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الدكتور  اجلامعة  رئي�س  قال   - اجلامعة 

و�صل  اجلامعة  طلبة  عدد  اإن  الطوي�صي  عادل 

يف  وطالبة  طالب  األف   )36( زهاء  اىل  اليوم 

)29( كلية ومعهدًا علميًا منها خم�س كليات يف 

فرعها احلديث يف العقبة.

اختتام  حفل  خالل  الطوي�صي  واأ�صاف 

طلبتها  من   )46( ال  الفوج  بتخريج  اجلامعة 

مركزًا   )17( ت�صم  اجلامعة  اأن  العام  لهذا 

ومراكز  العلمي  التميز  مراكز  بني  تتنوع 

فيما  والدرا�صات  واال�صت�صارات  التدريب 

باأكرث  والعامل  قليم  واالإ الوطن  رفدت اجلامعة 

من )160( األف خريج وخريجة.

كلمته  يف  الطوي�صي  وا�صتذكرالدكتور 

 1978 عام  ردنية  االأ اجلامعة  من  تخرج  يوم 

نا�رص  الدكتور  اآنذاك  رئي�صها  حتدث  عندما 

احل�صني  الباين  امللك  بح�صور  �صد  االأ الدين 

عديدة  موا�صيع  عن  ثراه«  اهلل  »طيب  العظيم 

ثالثة  بت�صييد  والبدء  اجلامعة  �صخ�صية  منها 

ت�صم  اجلامعة  كانت  مرحلة  يف  جديدة  مباين 

ت�صع  يف  وطالبة  طالب  وخم�صمائة  اآالف  �صتة 

كليات.

»لقد  قائاًل  الطوي�صي  الدكتور  وتابع 

بني  الريادة  على  اجلامعة  هذه  حافظت 

الرتتيب  على  وح�صلت  الوطن   يف  زميالتها 

جامعة  وخم�صني  مئتني  بني  ع�رص  اخلام�س 

واحدة  لت�صبح  حثيثة  بخطًى  وتعمل  عربية 

من بني اخلم�صمائة االَُوىل على م�صتوى العامل 

الثالث  ال�صنوات  خالل  كبريًا  تقدمًا  فحققت 

خرية لتقفز من ترتيب يقرتب من )5000(  االأ

م�صتوى  على   2010 عام  خالل   )1700( اإىل 

العامل.

و�صع  يف  �رصعت  اجلامعة  اأن  اإىل  واأ�صار 

لت�صبح  والتنفيذية  اال�صرتاتيجية  اخلطط 

العزيز  الوطن  يف  وىل  االأ البحثية  اجلامعة 

بداأت  اجلامعة  اأن  موؤكدًا   ,2015 عام  بحلول 

وت�صري  عملية  بخطوات  الروؤية  هذه  لتحقيق 

ن لتنفيذ و�صيانة وحتديث البنيتني التحتية  االآ

بغية  جديدة  وابنية  مرافق  واإ�صافة  والفوقية 

اإيجاد بيئة تدري�صية وبحثية مالئمة اإىل جانب 

واملعنوية  املادية  احلوافز  من  حزمة  اإقرارها 

التي من �صاأنها حتفيز العاملني على املزيد من 

االجناز والعطاء.

اجلامعة  اأن  اإىل  الطوي�صي  الدكتور  ولفت 

قدمت هذا العام نحو)8800( خريج وخريجة 

ال�صقيقة  العربية  والدول  الوطن  اأبناء  من 

وال�صديقة من)62( جن�صية حول العامل .

وذويهم  اخلريجني  اجلامعة  رئي�س  وهناأ 

�صهام  االإ اإىل  اخلريجني  داعيًا  املنا�صبة  بهذه 

مع  وامل�صاركة  والتوا�صل  التنمية  م�صرية  يف 

اجلامعة يف م�صريتها املباركة.

وكان عميد �صوؤون الطلبة الدكتور �صالمة 

النعيمات قد ا�صتهل االحتفال بكلمة اأ�صار فيها 

اإىل التحوالت التي �صهدتها اجلامعة و دورها 

خمتلف  يف  موؤهلة  ب�رصية  تنمية  اإحداث  يف 

التخ�ص�صات.

الدولية  الدرا�صات  كلية  عميد  اأعلن   ثم 

العمداء  جمل�س  اأن  م�صاحلة  حممد  الدكتور 

منح  الكلية  جمل�س  من  تو�صية  على  بناًء  قرر 

خريجي الكلية درجة املاج�صتري يف التخ�ص�صات 

املختلفة.

العليا  الدرا�صات  كلية  عميد  اأعلن  ذلك  بعد 

عمداء  جمل�س  اأن  املجايل  حممد  الدكتور 

جمال�س  من  تو�صية  على  بناًء  قرر  اجلامعة 

الكليات منح اخلريجني يف مرحلتي املاج�صتري 

والدكتوراه ال�صهادات والدرجات العلمية التي 

ي�صتحقونها.

اخلريجني  الطوي�صي  الدكتور  و�صلم 

يف  والنجاح  التوفيق  لهم  ومتنى  ال�صهادات 

كليات  اأق�صام  اأوائل  وكرم  امل�صتقبلية  حياتهم 

يف  واملبدعني  املتميزين  والطلبة  اجلامعة 

الن�صاطات الالمنهجية .

اأقيمت  التي  التخريج  مرا�صم  وكانت 

مواكب  بدخول  بداأت  قد  اجلامعة  ا�صتاد  على 

اجلامعة  ومعاهد   كليات  وا�صاتذة  اخلريجني 

امل�صوؤولني  كبار  من  لعدد  الفت  ح�صور  و�صط 

اأهايل وذوي  من  والع�صكريني وح�صد  املدنيني 

اخلريجني.

مبنا�سبة تخريج الفوج 46
عدد خا�ص 

الدكتور عادل الطوي�سي رئي�س اجلامعة يف حفل التخريج
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وال�شريعــــــة داب  الآ كليتـــا 

داب الدكتور  اجلامعة - األقى عميد كلية االآ

ال�رصيعة  كلية  وع��م��ي��د  خم�س  ال��دي��ن  جم���دي 

فيهما  ه��ن��اآ  كلمتني  الق�صاه  حممد  ال��دك��ت��ور 

اخلريجني من كليتي االداب وال�رصيعة وعددهم 

اخلريجني  ذوي  هناآ  كما  وطالبة  طالبا   968

بتخرج ابنائهم من اجلامعة االردنية العريقة.

وقال الدكتور خم�س ان اجلامعة االردنية 

غرا�س  من  غر�س  هي  ونفخر,  بها  نعتز  التي 

احل�صني العظيم امللك الراحل رحمه اهلل وطيب 

اهلل ثراه وحتظى بالرعاية امل�صتمرة واالهتمام 

الدائم من لدن جاللة امللك عبد اهلل الثاين. كما 

موؤ�ص�صات  وكذلك  االردنية  اجلامعات  حتظى 

�صمن  جاللته  واهتمام  برعاية  كافة,  املجتمع 

واال�صالح  للتطوير  م�صتقبلية  �صمولية  روؤي��ة 

والتنمية امل�صتدامة.

لتكن ر�صالتكم  الدكتور خم�س,  وا�صاف 

اي��ه��ا اخل��ري��ج��ون ر���ص��ال��ة ال���والء واالن��ت��م��اء 

احلكيمة  الها�صمية  للقيادة  الوالء  واالجناز: 

واالن��ت��م��اء ل����الردن ال��غ��ايل وط��ن��ا, وق��ي��م��ا, 

ور�صالة. 

على  والتميز  االجناز  دائما  هدفكم  وليكن 

�صعارنا  وليكن  واملوؤ�ص�صي.  الفردي  امل�صتوى 

دوما اننا ها�صميو الوالء اردنيو االنتماء, وهو 

ما يحفزنا للعمل والبذل والعطاء املتميز.

واو�صح ان اخلريجني �صيبداأون بعد ايام 

قليلة بالبحث عن وظيفة او عمل, وقد يركزون 

يف �صعيهم هذا بطلب الوظيفة احلكومية اال ان 

جلميع  كافيا  يعد  مل  احلكومية  الوظائف  عدد 

لهذا  ان ي�صل عددهم  يتوقع  الذين  اخلريجني 

العام من جميع اجلامعات اىل ما يزيد على 50 

الف خريج وخريجة.

وا�صاف ان هناك جماالت اخرى وفر�صًا 

ل��ل��ح�����ص��ول على  ك��ث��رية 

وظيفة منا�صبة يف القطاع 

اخل���ا����س م��ث��ل ال��ب��ن��وك 

وال���������رصك����ات ا���ص��اف��ة 

ال��ف��ردي��ة  امل�����ص��اري��ع  اىل 

ال�صغرية التي ميكن ان 

ين�صئها اخلريج بنف�صه, 

متوا�صع  وب��راأ���ص��م��ال 

لنف�صه  عمل  فر�صة  فيوجد 

ورمب���ا ف��ر���ص��ة او اك���رث من 

خ��ري��ن مما  ف��ر���س ال��ع��م��ل الآ

يف  والفقر  البطالة  م��ن  يقلل 

املجتمع.

ال��دك��ت��ور خم�س  ووج���ه 

باالقبال  اخلريجني  اهتمام 

ع��ل��ى ���ص��ن��ادي��ق االق���را����س 

والت�صغيل  التنمية  ���ص��ن��دوق  مثل  ال�صغرية 

التنمية  و�صندوق  امل���راأة  اق��را���س  و�صندوق 

ميكن  ال��ت��ي  ال�صناديق  م��ن  وغ��ريه��ا  الريفية 

للخريج مراجعتها وتقدمي ت�صوره عن م�رصوع 

منا�صب  قر�س  على  للح�صول  �صغري  انتاجي 

للبدء يف هذا امل�رصوع االنتاجي ال�صغري.

الدكتور  ال�رصيعة  كلية  عميد  ق��ال  ب��دوره 

لتخريج  اليوم  هذا  نلتقي  اننا  الق�صاه  حممد 

حملوا  وق��د  ال�رصيعة  كلية  طلبة  م��ن  كوكبة 

�صالح العلم واالميان والثقة بالنف�س واق�صموا 

ان يكونوا خري خلف خلري �صلف يف الدعوة اىل 

اهلل وتر�صيخ قيم اال�صالم العظيمة من الت�صامح 

عرفوا  كما  وال�صماحة,  واالع��ت��دال  والرحمة 

الواجب ال�رصعي والوطني امللقى على عاتقهم 

معقود  واالم��ل  ووطنهم,  وامتهم  دينهم  جتاه 

اال�صالح  لواء  يحملوا  ان  العالية  هممهم  على 

والتوا�صل  املخل�س  العمل  خ��الل  من  املزهر 

ر�صالة  يعمقوا  حتى  الهادف  واحل��وار  اجل��اد 

على  حتتوي  التي  االن�صانية  العاملية  اال�صالم 

معاين الرحمة والتكافل.

ك��ون��وا   ... ق��ائ��ال  وخ���اط���ب اخل��ري��ج��ني 

مي�رصين مب�رصين ال مع�رصين منفرين, حاربوا 

وا�صكاله,  ���ص��وره  بكافة  وال��ت��ط��رف  العنف 

توكلوا على اهلل يف م�صريتكم العلمية, وكونوا 

ووطنكم  وامتكم  دينكم  على  امناء  خمل�صني 

منكم  ينتظر  ال��وط��ن  الها�صمية,  وق��ي��ادت��ك��م 

ثوابت  على  حتافظ  التي  الن�صطة  ال�صواعد 

وير�صاه  يحبه  مل��ا  اهلل  وفقكم  وامتها  دينها 

بتخرجكم.  وااله��ل  والكلية  اجلامعة  واهنيء 

بعد ذلك وزع خم�س والق�صاه ال�صهادات على 

الطلبة اخلريجني.

امل�صوؤولني  كبار  م��ن  ع��دد  احلفل  وح�رص 

م��ن م��دن��ي��ني وع�����ص��ك��ري��ني واه����ايل اخلريجني 

واملدعوين.

داب وكلية ال�سريعة خالل االحتفال عميد كليتي االآ

خريجو كلية ال�سريعة

داب خريجو كلية االآ
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العلوم الرتبوية  خرجت كلية  اجلامعة - 

يف اجلامعة )551( خريجا وخريجة.

على  جرت  التي  التخريج  مرا�صم  وب��داأت 

هيئة  اأع�صاء  مواكب  بدخول  اجلامعة  ا�صتاد 

الكلية  عميد  األ��ق��ى  ث��م  واخل��ري��ج��ني  التدري�س 

طلبة  فيها  حيا  كلمة  الهم�رصي  عمر  الدكتور 

لتحقيق  وك��ف��اح��ه��م  م��ث��اب��رت��ه��م  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ي��ة 

هدفهم بالتخرج من هذه اجلامعة اإحدى بيوت 

ردنيني املتعط�صني للعلم واملعرفة . االأ

وخاطب اخلريجني قائال كونوا حملة راية 

بناء  ا�صتكمال  يف  �صهام  لالإ وتقدم  وبناء  علم 

ردن احلديث والقوي. االأ

اإبراهيم  الدكتور  الكلية  نائب عميد  واأعلن 

امل��وم��ن��ي ق���رار جمل�س ع��م��داء اجل��ام��ع��ة مبنح 

ف������ي  البكال����وري������و�س  درج��������ة  اخلريجي�����ن 

الرتبويــــــــــــة العلــــــــوم  كليـــــــــــة 

ال�صهادات  الهم�رصي  و�صلم  الرتبوية  العلوم 

للخريجني وهناأهم بهذه املنا�صبة .

ي�صار اإىل اأن عدد طلبة الكلية لهذا العام بلغ 

طالبة   )1991( منهم  وطالبة  طالبا   )2482(

ن��اث  ؤ���رصاإىل احتمال ارت��ف��اع اإق��ب��ال االإ مم��ا ي��و

 على التعليم املتعلق يف ميدان العلوم الرتبوية .

الكلية  اأن  اإىل  املومني  الكلية  عميد  نائب  ولفت 

ناث اأكرث من الذكور ب�صبب رغبتهن  جاذبة لالإ

اإ�صافة  وتعليمية  تربوية  قطاعات  يف  بالعمل 

اإىل اال�صتفادة من براجمها التدري�صية املتعلقة 

مومة يف حياتهن امل�صتقبلية. �رصة واالأ باالأ

اأوكلت  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  واأك��د 

رب��ع��ة  االأ �صا�صية  االأ ال�صفوف  تدري�س  مهمة 

طفال  ناث لقدرتهن على التعامل مع االأ وىل لالإ االأ

اأكرث من الذكور.

جاذبة  غ��ري  التعليم  مهنة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

ردن  االأ خ���ارج  ال��ع��م��ل  ق��ي  لرغبتهم  ل��ل��ذك��ور 

واحل�صول على مرتبات واأجور مرتفعة ن�صبيا 

يف مهن وقطاعات خمتلفة.

الفوج 46

عميد كلية العلوم الرتبوية ونائب العميد
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والت�شميم والفنون  املعلومـــات  وتكنولوجيــا  التمري�ض  كليـــات 

اجلامعة - اأعلنت عميدة كلية التمري�س 

يف اجلامعة الدكتورة اإنعام خلف ا�صتحداث 

م�صتوى  يف  جديدين  درا�صيني  برناجمني 

املاج�صتري هما ماج�صتري ال�صحة النف�صية 

وماج�صتري الرعاية التلطيفية.

فوج  تخريج  حفل  خالل  واأ�صافت 

خرجت  الكلية  اأن  الكلية  طلبة  من  جديد 

خريج  اآالف  �صتة   1972 عام  ن�صاأتها  منذ 

وخريجة, م�صرية اإىل م�صاهمتهم يف تطوير 

املهنة والدرا�صات العلمية التمري�صية.

واأ�صارت خلف اإىل اأن الكلية متكنت من 

احل�صول على االعتماد اخلا�س مبينة جناح 

اخلطة اال�صرتاتيجية اخلم�صية التي و�صعتها 

هذه  وخالل   2012-2008 عوام  لالأ الكلية 

ميادين  يف  لتميزها  جوائز  ح�صدت  الفرتة 

البحث والتدريب وخدمة املجتمع. 

خالل  املهنة  ق�صم  اخلريجون  واأدى 

تخرجهم  ملتطلبات  ا�صتكماال  احلفل 

يف  البكالوريو�س  درجة  على  وح�صولهم 

العلوم التمري�صية.

ويف احلفل ذاته ك�صف عميد كلية امللك 

املعلومات  لتكنولوجيا  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د 

ن�صاء  الدكتور ندمي عبيد عن توجه الكلية الإ

تكنولوجيا  يف  متخ�ص�س  ع��امل��ي  م��رك��ز 

اجلامعات  اإحدى  مع  بالتعاون  املعلومات 

دول  يف  ن��وع��ه  م���ن  ول  االأ ه���و  ال���ك���وري���ة 

قليم. االإ

عاتقها  على  اأخذت  الكلية  اأن  واأ�صاف 

توظيف التقنيات احلديثة للنهو�س بقطاع 

لتوجيهات  ترجمة  املعلومات  تكنولوجيا 

هذا  يويل  الذي  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

القطاع جل عنايته واهتمامه.

ال�صهادات  الدكتورعبيد  و�صلم   

للخريجني وهناأهم بهذه املنا�صبة.

وجرى خالل احلفل تخريج طلبة كلية 

الكلية  عميد  وقدم  والت�صميم,  الفنون 

الدكتور حممود �صادق التهنئة للخريجني 

داعيا اإىل بذل ق�صارى جهودهم وتكري�س 

ردين. عطائهم خلدمة الثقافة والفن االأ

الكلية  اهتمام  �صادق  الدكتور  واأكد 

والتدريبية  التدري�صية  براجمها  بتطوير 

�صيلة. لتواكب روح الفنون العربية االأ

على  ال�صهادات  �صادق  ووزع 

التوفيق يف حياتهم  اخلريجني ومتنى لهم 

العملية م�صتقبال.

ح�رص حفل تخريج الكليات الثالث عدد 

امل�صوؤولني  وكبار  ال�صابقني  الوزراء  من 

اأهايل  من  وح�صد  والع�صكريني  املدنيني 

وذوي اخلريجني.

عمداء كليات التمري�س وتكنولوجيا املعلومات والفنون والت�سميم
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�شنـان كليـات الزراعـة واحلقـوق والرتبيـة الريا�شيـة وطـب الأ

ال��زراع��ة  كلية  عميد  اأك���د    - اجل��ام��ع��ة  

روؤية  لديها  الكلية  اأن  الكفاوين  الدكتورعمر 

�صهام يف تطوير القطاع الزراعي. م�صتقبلية لالإ

جديد  ف��وج  تخريج  حفل  خ��الل  واأ���ص��اف 

اأن التو�صع يف اإجراء البحوث  من طلبة الكلية 

الزراعية �صيكون من اأولويات الكلية ملا لها من 

اأثر بالغ يف حل الق�صايا الزراعية. 

و���ص��دد ال��دك��ت��ور ك��ف��اوي��ن ع��ل��ى ����رصورة 

من  لال�صتفادة  كليتهم  مع  اخلريجني  توا�صل 

يف  م�صاركتهم  خالل  من   امل�صتجدة  املعلومات 

اأن�صطتها وبراجمها العلمية التي تنظمها على 

مدار العام. 

اخلريجني  على  ال�صهادات  كفاوين  ووزع 

وهناأهم بهذه املنا�صبة. 

وعلى �صعيد مت�صل احتفلت كلية احلقوق 

بتخريج فوج جديد من فر�صان احلق والعدل.

وقال عميد الكلية الدكتور غازي اأبو عرابي 

خالق  اإن الكلية غر�صت يف عقول اخلريجني االأ

احلميدة والقدرة على العطاء والتفاين يف خدمة 

الوطن والتعامل مع حتديات الع�رص. 

واأ�صاف اأن ر�صالة احلقوق هي زرع ع�صق 

�صهام يف بناء  القانون لتحقيق روح العدالة واالإ

واملوؤ�ص�صات خماطبًا اخلريجني  القانون  دولة 

يف  �صهام  لالإ والرجاء  م��ل  االأ حمط  يكونوا  باأن 

خمتلف  على  تنعك�س  قانونية  نه�صة  اإح���داث 

ردن والوطن العربي.  جوانب التنمية يف االأ

و���ص��ل��م ال��دك��ت��ور اأب���و ع��راب��ي ال�����ص��ه��ادات 

حياتهم  يف  التوفيق  لهم  ومت��ن��ى  للخريجني 

العملية. 

اإىل ج��ان��ب ذل����ك اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 

ال��ري��ا���ص��ي��ة ب��ت��خ��ري��ج ك��وك��ب��ة ج���دي���دة من 

الريا�صيني .

وخاطب عميد الكلية الدكتور عربي حمودة 

اجلامعة  اأ�صوار  خ��ارج  العامل  ب��اأن  اخلريجني 

�صهام يف تطوير حركة الريا�صة  يحتاج اإليكم لالإ

نظرية  علومًا  الكلية  ه��ذه  م��ن  نهلتم  اأن  بعد 

وتطبيقية يف الرتبية الريا�صية.

وعر�س حمودة اإجنازات الكلية خ�صو�صًا 

اإعداد بحوث متخ�ص�صة يف الريا�صات املختلفة 

ال�صبابية  احل��رك��ة  تطوير  على  �صتعمل  التي 

ردنية.  والريا�صة االأ

وب��ارك  اخلريجني  على  ال�صهادات  ووزع 

لهم بهذه املنا�صبة الغالية. 

�صنان  االأ ط��ب  كلية  عميدة   وا�صتعر�صت 

ال��دك��ت��ورة ك��ف��اح اجل��م��ع��اين خ���الل االح��ت��ف��ال 

�صنان اجلهود  بتخريج فوج جديد من اأطباء االأ

عداد اأطباء اأ�صنان موؤهلني  التي بذلتها الكلية الإ

ن�صانية .  قادرين على حتمل امل�صوؤوليات االإ

اإىل  اخلريجني  اجلمعاين  الدكتورة  ودعت 

تطوير  يف  �صهام  لالإ البحث  ومتابعة  موا�صلة 

املهنة ورقيها. 

ا�صتكمااًل  املهنة  ق�صم  اخلريجون  واأدى 

ملتطلبات تخرجهم واإيذانًا بانخراطهم يف العمل 

ن�صانية. يف هذه املهنة بتجلياتها الرفيعة واالإ

وت�صلم اخلريجون ال�صهادات من اجلمعاين 

مهامهم  يف  والنجاح  التوفيق  لهم  متنت  التي 

امل�صتقبلية و�صط ح�صور الفت لكبار امل�صوؤولني 

واأهايل وذوي اخلريجني. 

�سنان واحلقوق والزراعة والرتبية الريا�سية عمداء كليات طب االأ



� تتمات
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بتخريج  اجلامعة  يف  احتفل   - اجلامعة 

العمل  ومعهد  وال�صيدلة  العلوم  كليات  طلبة 

االجتماعي. 

ال��دك��ت��ورة  ال��ع��ل��وم  كلية  عميدة  واأك����دت 

بتطوير  الكلية  اه��ت��م��ام  ال���ع���وران  �صو�صن 

اأن  مبينة  والبحثية  التدري�صية  ب��راجم��ه��ا 

الكلية لديها روؤية طموحة لتحقيق توجيهات 

اجلامعة لتحويلها جلامعة بحثية بحلول العام 

 .2015

اخلريجني  ال���ع���وران  ال��دك��ت��ورة  ودع���ت 

لال�صتفادة  الكلية  مع  الفاعل  التوا�صل  اإىل 

باملعلومات  وتزويدهم  العلمية  جتربتهم  من 

العلمية اجلديدة واحلديثة. 

الجتماعـــي العمـــل  ومعهــد  وال�شيدلــة  العلــوم  كليـتا 

ال�صهادات  اخلريجني  العوران  و�صلمت 

وباركت لهم بهذه املنا�صبة.

وبارك عميد كلية ال�صيدلة الدكتور طالل 

اإجن��ازات  م�صتعر�صًا  للخريجني  رجيع  اأب��و 

خلدمة  امل�صتمر  دع��م��ه��ا  خ�صو�صًا  الكلية 

ردنية.  ال�صناعات الدوائية االأ

م�صاهمة  ����رصورة  اإىل  رجيع  اأب��و  ولفت 

اخلريجني يف تطوير القطاع ال�صيدالين الذي 

يحتل مكانة رفيعة يف القطاع الطبي وال�صحي  

ووزع اأبو رجيع ال�صهادات على اخلريجني.

وه���ن���اأ ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي 

اخلريجني بهذه املنا�صبة معربًا عن تطلعه باأن 

التنمية  جماالت  خدمة  يف  اخلريجون  ي�صاهم 

يف  اأ�صا�صية  رك��ي��زة  باعتبارها  االجتماعية 

ن�صانية.  املجتمعات االإ

ح�رص هذه االحتفاالت عدد كبري من كبار 

امل�صوؤولني واأهايل وذوي اخلريجني.

جتماعي عمداء كليات ال�سيدلة والعلوم ومعهد العمل االإ
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بتخريج  اجل��ام��ع��ة  احتفلت   - اجلامعة 

الفوج الثاين والثالثني من طلبة كلية الهند�صة 

التاأهيـــل وعلـــوم  والتكنولوجيا  الهند�شـــة  كليـــتا 

والفوج التا�صع من طلبة كلية علوم التاأهيل.

جمدي  الدكتور  الهند�صة  كلية  عميد  وقال 

عميدا كليتي الهند�سة والتكنولوجيا وعلوم التاأهيل

الدكتور  الطب  كلية  اأ�صار عميد  اجلامعة - 

اإجن���ازات  حققت  الكلية  اأن  اإىل  حمافظة  عزمي 

طبية ت�صهد لها موؤ�ص�صات طبية على كافة ال�صعد 

املحلية والعربية والدولية. 

التدري�س  هيئة  اأع�����ص��اء  جهود  على  واأث��ن��ى 

يقدم  اأن  يف  اأمله  عن  معربًا  اخلريجني  والطلبة 

الكلية خلدمة  ه��ذه  يف  تعلموه  ما  اجل��دد  ط��ب��اء  االأ

ن�صانية. الوطن العزيز وتطوير مهنتهم االإ

ثار الدكتور نبيل اخلريي  وحث عميد معهد االآ

جهودهم  اأق�����ص��ى  وت��ق��دمي  العلم  موا�صلة  على 

���ص��ه��ام يف  خلدمة ال��وط��ن واالإ

ثار بالبحث الذي  رفد علم االآ

ثار  ي�صهم يف تطوير قطاع االآ

وال�صياحة الوطنية.

و�صلط عميد كلية اللغات 

توفيق  ال��دك��ت��ور  ج��ن��ب��ي��ة  االأ

ي��و���ص��ف ال�����ص��وء ع��ل��ى دور 

تطل  نافذة  باعتبارها  الكلية 

م��ن��ه��ا اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ال��ع��امل 

اخلارجي. 

ثار عمال ومعهد الآ جنبية والأ كليـات الطب واللغات الأ

العطاء  من  اع��وام  بنتاج  اليوم  نحتفل  توفيق 

وال��ب��ذل وال��ت��وا���ص��ل ف��رح��ني ب��ال��ع��ق��ول التي 

ابدعت وانتجت طالبا �صي�صاهمون يف رفع �صاأن 

لي�صكلوا  الوطنية  املنجزات  وتعظيم  اجلامعة 

رافدا تنمويا متميزا خلدمة الوطن واالمة .

الدكتور  التاأهيل  علوم  كلية  عميد  وق��ال 

التا�صع  الفوج  زياد احلوامدة نحتفل بتخريج 

والوظيفي  الطبيعي  ال��ع��الج  كلية  طلبة  م��ن 

واالطراف ال�صناعية والفوج اخلام�س من طلبة 

علوم ال�صمع والنطق الذين �صريفدون القطاع 

الوطن  ومتثيل  وكفاءاتهم  بخرباتهم  ال�صحي 

داخليا وخارجيا.

و�صلم الدكتور توفيق ال�صهادات للخريجني 

�صلم  كما  الهند�صة  كلية  طلبة  من  واخلريجات 

للخريجني  ال�����ص��ه��ادات  احل���وام���دة  ال��دك��ت��ور 

واخلريجات من طلبة كلية علوم التاهيل .

ثار جنبية ومعهد االآ عمداء كليات الطب واللغات االأ

عمال ي�سلم �سهادات التخريج عميد كلية االأ

براجمها  ت��ط��وي��ر  يف  الكلية  تطلعات  وب���ني 

يف  العلمية  الو�صائل  اأح��دث  لتواكب  التدري�صية 

تدري�س اللغات العاملية املختلفة.

مو�صى  الدكتور  عمال  االأ كلية  عميد  وخاطب 

لها  كان  جامعتكم  »اإن  قائاًل  اخلريجني  اللوزي 

الفكرية  �صخ�صيتكم  تكوين  يف  الوا�صح  ال��دور 

وحفزت  التعلم  فر�س  لكم  واأت��اح��ت  والثقافية 

بداع« . فيكم كوامن الطاقة واالإ

ح�رص ه��ذه االح��ت��ف��االت ع��دد كبري م��ن كبار 

امل�صوؤولني واأهايل وذوي اخلريجني.

إعالم  والعالقات العامة والثقافية ن�رشه اإعالمية ت�صدر عن وحدة ال

ردنيــــــة حممد حممود اجلامعـــة الأ

الطـــــــــــــــــــــــرزي

الت�صميـــم والخــــراج الفـــــــنيالأردن ـ عمــــان

ردنيـــة مطبعــــة اجلامعــــة الأ
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