ن�شرة � إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة ا ألردنية ٭ العدد  414٭ �صفر  1430هـ ٭ �شباط ٢٠٠9م ٭ املجلد الثالث والع�شرون

افتتاح مركز حمـدي منكـو للبحوث العلميــة يف اجلامعــة
افتتح رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف
ال�سابع والع�شرين من كانون الثاين املبنى الدائم
ملركز حمدي منكو ال��ذي �شيد مببادرة ودع��م من
امل��رح��وم علي ح�م��دي منكو تخليد ًا ل��ذك��رى وال��ده
املرحوم حمدي منكو .
وجت��ول الدكتور الكركي بح�ضورعدد من أ�ف��راد
عائلة منكو يف أ�ق���س��ام املبنى ال��ذي بلغت م�ساحته
الإجمالية حوايل 2500م 2و ي�ضم خمتربات مركزية
يف التقنية احليوية و قاعات لور�ش العمل وخمتربات
خدمية م�ساندة ومدرج ًا يت�سع حلوايل � 150شخ�ص ًا و
مكاتب للإ دارة و �أماكن للخدمات العامة.
وقالت مديرة املركز الدكتورة عبري ال�ب��واب � إن
املركز يتطلع � إىل امل�شاركة الفاعلة يف تطوير  � إمكانات
اجلامعة لإجراء بحوث علمية �أ�صيلة يف العلوم الأ �سا�سية
التطبيقية والتكنولوجية.
و �أ�ضافت الدكتورة البواب �أن املركز الذي يهدف
� إىل دعم و ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س و الباحثني يف
� إجراء بحوث مبتكرة قدم دعم ًا �سخي ًا لعدد كبري من

رئي�س اجلامعة يق�ص �رشيط االفتتاح

م�شاريع الأ بحاث العلمية التي �أجريت خالل الأ ع��وام
املا�ضية.
و�أكدت الدكتورة البواب اهتمام املركز بال�شراكة
والتعاون مع املراكز و الهيئات املماثلة خلدمة كافة
القطاعات التنموية وبخا�صة ال�صناعية منها بهدف

تطويرها وتنميتها و مواكبة امل�ستجدات العلمية على
كافة امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية .
ح�ضر حفل االفتتاح نواب رئي�س اجلامعة و عمداء
الكليات و املعاهد العلمية و مـدراء املراكـز و الوحدات
والدوائر الإدارية .

�شهـادة تقديـر «للأ ردنيـــة» من �صنـدوق احل�ســني للإ بــداع
ت�سلم عميد كلية اللغات الأ جنبية يف اجلامعة يف
اخلام�س والع�شرين من كانون ال�ث��اين الدكتور �أحمد
جمدوبة من مديرة �صندوق احل�سني ل�ل�إ ب��داع والتفوق
ال�سيدة دينا املفتي �شهادة تقدير للجامعة مل�شاركتها
الفاعلة يف م�شروع �صندوق احل�سني لتقييم لربامج اللغة
الإجنليزية.
وعر�ضت ال�سيدة املفتي خالل اللقاء الذي ح�ضره عدد
من �أع�ضاء هيئة التدري�س التقرير النهائي للم�شروع الذي
�شارك يف �إجن��ازه ( )11جامعة �أردنية حيث من املتوقع
� إعالن الفائز يف باملركز الأ ول يف هذا امل�شروع هذا ال�شهر.
و أ�� �ش��ار الدكتور جم��دوب��ة � إىل اهتمام اجلامعة يف
تطوير برامج جودة التعليم والبحث م�ؤكد ًا �أهمية تعزيز
التعاون مع ال�صندوق لن�شر ثقافة الإبداع والتميز.

د.جمدوبة يت�سلم ال�شهادة التقديرية



ن�شــــرة اجلـامـــعـة

· بناء على تن�سيب رئي�س اجلامعة الأ �ستاذ الدكتور خالد الكركي قرر جمل�س التعليم العايل:

د .حمود �سامل العليمات

د.عمر ا�شتيان الكفاوين

٭ تعيني الدكتور حمود �سامل العليمات قائم ًا ب�أعمال عميد
معهد العمل االجتماعي .

٭ تعيني الأ �ستاذ الدكتور عمر ا�شتيان الكفاوين عميد ًا ملعهد
البحوث والتدريب والإر�شاد والتعليم الزراعي .

النتـائـــج الر�سميـــة النتخــــابـات نـــادي اجلـامعــــــة
�أعلن رئي�س اللجنة العليا النتخابات نادي اجلامعة
الدكتور �سـالمة طنا�ش الـنتائـج الر�سمية النتخابات نادي
اجلامعة التي جرت يف الثاين والع�شرين من كانون الثاين
حيث فاز برئا�سـة النـادي ال�سيد �صالح �أبوهزيـم و ح�صل
على �1198صوتاً.
و أ���س�ف��رت نتائج االنتخابات ع��ن ف��وز ال�سادة
التالية �أ�سما�ؤهم مبقاعد الهيئة الإدارية :
ال�سيد �أحمد عقل و ح�صل على � 983صــــــــــــــــوت ًا .
ال�سيد زهري ال�سكر و ح�صل على � 818صــــــــــــوت ًا .
ال�سيد �سالمه اخلاليله و ح�صل على � 752صــوتا ً.
ال�سيد�أحمد �أبو العي�س و ح�صل على � 742صــــوت ًا .
ال�سيد ثائر م�ضاعني و ح�صل على � 737صـــــــــوت ًا .
ال�سيد حممد النابل�سي و ح�صل على � 725صــــوت ًا .
ال�سيد عبداملجيد الزبيدي و ح�صل على � 686صوتاً.
ال�سيد �أكرم ال�شدايدة و ح�صل على � 625صـــــوت ًا .
ولفت الدكتور طنا�ش � إىل �أنه قد تناف�س على رئا�سة
النادي ثالثة مر�شحني يف حني تناف�س على مقاعد الهيئة
الإدارية البالغ عددها ثمانية مقاعد  29مر�شح ًا م�شـري ًا
� إىل م�شاركة حوايل  2025ناخب ًا من �أ�صل �أع�ضاء النادي

تعــاون بيـن
«الأ ردنيـــــة»
وجمموعة البداد

لقطـة من �سيـر انتخابات نادي اجلامعــة

البالغ عددهم حوايل  3500ع�ضو ميثلون الهيئة العامة
للنادي .
و أ�ع��رب عدد كبري من املر�شحـني و الـناخبني عن
ارتياحهم ل�سري عملية االنتخابات يف مناخ دميقراطي
م�ؤكدين �أن االنتخابات حققت م�ستويات عالية يف النزاهة

و احلرية و العدالة .
و كان رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي قد �شكل
جلنة للإ �شراف على هـذه االنتخابات برئا�سة الدكتور
طنا�ش و ع�ضوية ال�سادة حممد املعاقبة واملهنـد�س ه�شـام
العالول و هناء النابل�سي و حممد حتاملة .

بحث رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف الثامن
ع�شر من كانون الثاين مع رئي�س جمل�س � إدارة جمموعة
ال�ب��داد القاب�ضة الدكتور فطني ال�ب��داد �أوج��ه التعاون
املمكنة بني اجلامعـة واملجموعة و بخا�صة يف ميادين
تبادل اخلربات العلمية و التكنولوجية .
وع��ر���ض ال��دك�ت��ور ال�ك��رك��ي خ�لال ال�ل�ق��اء امل�شاريع
التنموية وبرامج و خطط اجلامعة امل�ستقبلية يف ميادين
التعليم و البحث العلمي لتحقيق م�ستويات متقدمة الفت ًا
� إىل اهتمام اجلامعة بتنمية و�سائل ا إلع�لام اجلامعية

حيث من املتوقع �أن تبا�شر حمطة � إذاعة اجلامعة قريب ًا
� إ�ضافة � إىل درا�سة � إمكانية � إن�شاء قناة ف�ضائية للجامعة
لتكون � إحدى الأ دوات املهمة يف نقل املعرفة و الإجنازات
العلمية و البحثية للمجتمعات كافة.
من جانبه أ�ك��د الدكتور ال�ب��داد اهتمام املجموعة
بالتعاون مع اجلامعة لال�ستفادة من اخل�برات العلمية
م�ؤكد ًا ا�ستعداد املجموعة لتدريب و ت�أهيل طلبة اجلامعة
يف مواقع عمل املجموعة ال�صناعية � إ�ضافة � إىل فتح �آفاق
التعاون مع كليات اجلامعة يف مدينة العقبة .



ن�شــــرة اجلـامـــعـة

وفــد من جامعــة فل�سطــني «الغزية» يــزور اجلامعـــة
ب�ح��ث ن��ائ��ب رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة ال��دك �ت��ور �صالح
جرار خالل لقائه يف مكتبه يف اخلام�س والع�شرين
من كانون الثاين وف��د ًا من جامعة فل�سطني يف غزة
برئا�سة رئي�س اجلامعة الدكتور يو�سف �أبو دية �سبل
تعزيز وتعميق جم��االت التعاون العلمي والبحثي
والثقايف بني اجلامعتني .
و�أ�شاد ال��دك �ت��ور ج���رار خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال��ذي
ح�ضره نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �ضياء الدين
عرفة ب�صمود �أهايل غزة يف وجه العدوان الإ�سرائيلي
الذي تعر�ض له القطاع وطال املدنيني ودور العبادة
واجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية واخلدمية .
ورح��ب ب� إقامة عالقات �أكادميية بني الطرفني
م��ن خ�ل�ال التوقيع ع�ل��ى م��ذك��رة تعاون ت�شتمل
بنودها  � إجراء ب�ح��وث ودرا� �س��ات علمية م�شرتكة
وم�شاركة �أ�ساتذة وباحثني من اجلانبني يف امل�ؤمترات
وال �ن��دوات املتخ�ص�صة وت� أ�ه�ي��ل وت��دري��ب ال �ك��وادر
الب�شرية من جامعة فل�سطني يف اجلامعة الأ ردنية .
بدوره �أطلع الدكتور �أبو ديه الدكتور جرار على

الدكتور جرار م�ستقبالً الوفد الغزي

حجم اخل�سائر الب�شرية وامل��ادي��ة التي تعر�ض لها
قطاع غزة وبخا�صة البنية التحتية جلامعة فل�سطني
م�شيد ًا مبواقف الأ ردن الر�سمية وال�شعبية الداعمة
ل�صمود الأ هل يف القطاع .
و�أكد اهتمام وحر�ص جامعة فل�سطني على التعاون
مع اجلامعة نظر ًا ملا تتميز به من �سمعة طيبة وم�ستوى

علمي متقدم بني اجلامعات العربية والعاملية.
ي�شار  � إىل �أن جامعة فل�سطني هي من اجلامعات
اخلا�صة التي �أن�شئت يف القطاع وت�ضم حالي ًا كليات
الهند�سة وطب الأ �سنان والعلوم االقت�صادية والإدارية
والقانون و يبلغ ع��دد طلبتها ح��وايل  1400طالب
طالبة .

�أكثــر من 1300
طالـــب وطالبــة
يلتحقـــون يف 47
دورة تــدريبـيـة
يف اجلــامعــــــــة
ب���د�أت يف اجل��ام �ع��ة أ�ع �م��ال  47دورة تدريبية
متخ�ص�صة يف ميادين اللغات احلديثة واحلا�سوب
والهند�سة والطب والتمري�ض والفنون ي�شارك فيها
 1300طالب وطالبة تنظمها الأ ندية الطالبية التابعة
لدائرة الهيئات الطالبية لعمادة �ش�ؤون الطلبة.
وذكر ع �م �ي��د �� �ش� ��ؤون ال �ط �ل �ب��ة ال��دك �ت��ور ب���ش��ار
ع�ب��دال�ه��ادي �أن ه��ذه ال ��دورات ت�ق��دم بر�سوم رمزية
ت�شجيعية للطلبة خالل عطلة ما بني الف�صلني تهدف
� إىل تقدمي اخلدمة للطلبة و� إ�شغالهم لأ وقات فراغهم
يف كل ما هو نافع ومفيد �أثناء هذه العطلة.
و�أ�ضاف �أن جميع هذه الدورات يقوم بالتدري�س

الطلبة يلتحقون بالدورات التدريبية

فيها نخبة م��ن ذوي اخل�برة واالخت�صا�ص وت�ستغل
فر�ص توفري املختربات املنت�شرة يف احلرم اجلامعي ،
م�شري ًا � إىل �أن تكلفة هذه ال��دورات هي رمزيه قيا�س ًا
مبا قد يكلف الطلبة يف حال التحاقهم مبثلها خارج
اجلامعة منوه ًا �أن � إدارة اجلامعة تقدم الدعم املادي
واملعنوي لإقامة هذه الدورات.
وثمن عميد �ش�ؤون الطلبة دور الأ ندية الطالبية
يف تنفيذ ب��رام��ج ه��ذه ال� ��دورات املتخ�ص�صة التي
تلبي احتياجات الطلبة وتزويدهم باملهارات العلمية



والعملية يف مو�ضوعات تهمهم يف م�ستقبلهم املهني
لدى تخرجهم والتحاقهم ب�سوق العمل.
و�أو� �ض��ح �أن الطلبة يقبلون على االلتحاق بهذه
ال��دورات من منطلق �أنها ت�سهم يف �إث��راء التح�صيل
الأ كادميي لديهم واملعرفة التخ�ص�صية التي ت�ساعدهم
على دخ��ول �سوق العمل بكل ي�سر و�سهولة منوه ًا �أن
ب��رام��ج جميع ه��ذه ال���دورات ك��ان��ت م��درو��س��ة بعناية
وتغطي متطلباتها ما ميكن �أن يكون له مردود � إيجابي
بالن�سبة للطلبة امللتحقني بالدورات.

ن�شــــرة اجلـامـــعـة

�أربـع برامــج
درا�ســـات عليــــــا جديــــــدة
يف قـ�ســـــم التغــــــذية باجلـامعـــــة

�أخبـــــــــــــــــــار ق�صـيـــــــــــــــرة
ترقيــــــات
٭ ترقية الدكتور و�سام عبدالرحمن املبي�ضني من
كلية امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات
� إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك .
٭ و ترقية الدكتور يو�سف بني يا�سني بكلية الآداب
� إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك .
٭ وترقية الدكتور ب�شار �أحمد اخلالدي الأ �ستاذ
امل�ساعد يف كلية ال�صيدلة من الفئة (ب) � إىل
الفئة (�أ) .
٭ وترقية ال�سيد خالد �أبو �سمري �أمني �سر جمل�س
العمداء � إىل الفئة (�أ) من الدرجة الثانية .

تعيينــــات

�أعلن عميد كلية الزراعة يف اجلامعة الدكتور
حممد ع�صام اليماين عن موافقة جمل�س التعليم
العايل على �أفتتاح �أربع برامج جديدة يف الدرا�سات
العليا يف ق�سم التغذية و الت�صنيع الغذائي.
و�أ�ضاف �أن الربامج اجلديدة ت�شمل دكتوراه
يف تغذية الإن�سان و احلميات و دكتوراه يف علم و
تكنولوجيا ال�غ��ذاء و ماج�ستري يف تغذية الإن�سان
و احلميات �شامل و ر�سالة و ماج�ستري يف علم و
تكنولوجيا الغذاء �شامل و ر�سالة.
و أ�ك��د الدكتور اليماين �أهمية ه��ذه الربامج

التي ت�أتي بعد درا�سات معمقة �أجرتها الكلية الفتا
� إىل التطورات العلمية املت�سارعة يف جماالت تغذية
ا إلن���س��ان و علوم ال�غ��ذاء على امل�ستويات الوطنية
والإقليمية على مدار الأ عوام املا�ضية .
وي�شار � إىل �أن ق�سم التغذية و الت�صنيع الغذائي
يف اجلامعة يعد من الأ ق�سام الأ كادميية الرائدة
على امل�ستوى العربي حيث اختري منذ عامني ك�أف�ضل
م�ؤ�س�سة تعليمية يف جم��االت التغذية يف الوطن
العربي من قبل املركز العربي للتغذية يف العا�صمة
البحرينية املنامة.

بحـث �إقامــة عيــــادة قـانونيـــــــة
بح ��ث نا ئ ��ب رئي� ��س اجلامع ��ة الدكت ��ور
�ص�ل�اح ج ��رار خ�ل�ال لقا ئ ��ه اخلب�ي�ر القانوين
ا ل ��دويل جورج� ��س ع�س ��اف بح�ضور عمي ��د كلية
احلق ��وق الدكت ��ور جورج حزبون و مد ي ��ر مكتب
العال ق ��ات الدولي ��ة الدكت ��ور را م ��ي عل ��ي �آفاق
التع ��اون ب�ي�ن اجلامع ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات القانوني ��ة
الدولي ��ة.
ورحب الدكت ��ور ج ��رار بفك ��رة  � إن�ش ��اء
عي ��ادة قانوني ��ة يف كلي ��ة احلق ��وق بحي ��ث

تق ��وم مبقار ن ��ة و درا�س ��ة القوا ن�ي�ن و الأ نظم ��ة
القانوني ��ة املطبق ��ة يف اململك ��ة و م ��دى مطابقتها
للمعا ي�ي�ر القانوني ��ة الدولي ��ة � إ�ضا ف ��ة إل ن�ش ��اء
قا ع ��دة بيا ن ��ات قانوني ��ة يف اجلامع ��ة وتدر ي ��ب
ع ��دد م ��ن �أع�ضاء الهيئ ��ة التدري�سي ��ة و الطلبة .
ب ��دوره �أ�ش ��اد الدكت ��ور ع�س ��اف با ل ��روح
الع�صر ي ��ة وال�سيا�س ��ة املفتو ح ��ة الت ��ي تنتهجه ��ا
� إدارة اجلامع ��ة يف جم ��ال البح ��ث العلم ��ي
وخد م ��ة املجتم ��ع.
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الت�صوير الفوتوغرايف:

� إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي



٭ تعيني الدكتور خري �سعيد جدعان �أ�ستاذا يف ق�سم
الهند�سة املدنية بكلية الهند�سة والتكنولوجيا .
٭ تعيني ال��دك �ت��ورة رن ��دة ف� ��ؤاد قاقي�ش أ���س�ت��اذة
م�ساعدة يف معهد الآثار .
٭ تعيني الدكتور حممود � إ�سماعيل حممد اجلاغوب
�أ�ستاذا م�شارك ّا يف ق�سم الفيزياء بكلية العلوم .
٭ وتعيني الدكتور حممد ح�سن ع�صفور �أ�ستاذا يف
ق�سم اللغة االجنليزية بكلية اللغات الأ جنبية .

ا�ستقــــاالت
٭ قبلت ا�ستقالة الدكتورة ر�شا ف�ضل حممد �أبو عيد
الأ �ستاذة امل�ساعدة يف ق�سم جراحة الفم والفكني
بكلية طب الأ �سنان .
٭ و ا�ستقالة الدكتور �أحمد عودة اجلابر الأ �ستاذ يف
ق�سم علم احلا�سوب بكلية امللك عبداهلل الثاين
لتكنولوجيا املعلومات .
٭ و ا�ستقالة الدكتور في�صل عقلة �شطناوي يف ق�سم
القانون العام بكلية احلقوق .

تهـــــــانـي
٭ رزق الدكتور م�أمون الدبعي مدير وحدة ال�ش�ؤون
املالية مبولودة �أ�سماها راية .
٭ رزق امل �ه �ن��د���س خ�ل�ي��ل م���ص�ط�ف��ي م ��ن م��رك��ز
احلا�سوب مبولود ا�سماه حممد .
٭ رزق ال�سيد ابراهيم العليم املوظف يف دائ��رة
ال�صيانة مبولود ا�سماه يحيى .

أالردن ـ عمـ ــان
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