جلودة و�شالمة الرعاية ال�شحية للعام 2011 الذي اأقيم  برعاية 

مرية منى احل�شني وزير ال�شحة ال�شابق الدكتور حممود  مندوب �شمو الأ

ال�شّياب.

على  احلا�شلة  امل�شت�شفيات  تكرمي  على   الحتفال  برنامج  وا�شتمل  

هداف الوطنية جلودة و�شالمة الرعاية ال�شحية للعام 2010،  اعتماد الأ

ومن بينها م�شت�شفى اجلامعة، اإذ ت�شلم  مدير امل�شت�شفى الدكتور جملي 

حميالن ال�شهادة.

هداف   وقال الدكتور حميالن بهذه املنا�شبة: »لقد حقق م�شت�شفانا الأ

اإ�شرار  بكل   2010 للعام  ال�شحّية  الرعاية  و�شالمة  جل��ودة  الوطنية 

اأنه  للمر�شى، م�شيفا  املقدمة  الدائم  بخدماته  الرتقاء  ومتابعة بهدف 

اإدخال ثقافة اجلودة ال�شاملة يف كل مكّوٍن من  يحاول وكوادر امل�شت�شفى 

مكوناته«.

ت�ضهيل دخ�ل وخروج طلبة

ردنية« من ب�اباتها   »االأ
باإجراء  الطوي�شي  ع��ادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  اأوع��ز  اجلامعة- 

ت�شهيالت على عملية دخول وخروج الطلبة من احلرم اجلامعي. ومبوجب 

اإجراءات مت اتخاذها يف هذا ال�شدد مت اإلغاء »اخلتم« عند خروج الطالب 

لكرونية املنت�شرة على البوابات املخ�ش�شة  من اجلامعة عرب البوابات الإ

اإحالة ملف البوابات  للم�شاة والبالغة )15( بابًا فيما قرر - الطوي�شي- 

مبا  منا�شبة  حلول  باإيجاد  والتو�شية  اأحوالها  لدار�شة  متخ�ش�شة  للجنة 

اجلامعي.  احل��رم  واإىل  من  الطلبة  وخ��روج  دخ��ول  عملية  وي�شهل  يخدم 

وثمن رئي�س احتاد الطلبة عبد ال�شالم من�شور واأع�شاء الهيئة التنفيذية 

اأمام  العوائق  تزيل  التي  ج��راءات  الإ هذه  اجلامعة  رئي�س  لقائهم  خالل 

حركة دخول وخروج الطلبة وعدم النتظار اأمام بوابات اجلامعة لفرات 

زمنية.

وعر�س الطلبة خالل اللقاء الذي ح�شره عدد من امل�شوؤولني املعنيني 

عدة ق�شايا تتعلق مب�شرية الطلبة خ�شو�شًا التو�شع يف اخلدمات الطبية 

واإقامة  الهند�شة  كلية  لكفترييا  واإيجاد حلول  الطلبة  تقدمها عيادة  التي 

اإقامته  اإحدى املدرجات بدًل من  التخريج لطلبة كلية الطب داخل  حفل 

على ا�شتاد اجلامعة واإيجاد حلول مل�شكلة طابعات واأجهزة كلية امللك عبد 

اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات.

�ضاءات اإ

الدكت�ر البخيت يف�ز بجائزة امللك في�ضل العاملية 
بالد  تاريخ  جلنة  رئي�س  ن��ال  اجل��ام��ع��ة- 

ال�����ش��ام يف اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��دن��ان 

جليك  اأن��ا  خليل  الدكتور  مع  منا�شفة  البخيت 

تقديرًا  العاملية،  في�شل  امللك  تركيا جائزة  من 

لدرا�شاته واإجنازاته العلمية يف حقل الدرا�شات 

مري  �شالمية. جاء ذلك خالل اإعالن �شمو الأ الإ

خالد الفي�شل رئي�س هيئة جائزة امللك في�شل 

حفل  يف  اجلائزة  بفروع  الفائزين  اأ�شماء  عن 

ال�شعودية  بالعا�شمة  اجل��ائ��زة  مقر  يف  اأق��ي��م 

مري خالد الفي�شل يف ر�شالة  الريا�س. واأعرب الأ

التهاين  اأطيب  عن  البخيت  الدكتور  اإىل  بعثها 

اإىل  ال�شعيدة م�شريًا  املنا�شبة  بهذه  والتربيكات 

اإج��راءات منح هذه اجلائزة �شتتم يف حفل  اأن 

امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  برعاية  كبري 

عبد اهلل بن عبد العزيز يف وقت لحق.

اأرف��ع  من  تعترب  التي  اجلائزة  ه��ذه  ومتنح 

اجل��وائ��ز ال��ع��امل��ي��ة اإىل اأه���ل الخ��ت�����ش��ا���س يف 

�شالم والدرا�شات  خم�شة جمالت هي: خدمة الإ

والطب،  دب  والأ العربية،  واللغة  �شالمية،  الإ

���ش��الم  الإ خ��دم��ة  ج��ائ��زة  وبا�شتثناء  وال��ع��ل��وم، 

ويراعى  �شنويًا  جائزة  كل  مو�شوع  حتديد  يتم 

مواكبتها  الطب  جائزة  مو�شوعات  اختيار  يف 

البحوث  العاملية احلديثة يف جمال  لالجتاهات 

عام  اإن�شائها  منذ  اجل��ائ��زة  ومنحت  الطبية 

والدكتور  دول��ة.   38 فائزًا من   189 اإىل    1979

البخيت يّعد من اأبرز العلماء العرب املعا�شرين،  

وثري  بنتاج علمي زاخر  العلمية  وتتميز �شريته 

تاريخ  عهد  يف  والدرا�شات  بحاث  الأ ا  خ�شو�شً

البالد العربية يف الع�شر العثماين. ولد الدكتور 

البخيت يف بلدة ماح�س غربي العا�شمة عمان 

البكالوريو�س  درجتي  على  وح�شل   1941 عام 

بريوت  يف  مريكية  الأ اجلامعة  من  واملاج�شتري 

الدكتوراه  ونال درجة   1965-1963 العامني  يف 

الدرا�شات  مدر�شة  من  �شالمي،  الإ التاريخ  يف 

فريقية من جامعة لندن عام 1972.  ال�شرقية والإ

باحث  م�شاعد  العملية  حياته  بدايات  يف  عمل 

ع��وام  الأ خالل  ببريوت  مريكية  الأ اجلامعة  يف 

1963-1966 ثم التحق بالعمل يف ق�شم التاريخ 

ردنية واأ�شبح معيدًا  داب يف اجلامعة الأ بكلية الآ

رّقي  اأن  اإىل  م�شاعدًا  واأ�شتاذًا  ومدر�شًا  فيها 

لرتبة اأ�شتاذ عام 1983. وتقّلد الدكتور البخيت 

رفيعة  واإداري��ة  اأكادميية  وم�شوؤوليات  منا�شب 

منها مدير مركز الوثائق واملخطوطات، واأ�ش�س 

موؤمتر بالد ال�شام، وعميد البحث العلمي، ونائب 

ردنية،  ورئي�س جامعة موؤتة،  رئي�س اجلامعة الأ

 .1993 البيت يف عام  اآل  وراأ���س جامعة  واأ�ش�س 

اأبرزها  اأو�شمة و�شهادات ودروعا تقديرية  ونال 

وىل من جاللة  و�شام ال�شتقالل من الدرجة الأ

اهلل  طيب  ط��الل  بن  احل�شني  امللك  له  املغفور 

ثراه عام 1992 وو�شام احل�شني للتميز والعطاء 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  من  وىل  الأ الدرجة  من 

الثاين بن احل�شني عام 2008، وو�شام احلكومة 

داب والفنون للعام  الفرن�شية من رتبة فار�س لالآ

وخم�شني  ثمان  يف  فاعل  ع�شو  وه��و  2010م. 

ردن  جلنة تابعة ملراكز وهيئات خمتلفة داخل الأ

وخارجه ويتقن اإىل جانب اللغة العربية اللغتني 

الإجنليزية والركية. 
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تخريج ك�كبة جديدة من

كلية الهند�ضة 

اجلامع����ة- ك�شف عميد كلية 

الهند�شة و التكنولوجيا يف اجلامعة 

ل��دى  اأن  ت��وف��ي��ق  ال��دك��ت��ور جم���دي 

تطويرية  ا�شراتيجية  خطة  الكلية 

يف امليادين البحثية.

تخريج  حفل  خ��الل  واأ���ش��اف 

فوج جديد من طلبة الكلية اأن لدى 

برامج  ل�شتحداث  توجهًا  الكلية 

جديدة يف الدرا�شات العليا لتواكب 

تكون جامعة  اأن  توجه اجلامعة يف 

لفتًا   ،2015 العام  بحلول  بحثية 

م�شاريع  دع��م  على  ال��رك��ي��ز  اإىل 

بالتعاون مع �شندوق دعم  التخرج 

التعليم  وزارة  يف  العلمي  البحث 

معرفيًا  الطلبة  لتمكني  ال��ع��ايل  

وعلميًا وتعزيز قدراتهم البحثية. 

لديها  الكلية  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

روؤية يف تطوير وحتديث خمترباتها 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  والبحثية  العلمية 

ن��ق��اب��ت��ي امل��ه��ن��د���ش��ني وامل��ق��اول��ني 

يتنا�شب  مبا  ردنيني  الأ ن�شائيني  الإ

مع تطورات املهنة املت�شارعة.

و�شلم الدكتور توفيق ال�شهادات 

 )385( عددهم  البالغ  للخريجني 

خريجو  ه��م  ومهند�شة  مهند�شًا 

للعام  ال�شيفي  الدرا�شي  الف�شل 

الف�شل  و   2010/2009 اجلامعي 

اجلامعي  للعام  ول  الأ ال��درا���ش��ي 

ب��ه��ذه  وه���ن���اأه���م   2011/2010

املنا�شبة.

�ضاءات اإ

... وك�كبة جديدة من

كلية ال�ضيدلة  

كلية  عميد  زف  اجل��ام��ع��ة

الدكتور  اجل��ام��ع��ة  يف  ال�شيدلة  

ط�����الل اأب������و رج���ي���ع ك���وك���ب���ة م��ن 

اخل��ري��ج��ني م���ن ال���ف���وج ال�����ش��اب��ع 

واخللق  بالعلم  امل�شلح  والع�شرين 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  اإىل 

الذي يتزامن مع احتفالت الوطن 

بعيد ميالد مليكه املفّدى.

اإن  التخريج  حفل  خالل  وق��ال 

لتحويل  ب��ك��وادره��ا  ت�شعى  الكلية 

كما  بحثية،  جامعة  اإىل  ردن��ي��ة  الأ

ال�شراتيجية  اخلطط  عن  ك�شف 

لتطوير ميادين البحث العلمي.

ب��داأت  الكلية  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

التفاعل  ل��زي��ادة  ط��م��وح  بربنامج 

ال�شيدلنية  القطاعات  جميع  مع 

حقيقية  ���ش��راك��ة  خلق  خ��الل  م��ن 

اأو  ردن��ي��ة  الأ الدوائية  امل�شانع  مع 

اأو  دوي��ة  الأ م�شتودعات  اأو  �شركات 

امل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة.

و���ش��ل��م ال���دك���ت���ور اأب�����و رج��ي��ع 

ال�������ش���ه���ادات ل��ل��خ��ري��ج��ني ال��ب��ال��غ 

و  ���ش��ي��دلن��ّي��ًا   )123( ع���دده���م 

الف�شل  خ��ري��ج��و  ه��م  ���ش��ي��دلن��ّي��ة 

اجلامعي  للعام  ال�شيفي  الدرا�شي 

الدرا�شي  والف�شل   2010/2009

ول للعام اجلامعي 2011/2010  الأ

وهناأهم بهذه املنا�شبة.

واأع�������رب ن��ق��ي��ب ال�����ش��ي��ادل��ة 

الدكتور حممد عبابنة عن اعتزازه 

بهذه الكوكبة من اخلريجني ورحب 

بهم يف نقابتهم .

كلية العل�م تدعم اإجراء

بح�ث علمية  

�شتاذ امل�شاعد يف ق�شم الكيمياء يف كلية    اجلامعة- اأنهى الأ

العلوم يف اجلامعة الدكتور هيثم علي �شعادة زيارة علمية جلامعة 

خالل  قام  اأن��ه  اإىل  �شعادة  الدكتور  واأ�شار  مريكية.  الأ »�شيكاغو« 

الزيارة بتح�شري مركبات ع�شوية جديدة ت�شتخدم كخاليا �شوئية 

ذات كفاءة عالية لفتًا اإىل اأنه �شيتم ت�شجيل نتائج البحث كرباءة 

اخراع.

�شتاذ امل�شاعد  من جانب اآخر اأجرى الدكتور خليل اأبو �شليم الأ

التجارب  من  �شل�شلة  اجلامعة  يف  العلوم  بكلية  الفيزياء  ق�شم  يف 

مريكية. العلمية يف الوليات املتحدة الأ

اأجريت  نتائج جتارب  اإجراء حتليل على  اأبو �شليم من  ومتكن 

مريكي يف �شيكاغو تتعلق باخل�شائ�س  يف خمترب اأرغون الوطني الأ

pu،th،ac،c(العنا�شر ت�شمل  اللكتينية  النظائر  ل�شل�شلة  النووية 

بحاث  الأ يف  اأ�شا�شيا  مكونًا  تعد  التي   )f،bk،cm،am،pu،np،u
اجلارية يف الفيزياء النووية.

ن�ضاء  اأردنية العقبة: ت�جه الإ

غرا�ش  �ضالة متعددة االأ

الدكتور  العقبة  يف  اجلامعة  فرع  رئي�س  ك�شف  اجلامعة-    

م�شروع  ن�شاء  لإ عطاء  لطرح  اجلامعة  توجه  عن  الزعبي  ب�شري 

غرا�س. ال�شالة متعددة الأ

ت�شاميم  اإن  �شحفية  ت�شريحات  يف  الزعبي  الدكتور  وق��ال 

�شرة  الأ احتياجات  و�شتلبي  دويل  م�شتوى  على  �شتكون  امل�شروع 

اجلامعية والقطاعات املختلفة يف املدينة.

واأ�شاف اأن م�شاحة ال�شالة �شتكون حوايل )6000( م2 وتت�شع 

باأحدث  جتهيزها  �شيتم  اأن��ه  اإىل  لفتًا  �شخ�س   )1500( لزهاء 

نظمة والتقنيات وامل�شتلزمات احلديثة واملتقدمة. الأ

ولفت اإىل اأن ال�شالة تت�شمن اإن�شاء مالعب ريا�شية وم�شابح 

اجلامعية  �شرة  الأ خلدمة  �شتو�شع  اأنها  موؤكدًا  للخدمات  واأماكن 

والقطاعات ال�شبابية يف حمافظة العقبة واملناطق املحيطة بها.
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طلبة اجلامعة يدع�ن اإىل احل�ار بدل ا�ضتخدام القمع والعنف يف ليبيا

ا�شتخدام  اجلامعة  طلبة  اأدان  اجلامعة- 

الليبي  ال�شعب  ت�شتهدف  التي  العنف  اأع��م��ال 

ال��ط��ل��ب��ة خ���الل م�شرية  وا���ش��ت��ن��ك��ر  ال�����ش��ق��ي��ق. 

���ش��الم��ي  الإ الجت���اه  طلبة  نظمها  احتجاجية 

عمال الع�شكرية التي  وجابت �شوارع اجلامعة الأ

الذين  العزل  املدنيني  �شد  اجلي�س  ا�شتخدمها 

يطالبون باإ�شالحات �شاملة يف ليبيا.

ورفع الطلبة �شعاراٍت تندد ب�شيا�شة النظام 

با�شم  املتحدث  وطالب  مواطنيه.  �شد  الليبي 

الدويل  املجتمع  جالل  خالد  �شالمي  الإ الجتاه 

حمنته  يف  الليبي  ال�شعب  جانب  اإىل  بالوقوف 

الليبي  ال�شعب  اإرادة  مع  الطلبة  ت�شامن  موؤكدًا 

ال�شقيق الذي يتطلع اإىل نيل حقوقه ومزيد من 

احلريات يف هذا البلد. ودعا رئي�س احتاد طلبة 

العربية  ال��دول  من�شور  ال�شالم  عبد  اجلامعة 

الت�شريعات  يف  �شاملة  اإ�شالحات  اإج��راء  اإىل 

موؤكدًا  باحلريات  املتعلقة  نظمة  والأ والقوانني 

اأن تن�شجم هذه التغيريات مع تطلعات  �شرورة 

و���ش��اع  الأ تفاقم  من  وح��ذر  العربية.  ال�شعوب 

الحتجاجية يف العامل العربي لفتًا اإىل �شرورة 

وثرواتها  اإمكاناتها  العربية  ق��ط��ار  الأ توظيف 

�شعوبها  على  تنعك�س  حقيقية  تنمية  ح���داث  لإ

الباحثة  واأثنت  القادمة.  واأجيالها  وم�شتقبلها 

يف كلية العلوم مي�شون الزعبي على وعي الطلبة 

موؤكدة  بالن�شباط  ات�شمت  التي  امل�شرية  خالل 

اأن هذه امل�شرية تعربرِّ عن م�شاعر الطلبة بكافة 

اأطيافهم ال�شيا�شية جتاه ما يجري لل�شعب الليبي 

اأ�شار  للدماء وتدمري. بدوره  ال�شقيق من �شفك 

نائب رئي�س احتاد طلبة اجلامعة حممد عفي�شات 

ردنيني ملا يتعر�س له ال�شعب الليبي  اإىل رف�س الأ

ال�شقيق من ا�شتخدام للقوة املفرطة التي اأوقعت 

خالل  اجلرحى  من  لف  والآ القتلى  من  املئات 

لغة  اأهمية  عفي�شات  واأكد  ال�شلمية.  املظاهرات 

للتغلب  القمع  اآلة  ا�شتخدام  بدياًل عن  احل��وار  

اإىل  توؤدي  التي  املربرة  غري  العنف  اأعمال  على 

رواح واملمتلكات العامة. خ�شائر ج�شيمة يف الأ

ع����ل�����م ال���ت���اأه���ي���ل

ردن������ي������ة« ف�������ي »االأ

ت�������ض���ع���ى ل��ت��ح��ق��ي��ق

م������ت������ط������ل������ب������ات

االع����ت����م����اد اخل���ا����ش 

  اجلامعة- و�شعت كلية علوم التاأهيل 

�شروط  لتحقيق  وبرامج  خططا  اجلامعة  يف 

العام  مع حلول  العتماد اخلا�س  ومتطلبات 

الكلية  عميد  قال  ال�شدد  هذا  ويف    .2012

لديها  الكلية  اإن  ح��وام��دة  زي���اد  ال��دك��ت��ور 

وجتهيز  الدرا�شية  خططها  لتطوير  روؤي��ة 

معايري  م��ع  ل��ت��ت��الءم  العلمية  خمترباتها 

على  موؤ�شرًا  يعترب  الذي  اخلا�س  العتماد 

�شمان جودة التعليم. واأ�شاف خالل لقائه 

توجيه  على  عملت  الكلية  اأن  الكلية  اأ�شرة 

�شهام  لالإ الباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

يف اإجناح فكرة م�شروع اجلامعة البحثية. 

طلبة  احت���اد  احتفل  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 

مبنى  اإىل  النتقال  على  عام  مبرور  الكلية 

حوامدة  الدكتور  واأ���ش��ار  اجل��دي��د.  الكلية 

يوفر  اأن  ا�شتطاع  اجلديد  املبنى  اأن  اإىل 

ن�شاطات علمية وثقافية وفكرية واجتماعية 

لطلبة الكلية. 
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ردنية« لفية يف »االأ منائية االأ هداف االإ ردن لاأ جنازات االأ عر�ش الإ
اجلامعة  يف  افتتح  اجلامع����ة- 

التي  الفوتوغرافية  ال�شور  معر�س 

هداف  لالأ ردن  الأ اإجن���ازات  ت�شجل 

لفية. الإمنائية الأ

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  واأ���ش��ار 

عادل الطوي�شي اإىل اأن املعر�س �شلط 

التزم  ال��ت��ي  ه����داف  الأ على  ال�شوء 

مم  قادة العامل عام 2000 يف مقر الأ

ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  بتحقيقها  امل��ت��ح��دة 

2015، وت�شمل الق�شاء على الفقر املدقع واجلوع 

بني  امل�شاواة  وتعزيز  �شا�شي  الأ التعليم  وحتقيق 

وفيات  معدلت  تخفي�س  عن  ف�شاًل  اجلن�شني 

ومكافحة  النفا�شية  ال�شحة  وحت�شني  طفال  الأ

ف��ريو���س ن��ق�����س امل��ن��اع��ة وك��ف��ال��ة ال���ش��ت��دام��ة 

من�شق  وق��ال  عاملية.   �شراكة  وحتقيق  البيئية 

�شتيفنز«  »لوك  ردن  الأ املقيم يف  املتحدة  مم  الأ

ينبغي  الثمانية  لفية  لالأ الإمنائية  ه��داف  الأ اإن 

توفر  اأنها  م��وؤك��دًا   2015 العام  بحلول  بلوغها 

ووك��الت  للحكومات  فعالة  واأداة  واقعيا  اإط��ارا 

التخطيط  عند  التنمية  و�شركاء  املتحدة  مم  الأ

للتدخالت الإمنائية. 

مم  الأ ل�شندوق  امل�شاعدة  املمثلة  وعر�شت 

ردن منى اإدري�س التقرير  املتحدة لل�شكان يف الأ

يف  لفية  لالأ الإمنائية  هداف  لالأ الثاين  الوطني 

اإىل جملة من  اأ�شارت  2010 حيث  لعام  ردن  الأ

ردن خ�شو�شا انخفا�س  هداف التي حققها الأ الأ

من  الن�شف  من  اأك��ر  الفقراء  ال�شكان  ن�شبة 

 ،2008 عام   ٪0.75 1992اىل  عام  يف   ٪6.6

متثل  زال��ت  ل  البطالة  معدلت  اأن  واأو�شحت 

ناث  والإ  ٪10.3 الذكور  بني  بلغت  حتديا حيث 

ارت��ف��اع  اأظ��ه��ر  ال��ت��ق��ري��ر  اإن  وق��ال��ت   ،٪24.1

بالتعليم  �شخا�س  الأ معدلت  يف  التقدم  وت��رية 

 ٪86.7 من  الن�شبة  ارتفعت  حيث  �شا�شي  الأ

العام الدرا�شي1991/1990 اإىل 97.6٪ العام 

الهدف  حقق  ردن  الأ اأن  موؤكدة   2008/2007

تعادل  م��وؤ���ش��رات  بتحقيق  واملتعلق  من��ائ��ي  الإ

اجلن�شني يف اللتحاق بالتعليم يف كافة مراحله 

دري�س  واأنواعه با�شتثناء التعليم املهني.  ووفقا   لإ

ردن حقق تقدمًا ملمو�شًا اأي�شا  فاإن الأ

�شن  دون  طفال  الأ وفيات  خف�س  يف 

ل��ك��ل مئة  اخلــامــ�ــســة مــن 39 ح��ال��ة 

 28 اإىل   1990 عام  حي  مولود  األ��ف 

حالة عام 2009 اإىل جانب انخفا�س 

حالة   48 من  مهات  الأ وفيات  معدل 

 1990 عام  مولود حي  األف  مئة  لكل 

مولود  األ��ف  مائة  لكل  حالة   19 اإىل 

التقرير  وبح�شب  ع����ام2008.  ح��ي 

مكافحة  يف  كبرية  اإجن��ازات  حقق  ردن  الأ ف��اإن 

�شواء  واملالريا  املكت�شبة  املناعة  نق�س  فريو�س 

اأن  �شابة بيد  اأو احلد من الإ ال�شيطرة عليه  يف 

مرا�س  الأ انت�شار  ازدي��اد  املقلقة  الظواهر  من 

غري ال�شارية مثل ارتفاع �شغط الدم وال�شكري 

مدير  ع��ر���س  ل��ه  مداخلة  ويف  وال�����ش��رط��ان��ات. 

الربامج وامل�شاريع يف وزارة التخطيط والتعاون 

ردن  الدويل زياد عبيدات اجلهود التي يبذلها الأ

من  �شل�شلة  خ��الل  من  ه���داف  الأ ه��ذه  لتحقيق 

الربامج وال�شيا�شات التي اأعدت لهذا الغر�س.

ح�شر افتتاح املعر�س الذي ا�شتمر اأ�شبوعا 

�شوؤون  عمادة  مببنى  املعار�س  قاعة  يف  واأقيم 

الكليات  وعمداء  اجلامعة  رئي�س  ن��واب  الطلبة 

واملعاهد العلمية وجمهور من طلبة اجلامعة.

ندية الطابية يف اجلامعة .. حراك ملح�ظ بني الف�ضلني االأ
يف  الطالبية  ن��دي��ة  الأ اأطلقت  اجلامعة- 

الطالبية  الن�شاطات  دائرة  اجلامعة من خالل 

تدريبية  دورة   )60( الطلبة،  �شوؤون  عمادة  يف 

بني  العطلة  خالل  املجالت  خمتلف  يف  وعلمية 

ول والثاين للعام الدرا�شي اجلامعي  الف�شلني الأ

النعيمات  ���ش��الم��ة  ال��دك��ت��ور  واأك����د  احل����ايل. 

الدعم  تقدمي  اجلامعة  يف  الطلبة  �شوؤون  عميد 

طلبة  ودع��ا  الطالبية.  ندية  لالأ والت�شهيالت 

تقدمها  التي  ن�شطة  بالأ امل�شاركة  اإىل  اجلامعة 

امل�شاركة  لهم  يتيح  مما  الطلبة  �شوؤون  عمادة 

الفاعلة يف تنمية خمتلف القدرات واملهارات مبا 

وا�شتملت  جمتمعه.  خلدمة  موؤهاًل  جياًل  يوؤمن 

واملعرفة  العلم  العديد من حقول  الدورات على 

ن��رن��ت  الإ جم���ال  يف  املتخ�ش�شة  ك���ال���دورات 

ودورات  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  واحل��ا���ش��وب 

جمال  يف  متطورة  ودورات  جنبية  الأ اللغات 

نحو  ا�شتمالت  التي  ال�شحية  والرعاية  التوعية 

ال��دورات  اأن  ي�شاف  منت�شب،  طالب   )1100(

ت��ع��ق��د ب�����ش��ع��ر رم����زي وج�����ودة حم��ت��وى امل���ادة 

من  ع��دد  اأ�شار  ال�شياق،  ه��ذا  ويف  التدري�شية. 

اأنديتهم،  اأن�شطة  اإىل  الطالبية  ندية  الأ روؤ�شاء 

حيث بنّي مو�شى اأبو �شالح، رئي�س نادي اللغات 

يف اجلامعة اأن النادي نظم عددًا من الدورات 

اإيطايل،  اللغات احلديثة )اإ�شباين،  يف خمتلف 

فرن�شي، اأملاين، تركي(. وقال يزن عوايدة رئي�س 

اأهداف  تنفيذ  على  »نعمل  التكنولوجي:  النادي 

ال��ن��ادي م��ن خ��الل تنمية امل��واه��ب وال��ه��واي��ات 

دورات  عقد  خ��الل  م��ن  وت�شجيعها؛  ال��ه��ادف��ة 

تدريبية يف جمال مهارات احلا�شوب واملجالت 

-15( بني  ما  ت��راوح  رمزية  وباأ�شعار  العلمية 

تدريبية موزعة  �شاعات  20( دينارًا وملدة )3( 

بني اأوقات الدورات لتتنا�شب مع خمتلف الطلبة 

الطلبة  من  عدد  اأك��رب  على  الفائدة  يعمم  مما 

�شارة  وقالت  بالنادي«.  املنت�شبني  وخ�شو�شًا 

حمر يف اجلامعة:  فتوح، رئي�س نادي الهالل الأ

يو�شف النادي بالتطوعي؛ لطرحه دورات ب�شعر 

�شواء  فقط،  الدورة  نفقات  لتغطية  جدًا  رمزي 

للطلبة،  يعطى  ال��ذي   ICDL اأو  ال�شهادة  من 

طبية  دورات  باإعطاء  ال��ن��ادي  ق��ام  واأ���ش��اف��ت: 

ولية ودورات يف التنمية  �شعافات الأ جمانية كالإ

التوا�شل  واأ���ش��رار  العاطفي  كالذكاء  الب�شرية 

الفعال وكيف نتعامل مع ال�شخ�شيات ال�شعبة.

الدكتور الطوي�شي يلقي كلمته



�1 �ضاءاآت اإ

�ضامي  افتتاح معر�ش خريي يف املركز الثقايف االإ

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  افتتح  اجلامعة- 

�شالمي و�شوقا  عادل الطوي�شي معر�شا للكتاب الإ

�شالمي. خرييا اأقيم يف املركز الثقايف الإ

اإقامة مثل هذا  اإن  الطوي�شي  الدكتور  وقال 

فل�شفة اجلامعة يف  تنبثق من  املعر�س اخلريي 

فتح قنوات الت�شال مع املجتمع املحلي وتنميته 

مكانات املادية واخلربات العملية. ورفده بالإ

اأن ريع املعر�س  الدكتور الطوي�شي  واأ�شاف 

وحمالت  تطوعية  اأن�شطة  ق��ام��ة  لإ يخ�ش�س 

خريية يف اأنحاء اململكة كافة، ويقدم كم�شاعدات 

ن�شطة  الأ ريع  ويقدر  املعوزة،  �شر  والأ للعائالت 

)ع�شرة   10000 بنحو   امل��رك��ز  يف  التطوعية 

اآلف( دينار �شنويا.

�شكري  اأحمد  الدكتور  املركز  وو�شف مدير 

بها  تطل  التي  النوافذ  من  نافذة  باأنه  املعر�س 

اجلامعة على املجتمع وتتلم�س احتياجاته وهذا 

من اأهم اأهداف املركز، اإ�شافة اإىل اأن املعر�س 

جهة  من  املحتاجني  وي�شتقطب  باملركز،  يعرف 

والداعمني من جهة اأخرى.  

بحملة  قام  املركز  اإن  �شكري  الدكتور  وقال 

للم�شاركة بهذا  اإعالمية جلذب املجتمع املحلي 

مواقع  م��ع  التن�شيق  مت  اإذ  اخل���ريي،  املعر�س 

وحمطات  واإذاع��ات  ر�شمية  و�شحف  اإلكرونية 

تلفزيونية.

قالت  اخلريية  الن�شاطات  اإقامة  اآلية  وعن 

رئي�شة العمل الجتماعي يف املركز اإكرام عربيات 

ن�شطة الثقافية والدورات التي  اإنه من خالل الأ

الطالبات  ت�شتقطب  امل��رك��ز  عمل  اأ�شا�س  ه��ي 

والن�شاء الراغبات بالتطوع وت�شكل جلنة ن�شائية 

جمتمع،  و�شيدات  بيوت  رب��ات  ت�شم  تطوعية، 

اخل��ريي��ة  ن�����ش��ط��ة  والأ احل��م��الت  ع��ل��ى  ي�شرفن 

فل�شفة  بذلك  ويطبقن  ط��وع��ا،  بها  وي�شاركن 

املركز عمليا.

وال�شوق  �شالمي  الإ الكتاب  معر�س  ويقام 

�شهرين  وكل  قل،  الأ �شنويا على  اخلريي مرتني 

له  التن�شيق  يتم  خ��ريي،  ن�شاط  يقام  تقريبا 

اأنحاء  يف  اأي��ت��ام  وم��راك��ز  خريية  منظمات  م��ع 

اململكة كافة، كاأن توزع مالب�س العيد واحلقائب 

يتام، وتقام  املدر�شية وتربعات عينية ونقدية لالأ

ا�شتطاعت  احل��م��الت  وه���ذه  �شتوية،  ح��م��الت 

اإىل  اإ�شافة  البعيدة،  الفقر  بقاع  اإىل  ت�شل  اأن 

والعائالت  للطالب  متويل  قرو�س  تقدم  ذلك 

يتام. والأ

املركز  يف  الن�شائية  اللجنة  ع�شو  وق��ال��ت 

ال�شت  قاربت  ن  الآ اإنها  اخلياط  �شهاد  ال�شيدة 

كونها  �شعيدة  وه��ي  اخل��ريي  العمل  يف  �شنوات 

ر�شم  يف  وت�شاهم  املجتمع،  يف  فاعال  ع�شوا 

البت�شامة على وجوه املعوزين لثقتها اأن جهدها 

بعمل اخلري  الفراغ  واإن ملء  مل�شتحقيه،  يذهب 

لكفيل باإر�شاء اهلل وبتحقيق ال�شعادة. 

اللجنة  يف  ع�����ش��اء  الأ ال�����ش��ي��دات  وت��ق��وم 

واملاأكولت  طباق  الأ باإعداد  التطوعية  الن�شائية 

ع��م��ال  والأ امل��ن�����ش��وج��ات،  وبتطريز  ال�شعبية، 

ن�شطة اخلريية.  اليدوية وبيعها، وجمع ريعها لالأ

نائب  افتتاحه  ح�شر  ال��ذي  املعر�س  وا�شتمل 

ومدير  الزعبي  ب�شري  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

اأع�شاء  اأحمد �شكري وعدد من  املركز الدكتور 

وماأكولت  ثقافية  كت��ب  على  التدري�شية  الهيئة 

�شعبية منوعة واأزياء ومن�شوجات واأدوات منزلية 

ومنتجات تراثية. 

ردنية« »ما اأحاكي يا بادي« معر�ش يف »االأ

اجل��ام��ع��ة- ازدان����ت ق��اع��ة امل��ع��ار���س يف 

عمادة �شوؤون الطلبة بزوايا معر�س »ما اأحالكي 

الفل�شطينية  اجلالية  نظمته  ال��ذي  ب��الدي«  يا 

يف  الوافدين  الطلبة  �شوؤون  دائ��رة  مع  بالتعاون 

اجلامعة. 

وافتتح املعر�س عميد �شوؤون الطلبة الدكتور 

ن�شطة  لالأ دعمه  اأك��د  ال��ذي  النعيمات  �شالمة 

الوافدون  الطلبة  ومنهم  للطالب  الالمنهجية 

طالب  اآلف  ثالثة  على  ع��دده��م  يربو  ال��ذي��ن 

وميثلون 64 جن�شية.

باأنه  املعر�س  النعيمات  الدكتور  وو���ش��ف 

يثري  اأن  وغ��ن��اه  بتنوعه  ا�شتطاع  اإذ  اإب��داع��ي، 

الق�شية  فل�شطني  جتاه  وم�شاعرنا  اأحا�شي�شنا 

احل�شارات  مهد  فل�شطني  وجت��اه  ج��ان��ب،  م��ن 

ال�شورة  وجت��اه  ثانية،  جهة  من  اخل��ري  واأر���س 

اأخ���رى.  جهة  م��ن  ل��الح��ت��الل  امل��ن��ف��رة  الب�شعة 

اجلالية  م��ن  امل��ع��ر���س  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  وداأب 

اجلامعة  يف  عددهم  يبلغ  الذين  الفل�شطينية 

على  �شهر  ح���وايل  منذ  وط��ال��ب��ة،  طالبا   863

من�شق  قال  ال�شدد  هذا  ويف  املعر�س.  ت�شميم 

اأبو  حافظ  الهند�شة  كلية  يف  الطالب  اجلالية 

ال�شلم  اإن هذا املعر�س ي�شور فل�شطني يف  عّرا 

واأهلها  وطبيعتها  براثها  الغنية  فهي  واحلرب؛ 

اجلريحة،  ال�شليبة  اأي�شا  وه��ي  وح�شارتها، 

اأ�شافت   - زاوية   13 باإعداد  براز ذلك قمنا  ولإ

امل�شاركة يف تنظيم املعر�س دانا ح�شون-  منها 

الزوايا الراثية التي عر�شت املطرزات والثوب 

واملنحوتات،  والنحا�شيات  الفل�شطيني  ال�شعبي 

والراث جزء مندغم  الُهوية  اأن  على  تاأكيد  يف 

يف ج�شد ال�شعب الفل�شطيني ل ميكن م�شادرته.  

م�شحوبة  تراثية  اأغان  ت�شتقبله  املعر�س  وزائر 

العازل،  للجدار  جم�شمات  ثم  �شعبية،  بدبكات 

اأ�شعار  ج��دران��ه  مت��الأ  ول�شجن  �شهيد،  ول��ق��رب 

ال�شجناء، واإىل ذلك يجد �شورا ناطقة، وعر�شا 

عمال  دباء والعلماء ورجال الأ هم املفكرين والأ لأ

الفل�شطينيني  وغري  الفل�شطينيني  وال�شيا�شيني 

و»فل�شطينيو  فل�شطينيون«  »مبدعون  زاويتي  يف 

لناجي  »ح��ن��ظ��ل��ة«  وك���اري���ك���ات���ريات  ال���ه���وى«، 

والعر�س  اخلري  اأر�س  زوايا  اإىل  اإ�شافة  العلي، 

فل�شطني  طفل  وم��ذك��رات  وامل��دن  الفل�شطيني 

واآن اأن تن�شرفوا واأنامل ذهبية والبازار وزاوية 

�شرى، فيما يالحظ الزائر اللم�شة  ال�شهداء والأ

اأ�شلوب العر�س وت�شميمه. طالُب  بداعية يف  الإ

قال  امل�شري  ع��ادل  اجلامعة  يف  عمال  الأ كلية 

اأن يعرب عن  اإنه ا�شتطاع  خالل زيارته املعر�س 

يقيم  اأنه  خ�شو�شا  بن�شبة٪95  فل�شطني  �شورة 

حد  –على  املعر�س  ع��رب  اإذ  املحتلة،  غ��زة  يف 

قوله- عن جمازرها، وعن جمالها اأي�شا. ح�شر 

مدير  الطلبة  �شوؤون  عميد  اإىل  اإ�شافة  املعر�س 

املجايل،  نبيل  الدكتور  الوافدين  الطلبة  دائرة 

طلبة  من  وجمهور  العمادة،  اإداري��ي  من  وع��دد 

اجلامعة. 



�� �ضاءات اإ

وروبية اأكادميي من اجلامعة يف�ز بزمالة »ماري ك�ري« االأ
هند�شة  ق�شم  يف  �شتاذ  الأ فاز  اجلامعة- 

يف  والتكنولوجيا  الهند�شة  بكلية  احل��ا���ش��وب 

»ماري  بزمالة  الطائي  ماجد  الدكتور  اجلامعة 

كوري« البحثية بقيمة )280( األف يورو.

وروب��ي  الأ الحت��اد  قبل  من  اجلائزة  ومتنح 

)FP7(للباحثني  ط����اري   الإ الربنامج  �شمن 

املتقدمني مب�شاريع بحث مميزة، ت�شيف تقانة 

على  اإليه  التو�شل  مت  ما  اإىل  جديدة  معرفة  اأو 

امل�شتوى العاملي ويكون لها ُبعد تطبيقي، تنعك�س 

وروبي. والأ املحلي  املجتمع  ايجابيا على  نتائجه 

 2010 للعام  الفائزة  امل�شاريع  ن�شبة  ب��اأن  علمًا 

مل تتجاوز 4٪ من جمموع امل�شاريع التي قدمت 

البحثية من جميع  الزمالة  على هذه  للمناف�شة 

اأنحاء العامل.

البحث  م�شروع  اإن  الطائي  الدكتور  وق��ال 

يهدف اإىل ت�شميم نظام جديد ومرن يف جمال 

يجمع   )e-Health( ل��ك��رون��ي��ة  الإ ال�شحة 

منها  تخ�ش�شات،  ع��دة  م��ن  باحثني  خ���ربات 

�شبكات احلا�شوب املوزعة ذوات النطاق العري�س 

املعلومات  وتكنولوجيا  وال���روب���وت   )LTE(

�شافة اإىل العلوم الطبية والجتماعية. بالإ

لتلبية  ج��اءت  امل�شروع  فكرة  اأن  واأ���ش��اف 

مرا�س املزمنة  حاجة �شريحة مهمة من ذوي الأ

وال�شباب  ط��ف��ال  والأ احلوامل  الن�شاء  وخا�شة 

الذين يعانون من البدانة وال�شكري- فئة 1. ولفت 

ردن ميتلك حاليا بنية  الدكتور الطائي اإىل اأن الأ

وخدمات  الت�شالت  جمال  يف  متقدمة  حتتية 

كافة  تغطي  التي  والال�شلكية  ال�شلكية  نرنت  الإ

اأنحاء اململكة تقريبًا، اإل اأنها ما زالت تفتقر اإىل 

باحتياجات  املبا�شر  امل�شا�س  ذات  التطبيقات 

املجتمع، ومنها ال�شحة اللكرونية التي ت�شهل 

بي�شر،  ال�شحية  �شوؤونهم  متابعة  املر�شى  على 

ف�شال عن توفري الكثري من الوقت واملال الناجم 

وال��ع��ي��ادات  للم�شايف  امل��ت��ك��ررة  ال��زي��ارات  ع��ن 

ال�شحية.

كلية  عميد  اأع����رب  مت�شل  �شعيد  وع��ل��ى 

الهند�شة والتكنولوجيا الدكتور جمدي توفيق،عن 

امل�شتوى  يعك�س  ال��ذي  الإجن���از  بهذا  اع��ت��زازه 

العلمي املتقدم الذي و�شلت اإليه الكلية. 

تت�ضاقط..  �ضياء  االأ
تع��ر�ش  م�ض�رح�ي��ة 
مل�����اآالت االن��ق��اب 
ع����ل����ى ال�����اق����ع 
امل�شرح  فرقة  عر�شت  اجل��ام��ع��ة- 

بعنوان  م�شرحية  اجلامعة  يف  اجلامعي 

م�شتوحى  ن�س  عن  تت�شاقط(،  �شياء  )الأ

من م�شرحية للكاتب �شعدي �شالح.

طلبة  مثلها  التي  امل�شرحية  وقدمت 

بني  الداخلي  ال�شراع  من  حالة  اجلامعة 

الواقع  ومتطلبات الذات وحماولة التوفيق 

احلب  م��ن  ف�شول  ب��ني  متنقلة  بينهما، 

مل.  واحلرية والبحث عن الأ

اأخرج العمل امل�شرحي حمزة املومني 

وبكر  القوا�شمي  املثنى  املمثلني  مب�شاركة 

من  مو�شيقية  توليفة  �شاحبته  الزعبي، 

اإعداد املو�شيقي عثمان ع�شيبات، وديكور 

من اإعداد خالد عطية وبا�شمة بني يون�س، 

الرحمن  ع��ب��د  ت�شميم  م��ن  ����ش���اءة  والإ

ال�شي�شاين.

امل�شتوحى  امل�شرحي  العمل  وُع��ر���س 

من م�شرحية )جناح ون�شف �شيف( على 

مدرج احل�شن بن طالل. 

ردنية على نظام برايل للمكف�فني   قائمة الطعام يف االأ

ن مبقدور املكفوفني يف  اجلامعة- �شار الآ

خرين عند  اجلامعة اأن ي�شتغنوا عن م�شاعدة الآ

ا�شتخدامهم ملقا�شف اجلامعة.  

الطالبي  ر���ش��اد  الإ دائ���رة  اأ���ش��درت   فقد 

وىل  الأ هي  خطوة  يف  الطلبة،  �شوؤون  عمادة  يف 

طعمة  الأ واأ�شعار  باأ�شناف  قائمة  نوعها،  من 

�شا�شية  للمكفوفني بطريقة برايل وهو  الو�شيلة الأ

للقراءة والكتابة لدى فاقدي اأو �شعاف الب�شر.  

الطلبة  �شوؤون  قال عميد  ال�شدد،  هذا  ويف 

الدكتور �شالمة النعيمات اإن هذه الفكرة الرائدة 

اجلامعة  جمتمع  يف  املكفوفني  دمج  اإىل  تهدف 

خرين  وحتقيق مبداأ ال�شتقاللية والتفاعل مع الآ

البيئة  جعل  اإىل  ت��ه��دف  كما  وي�شر،  ب�شهولة 

الحتياجات  ذوي  للطلبة  تقييدًا  اأقل  اجلامعية 

الطلبة.   بني  امل�شاواة  مبداأ  ولت�شجيع  اخلا�شة، 

�شا�س على �شت نقاط  وتقوم طريقة برايل يف الأ

اأ�شا�شية تعمل على حتويل اأية مادة مكتوبة مثل: 

اإىل  املو�شيقية  النوتات  رق��ام حتى  والأ احلروف 

ليتمكن  ب��راي��ل(   لغة  )بطريقة  ب��ارزة  اأح��رف 

فراد املكفوفون من قراءتها. الأ

الطالبي  ر�شاد  الإ دائرة  اأ�ش�شت   اأن  و�شبق 

اجلامعات  يف  ناطق  خمترب  اأول  اجلامعة  يف 

الربامج  ب��اأح��دث  وزودت���ه  والعربية،  ردن��ي��ة  الأ

الناطقة وبرامج تكبري ال�شا�شة وطابعة لطباعة 

بطريقة  املكفوفني  للطلبة  ك��ادمي��ي��ة  الأ امل���واد 

للطلبة  التعليمية  العملية  دع��م  بهدف  برايل، 

املكفوفني و�شعاف الب�شر يف اجلامعة.

اجلامعة تنعى ف�ضيلة ال�ضيخ ف�ضل عبا�ش 
والدكت�ر عزمي هارون 

�شالمي رئي�س ق�شم  اأعالم الفكر الإ اجلامعة- فجعت اجلامعة برحيل علم بارز من 

اإىل  اإ�شافة  عبا�س.  ف�شل ح�شن  الدكتور  املرحوم  ال�شيخ  ف�شيلة  اجلامعة  الدين يف  اأ�شول 

�شتاذ الدكتور عزمي  �شعة والطب النووي يف كلية الطب يف اجلامعة الأ رحيل رئي�س ق�شم الأ

التدري�شية  الهيئتني  واأع�شاء  الطوي�شي  عادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ونعى  هارون.  اأمني 

على بعد حياة عطرة حافلة بالعطاء  دارية والطلبة الفقيدين اللذين انتقال اإىل الرفيق الأ والإ

والإجناز.



�� تتمات

واإن�شاين  ح�شاري  اأفق  الوئام  اأن  واأ�شاف 

فاق  الآ يتجاوز  اأنه  اإىل  م�شريا  وي�شعنا،  يجمعنا 

ثنية  الإ اخل��الف��ات  واأن  تفرقنا  التي  ال�شيقة 

والعرقية تبدد اأي اهتمام للوئام.

معا يف  نفكر  اأن  وان  الأ اآن  لقد  �شموه  وقال 

تتجاوز  جديدة  روح  وخلق  وحتدياته  امل�شتقبل 

ن�شانية  الإ الكرامة  من  درجة  وتوؤمن  الن�شقاق 

اإن�شانيا يحرم  ت�شمن حمتوى  املنطقة  ل�شعوب 

للتعامل  اخلالقة  القيم  ويدعم  ن�شان  الإ كرامة 

ن�شاين الذي يحفظ خ�شو�شية الكل وحريته  الإ

يف اإطار �شامل جامع.

وحت����دث ���ش��م��وه ع��ن ق��واع��د ح����وار اأت��ب��اع 

النظر  باإعادة  تركز  التي  ال�شماوية  الديانات 

مبحتوى الربية والتعليم وحوار وطني جمتمعي 

بناء  اإىل  داع��ي��ا  املعلومات،  ان�شياب  و�شمان 

يف  التاريخية  حداث  الأ لت�شل�شل  معرفية  قاعدة 

املنطقة.

خ���رية يف  الأ ح����داث  الأ اإىل  �شموه  وت��ط��رق 

واحلركي  التعبريي  النفجار  اإن  قائال  املنطقة 

2008، واإنه جاء نتيجة امتالء  متوقع منذ عام 

ال��ق��ل��وب مب�����ش��اع��ر امل��ه��ان��ة وت���ده���ور ال��ك��رام��ة 

ن�شانية اإىل اأن فا�س بها ذلك، موؤكدا اأهمية  الإ

واعية  خطوات  واتخاذ  ال�شتباقية  اخلطوات 

تبنى على خطوات ال�شباب.

ن  وقال كنا نتحدث عن وحدة عربية اأما الآ

فاإننا ن�شعى للمحافظة على الوحدة القطرية.

 2001 ع��ام  منذ  احل���روب  اأن  �شموه  وب��ني 

8 تريليونات  موال و�شلت  التهمت الكثري من الأ

دولر نحن باأم�ّس احلاجة لها لتوفري فر�س عمل 

وحل م�شاكل الفقر وتعزيز التنمية.

�شيا�شًا  هدفا  اأ�شبحنا  لقد  �شموه  وت��اب��ع 

حتت  العامل  �شعوب  جلميع  وثقافيا  واقت�شاديا 

ال�شيا�شي وغري ذلك  �شالم  والإ ره��اب  الإ حجج 

ديان يف اجلامعة   مري احل�ضن يرعى ندوة ال�ئام الديني بني االأ االأ

زم��ة  الأ اأن  اإىل  م�شريا  وح��ج��ج،  م�شميات  م��ن 

العاملية ك�شفت العورات يف اأقطارنا كلها. وعرب 

�شموه عن �شكره ملبادرة جاللة امللك )الوئام بني 

اأتباع الديانات(، م�شريا اإىل اأنها �شكلت خطوة 

اإيجابية نحو تعزيز اجلهود التي بذلت يف جمال 

احلوار بني اأتباع الديانات.

وجاء عقد الندوة من قبل كلية ال�شريعة يف 

للدرا�شات  امللكي  املعهد  مع  بالتعاون  اجلامعة 

اأ�شبوع  الدينية �شمن م�شاركة �شعوب العامل يف 

الحتفال  يتم  الذي  الديانات  اأتباع  بني  الوئام 

كل  من  �شباط  �شهر  من  ول  الأ �شبوع  الأ يف  به 

جاللة  اقرحها  مبادرة  اإث��ر  جاء  وال��ذي  ع��ام، 

األقاه يف  امللك عبد اهلل الثاين يف خطابه الذي 

نيويورك يف  املتحدة يف  مم  لالأ العامة  اجلمعية 

 2010 ع��ام  اأيلول  �شهر  من  والع�شرين  الثالث 

اجلامعة  رئي�س  وق��ال  العامة.  اجلمعية  وتبنته 

مفهوم  ال��وئ��ام  اإن  الطوي�شي  ع���ادل  ال��دك��ت��ور 

اإليها  يف�شي  مرحلة  وميثل  احلوار  على  متقدم 

احلوار، م�شريا اإىل اأن مبادرة جاللة امللك عبد 

مم  لالأ العامة  اجلمعية  من  وتبنيها  الثاين  اهلل 

ن�شاين  الإ الع��راف  اأهمية  اإىل  ت�شري  املتحدة 

اأجل  املختلفة من  دي��ان  الأ للحوار بني  باحلاجة 

بني  املتبادل  والتعاون  والوئام  التفاهم  تعزيز 

خالقية  الأ ال�شرورة  على  التاأكيد  مع  النا�س 

ال�شالم  اإىل  واملعتقدات  دي��ان  الأ كل  تدعو  ن  لأ

والت�شامح والتفاهم املتبادل.

بني  واحل��وار  املتبادل  التفاهم  اأن  واأ�شاف 

ديان ي�شكالن بعدين مهمني يف ثقافة ال�شالم  الأ

وت�شجيع دول العامل على دعم ن�شر ر�شالة الوئام 

ديان على اأ�شا�س طوعي. بني الأ

تعزيز  اأن  اإىل  الطوي�شي  الدكتور  واأ���ش��ار 

دي��ان  الأ اأتباع  بني  الوئام  قيم  ن�شر  يف  التعاون 

واحلوار بني الثقافات والتحالف بني احل�شارات 

العاملية  زم��ة  الأ دوائ��ر  من  اآمنا  خمرجا  يعترب 

و�شاع  الأ ا�شتقرار  عدم  يف  تتمثل  التي  احلالية 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية يف مناطق 

عدة من العامل.

اجلامعة  يف  ال�شريعة  كلية  عميد  وق���ال 

ن  الآ هم  امل�شلمني  اإن  الق�شاة  حممد  الدكتور 

مالمح  ير�شم  م�شتنري  جهد  اإىل  حاجة  اأك��ر 

تقدمي  ويح�شن  ن�����ش��اين  الإ اإط���اره  يف  ���ش��الم  الإ

الكونية  ال�شمات  يحمل  للعامل  اإ�شالمي  خطاب 

انطالقا  العام  ن�شاين  الإ الهم  بتفا�شيل  ويعنى 

من اأن ما يجمع الب�شر اأكرب مما يفرقهم.

هو  املن�شود  ال��دي��ن��ي  ال��وئ��ام  اأن  واأ���ش��اف 

كيفية  يف  ي��ربزان  عملي  و�شلوك  فكري  موقف 

ن�شان الفرد اأيا كان لونه اأو  التعاطي مع هموم الإ

معتقده اأو جن�شه اأو لغته. واأ�شار الق�شاة اإىل اأن 

�شالم �شاحب النداء اخلالد لدعوة الب�شرية  الإ

جمعاء اإىل كلمة �شواء، واأن اأ�شل الدعوة تعظيم 

مبداأ  ركائز  ودع��م  الفوارق  واح��رام  اجلوامع 

التعاي�س ال�شلمي بني الب�شر وجعل ن�شرة املظلوم 

ورد العدوان من اأهدافه اخلالدة، م�شيفا اأنه ل 

احلوار  ثقافة  توجد  مل  ما  جيال  الأ بني  توا�شل 

الهادف الذي يو�شع قاعدة امل�شرك والثوابت.

يف  الديني  ال��وئ��ام  دور  امل��وؤمت��رون  وناق�س 

ال�شالم  ع��ب��د  ل��ل��دك��ت��ور  املجتمع  اأم���ن  حتقيق 

العبادي والوئام الديني يف حتقيق اأمن املجتمع 

اأ�شا�شية  وم��ق��دم��ات  جابر  اأب��و  كامل  للدكتور 

فهمي  للدكتور  وم�شيحي  اإ�شالمي  ت�شامن  لكل 

ب  لالأ امل�شيحية  يف  خر  الآ مع  والعالقة  جدعان 

���ش��الم  خ���ر يف الإ نبيل ح���داد وال��ع��الق��ة م��ع الآ

�شالم  الإ بني  ومقارنة  برقان  اإبراهيم  للدكتور 

خر للدكتور حممد  وامل�شيحية يف العالقة مع الآ

اأحمد احلاج.



��

اإ�ضقاط ع�ض�ية 18جامعة وقب�ل اأع�ضاء جدد
و15 األف دوالر ل�ضندوق اجلامعات الفل�ضطينية

تتمات

ال�شودان  م��ن  الب�شري  م�شطفى  ال��دك��ت��ور 

مبن�شب  م�شر  من   راأف���ت  حممد  وال��دك��ت��ور 

جرت  ال���ذي  ل��الحت��اد  امل�شاعد  ال��ع��ام  م���ني  الأ

انتخاباته بني اأربعة مر�شحني.

وقال الدكتور اأبو عرابي بعد اإعالن النتائج 

احلا�شر  ال��وق��ت  يف  مي��ر  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  اإّن 

التعاون  اآف��اق  تعزيز  ت�شتدعي  كبرية  بتحديات 

العلمي  البحث  جم��ال  يف  والتن�شيق  امل�شرك 

على  حث  فيما  فيها  الباحثني  ق��درات  وتعزيز 

زيادة انفتاح اجلامعات العربية عامليًا.

اليوم  يف  امل�شاركون  دعا  مت�شل  �شياق  ويف 

ربعني للموؤمتر  عمال الدورة الرابعة والأ الثاين لأ

العام لالحتاد اإىل دعم وم�شاندة روؤية اجلامعة 

بوثيقة  اخل����روج  يف  ب��ال���ش��ت��ع��ج��ال  ردن���ي���ة  الأ

العايل تكون معتمدة بني  للتعليم  اإ�شالح عربي 

اجلامعات العربية، التي اأطلقها رئي�شها الدكتور 

عادل الطوي�شي.

واعتربوا يف ت�شريحات �شحفية اأن الدعوة 

العايل  للتعليم  عربي  اإ�شالح  وثيقة  اإيجاد  اإىل 

لتح�شني  مهمة  مفاتيح  م�شامينها  يف  ت�شكل 

اجلامعات  موؤ�ش�شات  وخم��رج��ات  م��دخ��الت 

العربية، ومبا يتنا�شب مع التطورات والتحولت 

العاملية يف هذا القطاع احليوي الذي له عالقة 

واأط��ره��ا  اأ�شكالها  بكافة  بالتنمية  مبا�شرة 

التنموية.

بالغة  اأهمية  تتخذ  الدعوة  هذه  اأن  واأك��دوا 

ي��دور  وم��ا  ال��راه��ن��ة  العربية  و���ش��اع  الأ يف ظ��ل 

�شيا�شية  حت��ولت  م��ن  العربية  املجتمعات  يف 

واقت�شادية واجتماعية.

وقال رئي�س جامعة القد�س املفتوحة الدكتور 

التي  �شالحات  الإ بني هذه  اإن من  يون�س عمرو 

اجلامعات  احت��اد  دع��وة  عليها  الركيز  ميكن 

معايري  لو�شع  تقومي  دائ��رة  اإن�شاء  اإىل  العربية 

�شابطة تتوىل مهمات مراقبة الطلبة واملدر�شني، 

و�شيا�شات القبول والركيز على �شمان اجلودة 

احلقيقية.

ودع���ا ع��م��رو اإىل ت��وح��ي��د ل��وائ��ح واأن��ظ��م��ة 

واأنظمتها  اأدائ��ه��ا  لتطوير  العربية  اجلامعات 

بالتعليم  اله��ت��م��ام  ����ش���رورة  م��ع  التعليمية 

املفتوح  التعليم  و�شبط  ال��ع��امل��ي  ل���ك���روين  الإ

�شبط  وحماولة  املناهج  ل�شبط  معايري  وو�شع 

اجلامعات اخلا�شة.  

مني العام للمنظمة العربية  ورحب ممثل الأ

الدكتور  والثقافة  والعلوم  للربية  �شالمية  والإ

ردنية  الأ اجلامعة  رئي�س  بدعوة  �شالح  غ�شان 

بر�شيخ قيم النتماء والتفاين وحتمل امل�شوؤولية 

وامل�شاءلة من خالل الركيز على قدرات الكوادر 

الب�شرية املوؤهلة العاملة يف اجلامعات خ�شو�شًا 

القدرات البحثية واملهنية.

من  ينطلق  �شالح  الإ اأن  اإىل  �شالح  واأ�شار 

متعددة  ج��وان��ب  ول��ه  البنيوي  امل�����ش��ار  حت��دي��د 

الب�شرية  ط�����ر  والأ التحتية  بالبنية  متعلقة 

اإىل  اجلامعات  والفنية يف  دارية  والإ التدري�شية 

جانب تطوير وظيفة عمل اجلامعة للو�شول اإىل 

معايري اأعلى من امل�شتويات املتقدمة.

وظيفة اجلامعة  تو�شيع عمل   واأكد �شرورة 

وتعميق دورها يف املجتمع وال�شتجابة لحتياجاته 

خ�شو�شًا يف املجالت القت�شادية والتكنولوجية 

خالقية واخلدمة الجتماعية. والقيم الأ

دعم �سندوق اجلامعات

الفل�سطينية بـ 15 األف 

دوالر

وعلى �شعيد مت�شل عقدت اللجان املنبثقة 

اللجنة  اأو�شت  حيث  اجتماعاتها  املوؤمتر  عن 

نبار  املالية التي عقدت برئا�شة رئي�س جامعة الأ

على  باملوافقة  الدليمي  خليل  الدكتور  العراقية 

اجلامعات  دعم  �شندوق  حول  املقدم  التقرير 

الفل�شطينية والتو�شيات الواردة فيه مع التاأكيد 

على الدعم املايل لل�شندوق واملدرج يف موازنة 

دولر   )15000  ( والبالغ   2011 لعام  الحت��اد 

جمل�س  يقررها  التي  العلمية  ب��ح��اث  الأ لدعم 

دارة. الإ

اإدارة  رئي�س جمل�س  بدعوة  اللجنة  واأو�شت 

�شندوق دعم اجلامعات الفل�شطينية وبالتن�شيق 

مانة العامة لالحتاد لالت�شال مع اجلهات  مع الأ

العايل  التعليم  املالية الداعمة، وكذلك وزارات 

املمكن  الدعم  لتخ�شي�س  العربي  الوطن  يف 

لل�شندوق. 

ع�����ش��اء  ودع�����وة اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة الأ

للم�شاهمة بدعم ال�شندوق وت�شديد ال�شراكات 

دعم  على  واملوافقة  ال�شندوق.  لهذا  ال�شنوية 

بحاث التي اأقرها جمل�س اإدارة ال�شندوق مبا  الأ

مكانات املادية لل�شندوق. يتالءم مع الإ

اإ�سقاط ع�سوية 18 جامعة

ب��اإ���ش��ق��اط ع�شوية  ال��ل��ج��ن��ة  اأو����ش���ت  ك��م��ا 

اجلامعات الواردة بالتقرير وعددها 18 جامعة 

ال�شابقة  دورته  يف  العام  املوؤمتر  لقرار  ا�شتنادًا 

امل�شتحقة  لال�شراكات  ت�شديدها  لعدم  نظرًا 

على  التاأكيد  م��ع  �شنوات،   5 م��ن  ك��ر  لأ عليها 

اذا  اجل��ام��ع��ات  ه��ذه  م��ن  اأي  ع�شوية  اإع����ادة 

خالل  عليها  امل�شتحقة  ال���ش��راك��ات  ���ش��ددت 

مانة العامة لالحتاد  ال�شنة احلالية ومطالبة الأ

اخل�شو�س.  بهذا  اجلامعات  هذه  مع  للتوا�شل 

ع�شاء  الأ العربية  اجلامعات  اللجنة  دعت  فيما 

بت�شديد ال�شراكات امل�شتحقة عليها.

قبول ع�سوية جامعات 

جدد

عقدت  التي  الع�شوية  قبول  جلنة  واأو�شت 

ب��رئ��ا���ش��ة م��ق��رره��ا م��دي��ر ج��ام��ع��ة اجل��زي��رة 

اخلليفة  ع��ب��داهلل  م���ني  الأ ال��دك��ت��ور  ال�شودانية 

ع�شوية  اإىل  جديدة  عربية  جامعات  بان�شمام 

الحتاد. 

لبنان،  يف  ال��ك��ن��دي��ة  :ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  و���ش��م��ل��ت 

واجل��ام��ع��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف م�����ش��ر، وج��ام��ع��ة 

�شمية  م���رية  الأ وجامعة  م�شر،  يف  امل�شتقبل 

نورة  م��رية  الأ وجامعة  ردن،  الأ يف  للتكنولوجيا 

بنت عبد الرحمن يف ال�شعودية، وجامعة تبوك 

يف ال�شعودية، وجامعة دهوك يف العراق، وجامعة 

يف  اأبوظبي  وجامعة  العراق،  يف  الطبية  هولري 

ال�شودان،  يف  ال�شالم  وجامعة  الم��ارات،  دولة 

وجامعة �شيدي حممد بن عبداهلل يف املغرب.

واأو�شت اللجنة اأي�شًا بقبول جامعتي جيهان 

يف العراق والنه�شة يف م�شر ع�شوين م�شاركني، 

هرام الكندية يف  اإ�شافة اإىل حتويل جامعات الأ

م�شر، والعلوم التطبيقية يف البحرين، والعربية 

دارة  الإ لعلوم  وامل�شتقبل  �شوريا،  يف  اخلا�شة 

الع�شوية  من  اليمن  يف  املعلومات  وتكنولوجيا 

امل�شاركة اإىل الع�شوية العاملة يف الحتاد.
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الدكت�ر الط�ي�ضي: خم�ضة مايني دينار

ردنية« هذا العام لتط�ير وحتديث مرافق »االأ

تتمات

دارية اللجنة التنظيمية واالإ

التي  داري��ة  والإ التنظيمية  اللجنة  وناق�شت 

ت�شرين  جامعة  رئي�س  برئا�شة  املوؤمتر  �شكلها 

تقرير  املعال  يحيى  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�شورية 

لتدريب  العربي  املجل�س  ح��ول  العامة  م��ان��ة  الأ

ط����الب اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث اأو����ش���ت 

الدرا�شية  بال�شنة  الطالب  يكون  باأن  بالت�شديد 

وحث  امل��ع��دلت،  اأعلى  على  وحا�شاًل  خ���رية  الأ

اجلامعات العربية على امل�شاركة ب�شكل فعال يف 

على  والتاأكيد  الطالب،  تبادل  وبرامج  عرو�س 

اأن تكون م�شاركات الطالب اأكر فعالية وب�شكل 

جدي وملتزم، و�شمول التبادل الطالبي العلمي 

الواحد  البلد  يف  اجلامعات  كافة  والتدريبي 

وعدم ح�شرها بجامعات معينة، وو�شع برامج 

وخطط تدريبية مو�شحة ومف�شلة ب�شكل م�شبق 

وتر�شل للجامعات امل�شتقبلة.

اللجنة العلمية والثقافية

تراأ�شها  التي  والثقافية  العلمية  اللجنة  اأما 

الدكتور  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  رئي�س 

مانة  حممد راأفت حممود فقد ناق�شت تقرير الأ

العامة لالحتاد حول اجلمعيات العلمية للكليات 

مانة حول املجالت العلمية  املتناظرة وتقرير الأ

املتخ�ش�شة، واأو�شت  بالعمل على تفعيل جملة 

احتاد اجلامعات العربية للعلوم التطبيقية حيث 

�شدر منها العدد ال�شابع من املجلد الثاين عام 

2002 فقط وذلك بنقل مقرها اإىل جامعة اأخرى 

تتعلق  ن���دوات  عقد  بالحتاد. واقراح  ع�شو 

العلمي  البحث  متويل  يف  اخلا�س  القطاع  بدور 

�شرة والتعاون  والتحديات الت�شريعية يف جمال الأ

قليمية  والإ العربية  وامل��ن��ظ��م��ات  الحت���اد  ب��ني 

مانة العامة  والدولية. وناق�شت اللجنة تقرير الأ

حيث  العلمية  وامل���وؤمت���رات  ب��ال��ن��دوات  املتعلق 

بالقطاع اخلا�س  تتعلق  ن��دوات  اق��راح عقد  مت 

الت�شريعية  والتحديات  العلمي  البحث  ومتويل 

وقد  ال�شخ�شية  ح����وال  والأ ���ش��رة  الأ جم��ال  يف 

ا�شت�شافة  لبنان  يف  طرابل�س  جامعة  اقرحت 

مانة العامة  هذه الندوة. وبحثت اللجنة تقرير الأ

العربية  واملنظمات  الحت��اد  بني  التعاون  ح��ول 

مانة العامة حول  قليمية والدولية وتقرير الأ والإ

مركز حو�شبة الدوريات العربية. من جهة ثانية 

الوفود  العاملية  �شالمية  الإ العلوم  كرمت جامعة 

العربية امل�شاركة يف اأعمال املوؤمتر. 

وم�شى الطوي�شي يقول اإن اجلامعة �شتوا�شل 

يفاد مع اإجراء عملية مراجعة  تنفيذ �شيا�شة الإ

هذا  يف  م�شريًا  التجربة  لهذه  �شاملة  وتقييم 

اأدخل  اجلامعة  عمداء  جمل�س  اأن  اإىل  ال�شياق 

يفاد وذلك بتخفي�س  تعدياًل جوهريًا على نظام الإ

يفاد  كفالة قيمة الرهن اإىل 50٪ من تكاليف الإ

من  لال�شتفادة  وائ���ل  الأ الطلبة  على  للت�شهيل 

يفاد. فر�شة الإ

اأن  حديثه  يف  الطوي�شي  ال��دك��ت��ور  وك�شف 

لتنفيذ  عليا  جلنة  �شكل  العايل  التعليم  جمل�س 

لت�شجيع  واملعنوية  املالية  احل��واف��ز  م��ن  ح��زم 

بخربات  يتمتعون  الذين  داري���ني  والإ املدر�شني 

ردنية لال�شتمرار  عالية امل�شتوى يف اجلامعات الأ

يف عملهم م�شريًا اإىل اأن هذه احلزم تتكون من 

)10( حماور ومن املتوقع البدء بتنفيذها مطلع 

الف�شل الدرا�شي ال�شيفي القادم.

قطعته  الذي  ال�شوط  الطوي�شي  وا�شتعر�س 

خالل  م��ن  بحثية  جلامعة  لتحويلها  اجلامعة 

طار حيث  ال�شراتيجية التي و�شعتها يف هذا الإ

جميع  يف  فرعية  وجل��ان  عليا  جلنة  ت�شكيل  مت 

اأن  مو�شحًا  العلمية  ومعاهدها  اجلامعة  كليات 

عملها  من  النتهاء  على  �شارفت  اللجان  ه��ذه 

على  عر�شها  بعد  تو�شياتها  �شياغة  و�شيتم 

جمال�س اجلامعة املختلفة.

و�شرح رئي�س اجلامعة روؤية ومفهوم اجلامعة 

على  ترتكز  التي  جناحها  ومقومات  البحثية 

حماور مهمة اأبرزها جتذير ثقافة البحث العلمي 

دارية  لدى �شائر هيئات اجلامعة التدري�شية والإ

والطالبية وحتقيق بيئة جامعية حمفزة للبحث 

مع  العلمي  ال��ب��ح��ث  رب���ط  ج��ان��ب  اإىل  العلمي 

احتياجات قطاعات التنمية الوطنية.

بحثية  جلامعات  مناذج  الطوي�شي  وعر�س 

عاملية يف اأمريكا وا�شراليا وبريطانيا لفتًا اإىل 

توجه اجلامعة لال�شتفادة من خربات وجتارب 

ه��ذا  يف  متقدمة  بريطانية  جل��ام��ع��ة  ن��اج��ح��ة 

الجتاه.

البحثية  اجلامعات  به  تتميز  ما  اأن  واأك��د 

العليا  الدرا�شات  طلبة  اأع��داد  ارتفاع  العاملية 

 ٪  9 احلايل  العام  ت�شم  اجلامعة  اأن  بيد  فيها 

مر  الأ عليا  درا�شات  طلبة  طلبتها  جمموع  من 

عوام املقبلة  الذي ي�شتدعي رفع هذا العدد يف الأ

طلبة  م��ن جم��م��وع   ٪25-20 ب��ني  م��ا  ل��ي��راوح 

اجلامعة.

اللقاء  خ��الل  حديثه  يف  الطوي�شي  وح��دد 

الذي ا�شتغرق زهاء �شاعتني حزمة من توجهات 

اجلامعة لتح�شني البنية التحتية م�شريًا يف هذا 

�شا�س  الأ حجر  بو�شع  اجلامعة  نية  اإىل  ال�شياق 

املزمع  ال�شريعة  لكلية  اجلديد  املبنى  مل�شروع 

اإن�شاوؤه ترجمة للتوجهات امللكية ال�شامية.

وقال اإنه بالرغم من التحديات املالية التي 

يقدر  ال��ذي  امل��ايل  والعجز  اجلامعة  تواجهها 

جمموع  من  دينار  مليون   22 بنحو  العام  ه��ذا 

ميزانية اجلامعة البالغة 95 مليون دينار اإل اأنه 

مت ر�شد مبلغ 5.5 مليون دينار لتنفيذ م�شاريع 

خم�شية  خطة  �شمن  �شاملة  اإ�شالحات  واإجراء 

الفنون  لكلية  الت�شطيب  اأعمال  ا�شتكمال  ت�شمل 

املعهد  ملبنى  اإ���ش��ايف  طابق  وب��ن��اء  والت�شميم 

بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  ال��دويل 

وقاعات  واملدرجات  املياه  دورات  تاأهيل  واإعادة 

التدري�س واملختربات ومكاتب املدر�شني.

رئي�س  ن��واب  ح�شره  ال��ذي  اللقاء  و�شاحب 

اجلامعة وعمداء الكليات واملعاهد العلمية حوار 

جابة عن مداخالت ومقرحات  مفتوح مت فيه الإ

املدر�شني التي تناولت اإعادة النظر يف تعليمات 

التاأمني الطبي لت�شمل املعاجلة خارج م�شت�شفى 

اجل��ام��ع��ة وا���ش��ت��م��رار اإ���ش��دار جملة درا���ش��ات 

العلمي  البحث  عمادة  ت�شدرها  التي  املحمكة 

واإع��ادة  الدرا�شية  اخلطط  تقييم  عن  ف�شاًل 

النظر مبحتوى منهاج الربية الوطنية.

�شئلة  الأ اأحد  على  رده  يف  الطوي�شي  واأ�شار 

اأ�شرة اجلامعة يف املركز  باإعادة تاأمني  املتعلقة 

الوطني لل�شكري اإىل اأن اجلامعة واملركز ب�شدد 

جم��الت  ت�شمل  بينهما  ت��ع��اون  اتفاقية  اإب���رام 

التعليم واملعاجلة والو�شع املكاين للمركز.



�� ندوات وور�ش عمل

منتدون يناق�ض�ن العنف اجلامعي 
اأكادمييون  ق��ادة  اأجمع  اجل��ام��ع��ة- 

و�شع  �شرورة  على  وباحثون  و�شيا�شيون 

العنف اجلامعي يف �شلم اأولوياتنا الوطنية 

واأ�شاروا خالل ندوة نظمتها  �شالحية.  الإ

بالتعاون  اجلامعة  يف  الثقافية  ال��دائ��رة 

بعنوان  �شومان  احلميد  عبد  موؤ�ش�شة  مع 

اإىل  وحلول«  اجلامعي...م�شاكل  »العنف 

التي  ال��ظ��اه��رة  لهذه  ح��د  و�شع  ���ش��رورة 

اجلامعات  م�شتوى  على  مقلقة  اأ�شبحت 

ردين. وا�شتهلت الندوة  وداخل املجتمع الأ

املوؤ�ش�شة  ع���ام  مل��دي��ر  ترحيبية  بكلمة 

اجلامعة  رئي�س  واأداره����ا  الطاهر  ثابت 

فيها  وحت��دث  الطوي�شي  ع��ادل  ال��دك��ت��ور 

عبد  الدكتور  موؤتة  جامعة  رئي�س  من  كل 

الجتماع  علم  واأ�شتاذ  احلنيطي  الرحيم 

اإب��راه��ي��م عثمان  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  يف 

واأ�شتاذ علم الجتماع يف جامعة فيالدلفيا 

اإن  الطوي�شي  وقال  �شاري.  �شامل  الدكتور 

م�شببات  عن  اأج��ري��ت  واأبحاثا  درا���ش��ات 

اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  ال�شلوك  وه��ذا  الظاهرة 

خرين �شواء اجل�شدية اأو اللفظية  اإيذاء الآ

العقوبات  احللول  بني  من  اأن  اإىل  م�شريًا 

وت�شاءل هل العقوبات كافية للق�شاء على 

اإىل  الطوي�شي  وت��ط��رق  ال��ظ��اه��رة.  ه��ذه 

�شاركوا  طالبًا   )36( مع  التحقيق  نتائج 

اأعمال عنف حدثت يف اجلامعة عقب  يف 

اجلامعة  طلبة  احت��اد  انتخابات  اإج���راء 

واأوقعت اجلامعة عليهم عقوبات خمتلفة، 

وقال اإن ثلثي هوؤلء الطلبة تقل معدلتهم 

القبول  قوائم  خارج  مت  وقبولهم  عن)2( 

ردنية  الأ امل�شلحة  القوات  ومكرمة  املوحد 

لفتا اإىل اأن مكرمة اجلي�س تتم عن طريق 

يف  املعدلت  اأعلى  بقبول  وذلك  التناف�س 

الثانوية العامة. ولفت الطوي�شي اإىل اأن من 

بني هوؤلء الطلبة )32( طالبا من الكليات 

 )3( يتوزعون  الباقون  والطلبة  ن�شانية  الإ

كلية  يف  واح���د  وط��ال��ب  ال��ع��ل��وم  كلية  يف 

يف  العاملني  اأبناء  من   )6( واأن  الزراعة 

�شنوات  ت��راوح  طالبًا   )18( و  اجلامعة 

ن�شانية ما بني 5 –  درا�شتهم يف الكليات الإ

8 �شنوات. وقال احلنيطي اإن من اأ�شباب 

ظاهرة العنف اجلامعي تغليب النتماءات 

ال�شيقة الع�شائرية واجلهوية على النتماء 

التن�شئة  على  الذي طراأ  والتغيري  الوطني 

�شرة ووجود احلواجز  الجتماعية داخل الأ

وامل��ع��ي��ق��ات الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة 

ال�شباب  طموحات  تعيق  التي  وال�شيا�شية 

الجتماعية  بالعدالة  ال�شعور  وف��ق��دان 

البطالة  وتف�شي  والقت�شادية  وال�شيا�شية 

ملعاجلة  احلنيطي  واق��رح  ال�شباب.  بني 

تثقيفية  ب���رام���ج  ع��م��ل  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه 

وم�شاعدة  احل���وار  لغة  لعتماد  �شر  لالأ

الجتماعية  بالتنمية  لالرتقاء  املدار�س 

ال�شباب  ال�شبابية وتدريب  ندية  الأ واإقامة 

ع��ل��ى و���ش��ائ��ل احل����وار وحت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة 

الجتماعية وو�شع م�شاريع ملحاربة الفقر 

الإعالمية  بالربامج  والهتمام  والبطالة 

املوجهة لل�شباب. وقال عثمان اإن ال�شلوك 

ن�شان بل هي  العدواين لي�س من طبيعة الإ

والتغلب  تعديلها  ميكن  مكت�شبة  خ�شائل 

منا�شبة،  ظ��روف  تهيئة  خالل  من  عليها 

ويبقى  للجامعة  ياأتي  الطالب  اأن  م�شيفا 

�شمن جمموعة من اأع�شاء اجلماعة التي 

ينتمي اإليها ويندر اأن تهيئ اجلامعة لنقل 

هذه الروابط اإىل روابط مدنية، مبينا اأن 

)الفزعة( متثل معيارًا عند اأهله وع�شريته 

اإذا مل ي�شارك الطالب مع ع�شريته. وقال 

اأكر  هو  جمتمعنا  يف  ال�شباب  اإن  �شاري 

من  ت��ع��اين  ال��ت��ي  الجتماعية  ال�����ش��رائ��ح 

الهوية  يف  والنف�شال  الت�شال   جدلية 

اإىل  م�شريا  وال��ت��ع��ري��ف��ات،  والن��ت��م��اءات 

يف  دومًا  احلا�شر  هو  ال�شبابي  العنف  اأن 

ال�شباب  جمتمع  واأن  العنف  عن  احلديث 

بطابعه.  العام  املجتمع  لطبع  كافية  قوة 

وت��ن��ام��ي فو�شى  ب����روز  ل��ة  م�����ش��اأ و����ش���رح 

من  خرجت  التي  وامل�شطلحات  املفاهيم 

وموؤمترات  ون��دوات  كتابات  من  هائل  كم 

اإعالمية واأكادميية ور�شمية.

�ضاح الدين الب�ضري 

�ضاح   يل�ح بفج�ة يف االإ
اجل���ام���ع���ة- ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة احل���ق���وق يف 

���ش��الح  اجل��ام��ع��ة ن���دوة ب��ع��ن��وان »ال�����ش��ب��اب والإ

يريدون؟  وم��اذا  اأولوياتهم؟  ماهي  ال�شيا�شي« 

اإىل  وخل�شوا  والربملان  للحكومة  يقولون  وماذا 

اأنه ل ميكن حتقيق اإ�شالح �شيا�شي دون اإ�شالح 

وحماربة  التبعية  نهج  من  والتحرر  اقت�شادي 

جادة للف�شاد.

�شبق  ال��ل��ق��اء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأ واف��ت��ت��ح  

�شالح  الإ عن  مت�شائاًل  الب�شري  �شالح  الدكتور 

باإجراءات  يبداأ  اأنه  مبينًا  ال�شباب  يتمناه  الذي 

باإعادة  وذل��ك  الوطن  خدمة  اإىل  ت�شعى  عملية 

عن  ال�شلطات  م�شدر  ب�شفته  لل�شعب  العتبار 

اأعمال  على  الرقابة  يف  حقه  ممار�شة  طريق 

وذل��ك  حما�شبتها،  على  وال��ق��درة  ال�شلطات 

حقيقيًا  انتخابًا  منتخب  اأمة  جمل�س  خالل  من 

التناف�س  باعتماد  ال�شعب  من  مبا�شرة  بطريقة 

بني القوائم على اأ�ش�س براجمية.

�شالح القت�شادي  واأ�شار الب�شري اإىل اأن الإ

يف  اإليها  �شارة  الإ يجب  التي  الق�شايا  اأه��م  هو 

امل��وارد  وا�شتغالل  ال�شيا�شي،  �شالح  الإ طريق 

اأب��ن��اء  م��ن   ٪12 ام��ت��الك  يف  متمثلة  الب�شرية 

ردين ل�شهادات عليا. واأو�شح الب�شري  ال�شعب الأ

�شالح تكمن بنظام انتخابي يفرز  اأن اأولويات الإ

قتل  يف  وىل  الأ اخل��ط��وة  وه��و  حقيقية  اأح��زاب��ا 

اإتاحة  �شرورة  موؤكدا  عليه،  والق�شاء  الف�شاد 

احلرية للعمل احلزبي داخل اجلامعات.  واأ�شار 

يف  اأخطاأ  ردين  الأ ال�شعب  اأن  اإىل  الطلبة  اأح��د 

انتخاب جمل�شي النواب ال�شابق واحلايل والذي 

ير�س  مل  والتي  ال�شابقة  للحكومة  الثقة  منح 

عنها ال�شارع بن�شبة مرتفعة ل تعرب عن ما يريده 

ال�شعب. واأ�شاف اأن ما ن�شهده من وعي �شيا�شي 

خ���رية مل  وحت��رك��ات طالبية خ��الل ال��ف��رة الأ

ن�شهده من قبل، وذلك ب�شبب وجود �شباب موؤمن 

بالتغيري. واأ�شار  الب�شري اإىل اأن البيان احلكومي  

يجب  التي  القوانني  اإىل  اإ�شارات  حمل  اجلديد 

�شارة اإىل الجتاه الذي �شتتخذه  اأن تعدل دون الإ

�شهر  احلكومة يف هذه التعديالت، موؤكدا اأن الأ

القادمة �شت�شهد اإ�شالحات د�شتورية.
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ديان  ردنية ت�ضارك يف ال�ئام بني االأ االأ
�شارك وفد �شم ثالثة ع�شر    اجلامعة- 

اجلامعة  ك��ل��ي��ات  خمتلف  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا 

والفني  الثقايف  الن�شاط  دائ��رة  مدير  برئا�شة 

الطالبي  امللتقى  يف  ن�شريات  ن�شال  الدكتور 

واحرام  اجلوامع  )تعظيم  دي��ان  الأ بني  للوئام 

الفوارق( الذي نظمته اجلامعة الها�شمية. 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وقال 

الفعاليات  رع��ى  ال��ذي  عوي�س  وجيه  ال��دك��ت��ور 

مندوبا عن رئي�س الوزراء اإن جلاللة امللك عبد 

اأهمية  على  التاأكيد  يف  مهمًا  دورا  الثاين  اهلل 

كل  لقيت  التي  مبادرته  يف  دي��ان  الأ بني  الوئام 

�شبوع  مم املتحدة باعتبار الأ الرحاب وتبنتها الأ

منا�شبة  ع��ام  ك��ل  م��ن  �شباط  �شهر  م��ن  ول  الأ

لعقد اللقاءات التي توؤكد على اأهمية الوئام بني 

ديان. واأ�شاف اأن مبادرة جاللة القائد جاءت  الأ

لن�شر ثقافة احلوار والت�شامح بني ال�شعوب التي 

ديان ال�شماوية. تنادي بها الأ

الدكتورة  الها�شمية  اجلامعة  رئي�شة  وقالت 

رويدا املعايطة اإن التاريخ الها�شمي متيز ب�شجل 

احلكمة  امل�شرقة  �شفحاته  �شدر  على  وث��ّ��ق 

خر  والعتدال واحرام الآ

مثلوا  الذين  امللتقى  يف  امل�شاركون  وناق�س 

ردنية �شمن حماور امللتقى  خمتلف اجلامعات الأ

ردن منوذج للوئام بني  عدة مو�شوعات منها »الأ

ديان: مفهومه وحدوده  ديان« و»الوئام بني الأ الأ

و�شوابطه« و»تعظيم اجلوامع واحرام الفوارق« 

اأتباع  مع  امل�شلمني  تعامل  من  م�شرقة  و»من��اذج 

�شالمية  الإ ال�شريعة  و»مواقف  خرى«  الأ ديان  الأ

خرى واأتباعها« و»دور الإعالم يف  ديان الأ من الأ

ديان«. حتقيق الوئام بني الأ

رئي�ش جمعية حفظ الطاقة يحا�ضر

ح�ل البيئة والفل�ضفة
قال رئي�س جمعية حفظ  اجلامعة- 

اأيوب  الدكتور   البيئة  وا�شتدامة  الطاقة 

املجال  ه��ي  البيئة  فل�شفة  اإن  دي���ة:  اأب���و 

ر�شية  الأ الكرة  اإىل  ينظر  ال��ذي  الفكري 

من خارجها مبنظور �شامل، ل من داخلها 

يدر�س  ثم  ف��ق؛  الأ �شّي�ق حم��دود  مبنظور 

وي��ح��دد  ظ��واه��ره��ا  وي��ر���ش��د  عنا�شرها 

بينها، على نحو  التي تقوم فيما  الروابط 

ن�شان  حيادي قائم على فكرة ل مركزية الإ

يف هذا الكون و�شطوته على الطبيعة.

اأقامتها  التي  املحا�شرة  يف  واأ�شاف 

مبنا�شبة  اجلامعة  يف  الثقافية  ال��دائ��رة 

من  عدد  وح�شرها  العاملي  الفل�شفة  يوم 

»البيئة  ع��ن��وان  حت��ت  وج����اءت  املهتمني 

دارة  الإ رئي�س  فيها  و���ش��ارك  والفل�شفة« 

الدكتور  العقيد  البيئة  حلماية  امللكية 

البحث  عميد  واأداره���ا  الفاعوري  فتحي 

ردن��ي��ة  الأ مل��ان��ي��ة  الأ اجل��ام��ع��ة  يف  العلمي 

البيئة  فل�شفة  اأن  جابر:  اأبو  نزار  الدكتور 

لفكرة  ال��ن��ظ��ري  التاأ�شي�س  اإىل  ت�شعى 

الطبيعة  لعنا�شر  الذاتية  القيمة  احرام 

املختلفة، وحقها يف احلياة يف معزل عن 

الالمتناهية،  ورغباته  ن�شان  الإ حاجات 

كعلم  املعا�شرة،  العلوم  با�شتخدام  وذلك 

البيولوجيا  وعلم  واللغة  واملنطق  خالق  الأ

الدكت�ر العمري: ال�ضجرة 

متثل منظ�مة من القيم 

واإرثا وطنيا عزيزا 

الثقايف  الن�شاط  دائرة  نظمت  اجلامعة- 

الطلبة  ���ش��وؤون  بعمادة  اللغات  ون���ادي  والفني 

الدكتور  حممد  األقاها  الغابات  حما�شرة حول 

ال���زراع���ة يف  ال��غ��اب��ات بكلية  اأ���ش��ت��اذ  ال��ع��م��ري 

اجلامعة.

وجاءت هذه املحا�شرة يف �شياق احتفالت 

امللك  جاللة  الوطن  قائد  ميالد  بعيد  اجلامعة 

مم  عبد اهلل الثاين، و�شمن احتفالت منظمة الأ

للغابات  الدولية  بال�شنة  )اليون�شكو(  املتحدة 

لعام 2011.

املحا�شرة  خ��الل  العمري  ال��دك��ت��ور  ورك��ز 

اأ�شا�شية  ركيزة  باعتبارها  الزراعة  اأهمية  على 

الذاتي،  الكتفاء  وحتقيق  الزراعية  التنمية  يف 

للمحافظة  اجل��ه��ود  كافة  ت�شافر  اإىل  م�شريا 

وحماية  بها  والهتمام  احلرجية  ال��روة  على 

الغابات من العتداءات املتكررة باعتبارها اإرثا 

وطنيا عزيزا وتاريخا ح�شاريا ي�شتلزم ت�شخري 

مكانات املتاحة حلمايتها. الإ

جاللة  اهتمام  اإىل  العمري  الدكتور  واأ�شار 

امللك عبد اهلل الثاين بالروة الزراعية وب�شرورة 

�شجار وامل�شاهمة يف  اخلروج للميدان لزراعة الأ

موؤكدا  اأخ�شر،  اأردن  نحو  وال�شعي  وطننا،  بناء 

واملبادئ  القيم  من  منظومة  متثل  ال�شجرة  اأن 

ردين . التي يجب اأن يتحلى بها مواطننا الأ

وعلم التنبوؤ وغريها.

اأث��ر املناخ على  اأب��و دي��ة عن  وحت��دث 

مو�شحا  فل�شفية،  نظر  وجهة  من  البيئة 

اأثرًا عظيمًا على البيئة، فتغري  اأن للمناخ 

�شاهم  الذي  هو  زم��ان  الأ �شابق  املناخ يف 

ال�شني  العظيمة يف  ن�شوء احل�شارات  يف 

القبائل  ن��زوح  نتيجة  وغريهما  وم�شر 

من ال�شحاري اجلافة واحلارة، وبالتايل 

جم��اري  ح���ول  ال����ري  ان��ت��ظ��ام  اإىل  اأدى 

نهار الكربى، فن�شطت الزراعة، وبداأت  الأ

الغازات الدفيئة تنطلق يف اجلو.

ن�شان حظي  الإ اأن  اإىل  دية  اأبو  واأ�شار 

»�شل�شلة  يف  حم��وري��ة  م��رك��زي��ة  مب��ن��زل��ة 

مبراتب  ت�شعد  ال��ت��ي  ال��ك��ربى«  ال��وج��ود 

ال��ك��ائ��ن��ات م��ت��درج��ة ���ش��وب اهلل، وه��ذه 

الراتبية حط�ّت من قيمة الكائنات احلية 

وغري احلية يف الطبيعة. 

احلفاظ  ث��ورة  بداية  دي��ة  اأب��و  ويرجع 

اأ���ش��اب  ال���ذي  للهلع  نتيجة  البيئة  على 

العاملية  احل���رب  بعد  وبخا�شة  ال��ع��امل، 

الثانية وجتربة القنابل الذرية على اليابان 

تواجه  عمومًا  اليوم  الفل�شفة  اأن  موؤكدا 

ملواجهة  عاملي  �شعيد  على  كبريًا  حتديًا 

احل��راري  والنحبا�س  املتعاظم  التلوث 

املتزايد با�شطراد اأي�شًا. 
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منتدون يعاين�ن ثقافة العمل اخلريي

اجل��ام��ع��ة- اأك��د خ��رباء واأك��ادمي��ي��ون اأن 

العمل اخلريي ف�شاء وا�شع وظاهرة لها منزلتها 

ن�شانية جمعاء. الكربى يف حياة الإ

اجلامعة  يف  عقدت  ن��دوة  خ��الل  واأ���ش��اروا 

الدائرة  نظمتها  العمل اخلريي«  »ثقافة  بعنوان 

�شالمي  الإ الثقايف  املركز  مع  بالتعاون  الثقافية 

ردن قيادة و�شعبا يحر�س على تعزيز  اإىل اأن الأ

اأدوات ومفهوم العمل اخلريي.

عبد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  وق��ال 

اخلراب�شة الذي افتتح اأعمال الندوة اإن اجلامعة 

اعتنت بفكرة العمل اخلريي وقدمت الكثري من 

فيها  واأق��ام��ت  ميادينه  يف  ب��ح��اث  والأ التجارب 

معهدًا متخ�ش�شا يف العمل الجتماعي. واأ�شاف 

تقدمي  اإىل  جميعًا  طلبتها  وجهت  اجلامعة  اأن 

املهمة  اإىل اجلوانب  لفتا  لزاما،  �شاعات  ع�شر 

يف العمل اخلريي التي يقوم بها املركز الثقايف 

�شالمي من خالل اإقامة حمالت اخلري. الإ

يف  �شالمي  الإ الثقايف  املركز  مدير  واألقى 

اجلامعة الدكتور اأحمد �شكري كلمة اأو�شح فيها 

عمال ال�شاحلة  اأن العمل اخلريي يعترب من الأ

فراد تقربا  هلل عز وجل،  العليا التي يقوم بها الأ

اخلري  عمل  على  �شجع  املركز  اأن  اإىل  م�شريا  

�شهام يف تكامل وتعا�شد املجتمع. بهدف الإ

رئي�س  قدمها  عمل  بورقة  الندوة  وا�شتهلت 

الهيئة لالحتاد العام للجمعيات اخلريية الدكتور 

يف  العام  الحتاد  »جتربة  بعنوان  م�شاقبة  اأمني 

العمل اخلريي«  قال فيها اإن ر�شالة الحتاد تكمن 

كافة  مع  بالتعاون  الجتماعي  ال�شلم  يف حتقيق 

ال�شركاء يف خمتلف القطاعات احلكومية وغري 

الجتماعي  الوعي  ون�شر  واخلا�شة  احلكومية 

لدى املواطن.

ردنية  مني العام للهيئة اخلريية الأ وقدم الأ

الها�شمية اأحمد العميان ورقة عمل بعنوان العمل 

العمل  اأن  اإىل  اأ�شار فيها  »اآفاق عاملية«  اخلريي 

اخلريي عند العرب وامل�شلمني يعد مق�شدًا من 

�شالمية فقد ورد لفظ اخلري  مقا�شد ال�شريعة الإ

وم�شتقاته يف القراآن الكرمي مائة وثمانني مرة.

يف  الجتماعي  العمل  معهد  عميد  و�شلط 

على  ال�شوء  عليمات  حمود  الدكتور  اجلامعة 

جتربة اجلامعة يف العمل الجتماعي خ�شو�شًا 

�شيانة  يف  اجلامعة  طلبة  من  املئات  م�شاركة 

�شر عفيفة يف خمتلف مناطق اململكة. م�شاكن لأ

بدوره بني م�شت�شار وزيرة التنمية الجتماعية 

ل�شوؤون التوعية الدكتور منذر زيتون ن�شاأة وتطور 

ردن  الأ يف  التطوعي  الجتماعي  العمل  حركة 

منذ عام 1912، م�شريًا اإىل اأن عدد اجلمعيات 

اخلريية العام احلايل قد بلغ )2500( جمعية.

املحلي  املجتمع  تنمية  مركز  مدير  وحتدث 

يف  الف�شاد  ح��ول  وري��ك��ات  حم��م��ود  �شويلح  يف 

القوانني  ت�شاهل  يتمثل يف  الذي  العمل اخلريي 

اخلريية  اجلمعيات  وتاأ�شي�س  لعمل  املنظمة 

العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ن  ال��رق��اب��ة  و�شعف 

وغياب العقوبات الرادعة للمف�شدين. 

امل�������ح�������اك�������م�������ة

ال���������ع���������ادل���������ة

»ن������������دوة« ف�����������ي

اجل���������ام���������ع���������ة 
اجلامعة- نظمت كلية احلقوق يف اجلامعة 

ندوة بعنوان �شمانات املحاكمة العادلة بالتعاون 

اإطار  العربيات يف  للن�شاء  القانونية  ال�شبكة  مع 

املحاكمة  �شمانات  »تعزيز  مل�شروع  تنفيذها 

ال�شفارة  م��ن  بتمويل  تنفذه  وال���ذي  ال��ع��ادل��ة« 

ردن. الهولندية يف الأ

وقال املحا�شر يف كلية احلقوق يف اجلامعة 

اإن  اجلل�شة  اأدار  الذي  العالوين  كمال  الدكتور 

هذه الندوة هدفت اإىل بيان �شمانات املحاكمة 

اإذ  احليوية،  الق�شايا  من  باعتبارها  العادلة 

له  يحقق  مبا  واجبه  اأداء  من  القا�شي  متكن 

العدالة.

الدولية  امل��ع��اي��ري  ال��ن��دوة حم��ور  وت��ن��اول��ت 

الدكتور  عنه  حت��دث  ال��ذي  العادلة  للمحاكمة 

الدويل  القانون  هدف  اإن  وق��ال  املو�شى  حممد 

ب�شمانات  ن�شان  الإ يتمتع  اأن  ن�شان  الإ حلقوق 

اأث��ن��اء  اأو  املحاكمة  قبل  م��ا  مرحلة  يف  ���ش��واء 

املحاكمة اأو بعد املحاكمة وذلك، ومن هنا فاإن 

اأن  يجب  دول��ة  ي��ة  لأ الوطني  اجلنائي  الت�شريع 

ح�شابه  يف  املعايري  هذه  ويدخل  وي�شع  يحرم 

الق�شائي  النظام  �شحة  على  دليل  ه��ي  التي 

اجلنائي يف اأي بلد.

اأن����واع من  بع�س  ه��ن��اك  اأن  اع��ت��ب��ار  وع��ل��ى 

الق�شايا حتتاج اإىل طرق واأ�شاليب خا�شة للتعامل 

طراف، حتدثت الدكتورة عبري دبابنة عن  مع الأ

املحاكمات احل�شا�شة للنوع الجتماعي، فهناك 

وغريها،  كالغت�شاب  ال�شرف  مت�س  ق�شايا 

مع  يتعامل  اأن  القا�شي  من  يتطلب  الذي  مر  الأ

هادفًا  ال�شيء  بع�س  ح�شا�شة  بطريقة  ال�شحية 

حياد  بكل  العدالة  حتقيق  اإىل  ذل��ك  وراء  من 

ومو�شوعية. 

�شمان  يف  ردين  الأ ال��ق��ا���ش��ي  دور  وح���ول 

ح�شوة  رام��ي  القا�شي  حتدث  عادلة  حماكمة 

»لكي  وق���ال:  ردين  الأ الق�شائي  املجل�س  م��ن 

ومراعاتها  بالعدالة  اجلنائية  املحاكمة  تت�شف 

تتوافر  اأن  فاإن املحكمة يجب  الدولية،  للمعايري 

واحلياد  وال�شتقالل  الخت�شا�س  معايري  فيها 

والقانونية والدميومة«.

يذكر اأن ال�شبكة القانونية للن�شاء العربيات 

منظمة اإقليمية غري حكومية، اأُعلن عن انطالقها 

امللكة  جاللة  من  �شامية  ملكية  برعاية  ر�شميا 

اإىل  وت��ه��دف   ،2005 ع��ام  يف  اهلل  العبد  ران��ي��ا 

النهو�س باملراأة العربية العاملة يف جمال املهن 

والتدريب  اخلربات  وتبادل  والتوعية  القانونية 

والتطوير املهني.
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ردنية« ب�ضدد ا�ضتحداث كلية متري�ش »االأ

برنامج ماج�ضتري يف الرعاية التلطيفية 

  اجل��ام��ع��ة- ك��ر احل��دي��ث ع��ن ال��رع��اي��ة 

و�شارت  املا�شية،  ال�شنوات  خ��الل  التلطيفية 

املنظمات  ال��ق��رار يف  اأ���ش��ح��اب  اأن��ظ��ار  حم��ط 

ف�شال  والتعليمية،  الطبية  واملوؤ�ش�شات  الدولية 

و�شاط ال�شيا�شية والتعليمية. عن الأ

فمن قائل اإنها رعاية ب�شيطة تقدم للمر�شى 

باأنها تخ�ش�س  قائل  اإىل  املوت،  امل�شرفني على 

اآخر  اإىل  والديني،  النف�شي  ر�شاد  الإ عليه  يغلب 

العقاقري  باإعطاء  يهتم  تخ�ش�س  اإن��ه��ا  يقول 

لم. املخدرة بهدف ت�شكني الآ

يف هذا ال�شدد قال رئي�س اجلمعية للرعاية 

ب�شناق  حممد  الدكتور  مل  الأ وعالج  التلطيفية 

يف  التمري�س  كلية  نظمتها  حم��ا���ش��رة  خ��الل 

اجلامعة اإن الرعاية التلطيفية تتكون من فريق 

الجتماعي  خ�شائي  الأ وفريق  املنزلية  الرعاية 

خ���رباء  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وال���دي���ن���ي،  وال��ن��ف�����ش��ي 

وخمت�شني يف التغذية والطب البديل وال�شلوك، 

وتقدم بهدف حت�شني نوعية احلياة ورفع املعاناة 

العتبار  خذ بعني  الأ عنهم وعن عائالتهم، مع 

والجتماعية  والنف�شية  ال��ب��دن��ي��ة  احل��اج��ات 

التمري�س  كلية  عميدة  واأك���دت  وال��روح��ان��ي��ة. 

الدكتورة اإنعام خلف اأن الكلية ب�شدد ا�شتحداث 

اإن  اإذ  التلطيفية  الرعاية  يف  ماج�شتري  برنامج 

الت�شاقا  التخ�ش�شات  اأك��ر  يعد  التمري�س 

بالرعاية التلطيفية.  وت�شري الإح�شاءات اإىل اأن 

عدد الوفيات يف العامل حوايل 60مليون ن�شمة، 

اآلم وظروف �شعبة،  6مليون منهم ميوتون من 

اآلمهم  عنهم  يخفف  من  لديهم  فقط  ومليون 

 100 ومعاناتهم، وهناك توجه عاملي يف حوايل 

التلطيفية.  للرعاية  وح���دات  لتاأ�شي�س  دول���ة 

وتقول طالبة التمري�س يف اجلامعة ولء حممد 

عرفات »اإنني كممر�شة اأفدت من هذا املفهوم 

الوظيفة  �شلب  يف  وهو  بوظيفتنا،  ل�شيقا  كونه 

ن�شانية للتمري�س، ويتحتم اأن يدر�س تخ�ش�س  الإ

بذاته«،  م�شتقل  كتخ�ش�س  التلطيفية  الرعاية 

كلية  م��ن  ال��دوي��ك  دع���اء  الطالبة  ت��وؤك��د  فيما 

التمري�س »اأننا جميعا بحاجة للمعرفة اأكر عن 

حيان تكون فعالة  هذه الرعاية والتي يف اأغلب الأ

اأكر من العالج الطبي«.

�ضع�اف�ات  دورة ف��ي االإ

ول������������ي������������ة االأ

ي�������������ت�������������ام الأ

م����رك����ز امل��ق��اب��ل��ني 
  اجلامعة- نظمت كلية التمري�س يف 

ولية لعدد  �شعافات الأ اجلامعة دورة يف الإ

من نزلء مركز اأيتام املقابلني.

ووفقًا لعميدة الكلية -الدكتورة اإنعام 

ال���دورة تاأتي يف  اإق��ام��ة ه��ذه  خلف- ف��اإن 

اإطار التفاعل بني الكلية واملجتمع املحلي.

اأ�شرفت  التي  الدورة  وت�شمن برنامج 

اإل��ق��اء  زي��الت��ي  رق��ي��ة  ال��دك��ت��ورة  عليها 

�ش�س  حما�شرات وتدريبات عملية حول الأ

ولية. �شعافات الأ ال�شحيحة لتقدمي الإ

واأعرب مدير املركز خالد الزايد عن 

تقديره للكلية على اإقامة هذه الدورة التي 

توؤكد مدى الرابط بني اجلامعة واملجتمع 

املحلي.

�ضري« »العنف االأ

حما�ضرة يف م�ضت�ضفى اجلامعة 
م�شت�شفى  ع���ام  م��دي��ر  رع���ى  اجل��ام��ع��ة- 

اجلامعة الدكتور جملي حميالن حما�شرة حول 

�شري« نظمها امل�شت�شفى بالتعاون مع  »العنف الأ

�شرة، وح�شرها عدد من اأطباء  اإدارة حماية الأ

وممر�شي وكوادر امل�شت�شفى امل�شاندة.

واأكد الدكتور حميالن يف كلمته الفتتاحية 

اأن  اإىل  املجتمع،لفتًا  يف  ���ش��رة  الأ اأهمية  على 

على  واحلري�شة  ال�شّباقة  ال���دول  م��ن  ردن  الأ

متا�شك  على   حر�شًا  �شري  الأ العنف  مناه�شة 

تقنيات املعاجلة اللبية... ور�ضة عمل
�شنان يف  الأ كلية طب  اجلامعة- عقدت يف 

اأح��دث  ح��ول  متخ�ش�شة  عمل  ور�شة  اجلامعة 

وت�شمن  اللبية.  املعاجلة  يف  احلديثة  التقنيات 

ردنية  الأ اجلمعية  نظمتها  التي  الور�شة  برنامج 

اأطباء  جميعه  م��ع  بالتعاون  اللبية  للمعاجلة 

�شنان اجلدد والكلية اإلقاء حما�شرات نظرية  الأ

التي  اللبية  املعاجلة  ح��ول  عملية  وتطبيقات 

�شنان )الع�شب(. ت�شتمل عالج جذور الأ

للمعاجلة  ردن��ي��ة  الأ اجلمعية  رئي�س  واأ�شار 

املجتمع وحتقيق اأمنه ال�شامل.

اإدارة  م��ن  ال��ط��وال  اآن  امل���الزم  واأو���ش��ح��ت 

اأن  قدمتها  التي  املحا�شرة  يف  �شرة  الأ حماية 

اإدارة  ل�شتحداث  العام  من  الأ مديرية  مبادرة 

همية التي  �شرة نبع من الأ متخ�ش�شة بحماية الأ

والطفل  امل��راأة  ل��دور  الها�شمية  القيادة  اأولتها 

يف  امللحوظة  للزيادة  نظرًا  وذل��ك  املجتمع  يف 

طفال  الأ على  الواقعة  العتداءات  حالت  عدد 

والن�شاء. 

الدكتور  الكلية  يف  امل�شاعد  ���ش��ت��اذ  الأ اللبية 

اإبراهيم اأبو طاحون اإىل اأهمية عقد هذه الور�شة 

�شنان اجلدد على اأحدث نظم  لطالع اأطباء الأ

وتقنيات املعاجلات اللبية التي توؤثر على وظائف 

�شنان واملحافظة عليها. وعلى �شعيد  مت�شل  الأ

اجلمعاين  كفاح  الدكتورة  الكلية  عميدة  وزعت 

البالغ  الور�شة  يف  امل�شاركني  على  ال�شهادات 

اخلريجني  من  وطبيبة  طبيبًا   )53( عددهم 

�شنان. اجلدد يف طب الأ
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ندوة ح�ل فر�ش الت�ض�ية

و�ضط  يف ال�ضرق االأ

ومعهد  اجلامعة  يف  الدولية  ال��درا���ش��ات  كلية  نظمت  اجلامعة- 

ندوة  ال��دمن��ارك  جنوب  جامعة  يف  املعا�شرة  و���ش��ط  الأ ال�شرق  درا���ش��ات 

ومواقف  الفل�شطينية  الدولة  باإقامة  ال�شيا�شية  الت�شوية  »خيارات  بعنوان 

قليمية والدولية منها«. طراف الإ الأ

وقدم عميد الكلية الدكتور حممد م�شاحلة يف الندوة التي عقدت يف 

مدينة »اودن�شة الدمناركية« ورقة عمل حول اأثر اإقامة الدولة الفل�شطينية 

ن�شان يف الكلية  قليم، فيما قدم من�شق برنامج حقوق الإ على اأمن دول الإ

الدكتور زيد عيادات ورقة عمل بعنوان »تفعيل املبادرة العربية لل�شالم يف 

املنطقة«.

التعاون  برنامج  اإط��ار  يف  ج��اءت  الندوة  اأن  م�شاحلة  الدكتور  وبني 

كادميي بني اجلامعتني و�شيتم مبوجبه عقد موؤمتر يف رحاب اجلامعة  الأ

ردنية ال�شيف القادم. الأ

�ضرائيلية املع�ضلة الدميقراطية االإ

حما�ضرة يف اجلامعة 

  اجل���ام���ع���ة- ع��ق��دت ك��ل��ي��ة ال��درا���ش��ات 

الدولية يف اجلامعة حما�شرة بعنوان »املع�شلة 

�شرائيلية«.  الدميقراطية الإ

الدكتور  قدمها  التي  املحا�شرة  ومتحورت 

املع�شلة  ح��ول  اأع���ده  بحث  يف  ال���رباري  ح�شن 

اأربعة  فيها  تناول  �شرائيلية،  الإ الدميقراطية 

من���اذج ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة يف ال��ع��امل اب��ت��داء من 

الدميقراطية  ث��م  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ل��ي��ربال��ي��ة 

ثنية،  والإ الطائفية  املحا�ش�شة  على  القائمة 

الثقافات،  تعدد  على  القائمة  والدميقراطية 

ثنية. والدميقراطية الإ

تاريخيا  ���ش��ردا  ال���رباري  الدكتور  وع��ر���س 

بتحول  وارتباطها  الدميقراطية  فكرة  لتطور 

وب��نيَّ  راأ���ش��م��ال��ي��ة،  اإىل  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 

النماذج،  تلك  من  نوع  كل  وديناميكيات  مزايا 

ثني  الإ النموذج  تبنوا  �شرائيليني  الإ اأن  مو�شحا 

دفعتهم  التي  �شباب  الأ وف�شل  للدميقراطية، 

لذلك.

با�شتمرار  التنبوؤ  نتيجة مهمة مفادها  واأكد 

�شرائيليني وذلك يعود اإىل  هذا النموذج عند الإ

عوامل اأبرزها العامل الدميغرايف الذي يعني اأن 

ديناميكية  اأن  �شرائيليني  الإ لدى  �شعورا  هناك 

قلية  الأ تخدم  اإ�شرائيل  يف  الدميغرايف  التغري 

العربية التي ت�شكل »خطرا« على يهودية الدولة، 

وهناك عامل اآخر يتعلق باخلطر ال�شكاين على 

ي�شمح  احل��ايل  الوقت  يف  لكنه  ال��دول��ة  يهودية 

الدميقراطي  النظام  يف  بال�شتمرار  �شرائيل  لإ

دون اأن يقّو�س اليهودية.

تغريت  اإذا  اإل  ال��ن��م��وذج  ه��ذا  يتغري  ول��ن 

من  بالتايل  الدميغرافية  املعادلة  ديناميكية 

تتطور  اأن  ال���رباري-  الدكتور  وف��ق  امل�شتبعد- 

ل��ي��ربال��ي��ة يف ظل  اإىل دمي��ق��راط��ي��ة  اإ���ش��رائ��ي��ل 

ظل  ويف  الفل�شطينيني،  مع  ال�شراع  ا�شتمرار 

ق�شاء ال�شيا�شي لعرب اإ�شرائيل.   الإ

باللغة  ق��دم��ت  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ش��رة  ح�����ش��ر 

ح���وارات  �شل�شلة  �شمن  وع��ق��دت  الإجن��ل��ي��زي��ة 

�شهرية تعقدها كلية الدرا�شات الدولية عميدها 

املدر�شني  من  وعدد  امل�شاحلة  حممد  الدكتور 

اجلامعة  يف  يدر�شون  اأجانب  وطلبة  الكلية  يف 

اإ�شافة لطلبة من الكلية. 

ندوة بعن�ان م�لد الهدى..

نفحات وعربات 

املولد  مبنا�شبة  ندوة  اجلامعة  يف  ال�شريعة  كلية  عقدت  اجلامعة- 

النبوي بعنوان: »مولد الهدى.. نفحات وعربات« �شارك فيها الدكتور عطا 

حممد  الدكتور  واأداره��ا  من�شور،  خالد  حممد  والدكتور  املعايطة،  اهلل 

�شبق مولد  وما  الذكرى  اأهمية  املعايطة حول  الدكتور  الطوالبة. وحتدث 

النبي –�شلى اهلل عليه و�شلم- من التبا�شري مبولد احلبيب امل�شطفى - 

كيف كانت ولدته- ولدة اأمة موؤمنة واثقة بربها تن�شر النور والهدى.

بدوره اأكد الدكتور من�شور اأهمية توظيف هذه الذكرى يف واقعنا وكيف 

حياء العقول والقلوب ولالجتاه نحو  ميكن اأن تكون ذكرى ولدة احلبيب لإ

التجديد يف واقعنا، داعيااإىل �شرورة العي�س العملي يف ظالل الذكرى من 

معاين  واإحياء  و�شلم-  عليه  اهلل  –�شلى  النبي  حب  معاين  اإحياء  خالل 

قتداء به. الإ

الق�شاة وعدد من  الدكتور حممد  ال�شريعة  الندوة عميد كلية  ح�شر 

اأع�شاء هيئة التدري�س وجمهور من طلبة اجلامعة.

اجلامعة ت�ضارك 

يف امللتقى العربي 

لل�ضناعات الغذائية 
الربنامج  مدير  �شارك  اجلامعة- 

اجلامعة  يف  م�شنع  لكل  دكتور  الوطني 

اأعمال  يف  العبدالالت  يو�شف  ال��دك��ت��ور 

امللتقى العربي لل�شناعات الغذائية الذي 

طالل  بن  احل�شني  امللك  مركز  يف  عقد 

للموؤمترات موؤخرًا.

ال��ع��ب��دال��الت ورق���ة عمل حول  وق���دم 

ردنية مع قطاع  جتربة تعاون اجلامعات الأ

تطويرها  ب��ه��دف  الغذائية  ال�شناعات 

وتنميتها م�شريًا اإىل اأن هذا التعاون يندرج 

ردن��ي��ة  الأ اجل��ام��ع��ات  اه��ت��م��ام��ات  �شمن 

كادميية  الأ باملوؤ�ش�شات  ال�شناعة  بربط 

لدعم القت�شاد املعريف.

لل�شناعات  العربي  الحت��اد  واأع��رب 

الغذائية عن تقديره للربنامج على الدور 

اخلالقة  ال��ق��درات  لتعزيز  يلعبه  ال���ذي 

ال�شناعات  قطاع  يف  العاملة  خ�شو�شًا 

الغذائية. 
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ور�ضة عمل يف اجلامعة ح�ل جائزة البحث العلمي

ردنية لطلبة اجلامعات االأ
اجل������ام������ع������ة- ن��ظ��م��ت 

بعنوان  عمل  ور�شة  اجلامعة 

»م��ن��اه��ج ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي« 

العليا  اللجنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

البحث  جائزة  على  امل�شرفة 

العلمي.

وقال ع�شو جلنة التحكيم 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ج���ائ���زة  يف 

ال��دك��ت��ور ت��وف��ي��ق ���ش��وم��ر اإن 

لطلبة  العلمي  البحث  جائزة 

ردنية متثل م�شروعا علميا وطنيا  الأ اجلامعات 

ونظرة  ثابتة  بخطى  طريقه  يف  مي�شي  كبريا، 

علمية را�شخة جتاه اأبنائنا الطلبة.

ج��ائ��زة  يف  التحكيم  جل��ن��ة  ع�شو  وق��ال��ت 

اإنه  ع��واد  اأب��و  فريال  الدكتورة  العلمي  البحث 

مكافحة الذباب املنزيل: دورة يف املعهد الزراعي التابع للجامعة

اجلامعة- �شارك معهد البحوث والتدريب 

يف  للجامعة  التابع  الزراعي  والتعليم  ر�شاد  والإ

ال�شحي  الوعي  لن�شر  الوطنية  فعاليات احلملة 

ردن. ملكافحة الذباب املنزيل يف وادي الأ

الزراعية  البحوث  حمطة  يف  املعهد  ونظم 

بالتعاون  تدريبية  دورة  الو�شطى  غ���وار  الأ يف 

بعنوان  ال��ذب��اب  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  م��ع 

»مكافحة الذباب املنزيل«.

�شوان  جمال  الدكتور  املعهد  عميد  واأ�شار 

اأهمية هذه الدورة لتعريف امل�شاركني فيها  اإىل 

لكرتونية ندوة يف اجلامعة القر�ضنة االإ
مع  بالتعاون  العلوم  كلية  نظمت  اجلامعة- 

مركز احلا�شوب يف اجلامعة ندوة بعنوان "القر�شنة 

لكرونية" بح�شور عميدة الكلية الدكتورة �شو�شن  الإ

القرعان  رائد  املهند�س  من   كل  وعر�س  العوران. 

واملهند�س اإياد عالية من مركز احلا�شوب معلومات 

واأدوات��ه��ا  ل��ك��رون��ي��ة  الإ القر�شنة  مفاهيم  ح��ول 

واأ�شاليبها وطرق تفاديها. واأ�شارا اإىل اأثر القر�شنة 

البيانات  واإت���الف  اخل�شو�شية  على  التعدي  يف 

لهذه  �شنوية  دورة  ع�شرة  ث��الث  م���رور  وب��ع��د 

املهتمون  يدرك  ردن،  الأ م�شتوى  على  اجلائزة 

اإذ  ونتاجاته؛  امل�شروع  هذا  اأهمية  والداعمون 

طلبتنا  من  به  باأ�س  ل  عدد  تفاعل  مدى  يظهر 

فيه، واإفادتهم منه يف �شلوك طريق 

البحث العلمي.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��دي��ر وح��دة 

مركز  يف  وال���ش��ت�����ش��ارات  البحوث 

الدكتور  و�شط  الأ ال�شرق  درا�شات 

بيان العمري اإن �شروط الت�شجيل يف 

اجلائزة تتمثل يف اأن يكون الطالب 

يف  ال��درا���ش��ة  يف  منتظما  امل��ت��ق��دم 

ردنية، واأن يكون  اإحدى اجلامعات الأ

قد اأنهى متطلبات ال�شنة الثانية يف 

يف  م�شجال  اأو  البكالوريو�س  مرحلة 

ردنية« يف تنظيم  برنامج املاج�شتري. وت�شارك »الأ

اإ�شافة اإىل مركز درا�شات  اجلائزة لهذا العام 

والتكنولوجيا  العلوم  وجامعات  و�شط  الأ ال�شرق 

وفيالدلفيا وعمان العربية.

بالدور الرقابي على طرق مكافحة الذباب التي 

اأطلقتها اللجان املنبثقة عن احلملة الوطنية.

يجاد  لإ الوطنية  اجلهود  ت�شافر  اإىل  ودعا 

الوادي  حلول جذرية مل�شكلة الذباب املنزيل يف 

و التي ت�شكل عائقا اأمام تطور التنمية الزراعية 

يف املنطقة.

وق���دم ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م الناظر 

والدكتور توفيق العنري و الدكتور اأحمد كاتبه 

يف  ال��زراع��ة  كلية  يف  النبات  وق��اي��ة  ق�شم  م��ن 

عملية  وتطبيقات  علمية  حما�شرات  اجلامعة 

طرق  و  احل�شرة  بهذه  املتعلقة  اجل��وان��ب  ح��ول 

من  التخفيف  يف  الناجحة  وال�شبل  مكافحتها 

تكاثرها.

ب�شرورة منع  الدورة  امل�شاركون يف  واأو�شى 

وعمل  املعالج  وغ��ري  املخمر  غري  الزبل  ت��داول 

حول  الوعي  لزيادة  اإر�شادية  اإعالنية  لوحات 

ثار ال�شلبية للذباب يف املنازل . الآ

م�شاركًا   )50( ال��دورة  اأعمال  يف  و�شارك 

ميثلون القطاعات الزراعية احلكومية و اخلا�شة 

ردن. العاملة يف وادي الأ

واملعلومات ومنع اخلدمة عن امل�شتخدم ف�شال عن 

اخل�شائر التجارية التي ت�شببها يف ظل تزايد �شناعة 

تقنية املعلومات يف نهاية الندوة التي ح�شرها مدير 

مركز احلا�شوب الدكتور و�شام مبي�شني وعدد كبري 

من  اأع�شاء هيئة التدري�س وطلبة اجلامعة. واأجاب 

املحا�شران على اأ�شئلة وا�شتف�شارات احل�شور التي 

ثار ال�شلبية للقر�شنة ل �شيما على حقوق  تناولت الآ

امللكية الفكرية.

من الور�شة

جانب من الندوة



��

ترقيــــات

داب اإىل  متت ترقية الدكتور علي عنرب، يف كلية الآ   v

رتبة اأ�شتاذ م�شارك.  

v متت ترقية الدكتورة ناهد عمي�س، يف كلية اللغات 

جنبية اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.  الأ

الدرجة  اإىل  املجايل  نبيل  الدكتور  ترقية  متت   v

وىل.   الأ

v متت ترقية الدكتور عو�س عبد العزيز، يف كلية 

احلقوق اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.  

تهــــانــــــــي

تهنئة اإىل ال�شيد حممد كلوب، يف عمادة �شوؤون   v

الطلبة، مبنا�شبة املولود اجلديد »يو�شف«.

ورندة  العبدالالت  عايد  الدكتور  اإىل  تهنئة   v

البديوي، يف كلية الزراعة، مبنا�شبة الزفاف.  

تهنئة اإىل ال�شيدة اأمل خزاعلة، يف كلية الزراعة،   v

مبنا�شبة املولودة اجلديدة »جمانا«. 

تهنئة اإىل ال�شيد عزام العنانبة، يف كلية الزراعة،   v

مبنا�شبة الرفيع اإىل الدرجة الثالثة )اأ(.

  تــعـــــــــاز

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

ال�شبيلي يف وحدة اخلدمات امل�شاندة .

اإميان  ال�شيدة  اإىل رحمة اهلل تعاىل والد  انتقل   v

مكتبة  يف  الفنية  الدائرة  مديرة  العمري 

اجلامعة.  

�شامية  ال�شيدة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت   v

�شالمة املوظفة ال�شابقة يف مركز ال�شوتيات .  

ال�شيد مو�شى  والد  تعاىل  اإىل رحمة اهلل  انتقل   v

داب .  اأبوعمرية من كلية الآ

عالم والعالقات العامة والثقافية ن�صره اإعالمية ت�صدر عن وحدة الإ

ردنية اجلامعة الأ

الت�صوير الفوتغرايف:

اإياد زاهر ال�صعيد

حممد حممود الطرزي

ردن.عمان الأ

تلفون: ����000- فاك�س: �����00

Email : pcrd@ju.edu.jo

خراج الفني الت�شميم والإ

ردنية مطبعة اجلامعة االأ

حزاب  ردن املعا�ضر: النخب واالأ درا�ضات يف تاريخ االأ
ال�ضيا�ضية اإ�ضدار جديد ملحافظة 

ردن اجلديد  اجلامع����ة- �شدر عن مركز الأ

ل��ل��درا���ش��ات وب��دع��م م��ن اأم��ان��ة ع��م��ان الكربى 

ردن  الأ تاريخ  »درا�شات يف  بعنوان  كتاب جديد 

ملوؤلفه  ال�شيا�شية«  ح��زاب  والأ النخب  املعا�شر: 

اأ���ش��ت��اذ ال��ت��اري��خ يف اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور علي 

حمافظة. وتناول حمافظة يف الكتاب الذي يقع 

بابه  املتو�شط يف  القطع  يف )226( �شفحة من 

ردين وطموح اأبنائه من  ول املجتمع الريفي الأ الأ

�شرية  من  بع�س  خالل 

بينما  الذاتية،  املوؤلف 

الثاين  الباب  يف  عالج 

ال��ع��الق��ة ب���ني احل��ك��م 

ح���زاب  والأ واملعار�شة 

ال�شيا�شية  والتنظيمات 

التوجه  ذات  ردن��ي��ة  الأ

ال����ق����وم����ي ال���ع���رب���ي 

ردن  الأ يف  والنا�شرية 

والجتاهات  وفل�شطني 

ال��ع��روب��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة 

ح����زاب ال��وط��ن��ي��ة  ل����الأ

يف  قراءة  على  الثالث  الباب  واحتوى  ردنية.  الأ

ال�شيا�شية  املعار�شة  يف  �شخ�شيات  م��ذك��رات 

الهندي  وهاين  النابل�شي  �شليمان  ردنية هم:  الأ

و�شبحي غو�شة وجمال ال�شاعر ويعقوب زيادين 

الرابع  الباب  تناول  فيما  �شقري  الرحمن  وعبد 

القرن  مطلع  يف  ردن  الأ تواجه  التي  التحديات 

وجاء  لها.  الت�شدي  وكيفية  والع�شرين  احلادي 

اجلديد  ردن  الأ مركز  مدير  النا�شر  مقدمة  يف 

للدرا�شات هاين احلوراين اإن ن�شر هذا الكتاب 

الكبري  للموؤرخ  العملي  التكرمي  اإطار  يف  يندرج 

حفل  يف  اللتقاء  معاين  �شمو  فعلى  حمافظة 

والفكرية،  العملية  مب�شريته  لالحتفاء  بهيج 

وزمالئه  وتالمذته  واأ�شدقائه  اأ�شرته  بح�شور 

فقد  الرفيعة،  العامة  وال�شخ�شيات  املوؤرخني 

وجدنا اأن يقرن ذلك كله باإ�شافة كتاب جديد 

ردنية والعربية من تاأليف املوؤرخ املجد  للمكتبة الأ

العديدة  موؤلفاته  قائمة  اإىل  لي�شاف  واملجتهد 

كتابًا،   )26( على  تربو  باتت  وال��ت��ي  وال��ري��ة 

م�شاركته  اإىل  اإ�شافة 

يف ع�����ش��رات امل��وؤل��ف��ات 

اجل��م��اع��ي��ة. وق���ال اإن��ه 

اعتزازنا  على  ليبعث 

ب���ح���اث  الأ م��ع��ظ��م  اأن 

ه���ذا  يف  امل���ن�������ش���ورة 

�شبق  قد  ك��ان  الكتاب، 

وق��دم��ه��ا يف م��وؤمت��رات 

ردن  الأ مركز  ون��دوات 

تندرج  وه��ي  اجل��دي��د، 

ر����ش���ال���ة  اإط����������ار  يف 

ردن  الأ تاريخ  برنامج 

الج��ت��م��اع��ي واأه��داف��ه 

لتاريخنا  امل�شتقلة  القراءات  ن�شر  على  القائمة 

النا�س  تاريخ  على  ال�شوء  وت�شليط  ال�شيا�شي، 

التعليمية  واملوؤ�ش�شات  الجتماعية  واحلركات 

هلية والبلدية والن�شائية وغريها،  واحلزبية والأ

ردن كما نعرفه اليوم، وج�شدت  ممن �شنعت الأ

العام.  وحراكه  ردين  الأ املدين  املجتمع  حيوية 

با�شهاره  ح��ت��ف��اء  الإ مت  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  ويعترب 

موؤخرًا مرجعًا مهمًا للباحثني والدار�شني للعلوم 

ال�شيا�شية والتاريخ والتنمية الوطنية.

�صدارات اإ

مت تكليف الدكتور جمال م�شعد ملحم القيام باأعمال نائب املدير العام مل�شت�شفى   v

اجلامعة لل�شوؤون الطبية اإ�شافة لعمله نائبًا لعميد كلية الطب ل�شوؤون امل�شت�شفى.

اخلدمات  وحدة  مدير  نائب  باأعمال  القيام  م�شعد  حممد  املهند�س  تكليف  مت   v

امل�شاندة.

v مت تكليف زياد الغنميني القيام باأعمال مدير دائرة  اخلدمات العامة.

من اجلامعي . v مت تكليف حممد الزبيدي  القيام باأعمال مدير دائرة الأ

v مت تكليف الدكتور خالد الرواجفة القيام باأعمال مدير مركز ال�شت�شارات.

v مت تعيني املهند�س فوؤاد اأبو مغلي مديرًا لدائرة الهند�شة.

عالم  الإ العامة يف وحدة  والعالقات  الإعالم  لدائرة  تامبي مديرة  تعيني رندة  مت   v

والعالقات العامة والثقافية.

v مت تعيني �شالح اأبو هزمي مديرًا لدائرة اللوازم املركزية.

عمال.  v مت تعيني الدكتور فتحي العاروري نائبًا لعميد كلية الأ

�شالم يف العامل  v مت تعيني الدكتور عالء الدين عدوي م�شاعدًا لعميد معهد درا�شات الإ

كادميية. املعا�شر لل�شوؤون الأ

v مت نقل الباحث يف معهد العمل الجتماعي اإبراهيم الغرايبة للقيام باأعمال مدير 

الدائرة الثقافية.

تعـيـيـنـــــات

اجتمــاعيــــــات


