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اجلامعة– احتفت اجلامعة يوم ال�سبت املوافق
 2009\6\20ب�خ��ري�ج�ي�ه��ا م ��ن ال� �ف ��وج ال��راب��ع
والأ ربعني.
ويقام حفل التخريج على ا�ستاد اجلامعة ومدرج
احل�سن ب��ن ط�لال يف ع�م��ادة � �ش �� ؤون الطلبة على
مدى ت�سعة �أيام وزعت عليها كليات اجلامعة   .
وم��ن امل �ق��رر �أن ي �ب��د أ� احل�ف��ل ب�ت�خ��ري��ج طلبة كلية
العلوم الرتبوية يف متام ال�ساد�سة والن�صف على
ا�ستاد اجلامعة تتبعه أ�ي��ام الأ ح��د كليات (الآ داب،
واحلقوق ،والطب) يف ال�ساد�سة والن�صف م�ساء
والثالثة والن�صف بعد الظهر على ا�ستاد اجلامعة
وم��درج احل�سن ،ث��م كليات (ال�ع�ل��وم ،وال��زراع��ة،
وال�ف�ن��ون والت�صميم) ي��وم االث�ن�ين يف ال�ساد�سة
والن�صف م�سا ًء والثالثة والن�صف بعد الظهر على

(ار�شيفية)

اال�ستاد واملدرج.
ويف يوم الثالثاء تخرج كليات (الرتبية الريا�ضية،
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ،وط ��ب الأ � �س �ن ��ان) يف
ال�ساد�سة والن�صف م�ساءً ،والثالثة والن�صف بعد
الظهر على اال�ستاد واملدرج.
يعقبه يوم الأ ربعاء تخريج طلبة كليات (التمري�ض،
وع� �ل ��وم ال �ت � أ�ه �ي��ل ،وال �� �ص �ي��دل��ة) يف ال �� �س��اد� �س��ة
والن�صف م�ساءً ،والثالثة الن�صف بعد الظهر على
اال�ستاد واملدرج.
وي�خ���ص����ص يوم اخل�م�ي����س ل�ت�خ��ري��ج ط�ل�ب��ة كلية
ال���ش��ري�ع��ة يف مت ��ام ال���س��اد��س��ة وال�ن���ص��ف م���س��ا ًء
على اال��س�ت��اد ،يف ح�ين ت�خ��رج كليات (الهند�سة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،وم� �ع� �ه ��دي الآ ث � � � ��ار ،وال �ع �م��ل
االجتماعي) يوم اجلمعة يف ذات الوقت واملكان.

اربيحات:اجلامعات م�ستودع للخربة احلقيقية

اجلامعة  -أ�ك��د وزي��ر الثقافة الدكتور �صربي
اربيحات �أهمية تعاون الوزارة مع كليات الفنون يف
اجلامعات وا�شراك هذه الكليات يف م�شروعاتها
لتقدمي منتج ثقايف متميز �إىل اجلمهور.
وق ��ال ال��وزي��ر خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه يف ال �ث��اين ع���ش��ر من
ح��زي��ران عميد و أ�ع �� �ض��اء الهيئة ال�ت��دري���س�ي��ة يف
كلية الفنون يف اجلامعة وع��دد ًا من الطلبة فيها
�أن اجلامعات ت�شكل م�ستودع ًا للخربة احلقيقية
مب��ا ت �ط��رح��ه م��ن ق �ي��م ث�ق��اف�ي��ة وحت� ��اول ال� ��وزارة

ب�شتى الطرق جت�سيد القيم امل�ستمدة من الفل�سفة
الإن�سانية من فن وجمال و�أخالق.
وا�ستعر�ض الدكتور اربيحات أ�ه��م امل�شروعات
التي تنفذها الوزارة ومنها م�شروع حكاية املكان
ال��ذي يهدف �إىل توثيق ت��اري��خ ك��ل قرية ومدينة
وب�ل��دة �أردن �ي��ة م�شري ًا �إىل �أن االن�ط�لاق �سيكون
م��ن ال �ك��رك م��دي�ن��ة ال�ث�ق��اف��ة الأ ردن �ي��ة ل�ه��ذا ال�ع��ام،
وم �� �ش��روع جت�م�ي��ل م��داخ��ل امل ��دن ب��ال �ت �ع��اون مع
الفنانني واملجتمع املحلي.
 000تتمة �ص 6

أ�م ��ا يف ال�ي��وم�ين الأ خ�ي�ري��ن م��ن ح�ف��ل ال�ت�خ��ري��ج،
فيخ�ص�صان لكليتي (الأ عمال ،واللغات الأ جنبية)
يف ال�ساد�سة والن�صف م�سا ًء من يوم ال�سبت على
اال�ستاد� ،أما يوم الأ ح��د فيخ�ص�ص لتخريج طلبة
كليات (ال��دار��س��ات العليا ،وت�ك��رمي �أوائ��ل الطلبة
واملتفوقني يف الأ ن�شطة) يف ذات الوقت واملكان  .
وكما جرت العادة ،ي�ستهل احلفل بدخول مواكب
اخلريجني و�أع�ضاء الهيئات التدري�سية على �أنغام
ن�شيد اجلامعة الأ ردنية وو�سط متابعة من �أهايل
اخلريجني الذين خ�ص�صت لهم �أماكن للجلو�س يف
اال�ستاد واملدرج.
وي� �ق ��ر أ� ق � ��رار جم �ل ����س ع� �م ��داء اجل��ام �ع��ة امل�ت�ع�ل��ق
مب�ن��ح خ��ري�ج��ي ال �ف��وج ال��راب��ع والأ رب �ع�ي�ن درج��ات
البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه.

تو�سعة الق�سم
ال�سريري
ال�سنان»
لـ «طب أ

اجلامعة � -أعلنت عميدة كلية ط��ب الأ ��س�ن��ان يف
اجلامعة ال��دك�ت��ورة ملي�س دروي ����ش رج��ب �أن الكلية
ب�صدد ال�ب��دء باملرحلة الأ وىل م��ن م�شروع تو�سعة
الق�سم ال�سريري يف الكلية لزيادة طاقته اال�ستيعابية
لتتالءم مع زيادة الكادر التدري�سي والفني عن طريق
التعيني والإيفاد الذي تنفذه الكلية �ضمن �إ�سرتاتيجية
 000تتمة �ص 6
تطويرية �شاملة.
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الردنيـة الكازاخ�ستانيـة
توجه لت�أليف كتـاب حول العالقـات أ
واقت�صادية وثقافية خمتلفة.
وجرى خالل اللقاء مناق�شة �سبل تعزيز وتعميق
جم��االت التعاون العلمي والبحثي والثقايف بني
اجلامعة واجلامعات الكازاخ�ستانية .
و ب �ح��ث اجل��ان �ب��ان خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ح���ض��ره
م��دي��ر ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة ال��دك �ت��ور رام ��ي علي
�إم�ك��ان�ي��ة �إب� ��رام م��ذك��رات ت �ع��اون م��ع اجل��ام�ع��ات
ال�ك��ازاخ���س�ت��ان�ي��ة ت���ش�م��ل زي� ��ارات أ�ع �� �ض��اء هيئة
التدري�س والباحثني والطلبة وت�ب��ادل اخل�برات
وامل�ع�ل��وم��ات يف م��وا��ض�ي��ع علمية ذات االه�ت�م��ام
امل�شرتك .
الدكتور جرار ملتقيا ال�سفري الكازاخ�ستاين
اجلامعة  -بحث نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح ج��رار خ�لال لقائه يف الثالث من حزيران ي�شار �إىل �أن اجلامعتني وقعتا م ��ؤخ��ر ًا مذكرة
ال�سفري الكازاخ�ستاين يف عمان « بوالت �سار �سنبايف » ال�شراكة مع اجلامعة الوطنية الكازاخية تفاهم لتفعيل �أوج��ه ال�ت�ع��اون العلمي والثقايف
«غ��وي�ل��وف» ل�ت� أ�ل�ي��ف ك�ت��اب ي�ت�ن��اول ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف حم��اور ت��اري�خ�ي��ة و�سيا�سية امل�شرتك بني اجلانبني.

بحث التعاون يف جمال الطاقة النووية مــع فــرن�سا

الدكتور عرفه يتو�سط الوفـــد الفرن�سي

اجلامعة  -بحث نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
��ض�ي��اء ال��دي��ن ع��رف��ة خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه يف ال�ث��ام��ن من
ح��زي��ران وف ��د ًا مي�ث��ل ��ش��رك��ة �أري �ف��ا ال�ف��رن���س�ي��ة
املتخ�ص�صة يف الطاقة النووية برئا�سة م�ست�شار
ال�شركة الدكتور «جلبريت افريد» �أوجه التعاون
بني اجلانبني.
و�أطلع ال��دك �ت��ور ع��رف��ة ال ��وف ��د ال �� �ض �ي��ف ع�ل��ى
اه�ت�م��ام��ات اجل��ام�ع��ة ب��امل���ش��اري��ع ال�ع�ل�م�ي��ة للطاقة

ال �ن��ووي��ة ال �ت��ي ت �� �س �ت �خ��دم ل�ل��أ غ ��را� ��ض ال�ع�ل�م�ي��ة
وخ�صو�ص ًا تلك التي تتعلق يف ميادين الطاقة
كونها حتتل �أول��وي��ة مهمة يف ن�شاطات البحث
العلمي يف اجلامعة.
وا�ستعر�ض ال� �ت� �ط ��ورات ال �ع �ل �م �ي��ة يف ك�ل�ي�ت��ي
العلوم والهند�سة والتكنولوجيا ومركز الطاقة
والتعاون مع امل�صانع الأ ردن�ي��ة من خالل تنفيذ
برنامج دكتور لكل م�صنع.

ورحب ال��دك �ت��ور ع��رف��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال���ش��رك��ة
التي لها ب��اع طويل يف ميادين الطاقة النووية
خ���ص��و��ص� ًا يف جم ��االت ت��دري��ب وت � أ�ه �ي��ل الطلبة
والباحثني وا إل��س�ت�ف��ادة م��ن خ�برات ال�شركة يف
البحث العلمي املتخ�ص�ص يف الطاقة النووية.
بدوره �أ�شاد «افريد» بامل�ستوى العلمي للجامعة
�إقليمي ًا ودولياً ،الفت ًا �إىل �ضرورة زيادة روابط
اجلامعة م��ع ال�سوق املحلي وال�صناعة الوطنية
وال�ت�رك� �ي ��ز ع �ل��ى ال �ت �ن ��وع ال �ف �ك ��ري ل� ��دى ط�ل�ب��ة
اجلامعة.
و�أكد ا��س�ت�ع��داد ال���ش��رك��ة ل�ل�ت�ع��اون م��ع اجلامعة
ودع��م م�شاريعها وبراجمها يف الطاقة النووية
لتمكينها م��ن خ�ل��ق امل�ع��رف��ة العلمية يف جم��االت
ال �ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ال �ت��ي ت �خ��دم أ�غ��را� �ض � ًا ت�ن�م��وي��ة
وطنية �شاملة.
ح�ضر اللقاء عميد كلية الهند�سة الدكتور رائد
ال�سمرة وعدد من ر� ؤ�ساء الأ ق�سام الأ كادميية يف
اجلامعة ومدير العالقات الدولية الدكتور رامي
علي.

وفـــــــــــــود



� إ�شادة دولية
بامل�ستوى املتميز
لكلية الطب
اجلامعة  -بحث نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
��ص�لاح ج ��رار خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه يف مكتبه يف ال��راب��ع
ع���ش��ر م��ن ح ��زي ��ران خ�ب�ير االع �ت �م��اد يف منظمة
ال�صحة العاملية الدكتور غامن ال�شيخ اجلهود التي
تقوم بها كلية الطب يف اجلامعة يف جمال االعتماد
اخلا�ص.
وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال ��ذي ح���ض��ره ن��ائ��ب رئي�س
اجلامعة الدكتور عبد الكرمي الق�ضاة وعميد كلية
الطب الدكتور �سالم درادك��ه ا�ستعرا�ض النتائج
الأ ولية لعملية االعتماد التي تقوم بها الكلية بهدف
التقييم الذاتي الكت�شاف نقاط القوة وال�ضعف يف
نظامها التعليمي.
و�أ�شار الدكتور جرار �إىل اهتمام وحر�ص اجلامعة
على حتقيق معايري االعتماد اخلا�ص والدويل يف

الدكتور جرار ملتقيا اخلبري ال�صحي الدويل

جميع كلياتها بغر�ض مواكبة امل�ستجدات العلمية
وتطوير الأ نظمة التعليمية والبحثية.
و�أ�ضاف �أن اجلامعة ترحب ب�أي مقرتح يهدف �إىل
تطوير الربامج الدرا�سية الفت ًا �إىل �أن اجلامعة تقوم
مبراجعة �شاملة لأ نظمتها وخططها وت�شريعاتها
لتتالءم مع امل�ستويات واملعايري الدولية.
ب��دوره أ���ش��اد ال��دك�ت��ور ال�شيخ بامل�ستوى املتميز
الذي حققته كلية الطب يف اجلامعة مثمن ًا جتربتها

وفد طالبي �أمريكي يطلع على جهود
« ال�شريعة» يف التوا�صل احل�ضاري

لقطة جماعية للوفد الطالبي االمرييكي وا�ساتذة كلية ال�شريعة

اجل��ام��ع��ة  -زار ا جل ��ا م� �ع ��ة يف ا ل� �ث ��ا ل ��ث م��ن
ح��زي��ران وف��د ط��ا ل�ب��ي مي�ث��ل ج��ا م�ع��ة ن ��ورث دام
يف والية مريالند الأ مريكية التقى خاللها عميد
كلية ال�شريعة الدكتور حممد خازر املجايل.
ورح��ب الدكتور املجايل بالوفد ال�ضيف وقدم
�شرح ًا وافي ًا حول م�سرية اجلامعة واجنازاتها
العلمية وتطلعاتها امل�ستقبلية.

وعر�ض �أ�ساتذة من كلية ال�شريعة يف اجلامعة
خ�ل�ال ل �ق��ا ئ �ه��م ا ل ��و ف ��د ا ل �� �ض �ي��ف ا جل� �ه ��ود ال �ت��ي
ت�ق��وم بها الكلية يف التوا�صل م��ع ا حل���ض��ارات
العاملية.
وقدم كل من نائب عميد الكلية الدكتور عدنان
ا ل�ع���س��اف وا ل��د ك �ت��ور اجم��د ق��ور ��ش��ة وال��دك�ت��ور
عالء الدين عدوي والدكتور حممد ريان �شرح ًا

التعليمية والبحثية وخدمة املجتمعات املحلية.
و أ���ش��ار �إىل ��ض��رورة املراجعة امل�ستمرة للمنهاج
ال��درا� �س��ي وال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ال�ت��دري��ب امل�ت�ب��ادل بني
اخلريجني الكت�ساب املهارات واخلربات الالزمة.
وك�شف الدكتور ال�شيخ عن توجه منظمة ال�صحة
العاملية لإ�صدار دليل معايري كليات الطب يف العامل
با�سم ال�ع��امل العربي «اب��ن �سينا» ت�ق��دي��ر ًا ملكانته
العاملية وف�ضله يف الت�صنيف والتعليم الطبي.
صال حول �أهداف الكلية واخلطط والربامج
مف� ً
الدرا�سية التي تقدمها لطلبتها التي تركز على
� �ض��رورة ت�لاق��ي ال���ش�ع��وب ع�ل��ى اخل�ير وا مل�ح�ب��ة.
و أ� ��ش��اروا �إىل جتربة الكلية يف ط��رح م�ساقات
وب ��رام ��ج ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ت ��وا ك ��ب ا مل �ت �غ�ي�رات ا ل �ع��امل �ي��ة
ومنها برنامج ال��درا��س��ات ا إل�سالمية يف اللغة
االجنليزية.
ودار خالل اللقاء حوار مو�سع حول امل�ساقات
وال�ب�رام ��ج الأ ك ��ادمي� �ي ��ة ا ل �ت��ي ت �ط��ر ح �ه��ا ا ل�ك�ل�ي��ة
وعالقتها باملجتمع املحلي.
ي�شار �إىل �أن الوفد ال�ضيف يزور الأ ردن حالي ًا
بتنظيم من م� ؤ�س�سة تبادل وتعاون احل�ضارات
ال�ت��ي �أن�شئت يف وال ي��ة م�يرال ن��د الأ م�ير ك�ي��ة عام
( )2000وف�ق� ًا لرئي�سها ا ل��د ك�ت��ور حممد ب�شار
ع��رف��ات،م���ش�ير ًا �إىل �أن امل� ؤ�س�سة التي تدعمها
جاليات م�سلمة يف �أمريكا تهدف �إىل التعريف
ب��ال�ت�ع��اي����ش ب�ين امل�سلمني وا مل���س�ي�ح�ي�ين يف دول
العامل العربي �إ�ضافة �إىل التعريف باحل�ضارة
ا إل�سالمية وم�ساهمتها يف النه�ضة الأ وروبية.

�إ �ضـــــــاءات



عر�ض ق�ص�ص جناح يف يوم خريج العلوم

الدكتوره هالة اخليمي اثناء كلمة االفتتاح

اجلامعة  -احتفلت كلية العلوم يف اجلامعة يف
الثالث ع�شر من حزيران «بيوم اخلريج الرابع»
حيث مت عر�ض ق�ص�ص جن��اح لعدد م��ن خريجي
الكلية املتميزين علمي ًا وعملياً.
وي���ش�ك��ل ي ��وم اخل��ري��ج ال ��ذي رع ��اه ن��ائ��ب رئي�س
اجلامعة الدكتور �صالح جرار فرحة كربى يلتقي
خ�لال �ه��ا اخل��ري �ج��ون ال �ق��دام��ى وا� �س �ت��ذك��ار ف�ترة
ال��درا� �س��ة يف ال�ك�ل�ي��ة ال �ت��ي ق��دم��ت ل�ل��وط��ن ق��واف��ل
من اخلريجني الذين �ساهموا يف بناء العديد من
القطاعات التنموية.
و ِأ�� �ش��ارت عميدة الكلية ال��دك�ت��وره ه��ال��ة اخليمي
احلوراين يف كلمة �ألقتها بهذه املنا�سبة �إىل �أهمية
هذا اللقاء الذي يج�سد �أحد �أهداف الكلية لتعزيز
�أوا�صر التعاون بني اخلريجني وكليتهم.
واقرتحت �إن�شاء جمعية �أ�صدقاء كلية العلوم بهدف
ا�ستثمار طاقات اخلريجني واال�ستفادة منها يف
البحث العلمي املتخ�ص�ص وت�شجيع طلبة الثانوية
العامة خ�صو�ص ًا «الذكور» لاللتحاق بهذه الكلية.

�إىل ج��ان��ب ال���س�ع��ي ل��دى أ�� �ص �ح��اب ال �ق��رار لرفع
روات ��ب خ��ري�ج��ي ال�ع�ل��وم ك�ن�ظ��رائ�ه��م م��ن خريجي
كليات ال�صيدلة والهند�سة خ�صو�ص ًا عند قيامهم
بالعمل نف�سه �إ�ضافة �إىل تقدمي امل�شورة والن�صح
للكلية ح��ول كل ما من �ش�أنه حت�سني �أداء الكلية
وذلك وفق برنامج �شامل ت�ضعه اجلمعية.
كما تهدف اجلمعية ،بح�سب الدكتوره اخليمي �إىل
م�ساعدة الكلية يف توفري امل�صادر املالية الالزمة
ل��دع��م طلبة ال��درا��س��ات العليا �أو لتح�سني �إع��داد
امل �خ �ت�برات ال�ت��دري���س�ي��ة وال�ب�ح�ث�ي��ة ،وال�ع�م��ل على
توثيق ال�صلة بني اخلريجني العاملني يف اخلارج
م��ع زم�لائ �ه��م داخ ��ل ال��وط��ن وامل �� �ش��ارك��ة ال�ف�ع��ال��ة
يف التح�ضري لعقد مثل ه��ذه ال�ل�ق��اءات و�ضمان
ا�ستمراريتها.
وا�ستهلت ال��دك�ت��وره اخل�ي�م��ي كلمتها بالرتحيب
ب�أبناء الكلية من اخلريجني �إذ قالت نحن نحتفل
بيوم اخلريج ال��راب��ع للكلية التي ج��اء متيزها من
متيز العديد بينكم ممن ت�سلم مواقع قيادية �سواء

بعثـــة عمـــــرة لطلبـة ال�شعــوب
الإ �سالميـة الدار�سني يف اجلامعة

اجلامعة  -غ ��ادرت اجل��ام �ع��ة يف ال�ع��ا��ش��ر من
ح��زي��ران متوجهة �إىل ال��دي��ار املقد�سة يف اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ب�ع�ث��ة ع �م��رة ل�ط�ل�ب��ة ال���ش�ع��وب
ا إل��س�لام�ي��ة ال��دار� �س�ين للعلوم ا إل��س�لام�ي��ة واللغة
العربية و�آدابها .
وودع نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي

وعميد كلية ال�شريعة الدكتور حممد املجايل �أفراد
البعثة التي ت�ضم ( )42طالب ًا .
وحث الدكتور الزعبي �أفراد البعثة على اغتنام هذه
الرحلة الإميانية واال�ستفادة منها يف درا�ساتهم
و�أبحاثهم التي تتعلق بالعلوم ال�شرعية خ�صو�صا
املتعلقة ب�أركان احلج ومنا�سك العمرة .

داخ� ��ل ال��وط��ن �أو خ��ارج��ه وق��ال��ت «ن�ف�ت�خ��ر بكم
ر� ؤ�ساء جامعات ووزراء و�أعيان وم��دراء ورجال
�أعمال وم�ست�شارين وباحثني متميزين� ،ساهمتم
وت �� �س��اه �م��ون يف ب �ن��اء امل ��ؤ� �س �� �س��ات الأ ك��ادمي �ي��ة
وال�صناعية واالقت�صادية».
وع��ر���ض ك��ل م��ن ال��دك �ت��ور ج�ل�ال احل � ��واري من
كندا والدكتور م��ازن قم�صيه من فل�سطني وهما
م��ن خريجي الكلية �أوائ ��ل ال�سبعينات جتربتهما
الدرا�سية يف الكلية التي �شكلت منعطف ًا مهم ًا يف
التح�صيل العلمي م�شريين �إىل جتربتها العلمية يف
ميادين �أكادميية و�صناعية خمتلفة.
و أ�� �ش��ادا ب�ف�ك��رة �إق��ام��ة ي��وم اخل��ري��ج ال ��ذي يوثق
العالقة بني اخلريجني وكليتهم.
وع��ر���ض فلم وثائقي أ�ب��رز م��راح��ل �إن���ش��اء الكلية
وتطورها وح��ول �أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبتها
خالل عقد ال�سبعينات من القرن املا�ضي.
و أ�ع��رب خريج الكلية الدكتور �سلطان �أبو عرابي
ال��ذي ي��ر أ����س حالي ًا جامعة ال�يرم��وك ع��ن اع�ت��زازه
ب ��ا إلجن ��ازات ال�ت��ي حققتها ال�ك�ل�ي��ة ع�بر م�سريتها
مثمن ًا �إقامة هذا اللقاء ال��ذي ي� ؤكد اهتمام الكلية
بخريجيها يف مواقع عملهم.
وكرم الدكتور �صالح جرار قدامى �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف الكلية والعاملني فيها م��ن �أع�ضاء
الهيئة الإدارية وخريجي �سنوات  1972وحتى عام
 ،1974بالإ�ضافة �إىل تكرمي عدد من ال�صحفيني
ووكالة الأ نباء الأ ردنية «برتا» والف�ضائية الأ ردنية
�سفن �ستارز ،ودائرة الإعالم والعالقات العامة يف
اجلامعة �إىل جانب �شخ�صيات عديدة منها جليل
خليفة و�أحمد �سمور وم�صطفى العفوري.
وقدمت فرقة وكورال اجلامعة خالل احلفل الذي
ح�ضره عدد من الوزراء ال�سابقني وعدد من كبار
امل�س� ؤولني خريجي الكلية فقرات فنية ا�شتملت على
�أغاين تراثية.
و أ�ع��رب ع��دد من الطلبة امل�شاركني يف البعثة عن
تقديرهم للجامعة على الدعم ال��ذي قدمته لتنظيم
هذه الرحلة العلمية االميانية التي �سوف ت�سهم يف
تعريفهم بالأ ماكن املقد�سة يف مكة املكرمة واملدينة
املنورة.
بدوره �أكد امل�شرف الديني على الرحلة مدير املركز
ال�ث�ق��ايف ا إل��س�لام��ي ال��دك�ت��ور أ�ح�م��د العواي�شة �أن
الرحلة ت�أتي يف �سياق اهتمامات اجلامعة برعاية
طلبة ال�شعوب ا إل��س�لام�ي��ة ال��دار��س�ين يف اجلامعة
باعتبارهم �سفراء للجامعة يف بلدانهم بعد تخرجهم

�إ �ضـــــــاءات



«الردن والتحوالت الدولية والإ قليمية»
أ
...م� ؤمتر للدرا�سات الدولية
اجلامعة  -ع �ق��دت ك�ل�ي��ة ال��درا� �س��ات ال��دول�ي��ة
يف اجلامعة يف الثالث والع�شرين من حزيران
م� ��ؤمت ��ره ��ا ال� � ��دويل الأ ول ب �ع �ن ��وان “الأ ردن
وال�ت�ح��والت ا إلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة” ،وذل��ك ب��داي��ة
مل�ج�م��وع��ة م��ن امل ��ؤمت ��رات ال �ت��ي ��س�ي�ج��ري عقدها
� �ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج م �ت �ك��ام��ل ل �ن �� �ش��اط��ات ال �ك �ل �ي��ة
ا مل�ستقبلية .
وق��ال عميد الكلية ال��دك�ت��ور عبدالله نقر�ش �إن
التحديات التي فر�ضتها التغريات والتطورات
ال ��دول �ي ��ة ،وا� �س �ت �ج��اب��ة ل �� �ض��رورة م �ق��ارب��ة ه��ذه
ال�ت�ح��دي��ات وال�ت�ع��اط��ي م�ع�ه��ا ،ارت� ��أت ال�ك�ل�ي��ة� ،أن
تبد أ� ن�شاطها با إلعداد ل�سل�سة من امل� ؤمترات التي
تراها منا�سبة للم�ساهمة يف االرتقاء الأ كادميي
وال�ع�ل�م��ي للجامعة ،واح �ت�لال ال��دور ال�لائ��ق بها
ك�م��ؤ��س���س��ة وط�ن�ي��ة ذات أ�ف ��ق دويل ،الف �ت � ًا �إىل
�أهمية امل� ؤمتر إلب��راز فاعلية ال��دور الأ ردين على
ال�ساحات العربية وا إلقليمية والدولية يف احالل
ال�سالم واالمن واال�ستقرار يف املنطقة.
و�أ�ضاف �أن امل� ؤمتر ي�شكل منا�سبة تلتقي فيها
الأ ف �ك��ار وال�ت�ح�ل�ي�لات ع�ل��ى اخ�ت�لاف�ه��ا ،م��ن أ�ج��ل
امل�ساهمة با�ستجالء حقيقة التحوالت والتغريات

ا إلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة يف امل �ج��االت ك��اف��ة ،فالعامل
مي��ر يف ح��ال��ة م��ن ال �ت �ح��ول امل�ف���ص�ل��ي ت�ن�ق�ل��ه �إىل
م��رح�ل��ة ج��دي��دة ت�غ�ير ف�ي�ه��ا ال�ك�ث�ير م��ن امل�ف��اه�ي��م
واملعطيات و�أدوات التحليل والتف�سري والقدرة
على التنبوء.
وزاد الدكتور نقر�ش �إىل جانب ذلك ف�إن العامل
يواجه حالي ًا جمموعة من الأ زمات على امل�ستويات
ال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة وال�ف�ك��ري��ة والثقافية،
وهو الأ مر الذي ي�شكل حتديا �أكادمييا و�سيا�سيا
و�أخالقيا للعاملني يف ال�سيا�سة الدولية والطلبة
و�أ�ساتذة الدرا�سات الدولية جمتمعني كما وميثل
دافعا قويا إلقامة مثل هذه امل� ؤمترات.
و�أ�شار الدكتور نقر�ش �إىل �أن امل� ؤمتر هدف �إىل
م�ع��رف��ة وت�ق�ي�ي��م ال �ت �ط��ورات اجل��دي��دة يف ال�ن�ظ��ام
ال� ��دويل وامل �� �س��اه �م��ة يف درا� �س �ت �ه��ا وحت�ل�ي�ل�ه��ا،
وتعزيز التعاون العلمي امل�شرتك بني امل� ؤ�س�سات
الأ ك��ادمي �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب��ال �� �ش ��أن ال � ��دويل ،و�إت��اح��ة
الفر�صة أ�م��ام ال��دار��س�ين وامل���س�� ؤول�ين للتحاور
والنقا�ش يف التحوالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال� � ��دويل وال ��وط� �ن ��ي ،و�إع� � ��داد
خال�صات علمية ومنهجية للراغبني يف اال�ستفادة

من اجلهود الأ كادميية يف املجاالت الدولية.
وت� �ن ��اول امل� ��ؤمت ��ر ث�ل�اث��ة حم� ��اور رئ�ي���س�ي��ة ح�ي��ث
يبحث املحور الأ ول الأ ردن والتحوالت الدولية
وي� �ت� �ف ��رع ع ��ن حم � ��ور ال� �ت� �ح ��والت ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة
وا إل�سرتاتيجية والتحديات االقت�صادية واملالية،
ح �ي��ث ي �ت �ن��اول ه� ��ذا امل� �ح ��ور ق � ��راءة ل �ل �ت �ح��والت
وال� �ت� �ط ��ورات ال��دول �ي��ة ،و أ�ث ��ره ��ا ع �ل��ى الأ ردن.
أ�م��ا امل�ح��ور ال�ث��اين فيتناول الأ ردن والتحوالت
ا إلق �ل �ي �م �ي��ة وي �� �س �ل��ط ال� ��� �ض ��وء ع �ل��ى ال �ت �غ�ي�رات
ا إل�سرتاتيجية وال�سيا�سة ا إلقليمية والتحديات
االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة وال �ت �ط��ورات ع�ل��ى �صعيد
ال �ق �� �ض��اي��ا ا إلق �ل �ي �م �ي��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة والأ م� �ن� �ي ��ة
واالقت�صادية م��ن حيث عالقتها ب ��الأ ردن ،منها
ال�صراع العربي ا إل�سرائيلي ،و�سيا�سات الأ ردن
ا إلقليمية واملحلية والدولية .
و� �ش �م��ل امل �ح��ور ال �ث��ال��ث ع�ق��د ط��اول��ة م���س�ت��دي��رة
مت فيها مناق�شة أ�ه��م م��داوالت امل��ؤمت��ر وو�ضع
تو�صيات وت�صورات م�ستقبلية مل�ساعدة �صانعي
ال�ق��رار يف تبني ال�سيا�سات وات�خ��اذ اخل�ط��وات
ا إلج ��رائ � �ي ��ة ل �ل �ت �ك �ي��ف م ��ع ال� �ت� �ح ��والت ال��دول �ي��ة
وا إل قليمية.

اجلامعة  -ق��رر جمل�س عمداء اجلامعة برئا�سة
رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة ال��دك �ت��ور خ��ال��د ال�ك��رك��ي تعديل
املادة (/25د) من (تعليمات الهيئة التدري�سية يف
اجلامعة الأ ردنية) بحيث يراعى يف قبول الإنتاج
العلمي املقدم للرتقية الكتب امل� ؤلفة �أو املرتجمة �أو
صال واحداً)
املحققة (كتابان والف�صل يف كتاب ف� ً

والبحوث املن�شورة يف وقائع امل� ؤمترات املحكمة
واملتخ�ص�صة العاملية (بحثان والدرا�سة املتخ�ص�صة
�ضمن م�شروع درا�ستني )�أما البحوث املن�شورة
يف وقائع م� ؤمتر «غري عاملي» حمكم ومتخ�ص�ص
ومعتمد «بحثان».
وع � �دّل امل�ج�ل����س امل ��ادة ( )11م��ن (ت�ع�ل�ي�م��ات منح

�شهادة الدبلوم املهني يف اجلامعة الأ ردنية) بحيث
ت�صبح على النحو التايل :حت�سب عالمات جميع
املواد التي يدر�سها الطالب يف اجلامعة وفق خطته
الدرا�سية جناح ًا �أو ر�سوب ًا يف املعدل الرتاكمي
مب��ا يف ذل��ك ح��االت ا إلع ��ادة وي�ك��ون احل��د الأ دن��ى
للعالمة امل�سجلة للطالب يف برنامج الدبلوم (د)+

تعديل تعليمات قبول الإ نتاج العلمي
للرتقية ومنح �شهادة الدبلوم املهني

تتـمــــــــات



ال�سنان»
تو�سعة الق�سم ال�سريري لـ «طب أ

طب الأ �سنان يف م�ؤمتر

وق��ال��ت خ�ل�ال اف �ت �ت��اح أ�ع �م ��ال «امل� ��ؤمت ��ر ال �ث��اين
للكلية» الذي بد أ� �أعماله يف الرابع من حزيران
�إن الكلية عملت على تطوير اخل�ط��ط الدرا�سية
و�أ�ساليب التدري�س واملناهج واالمتحانات بهدف
�إع��داد خريجني أ�ك�ف��اء ق��ادري��ن على ا�ست�شراف
امل�ستقبل الأ ردين والعربي والنهو�ض مبهنة طب
الأ �سنان.
ول �ف �ت��ت �إىل ت��راك��م اجن � ��ازات ال �ك �ل �ي��ة خ�ل�ال ال �ـ
26ع��ام��ا امل��ا��ض�ي��ة ويف مقدمتها ت�خ��ري��ج امل�ئ��ات
من �أطباء الأ �سنان الذين ينت�شرون يف الأ ردن
والعامل العربي.

و�شكل امل� ؤمتر الذي افتتحه نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور �ضياء الدين عرفة فر�صة مهمة ملعرفة
م��ا ت��و� �ص��ل �إل �ي��ه ال �ع �ل��م احل��دي��ث يف ع �ل��وم طب
الأ � �س �ن��ان التخ�ص�صية وال�ع�لاج�ي��ة وال��وق��ائ�ي��ة.
وزادت الدكتورة رجب �أن الكلية �أطلقت برامج
ال��درا��س��ات العليا ب��وق��ت مبكر وق��ام��ت مبراجعة
� �ش��ام �ل��ة ل �ل �خ �ط��ط ال ��درا� �س �ي ��ة وب ��رام ��ج مل��واك �ب��ة
التطورات احلديثة ولتحقيق متطلبات احل�صول
ع�ل��ى � �ش �ه��ادات االخ�ت���ص��ا���ص امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة
والدولية.
وا�� �ش ��ارت �إىل م �� �ش��ارك��ة ال �ك �ل �ي��ة يف اخل��دم��ات

الوقائية والعالجية يف اململكة ،مبينة �إىل توفري
رعاية �صحية للمر�ضى ع��ززت تفاعل الكلية مع
املجتمعات من خالل توفري نفقات العالج الباهظة
ال �ت��ي ي�ت�ك�ب��ده��ا امل��ر� �ض��ى ذوو ال��دخ��ل امل �ت��دين
واملحدود.
ووف �ق � ًا مل�ق��رر ال�ل�ج�ن��ة العلمية ل�ل�م��ؤمت��ر ال��دك�ت��ور
زي��د ال�ب�ي�ط��ار ف� ��إن امل ��ؤمت��ر ب�ح��ث ع���ش��ري��ن ورق��ة
ع�م��ل متخ�ص�صة ت�ن��اول��ت حم��اوره��ا الأ ��س��ا��س�ي��ة
جراحة الفم والفكني وزراعة الأ �سنان وتقوميها
وطب �أ�سنان الأ طفال �إ�ضافة �إىل اال�ستعا�ضات
ال���س�ن�ي��ة وال �ع�لاج ال�ت�ح�ف�ظ��ي وط��ب ال�ف��م وال�ل�ث��ة.
وبح�سب ال�ب�ي�ط��ار ،ع�ق��دت على هام�ش امل��ؤمت��ر،
ور�ش عمل لأ طباء الأ �سنان بالتعاون مع اجلمعية
الأ وروبية لطب الأ �سنان التجميلي.
واف �ت �ت��ح ع�ل��ى ه��ام����ش امل ��ؤمت ��ر م�ع��ر���ض ل�ل�أ ج�ه��زة
احل��دي �ث��ة وامل� � ��واد امل �ت �ط��ورة ال �ت��ي ت �� �س �ت �خ��دم يف
ع�ل�اج أ�م��را���ض الأ � �س �ن��ان وال �ف��م وال�ل�ث��ة مب�شاركة
�� �ش ��رك ��ات وم� ��� �س� �ت ��ودع ��ات الأ دوي� � � � ��ة الأ ردن� � �ي � ��ة.
و�شارك يف �أعمال امل� ؤمتر �أكرث من  300طبيب وطبيبة
و�أكادميي من الأ ردن �إ�ضافة �إىل اخت�صا�صيني من
م�صر والنم�سا والواليات املتحدة الأ مريكية.
ح���ض��ر اف �ت �ت��اح امل ��ؤمت��ر ن ��واب رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة،
وع��دد م��ن ع�م��داء ال�ك�ل�ي��ات ،وح���ش��د م��ن الأ ط�ب��اء
ال�ع��ام�ل�ين يف اخل��دم��ات الطبية ووزارة ال�صحة
والقطاع اخلا�ص واجلامعات.

اربيحــــــات:اجلامعــــات م�ستــــــودع للخبـــــرة احلقيقــــية
دولة من الدول التي ترتبط باتفاقيات ثقافية مع
الأ ردن با إل�ضافة �إىل امل�شاركات املحلية والتي
�سيكون لها الن�صيب الأ كرب يف العرو�ض.
ورحب مب�شاركة طلبة كلية الفنون باملهرجان من
خالل الأ عمال امل�سرحية والعرو�ض املو�سيقية
داعي ًا �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل امل�ساهمة يف
املهرجان من خالل تتبع الفعاليات وتقييمها.
و�أبدى عميد الكلية الدكتور عبد احلميد حمام
ا� �س �ت �ع��داد ال �ك �ل �ي��ة ل �ل �م �� �ش��ار ك��ة يف م �� �ش��رو ع��ات
الوزارة داعيا الوزارة �إىل الت�أ�سي�س ملهرجانات
م��و��س�ي�ق�ي��ة ك��اجل��از وا مل��و � �س �ي �ق��ى ا ل�ك�لا ��س�ي�ك�ي��ة
وزير الثقافة يلتقي مدر�سي كلية الفنون
وا�ستعر�ض كذلك أ�ه��م بنود برنامج مهرجان الأ ردن لهذا العام ا ل��ذي يعمل على بناء �شخ�صية وال���ش�ع�ب�ي��ة وغ�يره��ا م��ا ي���س�ه��م يف ر ف ��ع ��س��و ي��ة
وطنية ق��ادرة على اال�ستفادة من التنوع الثقايف ا ل��ذي يعك�سه املهرجان من خ�لال م�شاركة  43الذائقة املو�سيقية لدى جميع النا�س.

�إ بداعــــــــات



من هنــا تخرج االبداعات

ت�صميــــم فواتيـــر ميــاه � إلكتـــرونية...
اجل��ام��ع��ة  -ب� ��ات ب ��ا إلم� �ك ��ان الآ ن ت �� �س��دي��د
ف��وات�ي�ر امل �ي��اه ودف ��ع اال� �ش�ت�راك��ات �إل �ك�ترون �ي �اً.
�إذ ��ص�م��م ط�ل�ب��ة يف ك�ل�ي��ة امل �ل��ك ع �ب��دال �ل��ه ال �ث��اين
لتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة نظام ًا �سه ًال
يقدم اخلدمات للمواطنني من خالل دفع الفواتري
�إلكرتوني ًا واال�ستف�سار عن قيمة الفاتورة وفتح
ا�شرتاكات جديدة با�ستخدام لغة برجمية خا�صة
وق��اع��دة ب �ي��ان��ات حت �ت��وي ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل�ع�ل��وم��ات
املهمة ذات ال�صلة بكل ما يتعلق بالنظام.
وي �ه��دف امل �� �ش��روع �إىل ت��وف�ير ال��وق��ت واجل �ه��د
الالزمني لإمتام العمليات الروتينية.
وقال الطالب مهند اخلاليلة “قمنا كفريق ب�إجراء
ع��دة م�ق��اب�لات يف �سلطة امل�ي��اه ح�ت��ى يت�سنى لنا
بناء منوذج جديد حلو�سبة فواتري املياه اعتماد ًا

على املتطلبات التي تلبي احتياجات �سلطة املياه التقارير التي �سي�ستفاد منها يف توفري قاعدة
ك��وح��دة فرعية ول ��وزارة امل�ي��اه ك��وح��دة �أ�سا�سية البيانات.
وبني �أن النظام ميتاز بوجود ربط بني الأ جهزة
م�س� ؤولة عن �إدارة هذا النظام».
وح��ول خ�صو�صية امل�شروع قال الطالب فار�س التي تعمل على نف�س النظام م��ن خ�لال ال�شبكة
ه��دي��ب أ�ن��ه ال ي�ستطيع �أي �شخ�ص ال��دخ��ول �إىل بحيث يتم ال�ت��وا��ص��ل ب�ين ال�ن�ظ��ام وامل�ستخدمني
النظام �إال عن طريق ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور ل�ه��ا بطريقة �سهلة ،الف�ت� ًا �إىل �أن ال��و��ص��ول �إىل
حيث يرتبط ا�سم امل�ستخدم بطبيعة العمل الذي امل�ع�ل��وم��ات امل�خ��زن��ة يف ق��اع��دة ال�ب�ي��ان��ات ي�ت��م عن
ط��ري��ق �أي ج�ه��از م��رب��وط على نف�س ال�شبكة من
يقوم به كل م�ستخدم.
و أ��� �ض ��اف �أن ال �ن �ظ��ام ي �ح��دد ال�� �ص�لاح�ي��ات لكل �أي مكان.
م�ستخدم للنظام بحيث ال ت�ت��داخ��ل فيما بينها .ور�شح امل���ش��روع ال��ذي أ�� �ش��رف عليه ال��دك�ت��ور
وي �� �ش�ير ال �ط��ال��ب ن �� �ض��ال ال �ع �ن��ات��ي �إىل �أن ه��ذا عبد اللطيف أ�ب��و دلهوم باعتباره واح��د ًا من بني
ال�ن�ظ��ام يعمل على �إدخ ��ال ال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي تتعلق �أف�ضل ع�شرة م�شاريع ت�خ��رج ل�ع��ام  2007يف
ب��امل���ش�ترك�ين ،وامل��وظ �ف�ين ،وال �ف��وات�ي�ر ،وغ�يره��ا اجلامعة ،وح�صل على �شهادات تقدير من كلية
م��ن ال�ب�ي��ان��ات لي�صار �إىل �إ� �ص��دار جم�م��وع��ة من امللك عبدالله الثاين لتكنولوجيا املعلومات.
التربع مرة �أخرى.
وت�شري الطالبة يا�سمني حممد الب�سومي �إىل �أن
النظام يحتوي على موقع �إلكرتوين يتم الدخول �إليه
الدخول واخلروج من النظام ومعلومات �أخرى.
من نف�س الربنامج حيث يحتوي على �صفحة رئي�سية
ويقول الطالب عماد �أحمد املرار« يعترب هذا النظام و�صفحة لإر�سال تطبيق للمتحكم داخل البنك حيث
فعا ًال لأ ن��ه يتم با�ستخدام احلا�سوب ولي�س نظام ًا يحتوي التطبيق الذي يقوم ب�إر�ساله ال�شخ�ص الذي
عادي ًا حيث �أنه يوفر الوقت واجلهد والدقة لأ ن النظام يريد التربع على معلومات �شخ�صية وعند احلاجة
الطبي نظام ح�سا�س ودقيق وال يتحمل �أي خط�أ».
للدم ف�إنه يتم االت�صال به.
كما ت� ؤكد الطالبة �سايل �أحمد عطالله عند دخول وه ��ذه امل�ع�ل��وم��ات ت��وف��ر ال��وق��ت واجل �ه��د للمتربع
املتربع �أو املري�ض ف�إنه يتم تخزين بياناته ال�شخ�صية وال�سرعة لبنك الدم وهنالك منوذج �آخر للم�ست�شفيات
وبعد عمل الت�شخي�ص اجل�سدي للمري�ض فانه يتم وب �ن��وك ال ��دم الأ خ � ��رى ح�ي��ث ي�ت��م �إع �ط��ا�ؤه��م ا�سم
تخزينها و تخزين رقم العينة وو�صف ملكان و�ضع م�ستخدم وكلمة مرور لالنت�ساب للموقع والتوا�صل
العينة وتخزين نتائج حتليلها وحتديدها �إذا كانت مع بنك الدم بالإ�ضافة �إىل مكونات املوقع الأ خرى
�سليمة �أو �إذا كانت م�صابة بفريو�س.
ك�صفحة املوا�ضيع والأ خبار العاجلة و�أخري ًا �شا�شة
ويقوم �أي�ضا بتخزين أ�ن��واع املمنوعني من التربع التوا�صل ويتم ذلك اون الين (مبا�شرة).
مق�سمة يف ه��ذا ال�ن�ظ��ام �إىل ن��وع�ين م ��ؤق��ت ودائ��م ي�شار �إىل ه��ذا امل���ش��روع ج��اء ب��إ��ش��راف الدكتور
فيتم تخزين املمنوع و�أ�سباب املنع و�إذا كان املنع عبداللطيف أ�ب��و دل�ه��وم بتكلفة و�صلت �إىل 2500
م� ؤقت ف�إنه ي�ضع الوقت الذي ي�سمح فيه للمتربع من دينار �أردين.

..واختــراع بنـــك دم � إلكتــــروين
اجلامعة� -صمم طلبة من كلية امللك عبدالله الثاين
لتكنولوجيا املعلومات /ق�سم نظم املعلومات ()BIS
يف اجلامعة نظام ًا �إلكرتوني ًا لبنك الدم يقوم بتخزين
املعلومات �أو حذفها �أو التعديل عليها.
ومن املقرر �أن تكون هذه املعلومات خمزنة يف قاعدة
بيانات مبجرد �إدخالها من قبل املتحكم يف بنك الدم
وقاعدة البيانات تكون �آمنه لأ ن ال�شخ�ص الذي يريد
الدخول �إىل قاعدة البيانات يجب �أن يكون له ا�سم
م�ستخدم وكلمة مرور و�إال لن ي�ستطيع املرور.
وتعطى لكل م�ستخدم �صالحيات فكل موظف يف
بنك الدم له �صالحية االطالع على �شا�شات معينة يف
النظام و�إدخال البيانات �أو التعديل �أو احلذف حيث
يوجد لكل واح��د منهم �شا�شة يف النظام لتخزين
�أ�سمائهم و�أرقامهم الوظيفية وجن�سياتهم وامل�سمى
الوظيفي لكل �شخ�ص منهم ب��ا إل��ض��اف��ة �إىل وقت

متـفرقــات



درا�سة علمية :الغذاء امللكي
للوقاية من �سرطان القولون

الدكتور ب�شار عبد الهادي
ي�ستقيل من ع�ضوية
املحكمة الإ دارية

وافق وزراء اخلارجية العرب يف اجتماعهم الأ خري
على ا�ستقالة الدكتور ب�شار عبد الهادي� ،أ�ستاذ
القانون الإداري يف كلية احلقوق ،عميد �ش� ؤون
الطلبة يف اجلامعة  ،من ع�ضوية املحكمة الإدارية
تعبرييــة
�إ�ضافة «  »3-1.5غرامات اىل لرت حليب خايل الد�سم يومي ًا ي�ضمن الوقاية ح�سب الدرا�سة
التابعة للجامعة العربية.
اجلامعة � -أثبتت درا��س��ة أ�ج��ري��ت يف اجلامعة غذاء امللكات �إذا اختلطت بالبكترييا امل�ستوطنة يف وج� ��اءت ه��ذه اال��س�ت�ق��ال��ة ل �ع��دم م��واف �ق��ة ال��دك�ت��ور
ق ��درة خليط م��ن غ ��ذاء امل�ل�ك��ات ون ��وع م��ن بكترييا داخ��ل اجلهاز اله�ضمي (الربوبتيوك) تعمل على عبد الهادي على نظام املحكمة و�إج��راءات معاملة
اجل�سم النافعة لإيقاف  %80من فعالية الأ نزميات �إيقاف �إنتاج الأ نزميات امل�سرطنة.
ق�ضاتها.
وح��ول كيفية ا�ستخدام اخلليط ،ق��ال حدادين �إنه
املنتجة للمواد امل�سرطنة داخل اجلهاز اله�ضمي.
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امل�ستخدمة
التقنيات احليوية ال��دك�ت��ور م��ال��ك ح��دادي��ن جناح
ترقيات
الد�سم.
خايل
ا�ستخدام غ��ذاء امللكات مبرافقة البكترييا الداعمة
مت ت��رق�ي��ة ال��دك �ت��ورة ��س�ه��ى ف�ت�ح��ي م��ن م��رك��ز
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امل� ��وج� ��ودة يف اجل� �ه ��از ال�ه���ض�م��ي وال� �ت ��ي ت�ع��رف
اللغات �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
فقط».
أ�سابيع
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بالبكترييا النافعة يف �إيقاف ن�شاط الأ نزميات املنتجة
مت ت��رق�ي��ة ال��دك �ت��ور غ��ال��ب ��ص��وي����ص م��ن ق�سم
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وقائية
و�سيلة
وجودها مبقدار  %80ما يب�شر بتحقيق تقدم ملمو�س
والتكنولوجيا �إىل �أ�ستاذ م�شارك .
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متقدمة
مرتبة
للوقاية من �سرطانات اجلهاز اله�ضمي وحتديد ًا
مت ترقية الدكتور معتز قا�سم الرحمي من ق�سم
الرئة.
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�سرطان القولون.
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و�أجريت الدرا�سة بدعم من عمادة البحث العلمي
�أ�ستاذ.
ً.
ا
قريب
حمكمة
عاملية
دوريات
يف اجلامعة بعنوان «ت�أثري ا�ستعمال الغذاء امللكي
تعاز
كلية
خمتربات
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�
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�
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وم���ص��دره ع�سل النحل على الأ ن��زمي��ات اخلا�صة
ان�ت�ق��ل �إىل رح�م��ة ال�ل��ه ت�ع��ايل ال��دك �ت��ور حممود
الغذائي.
والت�صنيع
التغذية
باجلامعة/ق�سم
الزراعة
ب�إنتاج امل��واد امل�سرطنة من الأ غ��ذي��ة داخ��ل اجلهاز
�سلمان العميان الأ �ستاذ والعميد الأ �سبق يف
يف
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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اله�ضمي».
كلية الأ عمال .
ولها
مبا�شرة
الطفل
والدة
بعد
اله�ضمي
�از
�
ه
�
جل
ا
وق��ال الدكتور ح��دادي��ن �إن��ه أ�ج��رى لعدة �سنوات
انتقل �إىل رح�م��ة ال�ل��ه ت�ع��اىل ال��دك�ت��ور عبد الله
ت�سبب
التي
اجلراثيم
منو
منع
أبرزها
�
مهمة
وظائف
جتارب على «فئران خا�صة» بهذه الدرا�سة وتبني
الر�شدان الأ �ستاذ يف كلية العلوم الرتبوية .
�أن الأ ن��زمي��ات اخل��ا��ص��ة ال�ت��ي تعمل ع�ل��ى حتويل الأ م��را���ض اخل�ط�يرة وت��زوي��د ج�ه��از امل�ن��اع��ة للطفل
املركبات ما قبل امل�سرطنة �إىل م�سرطنة «قد انخف�ض مبحفزات لتجعله بحالة يقظة طوال الوقت وتقليل تهاين
انخفا�ض ًا عالي ًا ج��داً» يف فرتة قيا�سية وق�صرية ،مادة الكري�ستول من الغذاء �إىل الدم �إ�ضافة �إىل رزق ال�سيد �إي��اد �سامي اخلراب�شة املوظف يف
الفت ًا �إىل �أن ا�ستخدام اخلليط تقدم مغذيات مهمة �أنها تقدم مغذيات مهمة خلاليا اجلهاز اله�ضمي
كلية ال�شريعة مبولود ا�سماه عمر.
خلاليا اجلهاز اله�ضمي.
وم �ق��اوم��ة ال �ف�يرو� �س��ات وال �ت �ق �ل �ي��ل م��ن جم�م��وع��ة متت خطوبة ال�سيد رائ��د حممد نعيمات املوظف
القولون
ظاهرة
مثل
اله�ضمي
اجلهاز
ا�ضطرابات
و�أ�ضاف �أن اخلليط يعمل على مقاومة الفريو�سات
يف م�ست�شفى اجلامعة على االن�سة ا�سراء
الع�صبي.
حيث �أظهرت الدرا�سة وجود مواد ذات فعالية داخل
حممد ال�صعوب.
ن�رشه �إعالمية ت�صدر عن دائرة ال إعالم والعالقات العامة ـ اجلامعـــة الأردنيــــــة

رئي�س التحرير  :كمال فريج
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