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  ❖ 444كانون الثاين  2010م ❖ �صفر 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون

الأ ردنية� :أكادميية لتدريب طلبة
تكنولوجيا املعلومات على مهارات �سوق العمل

الدكتور الكركي م�ستقب ًال وزير الإت�صاالت

اجلامعة  -ت�سعى اجلامعة لإن�شاء �أكادميية تدريب
داخل حرمها لإعداد طلبة تكنولوجيا املعلومات ومدهم
باملهارات الالزمة ل�سوق العمل.
وكان رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي � إلتقى
يف مكتبه وزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات

مروان جمعة ،وبحثا فكرة � إن�شاء الأ كادميية التدريبية
نظرا حلاجة الطلبة والباحثني عن عمل � إىل جمموعة من
املهارات الأ �سا�سية مثل االت�صاالت.
وبحث اجلانبان � إمكانية ا�ستحداث ما ي�سمى
«باملخترب املتنقل» و� إيجاد �آلية لتزويد الطلبة ب�أجهزة

�أثـــر الف�ســـاد علـــى التنميـــة االقت�صاديـــة
واالجتماعيـــة م� ؤمتـــر يف «الأ ردنيـــة»

اجلامعة  -يف � إطار اتفاقية التعاون
امل��وق�ع��ة ب�ين اجل��ام�ع��ة وه�ي�ئ��ة مكافحة
الف�ساد تنظم اجلامعة يف اخلام�س ع�رش
م��ن ن�ي���س��ان امل �ق �ب��ل م� ��ؤمت ��ر ًا ب�ع�ن��وان
«الف�ساد واثاره على التنمية االقت�صادية
واالجتماعية».
وي ��رك ��ز امل � ��ؤمت� ��ر ع �ل��ى ال �ف �� �س��اد
باعتباره ظاهرة عاملية وجدت مع وجود
املجتمعات االن�سانية وت��واج��ه جميع
دول العامل .
وق��ال رئي�س اللجنة التح�ضريية
عميد معهد العمل االجتماعي يف اجلامعة
الدكتور حمود عليمات � إن امل� ؤمتر يهدف
اىل ت�شخي�ص ظاهرة الف�ساد يف االردن

وبيان ا�شكاله وا�سباب انت�شاره واالثار
الناجته عنه م��ن اج��ل ب�ل��ورة ر�أي عام
م�ضاد له.
وا� �ض��اف ان امل ��ؤمت��ر ي�ت�ن��اول عدة
حماور يرتبط بها الف�ساد اهمها املحور
االقت�صادي واملايل لإبراز عالقة الف�ساد
باملتغريات االقت�صادية كالفقر وعدالة
توزيع الدخل واملناخ اال�ستثماري وهدر
املال العام والتهرب ال�رضيبي .
ويتناول امل� ؤمتر املحور االجتماعي
نظرا لالثار ال�سلبية التي يرتكها الف�ساد
على املجتمع من خالل زعزة الثقة بالقيم
االجتماعية وامل� ؤ�س�سية واالخالقية .
وي�سلط املحور الإداري وامل� ؤ�س�سي

حا�سوب منخف�ضة التكلفة ال�ستخدامها يف التعلم
با�ستخدام برامج تكنولوجيا االت�صاالت.
و�أبدى الدكتور الكركي ا�ستعداد اجلامعة لو�ضع
اخلربات الأ كادميية التي لديها خ�صو�صا يف جمال
تكنولوجيا املعلومات حتت ت�رصف الوزارة.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ب ��رام ��ج اجل��ام �ع��ة و�إجن ��ازات� �ه ��ا
وتطلعاتها امل�ستقبلية ,م�شريا � إىل انه خالل ال�سنوات
اخلم�س املقبلة �سيعود � إىل اجلامعة خم�سمائة موفد من
حملة درجة الدكتوراه ،منهم خم�سة وع�رشون موفدا
يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
� إىل ذلك اتفق اجلانبان على ربط اجلامعة بكلياتها
يف العقبة بوا�سطة �شبكة االنرتنت عالية ال�رسعة
ال�ستخدامها يف جمال التعلم عن بعد وبث املحا�رضات
امل�شرتكة بني العقبة وعمان.
من جانبه �أكد جمعة دعم الوزارة للجامعة التي
و�صفها ب�أنها «من اكرب واهم اجلامعات املتميزة
على امل�ستويني املحلي والعاملي» ,م�ضيفا �أن الوزارة
واجلامعة ت�سعيان � إىل املناف�سة عامليا يف جمال
تكنولوجيا املعلومات.
وح�رض اللقاء نائبا رئي�س اجلامعة الدكتور �ضياء
الدين عرفة والدكتور ب�شري الزعبي وعميد �ش� ؤون الطلبة,
مدير وحدة القبول والت�سجيل الدكتور عماد �صالح ومدير
مركز احلا�سوب الدكتور و�سام مبي�ضني ومدير �رشكة
�شبكة اجلامعات الأ ردنية املهند�س يو�سف الطرمان.

ال���ض��وء على فعالية الإدارة وا إلط ��ار
امل� ؤ�س�سي يف التقليل من الف�ساد تزداد
مع تعزيز كل من حكم القانون والرقابة
وامل�ساءلة وال�شفافية.
ومن املحاور املهمة التي يتناولها
امل� ؤمتر امل�ح��ور القانوين ال��ذي يبني
جت��رمي أ�ف�ع��ال الف�ساد وان�ف��اذ القانون
وا� �ص��دار الت�رشيعات ال�ت��ي تعترب من
ال�رضوريات ملحاربة هذه الظاهرة.
وا�شار الدكتور عليمات اىل ان املحور
االخري الذي يتناوله امل� ؤمتر هو املحور
املهني وه��و الف�ساد املرتبط مبمار�سة
مهنة معينة متكن �صاحبها من ا�ستغاللها
لتحقيق مكا�سب غري م�رشوعة.
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وفد �أكادميي �أمريكي يزور
«الأ ردنية»�...ص2
و�آخ�������ر ف��رن�����س��ـ��ي ي����زور
«الأ ردنية» �...ص2
ال���دك���ت���ور حم���م���د ع���دن���ان
البخيت :م��� ؤرخ��اً وموثقاً
و�أ�ستاذاًوم� ؤ�س�ساً�...ص 3

وفود



وفد �أكادميي �أمريكي يزور «الأ ردنية»

الدكتور جرار يتو�سط الوفد الأ مريكي

اجلامعة  -التقى نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور �صالح جرار وفد ًا �أكادميي ًا �أمريكي ًا
برئا�سة مدير برنامج درا�سة احلقوق يف ال�رشق
الأ و�سط يف جامعة «�سيتون هل» الأ مريكية
الدكتور برينادفرميون.
وت� �ب ��ادل ال ��دك� �ت ��ور ج � ��رار احل ��دي ��ث مع
�أع�ضاء الوفد حول اوجه التعاون املمكنة بني
اجلامعتني خ�صو�صا يف ميادين تبادل اخلربات

التعليمية يف العلوم القانونية .
والتقى الوفد ال�ضيف عميد كلية احلقوق
الدكتور جورج حزبون الذي عر�ض مراحل
� إن�شاء الكلية وخططها وبراجمها التدريبية
ودورها يف رفد اجلهاز الق�ضائي بكفاءات
قانونية م� ؤهلة.
والتقى الوفد ال�ضيف مدير وحدة ال�ش� ؤون
القانونية الدكتور ابراهيم اجلازي الذي قدم

�رشح ًا وافي ًا حول طبيعة املهام التي تقوم
بها الوحدة يف �صياغة م�شاريع الت�رشيعات
اجلامعية.
وزار الوفد ال�ضيف مركز احلا�سوب
والتقى مديره الدكتور و�سام املبي�ضني الذي
قدم �رشح ًا حول دور املركز يف توفري بنية
حتتية النظمة املعلومات احلا�سوبية التي تخدم
العملية التدري�سية والإدارية يف اجلامعة.

و�آخر فرن�سي يزور «الأ ردنية»

الدكتور الق�ضاة ي�ستقبل وفد ًا فرن�سياً

اجلامعة  -بحث نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور عبد الكرمي الق�ضاة خالل لقائه يف
مكتبه مدير عام املعهد الفرن�سي للأ بحاث
والتنمية الدكتور «مي�شيل لورينيت» تعزيز
التعاون العلمي بني اجلانبني.
وجرى خالل اللقاء الذي ح�رضه عميد
كلية الزراعة الدكتور عمر الكفاوين و�أ�ستاذ

كر�سي اليون�سكو للمياه يف اجلامعة الدكتور
حممد �شطناوي � إمكانية تبادل زيارات �أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني والطلبة � إ�ضافة � إىل
� إجراء البحوث العلمية املتخ�ص�صة يف الطب
والزراعة واملياه والطاقة.
واط �ل��ع ال��دك �ت��ور ال�ق���ض��اة ال�ضيف على
م�سرية اجلامعة وال�ت�ط��ورات التي �شهدتها

خ�صو�صا التو�سع يف � إن�شاء الكليات واملعاهد
واملراكز العلمية والبحثية التي تخدم �أغرا�ض
العملية التعليمية يف اجلامعة.
ي�شار � إىل �أن املعهد الفرن�سي يرتبط بعالقات
وثيقة مع امل� ؤ�س�سات العلمية الأ ردنية من خالل
� إبرام مذكرة تعاون مع املجل�س الأ على للعلوم
والتكنولوجيا.

إ��صدارات



الدكتور حممد عدنان البخيت:
م� ؤرخــ ًا وموثقــ ًا و�أ�ستــاذ ًا وم� ؤ�س�ســ ًا

ور�شة عمل تالم�س احتياجات الوطن

�صدر عن م� ؤ�س�سة عبداحلميد �شومان جملد
جديد يتناول �أعمال ندوة عقدت يف املنتدى عام
الفني وثمانية حتت عنوان «حممد عدنان البخيت:
م� ؤرخاً ،وموثقاً ،و�أ�ستاذاً ،وم� ؤ�س�ساً».
وقالت امل� ؤرخة والباحثة الدكتورة هند �أبو
ال�شعر يف توطئتها للمجلد الذي يقع يف ت�سعمئة
�صفحة من القطع املتو�سط � إن هذا امل� ؤلف ال
ك�ضيف ملنتدى
ٍ
يتحدث عن الدكتور البخيت
�شومان عام الفني وثمانية فقط وامنا يتحدث عنه
كم� ؤرخ وموثق و�أكادميي.
وا�ضافت �أن املجلد ي� ؤرخ حلياة الدكتور
البخيت االكادميية يف ثالث جامعات ،جامعته الأ م
وهي اجلامعة الأ ردنية وجامعة م� ؤتة التي يحتفظ
لها بذكريات حميمة وطيبة ،واجلامعة التي
�أ�س�سها يف قلب البادية وترك فيها جزء ًا من روحه
ووجدانه وهي جامعة ال البيت.
وفيما يتعلق مبحور التوثيق والت�أريخ قالت
الدكتورة �أبو ال�شعر � إن الدكتور البخيت �أ�س�س
�أهم املراكز التوثيقية اجلامعية يف البالد العربية
وهو مركز الوثائق واملخطوطات كما �أنه �أعطى
بالد ال�شام موقع ال�صدارة يف الت�أريخ من خالل
م� ؤمتر بالد ال�شام وجلنة تاريخ بالد ال�شام.
وقدم يف املجلد عدد من الباحثني والدار�سني
وطلبة الدكتور البخيت وحمبيه جمل ًة من
الدرا�سات املعمقة يف �أعماله التاريخية والفكرية
بالإ�ضافة � إىل جمموعة �شهادات حول م�سريته
املهنية والإن�سانية.
فقدم الأ �ستاذ يف التاريخ عبدالكرمي رافق
درا�سة حول «ال�شام يف درا�سات البخيت»
�أ�شار فيها � إىل �أن بحوث الدكتور البخيت تتميز
باعتمادها على امل�صادر العربية وامل�صادر الرتكية
والعثمانية ،بالإ�ضافة � إىل امل�صادر الأ وروبية من

كتب الرحالة الذين اموا بالد ال�شام.
وحتدث الباحث يف م� ؤ�س�سة ال البيت امللكية
للفكر الإ�سالمي مهدي الروا�ضية يف درا�سته عن
جغرافية االردن التاريخية والب�رشية من خالل
دفاتر الطابو العثمانية التي ترجمها ون�رشها
الدكتور البخيت والدكتور نوفان احلمود.
وقدم املهند�س يف �أمانة عمان الكربى حممد
رفيع �شهادة له على �أعمال الدكتور البخيت حتت
عنوان «الأ ردن يف درا�سات البخيت وتوثيقه
وا�رشافه الأ كادميي».
من جانبه قدم �أ�ستاذ التاريخ يف جامعة بري زيت
الفل�سطينية حممود يزبك قراءة ودرا�سة لأ عمال
الدكتور البخيت املتعلقة بفل�سطني العثمانية حتت
عنوان «فل�سطني يف م� ؤلفات البخيت».
كما قدمت �أ�ستاذة التاريخ يف جامعة دم�شق
خ�يري��ة قا�سمية درا� �س��ة ب�ع�ن��وان «فل�سطني يف
م� ؤمترات بالد ال�شام :مراجعة وتقيي».
وتناولت الدكتورة هند ابو ال�شعر يف درا�سة
لها اجلغرافيا التاريخية والب�رشية واالقت�صادية
للقد�س وجوارها ،باالعتماد على دفاتر حترير
واوقاف القد�س التي ترجمها ون�رشها الدكتور
البخيت ونوفان ال�سوارية كم�صادر.
فيما حتدث �أ�ستاذ اللغة العربية يف جامعة
م� ؤتة �سمري الدروبي عن منهج البخيت وال�سوارية
يف حتقيق الن�صو�ص ون�رشها.
وقدم �أ�ستاذ التاريخ يف اجلامعة اللبنانية
ع�صام خليفة درا�سة بعنوان «اجلغرافيا التاريخية
والب�رشية واالقت�صادية عن لبنان يف درا�سات
حممد عدنان البخيت».
بينما حتدث �أ�ستاذ اللغة االجنليزية يف
اجلامعة الأ ردنية حممد ع�صفور عن م�ساهمة
الدكتور البخيت يف التخطيط لكتاب تاريخ الب�رشية
وحتريره.
و�أ�ستاذ التاريخ يف اجلامعة الأ ردنية نوفان
رجا ال�سوارية مو�ضوع ت�أ�سي�س مركز الوثائق
واملخطوطات يف اجلامعة الأ ردنية واملخطوطات
والوثائق امل�صورة والفهار�س املن�شورة.
وقدم الباحث يف وزارة الرتبية والتعليم
يف البحرين زياد املدين درا�سة حول ت�صوير
املخطوطات العربية و�سجالت املحاكم ال�رشعية
ودفاتر االوقاف وخمطوطات مكتبة امل�سجد
االق�صى من خمتلف املكتبات الفل�سطينية ون�رش
فهار�سها.
وتناول ا�ستاذ التاريخ يف جامعة م� ؤتة حممد
�سامل الطراونة اهتمام الدكتور البخيت بتجميع

وثائق حمافظة الكرك خالل رئا�سته جلامعة
م� ؤتة.
كما قدم �أ�ستاذ التاريخ يف جامعة ال البيت
ح�سني القهواتي درا�سة بعنوان «�ضوء جديد
على م�صورات وثائق بلدية نابل�س وعلى غريها
من م�صورات الوثائق التي وفرها حممد عدنان
البخيت للباحثني يف جامعة ال البيت».
وتناول ا�ستاذ اللغة العربية يف جامعة الزيتونة
حممد املجايل التجربة الثقافية يف جامعة م� ؤتة يف
فرتة رئا�سة الدكتور البخيت.
وقدم �أ�ستاذ اللغة العربية يف جامعة م� ؤتة فايز
القي�سي درا�سة حول م� ؤتة امل�رشوع النه�ضوي
اجلديد (قراءة يف وعي البخيت ر�سالة م� ؤتة
احل�ضارية وترجمتها � إىل وقائع يومية).
بينما قدم �أ�ستاذ التاريخ يف جامعة ال البيت
حم�م��د االرن� � ��ا� ؤوط درا� �س��ة ب�ع�ن��وان «ال�ع�لاق��ات
الأ ردنية ال�سورية من خالل الوثائق الها�شمية».
وقدم �أ�ستاذ التاريخ يف جامعة ال البيت عليان
اجل��ال��ودي درا��س��ة بعنوان «ال�ع�لاق��ات االردن�ي��ة
ال�سعودية من خالل الوثائق الها�شمية –1921
 1951م».
بينما قدم �أ�ستاذ التاريخ يف جامعة القد�س
زهري غنامي درا�سة بعنوان «العالقات االردنية
الفل�سطينية ووحدة ال�ضفتني من خالل الوثائق
الها�شمية».
وقدم �أ�ستاذ التاريخ يف جامعة م� ؤتة عي�سى ابو
�سليم درا�سة بعنوان «خط حيفا ـ بغداد .»I.P.C
وتناول �أ�ستاذ الكيمياء يف اجلامعة الأ ردنية
مو�سى الناظر ادارة الدكتور البخيت للبحث
العلمي يف اجلامعة الأ ردنية.
بينما قدم �أ�ستاذ اللغة العربية يف اجلامعة
الأ ردنية �شكري املا�ضي درا�سة بعنوان «حممد
عدنان البخيت والفعل الثقايف يف جامعة ال البيت».
وقدم �أ�ستاذ اللغة العربية يف جامعة فيالدلفيا
حممد عبيداهلل درا�سة بعنوان «فن املقالة التاريخية
عند حممد عدنان البخيت».
وتناول الأ �ستاذ يف ق�سم اللغة االجنليزية
يف جامعة العلوم والتكنولوجيا ثائر القا�ضي
مو�ضوع االدب والتاريخ يف اعمال الدكتور
البخيت.
وقدم الأ �ستاذ يف كلية الهند�سة يف اجلامعة
الها�شمية ح�سن طنطاوي موجز ًا عن امل�شاريع
الهند�سية التي طرحت يف جامعة م� ؤتة خالل فرتة
رئا�سة الدكتور البخيت للجامعة.
وحتدث املدير ال�سابق للخدمات الزراعية يف
جامعة م� ؤتة طه الذنيبات عن الزراعة واحل�صاد
املائي يف جامعة م� ؤتة.
وتناول كل من عدنان ال�صاحلي وعبداهلل
الرقاد و�أكرم �شديفات مو�ضوع احل�صاد املائي يف
جامعة ال البيت.

إ��صدارات



جملة درا�سات يف علوم ال�شريعة والقانون

�صدر عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة العدد الثاين
من املجلد ال�ساد�س والثالثني من جملة درا�سات يف علوم
ال�رشيعة و القانون.
وا�شتمل العدد من املجلة التي ير�أ�س حتريرها الدكتور
عبد الكرمي الق�ضاة على جمموعة من الدرا�سات والبحوث يف
جمال علوم ال�رشيعة والقانون باللغة العربية.
فقدم الباحث يا�رس بن � إ�سماعيل بحث ًا بعنوان «�أ�سلوب
ال�رشط يف �صحيحي البخاري وم�سلم».
وقدم الباحث حممد حممود �أحمد الطرايرة بحث ًا

بعنوان «�أحكام اختالف امل�ضارب مع رب املال فيما يتعلق
بالت�رصفات والربح يف الفقه الإ�سالمي» .
بينما قدم الباحث عدنان م�صطفى خطاطبة درا�سة
بعنوان «مراحل النمو الإن�ساين و عوامله ومبادئه عند ابن
القيم» .
وقدمت الباحثة ردينا � إبراهيم ح�سني الرفاعي بحث ًا
بعنوان «الأ حكام الفقهية املتعلقة ب�صالة املعاقني �سمعي ًا
وقواعدها الفقهية» .
فيما قدم الباحث عدنان عبد الكرمي خليفات بحث ًا
بعنوان «قراءة يف قوله تعاىل (يدنني عليهن من جالبيبهن).
وقدم الباحثان فاطمة حممد الرفاعي وعبد اهلل علي
ال�صيفي بحث ًا بعنوان «اال�ستئناف� :أحكامه وتطبيقاته يف
العدة».
وقدم الباحث �أحمد � إبراهيم احلياري بحث ًا بعنوان
«االجتاهات احلديثة يف حتديد بدء مدة تقادم دعوى الفعل
ال�ضار» .
كما قدم الباحثان ردينا � إبراهيم ح�سني الرفاعي
وحممد حممود علي الطوالبة بحثا بعنوان «�أحكام الهجر
يف الفقه الإ�سالمي» .
وقدم الباحث عبا�س �أحمد الباز بحث ًا بعنوان «حكمة

البيئة العمرانية يف مدينة عمان

�صدر عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة كتاب جديد
للدكتور �سليم لفقيه اال�ستاذ يف ق�سم الهند�سة املعمارية
باجلامعة بعنوان «التوا�صل يف بنيوية البيئة العمرانية يف
مدينة عمان».
وا�شتمل هذا الكتاب الذي يقع يف حوايل ثالثمئة
�صفحة من القطع املتو�سط على خم�سة ع�رش بحث ًا علمي ًا
للدكتور الفقية تتناول ق�ضايا معمارية مت ن�رشها باللغة
العربية بني عامي  1987و .2008
فقد عالج البحث االول للدكتور لفقيه و�شاركه فيه
املهند�س جهاد الذياب اخل�صائ�ص الب�رصية واالدراكية
التي يوحي بها �شارع خالد بن الوليد يف جبل احل�سني يف
عمان.
بينما تناول البحث الثاين للم� ؤلف العوامل التطويرية
على اخل�صائ�ص الفراغية لل�شارع يف مدينة عمان.
وجاء البحث الثالث للدكتور الفقيه والدكتور علي
الغول بعنوان «الإحياء الثقايف واحلفاظ على الرتاث
املعماري يف االردن».

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

رئي�س التحرير :كمال فريج

اجتماعيات ،،،

ويف البحث الرابع ناق�ش الدكتور الفقيه مو�ضوع
التوا�صل يف بنيوية البيئة العمرانية ملنطقة ال�شمي�ساين يف
عمان.
وجاء البحث اخلام�س للم� ؤلف حتت عنوان «متغريات
ت�صميم وت�شكيل اال�سوار والبوابات المناط ال�شوارع يف
املناطق ال�سكنية واثرها يف الهوية الب�رصية لل�شارع يف
مدينة عمان».
اما البحث ال�ساد�س للدكتور الفقية والدكتور الغول
جاء بعنوان «امل�ضمون الثقايف يف احياء روح املكان
واالرتقاء بالبيئة العمرانية».
وعالج البحث ال�سابع الفكر املعماري املعا�رص من
وجهة نظر الدكتور الفقيه.
كما جاء البحث الثامن حتت عنوان «امل�سكن بني
املعا�رصة واحلداثة».
وجاء البحث التا�سع بعنوان «اعادة االهمية اىل روح
املكان واالرتقاء بالبيئة العمرانية».
وتناول البحث العا�رش للدكتور الفقية الواقع
والتطلعات لالقليمية يف العمارة املعا�رصة.
ويف البحث احلادي ع�رش طرح امل� ؤلف م�س�ألة �صياغة
واجهات املباين يف مدينة عمان.
وج��اء البحثان الثاين ع�رش والثالث ع�رش الدكتور
لفقيه وال��دك �ت��ور حم�م��ود االك �ي��اب��ي ب�ع�ن��وان «م�ق��وم��ات
تطور العمارة املعا�رصة» و «االجيال املعمارية يف القرن
الع�رشين».
وتناول البحث الرابع ع�رش مو�ضوع اال�ستثمار
يف اال�سكان واثره على تنمية البيئة العمرانية يف املدينة
االردنية.
اما البحث اخلام�س ع�رش فجاء بعنوان «االن�شاء يف
العمارة واملمار�سة املهنية».
الت�صوير الفوتغرايف:
�إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

امل�رشوعية االقت�صادية :مفهومها و�أثرها يف الفتوى
واالجتهاد» .
وقدم الباحث يا�رس يو�سف اخلاليلة بحث ًا بعنوان
«الطبيعة القانونية اللتزامات الدول الأ طراف يف منظمة
التجارة العاملية» .
فيما قدم الباحث � إ�سماعيل حممد الربي�شي بحث ًا
بعنوان «�سد الذرائع و عالقته بال�سيا�سة ال�رشعية».
وقدم الباحثان حممد عواد ال�سكر و علي جمعة
الرواحنة بحث ًا بعنوان «�أحكام اجلودة يف الفقه الإ�سالمي
البيع �أمنوذجاً» .
بينما قدم الباحثان حممد �أمني املنا�سبة وحممد
عواد ال�سكر بحث ًا بعنوان «ت�رصفات الويل يف مال ال�صغري
(العبادات املالية �أمنوذجا).
وقدم الباحث عبد اهلل حممد ربايعة بحث ًا بعنوان
«�أحكام انتهاء الو�صاية يف الفقه الإ�سالمي».
فيما قدم الباحث وائل حممد عربيات بحث ًا بعنوان
«نظرية العذر عند احلنفية و�أثرها يف عقد اال�ست�صناع».
وقدم الباحث ا�سماعيل حممد الربي�شي بحث ًا بعنوان
«وقت � إثارة الدفع يف الفقه الإ�سالمي والقانون درا�سة
مقارنة» .
وقدم الباحث جهاد حممد في�صل الن�صريات بحثا
بعنوان «منهج القر�آن الكرمي يف النهي عن � إتباع الهوى» .

ترفيعات
مت نقل ال�سيد فوزي عليان م�ساعد مدير حمطة معهد
البحوث والتدريب والإر�شاد والتعليم الزراعي
� إىل الفئة الأ وىل.
مت نقل ال�سيدة ميادة ال�صمادي املوظفة يف مركز
احلا�سوب � إىل الفئة الأ وىل.
مت نقل ال�سيد علي �شقرة م�ساعد مدير دائرة الرواتب،
� إىل الفئة الأ وىل.

ترقيات
متت ترقية الدكتور �صالح ال�شرايعة عميد كلية نظم
وتكنولوجيا املعلومات/العقبة � إىل رتبة �أ�ستاذ.
متت ترقية الدكتور عزمي حمافظة من كلية الطب
� إىل رتبة �أ�ستاذ.
متت ترقية الدكتور معاذ ال�صمادي من كلية الطب،
� إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتورة فريال هياجنة من كلية التمري�ض
� إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
تهاين
�أقيم حفل زفاف ال�سيد علي ال�شوابكة ،املوظف يف
كلية العلوم.
رزقت ال�سيدة �أمل الهياجنة ،املوظفة يف كلية الطب،
مبولود �أ�سمته ب�شار.
رزق ال�سيد اجمد مو�سى غنامية ،املوظف يف الربيد
املركزي ،مبولود �أ�سماه يو�سف.
تعاز
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور في�صل الرفوع
الأ �ستاذ بق�سم العلوم ال�سيا�سية يف كلية الآداب.
انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�سيد علي الغويري
املوظف يف كلية الدرا�سات العليا .
انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل �شقيقة الدكتور عبدالقادر
عابد الأ �ستاذ بق�سم اجليولوجيا كلية العلوم.
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