ت�صف
ح
و
ا
s
.
�.. n e wص
ح
ي
ف
j
ةأ
� . j o / uخبا
ر
ا
 uجلا
 u . e dمعة
ا
أ
ل
ر
j
 w w.دنية
w

ن�شرة �إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة أالردنية ❖ العدد  ❖ 442كانون الثاين  2010م ❖ حمرم 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون

ر�سالتان متبادلتان بني جمل�سي الأ مناء واجلامعة تدعوان
لتح�سني الأ و�ضاع املالية ل�سائر العاملني يف اجلامعة

دولة الأ �ستاذ �أحمد اللوزي

الأ �ستاذ الدكتور خالد الكركي

اجلامعة � -أكد رئي�س جمل�س امناء اجلامعة
دولة اال�ستاذ احمد اللوزي يف ر�سالة موجهة � إىل
رئي�ساجلامعةالدكتورخالدالكركي� إدراكاملجل�س
لـ «��ضرورة حت�سني الأ و��ض��اع املعنوية املالية
واملادية للعاملني باجلامعة ا�ساتذة وموظفني».
جاء ذلك يف ر�سالة بعث بها جمل�س اجلامعة لرئي�س
جمل�س الأ م �ن��اء وال�ت��ي ب�سطت واق��ع اجلامعة
واو�ضاع العاملني فيها ا�ساتذة وموظفني.
وج ��اء ف �ي �ه��ا«:ومل��ا ك ��ان ال�ع��ام�ل��ون يف ه��ذه

اجلامعة طال بهم االنتظار الن�صافهم وحت�سني
�أو�ضاعهم املالية بعد �أن اخ��ذت احلياة ت�ضيق
ب �ه��م وا� �ص �ب �ح��وا مم��ن حت���س�ب�ه��م أ�غ �ن �ي��اء من
التعفف � ،إ إل أ�ن��ه يخ�شى منه �أن ي�ك��ون لهذه
احل��ال تاثريها ال�سلبي على انتاجهم العلمي
وعمق ابحاثهم ودرا�ساتهم وح�سن �أدائهم»..
والر�سالتان املتبادلتان ب�ين جمل�سي الأ م�ن��اء
واجلامعة ميكن اعتبارهما من وثائق ا�صالح
اجلامعة وتطويرها ملا ت�ضمنتاه من ت�شخي�ص
دقيق لتحدياتها وواقعها والنظرة امل�ستقبلية
ل�سبل االرتقاء بها.
ر� �س��ال��ة رئ �ي ����س جم�ل����س الأ م� �ن ��اء امل��وج�ه��ة
ملجل�س اجلامعة التي تلقاها الدكتور الكركي
بينت �أن جمل�س الأ م �ن��اء ي��در���س �سبل معاجلة
الأ و�ضاع املالية واملعي�شية للعاملني باجلامعة
للو�صول �«:إىل حل معقول ومقبول» وذلك تثمين ًا
من املجل�س جلهود العاملني باجلامعة ا�ساتذة
وموظفني وك�شفت �أن ذلك يعد هدفا ي�ستوجب

م�شـــروع ريـــادي
«للأ ردنيـــة» يف احل�سينيــة
اجلامعة  -يف � إطار اهتمامها بتنمية املجتمع
املحلي �أجنزت اجلامعة م�رشوعا زراعيا يف بلدتي
احل�سينية والها�شمية من حمافظة معان.
وي�شكل امل�رشوع نقلة نوعية يف تعزيز دور
املر�أة الريفية يف التنمية املجتمعية من خالل ان�شاء
حدائق منزلية لال�سهام يف حت�سني دخل اال�رسة
وتهيئة الفر�ص للحد من م�شاكل الفقر والبطالة.
وقال امل�رشف على امل�رشوع نائب عميد كلية
الزراعة الدكتور جمال �صوان � ،إن هذا امل�رشوع
يهدف اىل تعريف �أفراد املجتمع املحلي ب�أهمية
احلديقة املنزلية ،وتدريبهم على املمار�سات
الزراعية ال�سليمة والأ خذ بيد اجلمعية التعاونية

التتمة � ...ص 7

اجلامعة ت�ساند
جهود مكافحة الف�ساد
اجلامعة  -تن�ضم اجلامعة � إىل جهود مكافحة
الف�ساد عرب الرتكيز على تثقيف طلبتها ملخاطر
و�سبل الوقاية من هذه الآفة ،ف�ض ًال عن التدريب
وتوفري قاعدة معلومات.
ويف هذا ال�صدد ،وقعت اجلامعة وهيئة مكافحة
الف�ساد يف ال�سابع ع�رش من كانون الأ ول مذكرة
تفاهم لتعزيز التعاون بينهما يف جمال تر�سيخ
مبادئ النزاهة والوقاية من الف�ساد.
ووقع املذكرة عن اجلامعة رئي�سها الدكتور
خالد الكركي ،وعن الهيئة رئي�س جمل�سها الدكتور
عبد ال�شخانبة بح�ضور �أع�ضاء املجل�س عوين يرفا�س
والدكتور حممد عدينات واملهند�سة �سناء مهيار،
ونواب رئي�س اجلامعة وعدد من امل�س� ؤولني.
وتعد اجلامعة ،مبوجب املذكرة ،مادة علمية
تكون جزء ًا من مادة الرتبية الوطنية عن الف�ساد
و�أ�شكاله وخماطره على التنمية والتعريف بدور
مكافحة الف�ساد ومهامها واجلرائم التي تقع
�ضمن اخت�صا�صها.
التتمة � ...ص 7

يف هذا العدد،،،

ملزارعي املنطقة وا�ستغالل املياه الرمادية ومياه
الأ مطار ،و� إن�شاء حديقة عامة يف املنطقة باال�ضافة
� إىل تدريب طلبة اجلامعة على العمل االجتماعي
الزراعي التطوعي.
و�أ�ضاف الدكتور �صوان يف تقرير له عن
امل�رشوع �أنه مت عقد دورة تثقيفية خلم�س و�سبعني
امر�أة على مدى خم�سة ايام يف جماالت ال�صحة
العامة والتغذية وال�صناعات الغذائية واحلديقة
وزراعة الأ عالف وتغذية احليوان والرثوة
احليوانية وا�ستخدام م�صادر املياه بالإ�ضافة � إىل
الأ مرا�ض امل�شرتكة بني االن�سان واحليوان.
التتمة � ...ص 7
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وفود



يف جمال علم اجلينات واخلاليا اجلذعية.
«الأ ردنية» :تتعاون طبي ًا
ومت االتفاق على ا�ستقبال �أ�ستاذين من
جامعة لوند خالل الف�صل الدرا�سي القادم
مع جامعة لوند ال�سويدية
لإلقاء حما�رضات متخ�ص�صة وتدريب
كوادر اجلامعة يف علم اجلينات واخلاليا
اجلذعية ،و�ستوفد اجلامعة عدد ًا من طلبتها
وكوادرها العلمية � إىل جامعة لوند لال�ستفادة
من خرباتهم يف هذا املجال.
وعر�ض  الدكتور عرفة جهود اجلامعة
لالرتقاء مب�ستوى اخلريجني يف اجلامعة
عامة وكليتي الطب والتمري�ض بخا�صة
حفاظا على م�ستوى ال�سمعة الطبية التي
يحظى بها الطبيب واملمر�ض االردين عربيا
وعامليا.
وقال � إن اجلامعة �أن�ش�أت مركزا للخاليا
اجلذعية للم�ساهمة يف عالج الأ مرا�ض وتوفري
قطع غيار ب�رشية.
وعلى �صعيد �آخر التقى ال�ضيف عدد ًا
من عمداء الكليات الطبية يف اجلامعة مبديا
التعاون الطبي مدار بحث مع م�س� ؤويل جامعة لوند ال�سويدية
� إعجابه بامل�ستوى املتقدم الذي و�صل اليه
اجلامعة  -التقى نائب رئي�س اجلامعة لوند ال�سويدية الربوف�سور بو �آهرين ،تدري�س العلوم الطبية يف اجلامعة وم�ستوى
ل�ش� ؤون الكليات واملعاهد العلمية الدكتور وبحثا �أ�شكال تعزيز التعاون يف جمال التدريب املتطور الذي يحظى به طلبة
�ضياء الدين عرفة عميد كلية الطب يف جامعة الطب والتمري�ض بني اجلامعتني وخا�صة اجلامعة.

وفــــد ليبــــــي يــــــزور «الأ ردنيــــــة»
والتدري�سية التي ت�ساهم يف دعم القطاع
الزراعي الذي يعترب �رشيان ًا رئي�سي ًا يف
االقت�صاد الوطني.
ولفت الدكتور كفاوين � إىل �أن املركز
يعترب منوذجا ناجح ًا للربط بني االكادمييا
والقطاع اخلا�ص م�شريا � إىل دور احلا�ضنة يف
متويل الأ بحاث � إىل م�رشوعات ترفد ال�سوق
املحلية مبنتجات وخدمات متميزة.
بدوره ا�ستعر�ض مدير عام احلا�ضنة
الدكتور عايد عمرو جمموعة من امل�شاريع
الناجحة التي نفذتها احلا�ضنة وكان لها اثر
ملمو�س يف دعم امل�شاريع الزراعية .
و�أ�شار � إىل مفهوم الإبداع والريادة
التي ترجمت م�سرية احلا�ضنة � إىل عطاء
وفود عربية ودولية تزور اجلامعة
واجناز متميز مو�ضح ًا ر� ؤيتها وتطلعاتها
امل�ستقبلية.
اجلامعة  -زار وفد ليبي �ضم ممثلني الزراعة يف اجلامعة .
وجتول �أع�ضاء الوفد الليبي يف مرافق
والتقى الوفد ال�ضيف عميد كلية الزراعة
عن الربنامج الوطني للم�رشوعات ال�صغرى
واملتو�سطة يف ليبيا مركز الإبداع الأ ردين الدكتور عمر كفاوين الذي قدم ملحة حول احلا�ضنة واطلع على ن�شاطاتها العلمية التي
«حا�ضنة الأ عمال الزراعية ال�صناعية «لكلية ن�ش�أة الكلية وتطورها وبراجمها التدريبية تدور فيها.

إ��ضاءات



الأ ردنية :اختتام دورة علمية حول فهر�سة املخطوطات
والوثائق وال�سجالت ال�شرعية الفل�سطينية

دورة فهر�سة املخطوطات الفل�سطينية يف الأ ردنية

اجل��ام�ع��ة  -اخ�ت�ت�م��ت يف ع �م��ان أ�ع �م��ال
«ال ��دورة ال�سابعة يف فهر�سة املخطوطات
والوثائق وال�سجالت ال�رشعية الفل�سطينية
والدفاتر العثمانية» التي نظمتها م� ؤ�س�سة
الفرقان للرتاث الإ�سالمي يف لندن بالتعاون
مع مركز الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة.
و�شكلت ال ��دورة ال�ت��ي ع�ق��دت يف �إط��ار
احتفاالت اململكة بالقد�س عا�صمة للثقافة
العربية نقلة نوعية لبناء ك ��وادر ب�رشية
م� ؤهلة من العاملني يف فهر�سة املخطوطات
وال �� �س �ج�لات وا إلع��ت��ن��اء ب �ه��ا يف فل�سطني
خ�صو�ص ًا يف مدينة بيت املقد�س التي تزخر
بوثائق مهمة ت��ؤك��د على الهوية العربية
الإ�سالمية التي يحاول الإحتالل الإ�رسائيلي
طم�س معاملها بكل الو�سائل املمكنة.
وقال رئي�س م� ؤ�س�سة الفرقان للرتاث
ا إل� �س�لام��ي ال�شيخ أ�ح �م��د زك��ي ال�ي�م��اين يف
حفل االختتام � إن ح�ضارتنا العربية هي
من �إ��ض��اءات �أوروب��ا وه��ي ت�سبح بالظالم
وا�ستطاعت �أوروب ��ا بف�ضل ح�ضارتنا �أن
تبني ح�ضارتها املعا�رصة قبل �أن ي�ضعف
امل�سلمون.
و�أ�ضاف �أن امل� ؤ�س�سة �أدرك ��ت �أهمية
املخطوطات الإ�سالمية يف بطون املكتبات
و�رشعت بفهر�ستها يف م��دن مهمة �أبرزها
القاهرة وا�سطنبول وكواالمبور واهتمت
مبا هو يف الأ ردن املبارك الذي امتاز ب� إ�ضافة
الوثائق � إىل املخطوطات ولقرب الأ ردن من
الأ ماكن املقد�سة يف القد�س ال�رشيف.

و�أكد اليماين �أهمية ودور امل�شاركني يف
الدورة للت�صدي لآثار موهومة غري موجودة
لدى الكيان ال�صهيوين الذي يحاول ب�شتى
الو�سائل طم�س ال�تراث العربي الإ�سالمي
اخلالد يف املدينة املقد�سة وجوارها من املدن
الفل�سطينية.
و�أ�شاد رئي�س جمل�س مركز الوثائق
واملخطوطات  /رئي�س جلنة تاريخ بالد ال�شام
يف اجلامعة الدكتور حممد عدنان البخيت
يف كلمة أ�ل�ق��اه��ا نيابة ع��ن رئي�س اجلامعة
بالدور الذي لعبته م� ؤ�س�سة الفرقان للرتاث
الإ�سالمي يف املحافظة على كنوز الن�صو�ص
والكتب والنوادر و� إتاحتها للباحثني ون�رش
كل ما يتعلق بالقد�س ال�رشيف.
و�أ�ضاف �أن ما قدمته امل� ؤ�س�سة للقد�س
يفوق عمل �أي م� ؤ�س�سة يف العامل خ�صو�ص ًا
فهر�سة مكتبة اخل��ال��دي��ة يف امل��دي�ن��ة التي
ن�رشت يف جملدين ب� إ�ضافة م�صادر عثمانية
عن املدينة املقد�سة.
و�أكد ال�ب�خ�ي��ت �أن امل��ؤ��س���س��ة قدمت
ب�سخاء عم ًال نوعي ًا من خ�لال ه��ذه ال��دورة
لت�أهيل وت��دري��ب ك��وادر فل�سطينية لتتوىل
املحافظة على كل ماهو مكتوب لإنقاذ الرتاث
الفل�سطيني من اخلطر ال�صهيوين.
و�أ�شار � إىل �أن م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ف��رق��ان
أ�ه��دت مكتبة مركز الوثائق واملخطوطات
يف اجلامعة االردن �ي��ة مطبوعات امل� ؤ�س�سة
داعي ًا الباحثني لال�ستفادة منها يف بحوثهم
ودرا�ساتهم العلمية.

ي�شار � إىل �أن م� ؤ�س�سة الفرقان �أن�شئت
ع��ام  1989على ي��د رئي�سها ال�شيخ �أحمد
زكي مياين وتركز جهودها يف املحافظة على
ال�ت�راث ا إل��س�لام��ي املخطوط وب�ح��ث �سبل
حفظه و�صيانته.
ولفت الدكتور ج��ورج طريف يف كلمة
أ�ل�ق��اه��ا نيابة ع��ن املحا�رضين � إىل �أهمية
الدورة يف � إثراء وتعزيز مهارات امل�شاركني
وت��وج��ي��ه اه �ت �م��ام��ات �ه��م ل�ل�م�خ�ط��وط��ات
والوثائق العربية والعثمانية والإ�ستفادة
منها لفهم املا�ضي فيما �أثنى عبا�س منر
عليان نيابة عن امل�شاركني يف ال��دورة على
اجل �ه��ود ال�ت��ي بذلتها اجل��ام�ع��ة االردن �ي��ة
بنجاح �أعمالها م�شيد ًا بالدعم الذي قدمته
م� ؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي لتحقق
الدورة لأ هدافها.
وت�ضمن برنامج الدورة التي ا�ستمرت
أ��� �س� �ب ��وع�ي�ن حم � ��ا� �ض��رات ح� � ��ول اخل ��ط
العربي وم��واد �صناعة الكتاب والتعريف
باملخطوطات العربية باملكتبات الفل�سطينية
وامل�صحف ال�رشيف «خطوطه وزخارفه»
واجلوانب الفنية امل�ساعدة يف معرفة تاريخ
امل �خ �ط��وط��ات وب �ح��ث � �س �ج�لات ال�ب�ل��دي��ات
ووثائقها «نابل�س من��وذج �اً»� ،إ��ض��اف��ة � إىل
ال�سجالت ال�رشعية و�سجالت وقيود الأ ديرة
والكنائ�س يف فل�سطني.
وا�شتمل برنامج الدورة تطبيقات عملية
حول فهر�سة املخطوطات من خالل بطاقة
م� ؤ�س�سة الفرقان وزي��ارات ميدانية ملركز
التوثيق امللكي الأ ردين الها�شمي واملكتبة
الوطنية الأ ردن �ي��ة وم� ؤ�س�سة عبداحلميد
�شومان للإطالع على جتربة هذه امل� ؤ�س�سات
ال��وط�ن�ي��ة يف ح�ف��ظ ال��وث��ائ��ق وامل�خ�ط��وط��ات
وال �� �س �ج�لات وط� ��رق ال�ت�ع�ق�ي��م وال�ترم �ي��م
وال�صيانة والأ ر�شفة الإلكرتونية.
ويف نهاية ال��دورة �سلم ال�شيخ اليماين
والدكتورالبخيت ال�شهادات على امل�شاركني
فيها منهم عدد من �أمناء املكتبات يف اجلامعات
وامل� ؤ�س�سات التوثيقية يف فل�سطني والعراق
والأ ردن.

إ��ضاءات



قاعتان متعددتا الأ غرا�ض واملطالعة خلدمة االحتاد
الكركي الحتاد الطلبة� :أمتنى �أن تعملوا بروح الفريق الواحد

الدكتور الكركي يف لقاء حميم مع طلبة اجلامعة

اجلامعة  -ح�ض رئي�س اجلامعة الدكتور خالد
الكركي احت��اد طلبة اجلامعة على العمل ب��روح
الفريق الواحد ملا فيه م�صلحة اجلامعة والوطن.
ودعاهم خالل جولة قام بها م��ؤخ��ر ًا على
مقر االحت��اد يف عمادة ��ش�� ؤون الطلبة � إىل تقدمي
العون وامل�ساعدة لزمالئهم الطلبة وخلق روح
التوا�صل واملحبة بينهم.

ويف هذا ال�صدد� ،أوعز الدكتور الكركي بت�أثيث
قاعة متعددة االغرا�ض وقاعة مطالعة خلدمة احتاد
طلبة اجلامعة .وقال � إن القاعتني «تهدفان لتهيئة
الأ جواء املالئمة لطلبة االحتاد للقيام بواجباتهم
وحتقيق الأ ه ��داف التي ي�صبون � إليها باعتبار
الإحتاد احد الركائز الأ �سا�سية يف اجلامعة».
وم��ن امل�ق��رر �أن تتاح لطلبة االحت��اد يف قاعة

املطالعة فر�صة ا�ستعرا�ض ما يكتب يف ال�صحف
وامل �ج�لات ب�سهولة وي�رس يف �إط��ار امل�ساهمة يف
تثقيف الطلبة و� إطالعهم على �آخر امل�ستجدات على
ال�ساحتني املحلية واخلارجية  .
ويف ه��ذا ال�صدد� ،شدد رئي�س اجلامعة على
��ضرورة ا�ستغالل �صحيفة �صوت الطلبة ،التي
نقلت يف عهد االحتاد ال�سابق من عمادة ال�ش� ؤون � إىل
والية االحتاد ،للتعبري عن هموم الطلبة وم�شاكلهم
دون جماملة �أو مبالغة.
و�شملت اجل��ول��ة ،ال�ت��ي ج��اءت عفوية ،لقاء
الطلبة يف كافترييا اجلامعة حيث دار حوار مو�سع
مع رئي�س اجلامعة تناول �أهداف وفل�سفة احتاد
الطلبة والتطلعات امل�ستقبلية والن�شاطات املنوي
� إقامتها هذا العام.
وراف� ��ق رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة يف اجل��ول��ة ،نائبه
لل�ش� ؤون الإداري��ة واملالية الدكتور ب�شري الزعبي
ورئي�س اللجنة العليا النتخابات احت��اد الطلبة
الدكتور عبدالكرمي الق�ضاة.
يذكر �أن الدكتور الكركي �شدد غري مرة على
��ض�رورة ا�ضطالع االحت��اد ب ��دوره ،ك��ان �آخرها
خالل مرا�سم �أداء الق�سم القانوين لأ ع�ضاء االحتاد
اجلديد ،حيث دعاهم � إىل الت�صدي لكل من يحاول
امل�سا�س ب��ا إلجن��از الأ ردين ،م�شريا � إىل تراكم
االجن��ازات التي حتققت بف�ضل ورع��اي��ة القيادة
الها�شمية خ�صو�صا يف ميادين التعليم و ال�صحة
والرعاية ال�شبابية.

ور�شـــــــة عمــــل تعزيــــز �سيـــــادة القانــــون
اطالع طلبة الكلية على الدليل امل ُعد من قبل
املجل�س.
وقال عميد الكلية الدكتور جورج حزبون
� إنه مت الرتكيز يف هذه الور�شة على مبد أ�
امل�ساواة ومبد أ� حقوق االن�سان واحلريات
باال�ضافة � إىل ا�ستقالل الق�ضاء.
و�أ�ضاف �أن الكلية تعقد ندوات وحما�رضات
وور�ش عمل بهدف تطوير املعرفة القانونية
واعداد الطلبة يف الكلية من خالل ات�صال الكادر
التدري�سي مب� ؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية
ونقل اخلربة التي يكت�سبونها � إىل الطلبة.
من جانبه �أكد نائب املدير التنفيذي للمجل�س
ح�سام اجلاغوب �أن الدليل ي�ساعد على تعزيز
طلبة اجلامعة يف ور�شة عمل لتعزيز �سيادة القانون
�سيادة القانون يف العامل العربي ،م�شري ًا � إىل �أن
اجلامعة  -نظمت كلية احلقوق يف اجلامعة الق�ضائية والقانونية ور�شة عمل بعنوان هذه الور�شة ت�أتي يف � إطار التعاون امل�شرتك بني
بالتعاون مع املجل�س العربي للدرا�سات «تطبيق دليل تعزيز �سيادة القانون» بهدف املجل�س واجلامعة لدعم الأ جهزة الق�ضائية.

إ��ضاءات



عمليــة نوعيّة يف م�ست�شفــى اجلامعــة

م�ست�شفى اجلامعة �صرح طبي كبري

اجلامعة � -أجريت يف م�ست�شفى اجلامعة وللمرة
الأ وىل على م�ستوى الوطن العربي وال�رشق الأ و�سط
عملية نوعيّة يف جمال جراحة التجميل والرتميم
حيث جنحت م�ست�شارة جراحة الرتميم والتجميل
يف امل�ست�شفى الدكتورة بارقة �صالح يرافقها كل من
م�ست�شار التخدير والإنعا�ش الدكتور �صبحي الغامن
ومقيم جراحة الوجه والفكني الدكتور ابراهيم
رمزون يف � إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من
العمر ثالث �سنوات يعاين من وجود فتحة يف �سقف
احللق.
وي�أتي متيز هذه العملية ب�أنه مت من خاللها
معاجلة فتحه وا�سعة يف �سقف احللق ي�صل ات�ساعها
� إىل �سنتمرت ون�صف مع وجود تليفات حولها
حيث قامت اال�ست�شارية با�ستخدام مادة (Flex

,)HDوالتي تدخل الأ ردن لأ ول مرّة واملاده م�أخوذة
من جلد ب�رشي معدل تقني ًا وتخلو من �أية م�ضاعفات
كرف�ض اجل�سم لهذه املادة وكذلك ت�أثري الفريو�سات
التي تنتقل عن طريق الأ ن�سجة مثل ( )HIVوالتهاب
الكبد الوبائي.
وقالت الدكتوره �صالح :لقد مت ف�صل طبقات
الفم عن طبقات الأ نف وزرعت هذه املادة املعدلة تقني ًا
بينهما وا�ستغرقت العملية �ساعة واحدة وهي اقل
من الزمن املعتاد الجناز مثل هذا النوع من العمليات
التي تعالج الت�شوهات احللقية ،م�شرية � إىل حمدودية
الدرا�سات الطبيّة حول ا�ستعماالت هذه املادة يف عالج
مثل هذه احلاالت ولكن هذه املادة قد �أثبتت فعاليتها
من حيث تدين حدوث �أية م�ضاعفات جانبية مرافقة
للعملية حيث كان هذا النوع من العمليات يجرى

�أزمة دبي وانعكا�ساتها على املنطقة

�سابق ًا با�ستخدام �أن�سجة من نف�س ج�سم املري�ض مثل
�أن�سجة (اللثة ،و�أن�سجة الل�سان ) ولكن ا�ستخدام هذه
املادة الب�رشية الأ �صل بات يعود على املري�ض ب�أف�ضل
النتائج من حيث تدين ن�سبة االلتهابات التي تتبع
العملية �أو عودة الفتحة بني جتويف الفم والأ نف � إىل
ما كانت عليه.
و�أ�ضافت الدكتورة �صالح �أن وجود هذا النوع
من الفتحات يف �سقف احللق لدى الأ طفال يع ّد ثاين
�أكرث الت�شوهات اخللقية وله ت�أثري وا�ضح يف � إخراج
الأ �صوات لدى الطفل وم�شاكل النطق  ،كما �أن مثل
هذه الفتحة متكّن ال�سوائل من الدخول � إىل الأ نف
والأ ذن الداخلية نظرا لالت�صال املبا�رش بني جمرى
الأ نف والفم بالإ�ضافة � إىل ما ت�سببه من م�شاكل
و�صعوبات تتعلق يف الت�أقلم واالندماج مع املجتمع.
و�أ�ضافت الدكتورة �صالح �أنه �سريافق هذه
العملية متابعة حثيثة من قبل الفريق وعلى عدة
مراحل للعملية من خالل املتابعة ال�رسيرية والت�صوير
الطبي الالزم.
جتدر الإ�شارة � إىل �أن م�ست�شفى اجلامعة قطع
�شوط ًا مثمر ًا يف جمال جراحات التجميل والرتميم
� إذ تقدم �شعبة جراحة التجميل والرتميم واحلروق
يف امل�ست�شفى عدد ًا كبري ًا من اخلدمات اجلراحية يف
جماالت جراحة التجميل وجراحة الرتميم للت�شوهات
اخللقية والإ�صابات والعالج الطارئ وبعيد املدى
حلاالت احلروق وجراحة الوجه واجلمجمة والفكني
وعمليات �شفط الدهون بوا�سطة جهاز (WAL
 )systemحيث كان م�ست�شفى اجلامعة هو من �أوائل
من �أدخل هذه التقنية الأ ملانية الأ �صل والتي طبقت يف
�أوروبا �أوال ثم انتقلت بعد ذلك � إىل �أمريكا.

وقال � إن �أهم �أ�سباب الأ زمة هي التو�سع املفرط
وم�سابقة الزمن من قبل �رشكة دبي ،وت�ضخم
اال�ستثمار العقاري على ح�ساب اال�ستثمارات الأ خرى،
وانعدام ال�شفافية واالف�صاح من قبل ال�رشكة.
و�أ�شار � إىل �أن ردود �أفعال الأ �سواق العاملية كانت
�سلبية على هذه الأ زمة ما �أدى � إىل انتقال �آثارها � إىل
العديد من دول العامل ب�سبب االت�صال الكبري ل�سوق
دبي مع الأ �سواق الأ خرى.
من جانبه بني الدكتور طالب عو�ض �أن الأ ردن
من الدول الن�شطة يف العالقات االقت�صادية ب�سبب
االتفاقيات التجارية الكثرية مع اال�سواق العاملية
وخا�صة دول اخلليج.
وا�شار � إىل وجود تدفقات �سلعية وا�ستثمارات
مع دول اخلليج بالإ�ضافة � إىل الأ يدي العاملة الأ ردنية
ندوة انعكا�سات ازمة دبي املالية على الأ ردن
املوجودة هناك ما ينعك�س على امليزان التجاري
اجلامعة  -نظمت كلية الأ عمال يف اجلامعة يف عو�ض ،واخلبري يف جمال اال�ستثمار وجدي خمامرة .الأ ردين.
و�أكد الدكتور فيومي �أن هذه الأ زمة �سببها �رشكة
التا�سع والع�رشين من كانون الأ ول ندوة بعنوان
بدوره �أكد وجدي خمامرة �أن الأ ردن كغريه
“�أزمة دبي املالية وانعكا�ساتها على املنطقة” �شارك دبي العاملية وهي �رشكة مملوكة بالكامل حلكومة دبي من الدول ت�أثر ب�أزمة دبي ومتثل ذلك يف تراجع
فيها نائب عميد الكلية للدرا�سات العليا الدكتور ن�ضال حيث عجزت عن �سداد ديونها املرتاكمة يف ال�سنوات حواالت الأ ردنيني العاملني هناك وت�رسيح ن�سبة منهم
فيومي ومدير املر�صد االقت�صادي الدكتور طالب اخلم�س الأ خرية.
بالإ�ضافة � إىل ت�أثر بع�ض ا�ستثمارات دبي يف الأ ردن.

إ��ضاءات



�إن�شاء حمطة للر�صد البيئي يف «الأ ردنية»

مر�صد بيئي

اجلامعة  -تعتزم اجلامعة وبالتعاون مع
جامعة هل�سنكي الفنلندية � إن�شاء حمطة للر�صد
البيئي يف حرم اجلامعة .
جاء ذل��ك خ�لال مباحثات ر�سمية أ�ج��راه��ا
نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �ضياء الدين عرفة
يف العا�صمة الفنلندية هل�سنكي مع نائب رئي�س

جامعة هل�سنكي الدكتورة يوهنا بجوركروث
و�أ�ستاذ فيزياء الغالف اجل��وي «ماركو كلماال»
ا�ضافة اىل لقائه عدد ًا من �أ�ساتذة الغالف اجلوي
يف جامعة �ستوكهومل ال�سويدية.
وقال الدكتور عرفة يف ت�رصيحات �صحفية
�أن البحث تناول � إمكانية التعاون مع جامعتي

هل�سنكي و�ستوكهومل لإن�شاء املحطة من خالل
التوقيع على مذكرة تعاون يتم مبوجبها تزويد
اجلامعة الأ ردن �ي��ة ب��الأ ج�ه��زة وامل �ع��دات الالزمة
للمر�صد البيئي على ان تقوم اجلامعة بتغطية
التكاليف الالزمة لت�شغيل املر�صد .
و�أ�ضاف �أن �أهمية امل�رشوع تكمن يف ر�صد
امللوثات الدقيقة جدا بحجم «النانو» والإنبعاثات
الغازية امل�رضة بالبيئة منها �أول وث��اين �أك�سيد
ال �ك��رب��ون و أ�ك��ا� �س �ي��د ال �ن �ي�تروج�ين وال �ك�بري��ت
وامل��ل��وث��ات الأ خ� � ��رى م �ث��ل ع � ��وادم ال �� �س �ي��ارات
والنفايات وغريها.
و�أ�شار اىل �أن املحطة �ستعمل على رفع الكفاءة
والقدرة يف الإدارة البيئية ال�سليمة و� إعداد برامج
لتحليل بيانات ومعلومات م�سحية ح��ول أ�ن��واع
وخ�صائ�ص امللوثات � إ�ضافة � إىل الإ�سهام بن�رش
الوعي البيئي فيما يتعلق بالآثار ال�سلبية للتلوث
البيئي يف امل��دن والتجمعات العمرانية وقيا�س
الغبار يف اململكة بالإ�ضافة � إىل اح��دث الأ �ساليب
والتقنيات للتكاثف بهدف اال�ستمطار.
وتوقع الدكتور عرفة �أن يتم البدء يف � إجناز
هذا امل�رشوع مع بداية �شهر �شباط القادم بحيث
يتم تنفيذه على ثالث مراحل تنتهي املرحلة الأ وىل
يف نهاية ع��ام 2010م الفتا � إىل �أن ه��ذه املحطة
�ستقام على غ��رار حمطات عاملية متقدمة يطلق
عليها «�سيمري» و�سيتم رب��ط حم�ط��ات الر�صد
البيئي يف اجل��ام�ع��ات الأ وروب �ي��ة م��ع املر�صد يف
اجلامعة الأ ردنية من خالل �شبكة حا�سوبية.

� 200ألــف مت�صفـــح ل�صحيفـــة
�أخبـــــــار اجلامعــــــة ا إللكرتونيــــــة
اجلامعة  -جتاوز عدد مت�صفحي �صحيفة
« أ�خ �ب��ار اجلامعة الأ ردن �ي��ة ا إلل�ك�ترون�ي��ة» مع
نهاية العام املا�ضي (� )200ألف مت�صفح من
داخل اجلامعة وخارجها.
وت�شكل ال�صحيفة التي انطلقت منت�صف
�آذار املا�ضي وفق ًا ملدير دائرة الإعالم والعالقات
العامة رئي�س التحرير كمال فريج منظومة
�إع�لام �ي��ة مهمة أ�خ���ذت ع�ل��ى عاتقها مواكبة
تطورات الع�رص مبهنية ورقي يف م�ستوى نقل
الأ حداث التي تتعلق مب�سرية اجلامعة والتعليم
العايل.
وق ��ال ف��ري��ج يف ت���صري��ح ل��وك��ال��ة الأ ن �ب��اء
الأ ردنية � إن ال�صحيفة التي زار موقعها �أكرث
من (� )200ألف مت�صفح خالل ت�سعة �شهور
بح�سب � إح�صائيات حمايدة نفذت بوا�سطة

مركز احلا�سوب داخ��ل اجلامعة تعترب منرب ًا
� إعالمي ًا ما ي� ؤكد اهتمام �أع�ضاء �أ�رسة اجلامعة
واملهتمني بال�صحافة الإلكرتونية ملا يجري
داخل اجلامعة.
و أ���ض��اف �أن ال�صحيفة التي تعترب قفزة
نوعية على م�ستوى اجلامعات الأ ردنية كلها
ا�س�ست ل�ت�ك��ون ف���ض��اء رح �ب � ًا وح��رك��ة ج��ادة
لتطوير الإعالم اجلامعي الذي يركز على تنمية
قطاع التعليم العايل ملا له من �أهمية وعالقة
مبا�رشة ب�سائر القطاعات التنموية الوطنية.
ولفت � إىل �أن ال�صحيفة ا�ستطاعت بجهود
ذات�ي��ة وبكلفة مالية معدومة م��ن ا�ستحداث
نقله نوعية يف �رسعة ب��ث الأ خ �ب��ار وامل�ق��االت
والتحليالت والأ بحاث والدرا�سات العلمية مع
الرتكيز على الإ�صدارات احلديثة التي ت�صل

� إىل مكتبة اجلامعة من م� ؤلفات ومراجع وكتب
متخ�ص�صة � إ�ضافة � إىل عر�ض أ�ف�لام وثائقية
و�أن�شطة اجلامعة املختلفة.
وم�ضى يقول � إن ال�صحيفة تتابع باهتمام
ب��ال��غ �إب���داع���ات ون �� �ش��اط��ات ط�ل�ب��ة اجل��ام�ع��ة
خ�صو�ص ًا احتاد طلبة اجلامعة �سعي ًا منها � إىل
فتح ا آلف��اق والأ ب��واب أ�م��ام ال�شباب اجلامعي
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن ث ��ورة امل�ع�ل��وم��ات وامل �ع��ارف
العلمية وخ��دم��ة اجل�سم ال�ط�لاب��ي م��ن خالل
ا إلط�لاع على ا إلع�لان��ات التي تتعلق مب�سرية
طلبة اجلامعة.
و�أكد فريج �أن الدائرة لديها ر� ؤية وخطة
طموحة لتطوير برامج ال�صحيفة مبين ًا اهتمام
الدائرة �أي�ض ًا باقرتاحات املت�صفحني �سواء
من داخل اجلامعة �أو خارجها.

تتمات



ر�سالتان متبادلتان بني جمل�سي الأ مناء واجلامعة تدعوان
لتح�سني الأ و�ضاع املالية ل�سائر العاملني يف اجلامعة
التحقيق ويحتل اول��وي��ة متقدمة ل��دى جمل�س اعتربتها الر�سالة «�أمانة عظمى وم�س� ؤوليات
�أالمناء.
مقد�سة» وبينت �أن ر� ؤى املجل�س لدور اجلامعة
طياتها
يف
حملت
اللوزي
�ستاذ
الأ
دولة
ر�سالة
وموقعها يف امل�ستقبل الوطني «ال حتدها حدود
ر� ؤية عميقة لدور جمل�س الأ مناء وواجباته التي يف ميادين البحث العلمي واملعا�رصة والتقنية

اجلامعــة ت�سانــد
جهــــود مكافحـــــة الف�ســـــاد

اجلامعة ومكافحة الف�ساد يف اتفاقية

وت�أهيل الأ جيال املتعاقبة ب�سالح العلم والعمل
واخللق واملواطنة ال�صاحلة»..
وك��ان��ت ر��س��ال��ة جمل�س اجل��ام�ع��ة ت�ضمنت
ال �ت � أ�ك �ي��د ع�ل��ى أ�ن ��ه ال ت �ق��دم يف ه ��ذا ال��زم��ن � إال
ملن«ت�سلح بالعلم والبحث العلمي» وحملت دعوة
مبا�رشة من رئي�س جمل�س الأ م�ن��اء و�أع�ضائه
لدرا�سة ال�سبل التي ميكن من خاللها حت�سني
الأ و�ضاع املادية ل�سائر العاملني يف اجلامعة.

وم��ن امل �ق��رر ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون م��ع كليات
اجلامعة املعنية لرت�سيخ القيم واالفكار التي
حت�ض على النزاهة ونبذ الف�ساد لدى الطلبة من
خالل عقد املحا�رضات والندوات وور�ش العمل،
بالإ�ضافة � إىل ادخال مبادئ النزاهة ومدونات
ال�سلوك والقوانني التي حتارب الظاهرة �ضمن
امل�ساقات يف هذه الكليات.
وت��وف��ر اجل��ام�ع��ة ال��درا� �س��ات والأ ب �ح��اث
وا�ستطالعات ال ��ر�أي واال��س�ت���ش��ارات الفنية
املتنوعة للهيئة ف�ض ًال ع��ن ال�ت��دري��ب وت�ب��ادل
اخلربات.
وت�ضمنت املذكرة ،ومدتها �سنة ،ت�شكيل
جلنة تن�سيقية م�شرتكة تعقد اجتماعات دورية
كل ثالثة �أ�شهر �أو كلما اقت�ضت احلاجة ،تعمل
على تن�سيق اجلهود وتطبيق بنود هذه املذكرة
و� إعداد خطة � إجرائية لهذا التن�سيق.

م�شـــروع ريـــادي
«للأ ردنيـــة» يف احل�سينيــة
خمتلفة ودجاج بيا�ض ،وتوزيع  12ر�أ�س من
املاعز ال�شامي املهجن على  6عائالت من العائالت
امل�شمولة بامل�رشوع ،بالإ�ضافة � إىل الإ�رشاف من
قبل فريق بحث يتوىل تدريب امل�ستفيدات.
ونتيجة للنتائج الإيجابية للم�رشوع ،ولتزايد
طلبات امل�شاركة يف امل�رشوع من ن�ساء املنطقة ،قرر
رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي زيادة الدعم
املايل للم�رشوع ل�شمول �أعداد متزايدة من ن�ساء
املنطقة يف هذا امل�رشوع الالتي �شاركن من بداية
امل�رشوع.
وفيما يتعلق بالتطلعات امل�ستقبلية �أكد الدكتور
�صوان �أن امل�رشوع �سيقدم بع�ض اال�شجار املثمرة
املالئمة للمنطقة للأ �رس املحتاجة من امل�شاركات يف
احل�سينية وم�شروع زراعي ريادي
امل�رشوع بهدف تدريب هذه اال�رس ورفدها بدخل
وا�شار اىل انه مت اختيار خم�س وثالثني بهن .وقامت اجلامعة بت�أمني احتياجات امل�شاركة دائم ،بالإ�ضافة � إىل � إن�شاء حديقتني عاميتني
م�شاركة منهن لإن�شاء وتنفيذ حدائق منزلية خا�صة من خزانات مياه وم�ضخات للري وبذور و�أ�شتال واحدة يف احل�سينية و�أخرى يف الها�شمية.

إ��صدارات



عدد جديد من املجلة الأ ردنية للعلوم االجتماعية
�صدر عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة
االردنية العدد الثاين من املجلد الثالث من املجلة
الأ ردنية للعلوم االجتماعية وهي جملة ف�صلية
علمية عاملية حمكمة ت�صدر عن عمادة البحث
العلمي يف اجلامعة الأ ردنية ووزارة التعليم العايل
والبحث العلمي الأ ردنية وت�ضم هيئة حتريرها
نخبة من العلماء الأ كادمييني يف العامل العربي.
وا�شتمل العدد من املجلة التي ير�أ�س حتريرها
الدكتور �سلمان البدور على جمموعة من الدرا�سات
والبحوث يف العلوم االجتماعية باللغتني العربية
واالجنليزية.

اجتماعيات ،،،

عدد جديد من املجلة االردنية
للتاريخ واالثار

�صدر عن وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي واجلامعة الأ ردنية العدد الثالث من
املجلد ال�ث��ال��ث م��ن املجلة الأ ردن �ي��ة للتاريخ
والآثار .
وا�شتمل ال�ع��دد م��ن املجلة التي ير�أ�س
حت��ري��ره��ا ال��دك �ت��ور حم�م��د ع��دن��ان البخيت
على جمموعة م��ن ال��درا� �س��ات وال�ب�ح��وث يف
جم ��ال ال �ت��اري��خ وا آلث � ��ار باللغتني العربية
والإجنليزية.
وقدم الباحث ن�صار حممد من�صور بحث ًا
بعنوان «خمطوط نادر بخط ياقوت النوري
املو�صلي (ت  618هـ  1221/م) .

العالم والعالقات العامة .اجلامعة أ
الردنية
ن�شره �إعالمية ت�صدر عن دائرة إ

رئي�س التحرير :كمال فريج

ترفيعات

وقدم الباحث نوفان رجا ال�سوارية بحث ًا
بعنوان «احلياة االقت�صادية لناحية غزة يف
الن�صف الأ ول من القرن العا�رش الهجري/
ال�ساد�س ع�رش امليالد» .
فيما قدم الباحثان زهري غنامي عبد اللطيف
وحم�م��د عبد ال�ك��رمي حمافظة بحث ًا بعنوان
«الر�سوم وال�رضائب على الأ ر���ض الزراعية
يف فل�سطني خ�ل�ال ال �ف�ت�رة (1246-921
هـ 1831-1516/م) .
وق ��دم ال�ب��اح��ث حممد احل��زم��اوي بحث ًا
بعنوان «مظاهر عمرانية يف مدينة القد�س
خ�ل�ال ال�ن���ص��ف ال �ث��اين م��ن ال �ق��رن التا�سع
ع�رش امليالدي ( 1317-1266هـ-1850 /
1900م) الدور منوذج ًا .
وقدمت الباحثة هند غ�سان أ�ب��و ال�شعر
بحث ًا ب�ع�ن��وان «دور ال�صحافة يف التوثيق
لن�ش�أة اخل��ط احلديدي احلجازي (-1318
 1326هـ 1908-1900 /م).
يف ح�ين ق��دم ال�ب��اح�ث��ان زي ��اد ال�سالمني
وه��اين الفالحات بحث ًا بعنوان «املمار�سات
وامل�ع�ت�ق��دات الدينية يف وادي مو�سى خالل
ال �ف�ترة م��ا ب�ين ن�ه��اي��ة ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�رش
وبداية القرن الع�رشين» .
الت�صوير الفوتغرايف:
�إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

وقدم الباحثان حممد احلوراين وفايز املجايل
بحث ًا بعنوان «املرتكزات املعرفية لعلم النف�س
االجتماعي يف درا�سة احلركات االجتماعية :حركة
احلقوق املدنية منوذجا» وقدم الباحث يو�سف
�ضامن خطايبة بحث ًا بعنوان «معوقات م�شاركة
ال�شباب اجلامعي يف االحزاب ال�سيا�سية».درا�سة
ميدانية يف الأ ردن.
بينما قدم الباحثان فواز املومني ورافع
الزغول بحث ًا بعنوان «الدعم االجتماعي املدرك لدى
�ضحايا وا�رس تفجريات فنادق عمان االرهابية».
وقدم الباحث زيد عيادات درا�سة ملدى تطبيق
نظرية التحليل النف�سي االجتماعي يف درا�سة
العنف ال�سيا�سي .

مت ترفيع املهند�س ه�شام العالول ،مدير دائرة
ال�صيانة � ،إىل الفئة (�أ) من الدرجة الأ وىل.
مت ترفيع ال�سيد عماد الرحاحلة ،م�ساعد مدير
دائرة املطاعم واملقا�صف � ،إىل الفئة (ب)
من الدرجة الثانية.
مت ترفيع ال�سيدة فايزه قبالن ال�شوابكة م�ساعد
مدير املكتبة ودار الن�شر اىل الفئه (ب)
الدرجة الأ وىل .
مت ترفيع الدكتورة �شريين عبدامللك ،الأ �ستاذ
امل�ساعد يف كلية الطب � ،إىل الفئة (�أ) .
ترقيات
مت ترقية الدكتور �أحمد بني عطا ،من كلية الرتبية
الريا�ضية � ،إىل رتبة �أ�ستاذ يف ق�سم الإ�شراف
والتدري�س.
مت ترقية الدكتور مف�ضي �أبو هوال ،من كلية العلوم
الرتبوية � ،إىل رتبة �أ�ستاذ يف ق�سم املناهج
والتدري�س.
مت ترقية الدكتور ب�شري عطيات ،من كلية الطب،
� إىل رتبة �أ�ستاذ يف ق�سم التخدير والعناية
احلثيثة.
تعاز
انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور �أحمد
م�ساعدة املحا�ضر املتفرغ يف ق�سم الفيزياء/
كلية العلوم .
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور حممود
اجلاغوب رئي�س ق�سم الفيزياء  /كلية
العلوم.
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