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ن�شرة �إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة أالردنية ❖ العدد  ❖ 445كانون الثاين  2010م ❖ �صفر 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون

ت�شكيل فـرقٍ طالبية دائمـة
لدعــم الهيئـــة اخلرييـــة الها�شميـــة

الدكتور الكركي ي�ستقبل العميان

و�أكد الدكتور الكركي خالل لقائه يف مكتبه الأ مني
اجلامعة � -أ�شاد رئي�س اجلامعة الدكتور خالد
الكركي بالدور البارز الذي تقوم به الهيئة اخلريية الأ ردنية العام للهيئة �أحمد العميان ا�ستعداد اجلامعة لتقدمي كافة
الها�شمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي الإ�سالمي �أ�شكال الدعم املنا�سب للهيئة التي تعترب �أمنوذجا �أردني ًا
لإظهار الوجه الإن�ساين امل�رشق للأ ردن بقيادته الها�شمية .فريد ًا يف العطاء الإن�ساين على امل�ستوى العاملي ترجمة

لر� ؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين يف تقدمي امل�ساعدات
العينية ل�شعوب �شقيقة و�صديقة تعر�ضت حلاالت زالزل
وفي�ضانات وجفاف وتدفق الجئني نتيجة املحن واحلروب
والكوارث الطبيعية.
ودعا الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�رضه
نائبا رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح جرار والدكتور
ب�شري الزعبي وعميد معهد العمل االجتماعي الدكتور
حمود عليمات ورئي�س احتاد طلبة اجلامعة معتز ال�سعود  
الهيئة للإفادة من طاقات طلبة اجلامعة يف العمل التطوعي
مل�ساندة ودعم املهام التي تقوم بها الهيئة خدمة لر�سالة
الأ ردن امل�ضيئة على امل�ستوى العاملي .و�أوعز الدكتور
الكركي ملعهد العمل االجتماعي واحتاد الطلبة بت�شكيل
فرق تطوعية دائمة للتعاون مع الهيئة م� ؤكد ًا ا�ستعداد
اجلامعة لإعداد جمموعات من طلبة الكليات الطبية للعمل
حتت مظلة القوات امل�سلحة والهيئة يف �أماكن الواجب
الإن�ساين.
بدوره عر�ض العميان االجنازات املرتاكمة للهيئة
ون�شاطاتها الإن�سانية يف العديد من الدول التي تعر�ضت
لكوارث طبيعية وب�رشية.
و�أ�شار � إىل اهتمام الهيئة بالتعاون مع اجلامعة لتنفيذ
براجمها املبنية على النظرة الإن�سانية ال�شاملة.

ح�صول ( )19ع�ضو هيئة تدري�س على مكاف�آة البحث العلمي

اجلامعة  -منحت اجلامعة ( )19ع�ضو هيئة تدري�س
مكاف�أة على متيزهم يف �ش� ؤون البحث العلمي.
و�أعلن رئي�س جلنة اختيار �أع�ضاء هيئة التدري�س ا�سماء
اال��س��ات��ذة ال��ذي��ن تنطبق عليهم��    ش�روط احل���ص��ول على
املكاف�أة التي اقرها   جمل�س العمداء العام املا�ضي و ت�ساوي
تكليف ع�ضو الهيئة التدري�سية بثالث �ساعات تدري�سية ملن
تنطبق عليه خم�سة من ال�رشوط ال�سبعة التالية لف�صلني
درا�سيني.
وق��ال رئي�س اللجنة الدكتور عبد الكرمي الق�ضاة � إن
املكاف�أة التي �أقرها املجل�س العام املا�ضي تهدف � إىل حتفيز
�أع�ضاء هيئة التدري�س لتن�شيط البحث العلمي خ�صو�ص ًا
الذي يخدم قطاعات تنموية وطنية � إ�ضافة � إىل حوافز �أخرى
تعطى للباحثني املتميزين ب�رشوط �أخرى.
وحددت اللجنة �رشوط املكاف�أة بن�رش بحثني على الأ قل يف
تلك ال�سنة الدرا�سية يف جمالت تعتمدها اجلامعة �أو ن�رش كتاب
معتمد لغايات الرتقية �أو ت�سجيل براءة اخرتاع �أو احل�صول
على منحة مدعومة من خارج اجلامعة ،على �أن تعك�س �أبحاث
املتقدم خالل خدمته يف اجلامعة خدمة املجتمع �أو تعك�س انه
جزء من فريق بحث علمي خارج �شعبته �أو ق�سمه �أو كليته
�أو اجلامعة وان تكون ترقيته كع�ضو هيئة التدري�س املتقدم
قد متت خالل املدة املن�صو�ص عليها يف الأ نظمة والتعليمات
النافذة يف حينه بحيث ال يزيد موعد ا�ستحقاق الرتقية على
�ستة �شهور عن املوعد املحدد للرتقية.

وفيما يلي �أ�سماء اع�ضاء هيئة التدري�س الذين حققوا
خم�سة ��شروط من �سبعة ��شروط على الأ ق��ل العام احلايل
البالغ عددهم ( )19ع�ضو ًا من �أ�صل ( )36ع�ضو هيئة
تدري�س تقدموا للح�صول على املكاف�أة وهم:
الدكتور معت�صم احلوامدة كلية ال�صيدلة والدكتور
حممد مبارك كلية العلوم والدكتور ن�ضال الفيومي كلية
الأ ع �م��ال والدكتور أ�م�ي�ن خري�سات كلية ط��ب الأ �سنان
ال��دك �ت��ور ه��اين خ ��وري كلية ال�ع�ل��وم وال��دك �ت��ور يو�سف
احلياري كلية ال�صيدلة والدكتور حممد بني يون�س كلية
الآداب والدكتور عبد اهلل العبادي كلية الطب والدكتور
يا�رس الب�ستنجي كلية ال�صيدلة والدكتور �صالح الدين
أ�ب��و ال��رز كلية ال�صيدلة والدكتور ط�لال أ�ب��و رجيع كلية
ال�صيدلة والدكتور توفيق العنرتي كلية الزراعة والدكتور
�أحمد املومني كلية الزراعة والدكتور حامد التكروري كلية
الزراعة والدكتور ر�ضا �شبلي كلية الزراعة والدكتوره �أمل
البكري كلية ال�صيدلة والدكتور �أمين حمدان كلية التمري�ض
والدكتور حممد خري�سات كلية الآداب والدكتور حممود
عالوي كلية العلوم.
ي���ش��ار � إىل �أن ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي أ���ش�رف��ت ع�ل��ى اخ�ت�ي��ار
أ�ع���ض��اء هيئة التدري�س ل�ه��ذه امل�ك��اف��أة �ضمت � إىل جانب
الدكتورالق�ضاة ،ك ًال من الدكتور ف�� ؤاد كتانه والدكتور
�سالمة طنا�ش وال��دك�ت��ور يعقوب ار�شيد وال��دك�ت��ور عبد
اللطيف �أبو دلهوم.
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البخيت الو�سام تقدير ًا لعطائه املتميز و�سريته
ال�سفرية الفرن�سية تقلد
الطويله التي ات�صفت بتحقيق اجنازات علمية
وبحثية متقدمة.
البخيت و�سام فار�س للآ داب والفنون
وخ�ل�ال احل�ف��ل ال ��ذي اق�ي��م يف م�ق��ر �إق��ام��ة
ال�سفرية الفرن�سية بعمان ا��ش��ادت ال�سفرية
مب�سرية الدكتور البخيت العلمية والبحثية الذي
توىل اع��داد درا�سات متخ�ص�صة لبالد ال�شام
�ساهمت يف اث��راء املكتبة العربية مبعلومات
وافية حول النواحي التاريخية واالقت�صادية
واملالية والعمرانية واالجتماعية لبالد ال�شام.
ب��دوره اعرب الدكتور البخيت عن تقديره
للحكومة الفرن�سية على منحه ه��ذا الو�سام
م�شيدا بامتداد عالقات ال�صداقة التاريخية
القائمة بني االردن وفرن�سا يف خمتلف املجاالت
خ�صو�صا التعليمية منها.
وتوىل الدكتور البخيت منا�صب �أكادميية
رفيعة منها رئي�س جلامعة م��ؤت��ة وم� ؤ�س�س
ورئ �ي ����س جل��ام�ع��ة �آل ال�ب�ي��ت ون��ائ��ب لرئي�س
ال�سفرية الفرن�سية تقلد الدكتور البخيت الو�سام
اجلامعة الأ ردنية وعميد للبحث العلمي و�أ�ستاذ
اجلامعة  -ق�ل��دت ال�سفرية الفرن�سية يف و�ساما رفيع امل�ستوى م��ن رتبة «ف��ار���س» يف للتاريخ ا إل��س�لام��ي وم� ؤ�س�س ملركز الوثائق
عمان «ك��ورت برويز» رئي�س جلنة تاريخ بالد الآداب والفنون.
واملخطوطات يف اجلامعة االردن�ي��ة � إىل جانب
ال�شام يف اجلامعة الدكتور حممد عدنان البخيت
وم�ن�ح��ت احل �ك��وم��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ال��دك�ت��ور عمله احلايل كرئي�س للجنة تاريخ بالد ال�شام.

اعتمـــاد برنامـــج
ماج�ستيـــر �صحافـــة يف اجلامعـــة
اجلامعة  -وافق جمل�س هيئة االعتماد يف
جل�سته الأ خرية على اعتماد برنامج املاج�ستري
تخ�ص�ص «ال�صحافة والإعالم احلديث» ،املقدم
م��ن اجل��ام�ع��ة الأ ردن��ي��ة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع معهد
الإعالم الأ ردين ،نظرا لأ همية مهنة ال�صحافة
واالع�لام ،وحاجة ال�سوق املحلي � إىل كفاءات
مميزة من حملة ال�شهادات العليا يف هذا املجال،
وفق بيان �صحايف �صادر عن الهيئة.
و أ�ك� ��د رئ �ي ����س ال�ه�ي�ئ��ة ال��دك �ت��ور اخليف
ال�ط��راون��ة يف اجلل�سة ال�ت��ي ع�ق��دت برئا�سته
�أخريا ،حر�ص الهيئة على اال�ستمرار يف تطوير
م�ستوى �أدائها ،للو�صول اىل م�ستوى التميّز.
وب�ي�ن لأ ع �� �ض��اء امل�ج�ل����س رغ �ب��ة ال�ه�ي�ئ��ة يف
امل�شاركة بجائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأ داء
احلكومي وال�شفافية ،التي جاءت لت� ؤكد اهتمام
جاللة امللك بامل� ؤ�س�سات احلكومية ،وحتفيزها
لتح�سني م�ستوى �أدائها واالرتقاء به.
وناق�ش املجل�س طلبات االعتماد اخلا�ص
املقدمة م��ن بع�ض م� ؤ�س�سات التعليم العايل
الر�سمية واخلا�صة ،بحيث اطلع على تقارير

اللجان املكلفة بدرا�سة ه��ذه الطلبات ،وبعد
درا��س�ت�ه��ا وت��دق�ي�ق�ه��ا ،وال��وق��وف ع�ل��ى م��دى
التزامها مبعايري االعتماد وتعليماته.
وقرر املجل�س اعتماد تخ�ص�صات الهند�سة
الطبية احليوية واملدنية والكيميائية يف جامعة
ال�ع�ل��وم والتكنولوجيا الأ ردن �ي��ة وتخ�ص�ص
العلوم املالية وامل�رصفية يف جامعة جدارا.
وث��ب��ت امل �ج �ل ����س ال �ط��اق��ة اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة
لتخ�ص�صات � إدارة الأ عمال ونظم املعلومات
االدارية وهند�سة االت�صاالت والإلكرتونيات يف
جامعة الأ مرية �سمية للتكنولوجيا ورفع الطاقة
اال�ستيعابية العامة يف هذه اجلامعة اىل 1881
طالباً ،منهم  1782ل�برام��ج البكالوريو�س،
و 99لربامج الدرا�سات العليا.
وق� ��رر امل�ج�ل����س ت�شكيل جل�ن��ة م��ن ذوي
االخ �ت �� �ص��ا���ص.الع �ت �م��اد ت�خ���ص����ص �شبكات
احلا�سوب يف جامعة البرتا .كما ق��رر ت�أجيل
النظر يف رفع الطاقة اال�ستيعابية اخلا�صة لبع�ض
التخ�ص�صات اىل ح�ين ا�ستكمال اجلامعات
ملتطلبات معايري االعتماد اخلا�ص.

ت�شكيل جمل�س �إدارة
حا�ضنة الأ عمال الزراعية
ال�صناعيــة يف «الأ ردنيــة»

اجلامعة  -ق��رر رئي�س اجلامعة الدكتور
خالد الكركي ت�شكيل جمل�س ادارة حا�ضنة
االعمال الزراعية – ال�صناعية يف اجلامعة على
النحو التايل:
عميد كلية الزراعة رئي�س ًا وع�ضوية كل من
مدير حا�ضنة االعمال الزراعية – ال�صناعية,
عميد البحث العلمي يف اجل��ام�ع��ة ,م��دي��ر عام
م��ؤ��س���س��ة ت�شجيع اال��س�ت�ث�م��ار ,م��دي��ر غرفة
�صناعة االردن الدكتور زكي االيوبي ,مديرة
مديرية الدعم االفقي ال�سيدة هناء العريدي
ممث ًال عن امل� ؤ�س�سة االردنية لتطوير امل�شاريع
االقت�صادية ,باال�ضافة اىل رئي�س ق�سم الهند�سة
ال�صناعية يف اجلامعة .
ي��ذك��ر ان حا�ضنة االع �م��ال ال��زراع �ي��ة–
ال�صناعية ت�أ�س�ست عام 2005بهدف امل�ساعدة
يف ت�ط��وي��ر االف� �ك ��ار ال��ري��ادي��ة ذات الطبيعة
الزراعية ال�صناعية وحتويلها اىل م� ؤ�س�سات,
ودعم الرياديني للبدء يف ان�شاء م� ؤ�س�سات اعمال
خا�صة بهم وخلق فر�ص عمل.

وفـــود



ملقة الدكتور خو�سيه ماريا.
جامعة ملقة ا إل�سبانية
وجرى خالل اللقاء بحث ومناق�شة �آليات
توثيق التعاون بني اجلامعتني من خالل
تتطلع للتعاون مع «الأ ردنية»
� إبرام مذكرة تفاهم تركز م�ضامينها على
تبادل زيارات �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة
و� إجراء م�شاريع البحوث والدرا�سات ذات
االهتمام امل�شرتك.
و�أ�شار �أع�ضاء الوفد ال�ضيف � إىل تطلع
جامعة ملقة بالتعاون مع مركز درا�سات
املر�أة يف «الأ ردنية» الذي يزخر مبعلومات
وخربات مهمة يف �ش� ؤون املر�أة وتنمية
الوعي بق�ضاياها.
وعر�ض الدكتور جرار للوفد ال�ضيف
التطورات التي �شهدتها اجلامعة خ�صو�ص ًا
يف التو�سع يف � إن�شاء الكليات واملراكز
البحثية واهتمامها باالنفتاح على اجلامعات
العلمية.
الدكتور جرار يتو�سط وفد ًا �أكادميياً من جامعة ملقة الإ�سبانية
و�أكد اجلانبان عمق العالقات الأ ردنية
اجلامعة � -أبدت جامعة ملقة الإ�سبانية
جاء ذلك لدى لقاء نائب رئي�س اجلامعة اال�سبانية التي لها تاريخ طويل وحافل
رغبتها بفتح �أبواب ومد ج�سور التعاون مع الدكتور �صالح جرار يف مكتبه وفد ًا �أكادميي ًا يف االحرتام املتبادل والتعاون يف خمتلف
اجلامعة الأ ردنية.
برئا�سة رئي�س ق�سم االقت�صاد يف جامعة امليادين االقت�صادية والتعليمية والتجارية.

بحث التعاون العلمي
مع ا إلحتاد الفلكي الدويل ووكالة نا�سا الأ مريكية
والإحتاد ووكالة نا�سا يف ميادين العلوم الفلكية.
واطلع الدكتور عرفة ال�ضيفني على االهتمام
الذي توليه اجلامعة بدرا�سة علوم الفلك من خالل
امل�شاركة يف امل� ؤمترات العلمية وتوجيه الباحثني
لإجراء بحوث ودرا�سات متخ�ص�صة يف علم الفلك
والف�ضاء.
ورح��ب الدكتور عرفة بالتعاون مع ا إلحت��اد
الفلكي ووك��ال��ة نا�سا يف جم��ال ت�ب��ادل املعلومات
واال�ستفادة من خرباتهم م�شري ًا � إىل انفتاح اجلامعة
على اجلامعات وامل� ؤ�س�سات العلمية العاملية.
بدورهما �أ�شار ال�ضيفان � إىل �أهمية زيارتهما
للمملكة للإطالع على جتربة اجلامعات الأ ردنية
يف جمال علوم الف�ضاء والفلك م� ؤكدين اهتمامهما
ب�ف�ت��ح آ�ف� ��اق ال �ت �ع��اون م��ع امل��ؤ��س���س��ات العلمية
الدكتور عرفة يتو�سط هوفمان ويليامز
الأ ردنية.
ح�رض اللقاء الأ م�ين العام ل� إل�حت��اد العربي
اجل��ام��ع��ة  -ب�ح��ث ن��ائ��ب رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة هبل يف �أمريكا الدكتور «روبرت ويليامز» ورائد
الدكتور �ضياء ال��دي��ن عرفة خ�لال لقائه رئي�س وكالة الف�ضاء الأ مريكية نا�سا الدكتور «جيفري لعلوم الف�ضاء والفلك الدكتور عوين اخل�صاونة
ا إلحت��اد الفلكي ال��دويل وامل�رشف على تل�سكوب ه��وف�م��ان» �أوج ��ه ال�ت�ع��اون املمكنة ب�ين اجلامعة وعدد من ر� ؤ�ساء الأ ق�سام الأ كادميية يف اجلامعة.

وفـــود



الزعبـــي  :خطط وبرامـــج لتنميــة
وتطويـــر احلـــرم اجلامعـــي يف العقبـــة

من مباحثات اجلامعة مع جمموعة التداول للت�صنيع و�إدارة امل�شاريع يف العقبة

اجلامعة � -أكد نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
ب�شري الزعبي �أن لدى اجلامعة خطط ًا وبرامج
لتنمية وتطوير احلرم اجلامعي يف العقبة.
و�أ�ضاف خالل لقائه يف مكتبه الرئي�س التنفيذي
ملجموعة التداول للت�صنيع و� إدارة امل�شاريع يف
العقبة بربرة اجلابر �أن اجلامعة �أجنزت خمططات
روعي يف ت�صاميمها التكيف مع طبيعة املنطقة
وتوفري بيئة خ�صبة للتعلم والبحث العلمي.

جمل�س نقابة املمر�ضني
يزور كلية التمري�ض

اجلامعة  -زار نقيب املمر�ضني واملمر�ضات
والقابالت القانونيات خالد �أبو عزيزة يرافقه
�أع�ضاء جمل�س النقابة كلية التمري�ض التقى
خاللها عميدة الكلية الدكتورة � إنعام خلف.
واطلعت الدكتورة خلف الوفد ال�ضيف
التطورات التي �شهدتها الكلية وخططها
وبراجمها التدري�سية والبحثية والتدريبية
ور� ؤيتها امل�ستقبلية لتهيئة الفر�ص �أمام اخلريجني
لإك�سابهم مهارات علمية وعملية متقدمة.
بدوره �أ�شار �أبو عزيزة خالل اللقاء الذي
ح�رضه �أع�ضاء هيئة التدري�س � إىل الأ ن�شطة العلمية
التي تقوم بها النقابة واهتمامها ب� إيجاد �آليات
لتوثيق التعاون بني النقابة واجلامعات الأ ردنية.
وجرى خالل اللقاء حوار حول م�ستقبل مهنة
التمري�ض وال�سبل الكفيلة حلل العقبات التي
تواجه اخلريجني من طلبة كليات التمري�ض يف
اجلامعات الأ ردنية.

وتنفذ املجموعة م�شاريع طموحة يف ميادين
الإلكرتونيات والطاقة املتجددة واملزارع ال�صحية
واال�ستفادة من مياه البحر يف ري املزروعات التي
تقام يف بيوت زجاجية ما تعترب م�صادر مهمة يف
توفري الطاقة ونقل املياه.
ورحب الدكتور الزعبي ب� إقامة عالقات
علمية مع املجموعة من خالل تبادل اخلربات
التكنولوجية وتدريب طلبة اجلامعة يف العقبة يف

�أق�سام وخمتربات املجموعة ان�سجام ًا مع ر�سالة
اجلامعة الرامية � إىل االنفتاح على امل� ؤ�س�سات
الوطنية الرائدة.
وعر�ض كل من عميد كلية الزراعة الدكتور
عمر كفاوين وعميد معهد البحوث والتدريب
والإر�شاد والتعليم الزراعي يف الأ غوار الو�سطى
الدكتور ر�ضا اخل��وال��دة وم��دي��ر مركز الطاقة
الدكتور احمد ال�سالمية خ�لال اللقاء ر� ؤيتهم
حول جماالت التعاون بني اجلامعة واملجموعة
خ�صو�ص ًا يف م�ي��ادي��ن اال��س�ت�ف��ادة م��ن الطاقة
ال�شم�سية لتدفئة وت�بري��د ال�ب�ي��وت ال��زراع�ي��ة
وال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة يف حتلية م�ي��اه البحر لري
املزروعات.
ب��دوره��ا ق��دم��ت اجل��اب��ر ��شرح� ًا ح��ول طبيعة
أ�ع�م��ال املجموعة التي لديها اهتمامات لتطوير
ا�ستخدامات الطاقة وامل �ي��اه وال��زراع��ة م�شرية
� إىل انتاج خمتربات تعليمية متقدمة يف جماالت
ال�ضوء وتقنيات الليزر واللغات و�أنظمة املراقبة
واحلماية.
و�أ�شارت � إىل ا��س�ت�ع��داد امل�ج�م��وع��ة لتقدمي
خ�برات�ه��ا لطلبة اجل��ام�ع��ة يف العقبة يف امل�ي��ادي��ن
العلمية والبحثية.

بحث التعاون بني»الأ ردنية»
وجامعة جورج ما�سون الأ مريكية
اجلامعة  -بحث نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور ب�شري الزعبي خالل لقائه يف مكتبه
وفد ًا من جامعة «جورج ما�سون» الأ مريكية
الذي �ضم عميد كلية الإدارة الدكتور «جورج
هادوك» ونائبه الدكتورة «الي�سون �أوبريان»
� إمكانية � إبرام مذكرة تعاون بني اجلامعتني.
و�أ�شار الدكتور الزعبي � إىل اهتمام اجلامعة
بفتح �أبواب التعاون مع اجلامعات العاملية
لتطوير خططها وبراجمها التعليمية والبحثية
لتتنا�سب مع التطورات العلمية املت�سارعة على
امل�ستوى العاملي.
وتركزت املباحثات التي �أجراها الدكتور
الزعبي مع الوفد ال�ضيف على توثيق التعاون
العلمي خ�صو�ص ًا يف برامج الإدارة والأ عمال
والتمويل واالقت�صاد.

و�أعرب اجلانبان عن تطلعهما لإيجاد �آليات
منا�سبة لتوفري فر�ص االت�صال بني الباحثني
والطلبة يف اجلامعتني بهدف تبادل الآراء
واخلربات واملعلومات العلمية ذات االهتمام
امل�شرتك.
ورحب الدكتور الزعبي خالل اللقاء
الذي ح�رضه نائب عميد كلية الدرا�سات
العليا الدكتور حممد �أبو ن�صار ورئي�س ق�سم
� إدارة الأ عمال الدكتور �سامر الدحيات ب� إقامة
عالقات م�شرتكة مع جامعة «جورج ما�سون»
التي حتظى ب�سمعة طيبة لدى الأ و�ساط العلمية
العاملية.
و�أبدى �أع�ضاء الوفد رغبة اجلامعة بفتح
قنوات التعاون مع «الأ ردنية» يف ميادين التبادل
الطالبي و� إجراء البحوث العلمية امل�شرتكة.

إ��ضاءات



«العلـوم الرتبويـة»
تدر�س �إمكانيــة �إن�شــاء مركــز تدريــب
� إ�سهامات اجلامعة بتنمية م�رشوع «دكتور
لكل مدر�سة» � إىل تزويد املعلمات امل�شاركات
باملعلومات الكافية حول عمليات التعليم
والبحث والتدريب والت�أهيل.
و�أ�شار عميد الكلية الدكتور يو�سف قطامي
� إىل �أهمية انفتاح الكلية على امل� ؤ�س�سات
الرتبوية الأ ردنية بغر�ض تبادل اخلربات التي
من �شانها النهو�ض بقطاع الرتبية والتعليم.
ولفت � إىل �أن � إدارة الكلية تعكف حاليا على
درا�سة امكانية ان�شاء مركز تدريب تربوي
متخ�ص�ص لرفد العاملني يف جهاز الرتبية
والتعليم ب�أخر امل�ستجدات الرتبوية.
وقدمت خالل الور�شة التي ا�رشف على
تنظيمها الدكتور منيف قطي�شات �أوراق
عمل متخ�ص�صة حيث �سلط الدكتور رمزي
البوابة الرئي�سية لكلية العلوم الرتبوية
هارون ال�ضوء على حمور الإدارة ال�صفية     
اجلامعة � -شارك �أع�ضاء هيئة تدري�س من الأ �سا�سية للبنات التابعة ملديرية تربية عمان والدكتور � إبراهيم ال�رشع على طرائق التدري�س
احلديثة يف حني تناول الدكتور حيدر ظاظا
كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة يف تنظيم الثانية.
وهدفت الور�شة التي عقدت يف � إطار حمور التقومي يف امل�سارات التعليمية.
ور�شة عمل ملعلمات مدر�سة خديجة �أم امل� ؤمنني

الدكتور �أبو كركي يحا�ضر حول الو�ضع الزلزايل
يف املنطقة مقارنة مع العامل
اجلامعة  -بدعوة من رئي�س و�أع�ضاء
الهيئة الأ دارية للنادي االورثوذك�سي و�ضمن
ان���ش�ط��ة ال�ل�ج�ن��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة يف النادي أ�ل�ق��ى
الدكتور جنيب ابو كركي ا�ستاذ اجليوفيزياء
وعلم ال��زالزل يف ق�سم اجليولوجيا البيبئية
والتطبيقية يف اجلامعة حما�رضة يف النادي
ا�ستعر�ض فيها الو�ضع الزلزايل يف منطقتنا
م �ق��ارن��ة م��ع امل �ن��اط��ق ال��زل��زال �ي��ةاالخ��رى يف
العامل.
وقال ميكن ت�صنيف منطقتنا �ضمن مناطق
الن�شاط الزلزايل املعتدل ن�سبيا حيث ميكن ان
حت�صل زالزل م� ؤثرة وامنا على فرتات زمنية
متباعدة وت�أثريات تدمريية تعتمد على مواقع
ح�صول ال��زالزل وق��رب او بعد ه��ذه املواقع
عن املدن الرئي�سة واملناطق امل�أهولة بال�سكان
وج�ه��وزي��ة ال�سكان وال�سلطات يف جم��االت
التعامل و ادارة الكارثة وعلى كل الأ ح��وال
تبقى ال�سمة الرئي�سة للن�شاط ال��زل��زايل يف
منطقتنا هي االعتدال غالبا اذ �شعر الكثري من

املواطنني بهزات ار�ضية خفيفة خالل العقود
ال�سابقة امنا مل يكن لتلك الهزات بحمد اهلل
ت � أ�ث�يرات كارثية ت��ذك��ر كتلك ال�ت��ي ت�شهدها
وعلى ف�ترات زمنية متقاربة تعد بال�سنوات
مناطق جماورة ملنطقتنا كرتكيا او ايران.
و�أ�ضاف �أن اجلديد يف مو�ضوع احلركات
االر� �ض �ي��ة يف منطقتنا ه��وم��ا يح�صل حاليا
مبحيط البحر امل�ي��ت م��ن ظ��واه��ر ن��اجت��ة عن
االن�خ�ف��ا���ض امل�ت���س��ارع مل�ستوى امل �ي��اه وه��ي
ظ��واه��ر ل�ه��ا ت � أ�ث�ي�رات جيولوجية معروفة
تتمثل بح�صول انهيارات تدعى باالنهيارات
اخل�سفية وه��ي �شائعة يف مناطق ع��دي��دة يف
العامل كفلوريدا وتك�سا�س يف الواليات املتحدة
االمريكية وا�صبحت اي�ضا �شائعة ومتزايدة
يف منطقة البحر امليت.
وبني الدكتور �أبو كركي انه بد أ� التحذير
من هذه الظواهر منذ منت�صف الت�سعينيات من
القرن املا�ضي علما بانه يتابع هذه الظواهر
بالدرا�سة منذ عام  1991ويف اخلال�صة انها

ظواهر ميكن ر�صدها ومتابعة تطوراتها
وتوقع املناطق املر�شحة ال�ستفحالها بدقة
وذل��ك م��ن خ�لال ا��س�ت�خ��دام تقنيات مراقبة
ال�ت���ش��وه��ات واحل��رك��ات االر� �ض �ي��ة احلديثة
با�ستخدام م�صورات االقمار وعلى االخ�ص
تلك امل�ستندة اىل تقنيات وبيانات التداخل
ال ��راداري وه��ي درا��س��ات جنريها بالتعاون
مع زمالء من معهد لييج الف�ضائي يف بلجيكا
وتو�صلنا بالتعاون معهم اىل اق�تراح نظام
لالنذار املبكر يفيد التخاذ االجراءات الوقائية
املنا�سبة قبل ح�صول االن�ه�ي��ارات يف بع�ض
امل�ن��اط��ق احل�سا�سة مبنطقة البحر امل�ي��ت مت
تو�ضيح مركبات نظام االن��ذار املبكر يف عدد
من االبحاث املن�شورة يف دوريات علمية دولية
متخ�ص�صة.
وخالل املحا�رضة عر�ضت �صور مقارنة
تبني تطور ظواهر االنهيارات عرب العقدين
امل��ا��ض�ي�ين وع�لاق��ة ت�ل��ك االن �ه �ي��ارات ببع�ض
ال�صدوع الزلزالية يف املنطقة.

إ��ضاءات



مركز متخ�ص�ص
ملر�ضى القلب يف م�ست�شفى اجلامعة

زهاء � 23ألف مري�ض راجع عيادات �أمرا�ض القلب عام 2009

اجل��ام��ع��ة  -ي� �ب ��د أ� م���س�ت���ش�ف��ى اجل��ام �ع��ة
با�ستقبال مر�ضى القلب يف املوقع اجلديد داخل
حرم امل�ست�شفى يف مبنى الطوارئ مب�ساحة تقدر
بـحوايل ( )2000مرت مربع والذي ي�ضم :
 عيادات القلب وجراحته للكبار والأ طفال. التجهيزات اخلا�صة ب��ا إلج��راءات التي تعملللمر�ضى مثل (االيكو ،فح�ص اجلهد ،تخطيط
القلب ،وت�صوير القلب عن طريق املريء ،وغريها
من الأ جهزة املتطورة.
وي �ت��م جت�ه�ي��ز امل��رك��ز ب�ج�ه��ازي��ن للق�سطرة

وغرفتي ج��راح��ة قلب ووح��دت��ي عناية م��ر ّك��زة
له� ؤالء املر�ضى وغرفة � إنعا�ش  وغرف للمر�ضى
املنومني.
ويبلغ عدد الأ ��سرّة اجلديدة له� ؤالء املر�ضى
خم�سة و�أربعني �رسير ًا .
وذك ��ر م��دي��ر ع��ام امل�ست�شفى ال��دك �ت��ور عبد
ال�ك��رمي الق�ضاة �أن ه��ذه اخل�ط��وه يف افتتاح هذا
املركز املتخ�ص�ص ج��اءت � إدراك� � ًا من م�ست�شفى
اجلامعة للدور املناط به يف جماالت التحديث على
خمتلف ال�صعد الطبيّة والإدارية وتقدمي اخلدمات

«�أردنية العقبة»
حتتفـــــــل «بيــــــــــوم ال�شجـــــــرة»
اجل��ام�ع��ة  -اح�ت�ف�ل��ت اجلامعة
يف ال �ع �ق �ب��ة ب��ي��وم ال �� �ش �ج��رة حيث
�شارك حمافظ العقبة الدكتور زيد
زري �ق��ات وع��دد م��ن م ��دراء ال��دوائ��ر
الر�سمية وممثلو الفعاليات ال�شعبية
يف املحافظة أ���سرة اجلامعة بغر�س
الأ �شجار يف احلرم اجلامعي.
و أ�� � � �ش� � ��ار ع� �م� �ي ��د ك� �ل� �ي ��ة ن �ظ��م
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات ال��دك�ت��ور
�صالح ال�رشايعه يف كلمة �ألقاها � إىل
�أهمية ه��ذه املنا�سبة التي ترمز � إىل

اخلري والعطاء وت�شكل حافز ًا لطلبة
اجلامعة للمحافظة على جماليات
جامعتهم الفتية.
و أ�ك��د اهتمام اجلامعة بتو�سيع
مظلة ورق�ع��ة امل�ساحات اخل�رضاء
يف احل ��رم اجل��ام�ع��ي ب�ه��دف جتميل
الأ م��اك��ن املحيطة مب�ب��اين الكليات
واملحافظة على البيئة اجلامعية.
ي�شار � إىل �أن اجلامعة الأ ردنية د�أبت
�سنوي ًا االحتفال بيوم ال�شجرة لتعزيز
االرتباط باالر�ض االردنية املباركة.

الطبيّة والعالجيّة املتميزة جلميع فئات املر�ضى
وم��ر��ض��ى القلب على وج��ه اخل�صو�ص م�شري ًا
� إىل �أن هذا املركز املتخ�ص�ص بجراحة و�أمرا�ض
القلب وال�رشايني �سي�ضيف حوايل (� )50رسير ًا
جديد ًا للم�ست�شفى و�سيلبي احتياجات مر�ضى
ال�ق�ل��ب ال��ذي��ن ك��ان��ت ت�ت��م معاجلتهم يف ع �ي��ادات
القلب املوزعة بني �أكرث من ق�سم من �أق�سام مبنى
العيادات اخلارجية واملبنى الرئي�سي.
كما �أن املركز �سيقدم خدمة � إدخال املر�ضى
داخل منامات متخ�ص�صة بنف�س املركز يف الغرف
ال�ت��ي ا�ستحدثها ل�ه��ذه ال�غ��اي��ة مم��ا �سيوفر على
املري�ض الكثري من الوقت واجلهد واخل�صو�صية
والتي كان ي�ستلزم منه يف ال�سابق ب�سبب توزع
�أماكن عيادات وخمتربات القلب.
و�أ�ضاف الدكتور الق�ضاة ب�أن املركز يحتوي
على كادر طبي من اال�ست�شاريني املتخ�ص�صني وعلى
درج��ة عالية من الت�أهيل واملهارة والتخ�ص�صية
حيث يوجد �أربعة �أخ�صائيي باطني يف �أمرا�ض
القلب وثالثة �أخ�صائيي جراحة قلب و�أخ�صائي
قلب �أطفال بدوام كامل بالإ�ضافة � إىل عدد �آخر من
الأ طباء اال�ست�شاريني بدوام جزئي ،بالإ�ضافة � إىل
فريق م�ساند من الأ طباء من م�ساعدي االخت�صا�ص
وطاقم من املمر�ضني واملمر�ضات وفنيي القلب
من ذوي اخلربة والت�أهيل يف هذا املجال.
جتدر الإ�شارة � إىل انه بلغ عدد املر�ضى الذين
راجعوا عيادات �أمرا�ض القلب وجراحته وال�صدر
والأ وعية الدموية يف العام  2009حوايل ()23266
مري�ض ًا فيما راجع عيادات قلب الأ طفال ()1177
طف ًال .

ت�شكيـــل جملـــ�س �أمنــاء
مركـــــز العـــــالج باخلاليـــــا
اجلامعة  -قرر رئي�س اجلامعة
الدكتور خالد الكركي ت�شكيل جمل�س
�أمناء مركز العالج باخلاليا برئا�سة
ال��دك �ت��ور ع�ب��د اهلل ع��وي��دي ال�ع�ب��ادي
وع�ضوية كل من مدير عام م�ست�شفى
اجل��ام�ع��ة وعميد كلية الطب وعميد
البحث العلمي يف اجلامعة.
و��ض�م��ت ت�شكيلة امل�ج�ل����س من
خ��ارج اجلامعة الدكتور حممد أ�ب��و
ح�م��ور و�سميح دروزة وال��دك�ت��ورة
ه�ي�ف��اء أ�ب ��و غ��زال��ة وال��دك �ت��ور زي��اد

�رشايحة وجهاد املومني.
وقرر ال��دك�ت��ور الكركي تعيني
الدكتور العبادي مدير ًا عام ًا للمركز.
ي�شار � إىل �أن العمل جار الفتتاح
املركز يف احلرم اجلامعي الذي يعد
الأ ول م��ن نوعه يف الأ ردن واملنطقة
العربية و�سيتوىل ا�ستخدام خاليا
لغايات عالجية م��ن أ�م��را���ض كثرية
وت�صنيع ج�ل��د ذات ��ي ل�ع�لاج ح��االت
احل���روق واع �ت�لال اجل �ل��د ال�سكري
وغريها من الأ مرا�ض اجللدية.

إ��ضاءات



اعالن اىل ا�سرة اجلامعة عن توفر كتب وجمالت ومن�شورات با�سعار خمف�ضة يف عمادة البحث العلمي
تعلن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة وبناء على موافقة جمل�س العمداء عن توفر كتب وجمالت ومن�شورات علمية (ح�سب القائمة املرفقة) ب�أ�سعار خمف�ضة
،فعلى الراغبني من ال�سادة �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية وطلبة اجلامعة اقتناء الكتب ب�أ�سعار خمف�ضة مراجعة مكتب الت�سويق يف عمادة البحث العلمي .
وملزيد من املعلومات ميكنكم االت�صال على هاتف رقم .25110
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�سنة الطبع

عدد الن�سخ

دليل الباحث يف املقايي�س النف�سية
العوامل امل�ؤثرة يف تقييم الطلبة ألداء
ع�ضو هيئة التدري�س
النوبة القلبية
ملخ�صات املاج�ستري والدكتوراه
جلميع التخ�ص�صات
دليل مقيا�س املهارات اللغوية للمعوقني
عقلي ًا
الت�آكل
دليل كلية الدرا�سات العليا
م�رشوعات البحوث العلمية التي
تدعمها عمادة البحث العلمي
م�رشوعات البحوث العلمية التي
تدعمها عمادة البحث العلمي
من�شورات اجلامعة
مطبوعات اجلامعة أالردنية
مطبوعات اجلامعة أالردنية
بحوث ودرا�سات عبد العزيز الدوري
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م�ؤمتر العرب والقمة  /ال�صورة
املتقابلة
منهج التحليل اللغوي املنطقي
اجلزء أالول
مناهج التحليل اللغوي املنطقي
اجلزء الثاين
مناهج التحليل اللغوي املنطقي
اجلزء الثالث
أال�رسة أ
والقارب
دليل أ�ع�ضاء هيئة التدري�س
حما�سبة يف �رشكة أالموال
ابن هندو اجلزء أالول

1994

170

ابن هندو اجلزء الثاين
درا�سات يف الوظيفة العامة
درا�سات يف القرارات ا إلدارية
النباتات ال�سامة يف البيئة أالردنية
مقدمة يف علم ال�سكان
مبادئ يف القانون ا إلداري أالردين
الدليل الهند�سي
أالردنيون والق�ضايا الوطنية

مقدمة يف علم ال�سيا�سة
دليل اختبار القراءة الت�شخي�صي
اقت�صاديات التعليم
أ��ساليب حتليل العمل القطاعي يف
الرتبية والتعليم
اجلذور التاريخية واملعمارية
التنا�سب القر آ�ين عند أالمام البقاعي
حماية العالمات التجارية
أ�ع�شاب احلقول الزراعية
علم االجتماع أال�رسي
علوم أالر�ض يف الرتاث العربي
وا إل�سالمي
مبيدات ا آلفات
علم النف�س التطبيقي
أال�رشاف الرتبوي
الزراعة والتنمية االقت�صادية
أالع�شاب وطرق مكافحتها اجلزء
النظري
أالع�شاب وطرق مكافحتها اجلزء
العملي

�سعر الن�سخة بعد
التخفي�ض
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اجلزيئات ال�سحرية وكيف تعمل
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Wild Mushrooms of Jordan

املعادن وال�صخور ال�صناعية يف أالردن
آ�الت أالورك�سرتا ال�سيمفوين
احلماية املدنية للعالقات التجارية
أ� أللعنف وعلم ال�سيا�سة الكوين
بحوث ودرا�سات علي املحافظة
أ��سا�سيات أ�نتاج الفاكهة
الهجرة الدولية
البكترييا املمر�ضة للنباتات
من النه�ضة على احلداثة

Diatomite and Diatomaceous
Agriculural Economic

معجم م�صطلحات البناء
الوا�ضح يف أ�ن�شاء املباين  /جملد
جتليد فني
الوا�ضح يف أ�ن�شاء املباين  /جتليد
عادي
اجلن�س يف اليهودية وامل�سيحية
وا إل�سالم
ال�سكري
آ�فات احلديقة واملنزل
بنية الن�ص الروائي من امل�ؤلف �إىل
القارئ
طرق متقدمة يف التحليل
الكروماتوغرايف
دليل الوالدين ألمرا�ض الكلى عند
أالطفال
ا�ستعمال الف�سفور أالبي�ض يف احلروب
قامو�س لغة ا إل�شارة  /مفاهيم
وم�صطلحات
العالمة روك�س بن زائد العزيزي
بحوث ودرا�سات مهداة أ�.د� .صالح
درادكة

BIOECOLOGY AND CONTROL OF
CONTROL OF CAPNODIS SPP.
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4
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5
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355

5
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5
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1
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11

خ�صم %25

2008
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3
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املجالت
املجلة أالردنية يف أ�دارة أالعمال
املجلة الطبية أالردنية
املجلة أالردنية يف العلوم الزراعية
املجلة أالردنية يف العلوم ال�صيدالنية
املجلة أالردنية يف العلوم االجتماعية
املجلة أالردنية للتاريخ وا آلثار

�سعر الن�سخة أال�صلية
من كل عدد
4
4
4
4
4
4

�سعر الن�سخة بعد
التخفي�ض
ن�صف دينار
ن�صف دينار
ن�صف دينار
ن�صف دينار
ن�صف دينار
ن�صف دينار

الدرا�سات التي �صدرت عن عمادة البحث العلمي

�سعر الن�سخة أال�صلية
الدرا�سات
من كل عدد
4.5
درا�سات العلوم ا إلدارية
4.5
درا�سات العلوم الرتبوية
4.5
درا�سات العلوم ا إلن�سانية واالجتماعية
4.5
درا�سات العلوم الزراعية
4.5
درا�سات العلوم أال�سا�سية
4.5
درا�سات علوم ال�رشيعة والقانون
4.5
درا�سات العلوم الهند�سية

�سعر الن�سخة بعد
التخفي�ض
ن�صف دينار
ن�صف دينار
ن�صف دينار
ن�صف دينار
ن�صف دينار
ن�صف دينار
ن�صف دينار

إ��صدارات



املجلـة االردنيـة
يف العلـــوم ال�صيدالنيـــة
العلوم ال�صيدالنية وهي جملة ن�صف �سنوية علمية
عاملية متخ�ص�صة وحممكة.
وا�شتمل ه��ذا ال�ع��دد م��ن املجلة ال�ت��ي ي��ر أ����س
حتريرها الدكتور �سليمان اخلليل على جمموعة من
الدرا�سات والبحوث وامللحوظات العلمية القيمة يف
حقل العلوم ال�صيدالنية باللغة االجنليزية.
وقدم الباحثان عماد حمدان واحمد بني جابر
بحث ًا بعنوان «التقييم ال�صيدالين مل�ستح�رضات
جني�سة من ميتفورمني هيدروكلورايد متوفرة يف
ال�سوق االردين»
وق��دم الباحثون يحيى العوثان ،مو�سى ابو
زرقا ،و�شتيوي عبداهلل بحث ًا بعنوان «درا�سة حمتوى
راتنج نبتة  DRACAENA CINNABARIيف
املركبات الفالفونية واثر م�ستخل�صه املائي على
وظائف ع�ضوية معينة عند الف�أر».
فيما ق��دم الباحثون عبدالقادر بطاح ،مظفر
ال��ف��را���س ،ا� �س��ام��ة ال �ي �م��اين ،وك��م��ال احل��دي��دي
�صدر ع��ن ع�م��ادة البحث العلمي يف اجلامعة بحث ًا بعنوان «تطوير منهجية لتحليل ال�سموم
العدد االول من املجلد الثالث من املجلة االردنية يف للأ �ستعراف على االدوية يف عينات الدم لتطبيقات

�رسيرية وجنائية با�ستخدام غاز الكروماتوغرافيا
املرتبط مبقيا�س الكتلة».
ك�م��ا ق��دم ال�ب��اح�ث��ون ا� �ش��وك ��ش�ك��اي ،توفيق
عرفات  ،احمد ابو عواد ،حمزة احلروب ،ومنذر
ملحم بحث ًا بعنوان «طريقة �رسيعة و�سهلة لتحليل
مادة الفازو�سني يف بالزما االن�سان».
وقدم الباحثون كارم الزعبي ،وائل هياجنة،
عبري ايوب� ،صعفان ال�صايف� ،ساير العزام ،ونزار
مهيدات بحث ًا بعنوان «ن�سبة ح��دوث  MRSAيف
مركز طبي �شمال االردن»
وق��دم الباحثون ب��ازغ��ة عبدالر�سول ،امي��ان
اب��و غ��رب�ي��ة ،ري�ن��ات��ا ع ��وين ،وع�ل�اء ع�ب��دال��ر��س��ول
ب�ح�ث� ًا ب �ع �ن��وان «درا�� �س ��ة خ���ارج اجل���س��م لتحرر
ال�ن�ي���س�ت��ات�ين م��ن ه�ل�ام ال�ك�ي�ت��و��س��ان ال �ف �م��وي».
يف ح�ين ق��دم الباحثان ��س��ام��اري �سيمان والي�س
ت��روت��ر ملحوظة علمية بعنوان «درا� �س��ة مبدئية
لت�شخ�ص نق�ص االنتباه  /ا�ضطراب فرط الن�شاط
يف مدينة نيل�سون مادنيال».
وقدم الباحثون ا�شوك كومار ،ك .الك�شمان،
ك.ن .ج��اي��اف�يرا�� � ،س.ن م��اين ت��ري�ب��ا��ش��ي ،و(ك.
ف��.س��ات�ي����ش) م�ل�ح��وظ��ة علمية ب �ع �ن��وان «تقدير
ح�م����ض الفاليك  ،ال ��روت�ي�ن وال�ك��وي��رت�ي���س�ين يف
نبتة  TERMINALIA CHEBULAباعتماد
. »HPTLC

ا إلحياء الثقايف العمراين
احل�ضـــري يف مدينـــة عمـــان
�صدر عن عمادة البحث العلمي يف
اجلامعة االردنية كتاب جديد للدكتور
�سليم الفقية اال�ستاذ يف ق�سم الهند�سة
املعمارية يف اجلامعة بعنوان «URBAN
.»CULTURAL REVIVAL IN AMMAN

وا�شتمل هذا الكتاب الذي يقع بحوايل
مئتي �صفحة من القطع املتو�سط على
ع�رشة ابحاث علمية للدكتور الفقية حول
العمارة والت�صميم احل�رضي ونظريات
العمارة مت ن�رشها باللغة االجنليزية بني
عامي  1987و 1997م .
وتتناول هذه االبحاث مدينة عمان يف
تنميتها العمرانية وتطوراتها املعمارية
واحل�رضية يف املراحل املختلفة واالحياء
العالم والعالقات العامة .اجلامعة أ
الردنية
ن�شره �إعالمية ت�صدر عن دائرة إ

رئي�س التحرير :كمال فريج

الت�صوير الفوتغرايف:
�إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

الثقايف العمراين يف مدينة متطورة واثر
ت�شكيالت املباين ال�سكنية على الهوية
العمرانية للمدينة باال�ضافة اىل احلراك
اال�سكاين واثره على الن�سيج احل�رضي
العمراين فيها.
وركزت هذه االبحاث على مدينة
العقبة واثر التطور ال�سياحي يف احلفاظ
على ا�ستدامة القوى الب�رشية فيها
باال�ضافة اىل العمارة املحلية يف االردن
وخا�صة مدينة �سوف كحالة درا�سة.
وتناولت االبحاث اي�ض ًا العمارة
املحلية يف دولة االمارات العربية احلديثة
والن�سق العمراين اال�سالمي واثره يف
العمارة العربية املعا�رصة.
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