إ
�ذاع
ة
ا
جلام
�صح
عة ا
أ
ل
 j oيفة � أ
ر
د
ن
خ
ي
ب
 u .ار ا
ة9
 j u . e dجلام
94.
ع
ة
 s .ا ألر
 j n e wدنية
u

ن�شرة �إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة أالردنية ❖ العدد  ❖ 457حزيران  2010م ❖ جمادى ا آلخرة 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون

جاللة امللك ي�أمر بت�شييد مبنى جديد لكلية ال�شريعة
اجلامعة -أ�مـ ــر ج ــالل ـ ــة الـملك
عبد اهلل الثاين بت�شييد مبنى جديد لكلية
ال�رشيعة يف اجلامعة.
ونقل �سماحة قا�ضي الق�ضاة � إمام
احل�رضة الها�شمية الدكتور �أحمد هليل
لرئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف
ال�ساد�س ع�رش من �أيار املا�ضي توجيهات
وم��ب��ارك��ة جاللته للمبا�رشة يف �إجن��از
هذا امل�رشوع الذي �سيكون راف��د ًا مهم ًا
خلدمة علماء الأمة وحمل لواء الو�سطية
واالعتدال والتوازن وم�ضامني ر�سالة
عمان التي وجهها جاللته للعامل ب�أ�رسه
وم���ا فيها م��ن ر� ؤى ملكية م��ن الفكر
التتمة....ص8
الواعي امل�ستنري.

اجلامعة حتتفل با إلجنازات

اجلامعة -دخ��ل م�ست�شفى اجلامعة مرحلة
جديدة من العطاء الإن�ساين بعد ح�صده هذا العام خم�س
�شهادات دولية ووطنية يف جودة اخلدمات .
و أ�ق��ام��ت اجل��ام��ع��ة ح��ف ً�لا ك��ب�ير ًا ب��ه��ذه املنا�سبة
بح�ضور رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي ونائب
رئي�س اجلامعة ل�ش� ؤون البحث العلمي واجلودة،مدير
عام امل�ست�شفى الدكتور عبد الكرمي الق�ضاة ونواب
رئي�س اجلامعة وعدد من امل�س� ؤولني وح�شد من الأطباء

«الأ ردنية» تزيد عدد �ساعات
(�أطروحة الدكتوراه) وتعتمد
(ال�صيفي) ف�صال درا�سيا

اجلامعة -ك�شف نائب رئي�س اجلامعة ل�ش� ؤون
البحث العلمي واجل��ودة الدكتور عبدالكرمي الق�ضاة
عن «تعديالت جذرية» على تعليمات الدرا�سات العليا
�أجراها جمل�س العمداء.
و�أكد الدكتور الق�ضاة �أن التعديالت جاءت لرفع
ج��ودة التعليم والبحث العلمي يف الدرا�سات العليا
ومتا�شيا مع متطلبات التميز ومعايري اجلودة العاملية،
الفت ًا � إىل �أنه �سيتم تطبيقها ب��دء ًا من العام اجلامعي
املقبل وعلى الطلبة اجلدد.
وكانت عميدة كلية الدرا�سات العليا الدكتورة منى
احلديدي حتدثت حول تفا�صيل التعديالت و�أهميتها.
وبينت الدكتورة احلديدي �أن جميع التعديالت التي
�أجريت على التعليمات روعي فيها قرارات جمل�س التعليم
الوطنية والعاملية مل�ست�شفاها
العايل وهيئة اعتماد م� ؤ�س�سات التعليم العايل من حيث
والعاملني يف احلقل الطبي وال�صحي يف اململكة .
ويعد ح�صول امل�ست�شفى على ه��ذه ال�شهادات اعتماد الربامج و�رشوط االعتماد.
التتمة....ص9-8
نقطة م�ضيئة يف خدمة ورعاية املر�ضى ونقلة
نوعية يف هذا العدد،،،
يف �إح��داث التطوير ال�شامل على اخلدمات املقدمة
افــــتـــتـــــاح معـــــــر�ض الــــــتــراث
للمراجعني حيث يق�صده �سنوي ًا ح���وايل ()450
املقد�سي�............................ص 2
�ألف مري�ض فيما يراجعه يومي ًا حوايل �ألفي مري�ض
الأ ردنـــــيـــة تــــ� ؤمـــــن عــــــلى حــيــاة
بن�سبة � إ�شغال ت�صل � إىل  %75وهي من �أعلى الن�سب
الــعــامـلــني فــيــهــا�...............ص 4
على امل�ستوى العاملي .
التتمة....ص9

جانب من االحتفال

الــجامـعـة تـ�شـارك يف مـــ� ؤتــمـر الــعـقبة
االقــتــ�صـادي�.....................ص 7
الــجـامـعـة تـ�صـدر تـعـلـيـمـات الـتـبــادل
الأ كــاديــمــــي�....................ص 10
�أم�سية �شعرية غنائية للإعالمي زاهي
وهبة والفنانة ن�سرين حميدان�...ص 13
حـــــفـــل لــــخــــريـــجـــي الــــــرو�ضـــــــة
والــحـ�ضـــانـــــة�.................ص 14

إ��ضاءات



افـــتــتــاح مـــعـــر�ض الــــتــراث الـمـــقــد�ســــي
اجلامعة� -أقامت اجلامعة يف احلادي ع�رش من
�أياراملا�ضي معر�ض الرتاث املقد�سي الذي نظمه ملتقى
القد�س الثقايف بالتعاون مع دائرة الهيئات الطالبية يف
عمادة �ش� ؤون الطلبة يف اجلامعة.
وه���دف امل��ع��ر���ض ال���ذي اف��ت��ت��ح��ه رئ��ي�����س امللتقى
الدكتور ا�سحق الفرحان ورئي�س اجلامعة الدكتور
خ��ال��د ال��ك��رك��ي بح�ضور ن���واب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة � إىل
�إب��راز هوية املدينة املقد�سة ديني ًا وتاريخي ًا وتراثي ًا
وال��ت��ع��ري��ف بثقافتها وقدا�ستها وع��م��ران��ه��ا و�أهلها
و�أر�ضها التي ت�شكل مفتاح ال�سلم واحلرب يف املنطقة.
وجال احل�ضور على املعر�ض الذي ا�شتمل على �صور
للمعامل الدينية املقد�سة ومنها امل�سجد الأق�صى املبارك
وقبة ال�صخرة امل�رشفة وامل�سجد القبلي والكنائ�س
امل�سيحية � إ�ضافة � إىل �صور للحفريات واالع��ت��داءات
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ك��ررة ع��ل��ى ه���ذه ا ألم���اك���ن و أ�ه��ل��ه��ا
املقد�سيني بغر�ض تنفيذ املخططات ال�صهيونية الرامية
� إىل تهويد املدينة املقد�سة.
و أ�ب��رز املعر�ض مكونات ال�تراث ال�شعبي املقد�سي
الذي يعترب � إرث��ا � إن�ساني ًا ميتاز بالتنوع حيث مت عر�ض
�أدوات تراثية نحا�سية ومفاتيح لبيوت مقد�سيني تعود � إىل

وقوف أمام التراث املقدسي

عام  1915وخرائط تظهر �أبواب امل�سجد الأق�صى املبارك
و�أزياء �شعبية وقطعا من �سجاد امل�سجد القبلي يف املدينة.
و����ض���م امل��ع��ر���ض زاوي�����ة ل��ل��ك��ت��ب وامل����ؤل���ف���ات
التي تناولت القد�س ال�رشيف باللغتني العربية
والإجنليزية يف موا�ضيع دينية وتاريخية وجغرافية

وعلوم � إن�سانية خمتلفة.
وث��م��ن ال��دك��ت��ور ال��ف��رح��ان دع��م اجل��ام��ع��ة مل��ب��ادرة
امللتقى يف � إقامة هذا املعر�ض الذي يفتح ا آلف��اق �أمام
ال�شباب اجلامعي وميكنهم من التعرف على ح�ضارة
املدينة املقد�سة العربية الإ�سالمية.

الدكتور عثامنة يعر�ض ملراحل عالقة الدولة بالقبيلة
من االحت�ضان �إىل «الق�ضم املمنهج» ملكانتها
اجلامعة -عر�ض  باحث ملراحل عالقة القبيلة
يف الدولة منذ بدايات ن�شوء الدولة الإ�سالمية مرورا
بالع�رصين الأ موي والعبا�سي وما تخللها من � إعادة
اعتبار للقبيلة و�صوال � إىل مرحلة «الق�ضم املنهجي»
ملكانتها ككيان �سيا�سي واجتماعي.
وق����ال �أ���س��ت��اذ ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي يف جامعة
القد�س الدكتور خليل عثامنة خالل حما�رضة بعنوان
«االنتقالية ال�سيا�سية يف املجتمع الإ���س�لام��ي :من
القبيلة � إىل الدولة» التي عقدت يف الثالث ع�رش من
�أياراملا�ضي يف اجلامعة � ،إن «دول��ة الإ�سالم يف عهد
بني �أمية جعلت من القبيلة العربية قطبا �سيا�سيا
واجتماعيا ال يناف�س» ودل���ل على ذل��ك يف ت�شكيل
م� ؤ�س�سة دي���وان اجلند حيث كانت القبيلة املحور
التنظيمي الوحيد لهذه امل� ؤ�س�سة ،ف�ضال عن جعل
الدخول يف الإ�سالم مرتبطا ارتباطا قويا بالقبيلة
«حيث فر�ض على كل من �أراد اعتناق الإ�سالم من
غري العرب �أن يغري ن�سبه الأ �صلي وانتماءه و�أن

يلحق ن�سبه بن�سب � إحدى القبائل العربية».
وقال الدكتور عثامنة يف املحا�رضة التي نظمتها
ال��دائ��رة الثقافية واللجنة الثقافية يف كلية الآداب
و�أدارت��ه��ا رئي�سة ق�سم التاريخ يف اجلامعة الدكتورة
غيداء خزنة كاتبي � إن هذه القوة جعلت من القبيلة ندا
للدولة وندا للنظام ال�سيا�سي خ�صو�صا يف ظل تعاظم
ال��والء للقبيلة نتيجة عوامل �سيا�سية واجتماعية ما
جعل م� ؤ�س�سة اخلالفة والأ��س�رة احلاكمة تبحث عن
و�سائل لزعزعة ه��ذا ال���والء وحم��اول��ة حتطيم البنية
القبلية وتفتيت كتلتها الب�رشية ووحدتها اجلغرافية .
و أ�����ض���اف �أن ال��دول��ة ع��م��دت � إىل تفكيك الكتلة
الدميغرافية للقبيلة عرب الت�شتيت اجل��غ��رايف لأبناء
القبيلة الواحدة � إما عن طريق توطني القبائل العربية
يف واليات الدولة الإ�سالمية �أو �إع��ادة تق�سيم الأحياء
�أو توطني الأقليات الإثنية غري العربية داخل الأم�صار
على غـ ـ ــرار الأ قـ ــليـ ـ ــات الإثنية الإيرانية الأ�صـ ــل م ـ ــن
«الأ�ساورة �أو الهندية �أو ال�سندية املعروفة با�سم الزط»

غري �أن هذا التفكيك اجلغرايف ،بح�سب الدكتور عثامنة،
تزامن معه ظهور نوع �آخر من االنتماء وهو االنتماء
احلزبي �أو ال�سيا�سي الذي كانت �أكرث �أ�شكاله ت�أثريا
يف البعد الأيديولوجي املتمثل يف ظهور حركة اخلوارج
بعد معركة �صفني لت�صبح �أك�ثر احلركات   الثورية
الراديكالية يف العامل الإ�سالمي.
ومل تقت�رص مهمة � إ�ضعاف القبيلة على اجلانب
اجل��غ��رايف بل امتدت لت�شمل تفكيك البنية القيمية
املوروثة «بالتدخل املمنهج واملدرو�س ب�أ�سلوب �آين
وظريف» وفق الدكتور عثامنة الأ مرالذي جعل الدولة
تتنكر لزعماء القبيلة التقليديني وتعني رئي�سا واحدا
متتد �سلطته لت�شمل ك��ل املجموعات القبلية ذات
االنتماءات املختلفة .و�أ�ضاف �أن تدخل الدولة «امتد
� إىل درجة عزل ال�سيد �أو رئي�س القبيلة وتعيني �آخر
مكانه �أو ترجيح كفة �أحد املر�شحني �أو تفريغ من�صب
ال�سيادة من حمتواه وجتريد �صاحب الوظيفة من
�أ�سباب الت�أثري والفاعلية».

إ��ضاءات



اللـــــوزي :اال�سـتـقـالل �صـُنــع بـحـكـمـة بـالـغـة وفـكـر نـيـِّر
ور�ؤيـة ثـاقـبـة وا�سـتـ�شـراف للـمـ�سـتـقـبـل
اجلامعة -قال رئي�س ال��وزراء الأ �سبق رئي�س
جمل�س �أمناء اجلامعة الأ�ستاذ �أحمد اللوزي � :إن امللك
امل� ؤ�س�س عبد اهلل الأول بن احل�سني ا�ستطاع بعد رحلة
ن�ضال قادها بحكمة واقتدار منذ عام� 1920أن يثبت �أركان
الدولة و�أن يوحد �شعبها وحكوماتها املحلية.
و أ����ض��اف خ�لال حما�رضة �ألقاها يف اجلامعة حتت
عنوان «مزامنات اال�ستقالل» بدعوة من الدائرة الثقافية
وقدم لها الدكتورعلي حمافظة � :أن امللك امل� ؤ�س�س رحمه
اهلل متكن بعدها من اجتياز ع��دد من املحطات ال�صعبة
ليبلغ الأردن ا�ستقالله الكامل عام  1946وليبد أ� تكوين
دولة الد�ستور وامل� ؤ�س�سات ولت�شكل الدولة الأردنية �أحد
امتدادات الثورة العربية الكربى.
وزاد يف املحا�رضة التي ح�رضها رئي�س اجلامعة
الدكتور خالد الكركي وعدد من املثقفني واملهتمني « :لقد
امتاز الها�شميون مبزايا عظيمة �أهلت الأ�سالف منهم
لقيادة اجليو�ش يف اجلزيرة العربية وخارجها ،ومكنتهم
من � إقامة �أول دولة عربية يف بالد ال�شام ،وفيما بعد يف
العراق ،واململكة الأردن��ي��ة الها�شمية بلدنا هذا احلمى
العربي ال��ذي نفديه ب�أرواحنا و�أنف�سنا وك��ل ما منلك،
و� إعادة احلكم للعرب منذ �أن خرج من �أيديهم بعد ا�ستيالء
البويهيني على ال�سلطة».
وبي الأ�ستاذ اللوزي �أن الها�شميني جنحوا يف بلورة
نّ
اخلطاب العربي القومي اجلديد باالرتكاز على القواعد
الآتية� :أن الإ�سالم دين وعقيدة ونظام قيم ،مع االعرتاف
بالدياناتال�سماويةالأخرى،والإميانبالو�سطية،واعتماد
اللغةالعربيةلغةالأمةعلىكلامل�ستوياتالر�سميةوالأهلية،
مع الدعوة لتعلم اللغات الأجنبية وتعليمها ،وجعل التعليم
الأ�سا�سي للجميع ذكور ًا و� إناثاً ،واعتماد مفهوم املواطنة
على قاعدة �أن الوطن جلميع �أبنائه بغ�ض النظر عن دينهم
�أو عرقهم �أو لونهم.
ولعل مبد أ� التنوع والتعدد من منطلق أ�ن��ه قاعدة
احلياة و�سنة اهلل يف خلقه ،والقبول مببد أ� تعدد م� ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،والقبول بالأحزاب والنقابات واجلمعيات
وكل الفعاليات ما دامت ملتزمة جميع ًا بالقانون والنظام،
واحلفاظ على �أقوى العالقات مع العامل الإ�سالمي وهيئاته
العلمية والفكرية واملجتمعات الإ�سالمية خارج � إطار دار
الإ�سالم ،واعتماد مبد أ� الو�سطية واالعتدال �أظهر موقف
الأردن �ضد العنف الذي اعتمده و�أعلنه يف « ر�سالة عمان»،
وبناء ج�سور التعاون والتوا�صل مع �سائر القيادات
وال�شعوبخلريالإن�سانيةجمعاء.

رئيس مجلس أمناء اجلامعة يلقي املـحاضرة

و أ����ض��اف �أن احل�صول على اال�ستقالل الفعلي يف
اخلام�س والع�رشين من �شهر أ�ي��ار عام �ألف وت�سعمائة
و�ستة و�أرب��ع�ين دون � إراق���ة نقطة دم واح���دة م��ن دم��اء
الأردنيني ،وما كان ذلك ليكون � إال مبثابرة م� ؤ�س�س اململكة
ود�أبهوحكمته.
و أ�ك��د الأ�ستاذ اللوزي �أن احلكم الها�شمي ا�ستند
على ر�سالة الثورة العربية ،ومبادئ ال�سماحة واحلب
والعفو والثقة بني القيادة و�أبناء ال�شعب وتعزيز معاين
الأ��سرة الأردن��ي��ة الكبرية التي تك�رست على �صخرتها
ال�صامدة القوية الأخطار وامل� ؤامرات والتحديات ما�ضي ًا
وحا�رضاً« .ويف يقيني �أن م�ستقبلنا �سيكون مب�شيئة اهلل
�أقوى �صمود ًا و�أوث��ق انت�صار ًا لأننا منلك خلف جي�شنا
جي�ش ًا آ�خ���ر ق��وام��ه مليونان م��ن ال�شباب وال��ط�لاب يف
املدار�س واملعاهد واجلامعات وهم �سدنة حماية �شخ�صية
الوطن وهويته بعزمهم ومعارفهم ويفتدونه ب�أرواحهم
وي�سيجونه بعقولهم باخللق والعلم ومن حولهم جي�شنا
العربي و�شعبنا الأردين كلهم فداء الوطن وحماته».
وبح�صول الأردن على ا�ستقالله ب����د�أت مرحلة
�أخرى جديدة من مراحل بناء الدولة وحماية اال�ستقالل
نه�ض بها امللك امل� ؤ�س�س ،وا�ستكملها من بعده امللوك
الها�شميون :امللك طالل بن عبد اهلل ،وامللك احل�سني بن
طالل ،طيب اهلل ثراهما ،وها هو جاللة امللك عبد اهلل الثاين
اب��ن احل�سني يوا�صل امل�سرية التي ب��د أ�ه��ا �سلفـ ـ ــه من
ملوك بنـ ـ ــي ها�شم العظـ ـ ــام ،لي�صل بالأردن � إىل الن�ضوج
ال�سيا�سي واالقت�صادي والتنموي الذي ي�شهده الأردن
حالياً ،وهو ن�ضوج �ساهم يف حتقيقه الأردنيون جميعاً.
ويحق لكل �أردين �أن يفخر مبا �أجنزه الأردن خالل العقود

التيتلتا�ستقالله،وال�سيمايفجماالتالت�ضامنالعربي،
والت�صدي مل�شاريع التق�سيم والتجزئة.
وقال الأ�ستاذ اللوزي � إن املتغريات الدولية والعربية
والإقليمية مل ت�شغل الأردن عن االلتفات � إىل م�رشوعات
التنمية الداخلية ،ف�أخذ مببادئ القيم املتمثلة بحقوق
الإن�سان ،ومكافحة الف�ساد ،و� إقامة ديوان املظامل و�سيادة
القانون.و�أوىلاهتمامهللتعليمف�أن�ش أ�املدار�سواجلامعات،
حتى باتت ن�سبة التعليم يف الأردن من �أف�ضل الن�سب يف
الوطن العربي ،كما �أوىل اهتمامه للخدمات ال�صحية
وبناءامل�ست�شفياتوتوفريالتجهيزاتوعنا�رصالقطاعات
الطبية املختلفة من �أطباء وممر�ضني وفنيني .أ�م��ا على
م�ستوى البنية التحتية فقد �أن�ش أ� �شبكات املاء والكهرباء
والطرق واجل�سور والأنفاق التي ربطت كل �أرجاء الوطن
ببع�ضها ،وخطط املدن ووفر لها كل و�سائل العي�ش الكرمي
ومتطلباته م��ن بنى الزراعة وال�صناعة واالت�����ص��االت
وغريها .كما عمل على بناء القوات امل�سلحة لتكون درع
الوطن يف وجه العدوان ،ولتعمل على حفظ ال�سالم العاملي
من خالل م�شاركتها يف قوات حفظ ال�سالم الدولية.
و�أ�شار الأ�ستاذ اللوزي � إىل �أننا يف ذكرى اال�ستقالل
أ�ح��وج ما نكون � إىل تعزيز ال��روح الوطنية النقية التي
واكبت � إن�شاء الدولة وا�ستقاللها قبل ما يزيد على �ستة
عقود ،وعلينا جميع ًا �أن نعمل ونبني ون�ضحي مقدمني
الوطن على النف�س من �أجل حتقيق املزيد من النجاح،
فلعلنا نرد � إىل الوطن و� إىل ملوك بني ها�شم بع�ض ًا من
الف�ضل علينا ،هذا � إىل جانب حقنا يف �أن نفخر مبا حققه
الها�شميون من � إجنازات للوطن والأمة منذ فجر � إن�شاء
الدولة وا�ستقاللها � إىل يومنا هذا.

زيارات ووفود



تعاون علمي بني زراعة
«الأ ردنية» وجامعة
ال�سويد الزراعية

الدكتور الكركي يستقبل السفير البولندي

بحث �إن�شاء كر�سي للدرا�سات البولندية
اجلامعة -أ�ك��د رئي�س اجلامعة الدكتور خالد
الكركي وال�سفري البولندي يف عمان «كريزتوف بويكو»
اهتمام البلدين ال�صديقني الأردن وبولندا بتوثيق
التعاون بينهما ال�سيما يف امليادين التعليمية.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ�ل�ال ل��ق��اء ال��دك��ت��ور الكركي
ال�سفري «بويكو» يف مكتبه يف ال�سابع والع�رشين من
�أياراملا�ضي �أوج��ه التعاون املمكنة خ�صو�ص ًا � إن�شاء
كر�سي للدرا�سات البولندية يف اجلامعة وت�أ�سي�س زاوية
يف مركز اللغات تت�ضمن معلومات عن بولندا من نواحٍ
تاريخية وجغرافية وح�ضارية وتراثية � إىل جانب عر�ض
للأ فالم الوثائقية.

و�أطلع الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�رضه
م��دي��ر مكتب ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ال��دك��ت��ور رام���ي علي
ال�سفري «بويكو» على التحوالت التي �شهدتها اجلامعة
واهتمامها بتطوير التعاون الدويل والتو�سع يف كلياتها
ومعاهدها وبراجمها التدري�سية والبحثية.
و�أ�شاد «بويكو» مب�سرية التعاون مع اجلامعة خا�صة
و�أنها حتت�ضن طلبة بولنديني لدرا�سة اللغة العربية.
ي�شار � إىل �أن «الأردن��ي��ة» أ�ب��رم��ت م���ؤخ��ر ًا مذكرة
تعاون مع جامعة «جاجيلونيان» البولندية تركز على
التبادل التعليمي وزيارات �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة
وت�شجيع � إجراء البحوث العلمية امل�شرتكة.

اجلامعة -وقعت اجلامعة مذكرة تفاهم
ع��ل��م��ي م�����ش�ترك م���ع ج��ام��ع��ة ال�����س��وي��د ال��زراع��ي��ة
لتعزيز ال��ت��ع��اون الأ ك���ادمي���ي والبحثي امل�شرتك
م��ن خ�ل�ال ال��ق��ي��ام مب�����ش��اري��ع بحثية يف جم��االت
ال��ع��ل��وم ال���زراع���ي���ة و���ص��ح��ة و���س�لام��ة الأ غ���ذي���ة.
و ت��ه��دف م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م � إىل ت��دري��ب وت��ب��ادل
ال��ط�لاب يف ك�لا اجلامعتني بالإ�ضافة � إىل � إيجاد
�أر���ض��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي امل�����ش�ترك م���ن خ�لال
تبادل وت��دري��ب طلبة البكالوريو�س والدرا�سات
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ق��ي��ام مب�����ش��اري��ع علمية ت��ه��م ال��ط��رف�ين
لتعزيز خ�برة الطلبة يف امل��ج��االت املنوي بحثها.
ومت ت��دري��ب ث�ل�اث ط��ال��ب��ات م��ن ج��ام��ع��ة ال�سويد
ال��زراع��ي��ة (جيني نوردين�سكجولد/ق�سم علم
الأغذية� ،أوا�سا كارل�سون و�سويف جين�سني /ق�سم
الإنتاج احليواين) يف كلية الزراعة باجلامعة على
الفحو�صات امليكروبيولوجية للأ غذية بالطرق
التقليدية واجلينية حتت � إ�رشاف كل من الدكتور
حمزة القادري والدكتور عايد العبدالالت من الكلية.
وق���ام���ت ال���ط���ال���ب���ات ب�����إجن����از م�����ش�روع بحثي
ي��خ��ت�����ص ب�����س�لام��ة الأ غ�����ذي�����ة و ت����داول����ه����ا م��ن
امل������زرع������ة � إىل امل�������س���ت���ه���ل���ك وذل��������ك ب��ت��ح��دي��د
امل�����س��ب��ب��ات امل��ر���ض��ي��ة ال��ب��ك��ت�يري��ة مل����ادة البي�ض.
و�أ�شاد الطلبة ال�سويديون بامل�ستوى العلمي الذي
تتمتع به خمتربات كلية الزراعة.

الأ ردنية ت� ؤمن على حياة العاملني فيها
اجلامعة� -أبرمت اجلامعة وال�رشكة املتحدة
للت�أمني عقدا للت�أمني على حياة العاملني يف اجلامعة
وم�ست�شفاها وحمطة العلوم البحرية يف العقبة.
ووقع العقد نيابة عن اجلامعة نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور ب�شري الزعبي وعن ال�رشكة مديرها العام
«حممد الأ م�ين» �أبوقورة بح�ضور املهند�س عو�ض
اخلراب�شة،مدير دائرة العطاءات املركزية يف اجلامعة
ون��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام لل�رشكة خ��ال��د القي�سي ورن��ا
الرحمي مدير دائرة ال�صحة واحلياة يف ال�رشكة.
وت�������ض���م���ن ال���ع���ق���د ال�������ذي ت��ب��ل��غ م����دت����ه ث�ل�اث
����س���ن���وات ال���ت���زام���ات ال���ط���رف�ي�ن جت����اه امل�����ش��م��ول�ين
من مراسم التوقيع
يف ال��ت���أم�ين وت��غ��ط��ي��ات��ه��م وه���م ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل�ين يف
اجلامعة وال��ذي��ن يلتحقون بالعمل لديها م�ستقبال .ال��وف��اة الناجمة ع��ن ح���ادث �أو العجز اجل��زئ��ي �أو علىاهتمام اجلامعة بتوفري احل��ي��اة ا آلم��ن��ة جلميع
و�أ�شار العقد � إىل التغطيات املمنوحة وهي التغطية الدائم الناجت عن حادث �أو مر�ض ي�صيب امل� ؤمن عليه .العاملني يف اجلامعة وتوفري الت�أمني ال�صحي الذي يعد
الأ�سا�سية :الوفاة لأي �سبب �أو التغطيات الإ�ضافية :وي���دل �إب����رام ه���ذا ال��ع��ق��د بح�سب ال��دك��ت��ور الزعبي من الت�أمينات الإيجابية على امل�ستوى الوطني.

تتماتووفود
زيارات



بحث التعاون بني «الأ ردنية» وم�شروع الدعم ال�صحي املدعوم من وكالة ا إلمناء الأ مريكية
اجلامعة -التقى رئي�س اجلامعة الدكتور خالد
الكركي يف مكتبه يف ال�سابع ع�رش من �أياراملا�ضي وفد ًا
ميثل م�رشوع الدعم ال�صحي الثاين املدعوم فني ًا من
وكالة الإمناء الأمريكية.
وجرى خالل اللقاء الذي ح�رضه كل من عميدة كلية
التمري�ض الدكتورة � إنعام خلف والقائم ب�أعمال عميد
كلية الطب الدكتور عبد القادر بطاح بحث �آفاق التعاون
املمكنة بني اجلامعة وامل�رشوع خ�صو�ص ًا � إدماج مفاهيم
ال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ��سرة يف مناهج الكليات
ال�صحية يف اجلامعة.
ورحب الدكتورالكركي بالتعاون مع امل�رشوع من
خ�لال �إب��رام مذكرة تعاون تهدف � إىل تبادل اخل�برات
واملعلومات بني اجلانبني يف ميادين تطوير الكوادر
الب�رشية العاملة يف التخ�ص�صات الطبية وال�صحية.
و�أ�شار الدكتور الكركي � إىل التحوالت التي جرت يف
اجلامعة ومنها التو�سع يف الإيفاد والرتكيز على البحوث
العلمية واالنفتاح على اجلامعات العاملية واالهتمام
باللغاتالعامليةبهدف� إثراءجتربتهاالعلميةوالبحثية.

جانب من اللقاء

و أ�ب���دى �أع�ضاء الوفد ال�ضيف ال��ذي �ضم مدير
امل����شروع ال��دك��ت��ور علي عبد املجيد ونائبه الدكتور
�صربي حمزة ومديرة التدريب يف امل�رشوع الدكتورة
منال جري�سات اهتمام امل�رشوع بالتعاون مع اجلامعة
ملا حققته الكليات الطبية وال�صحية ومنها كليتا الطب
والتمري�ض من �إجن��ازات طبية و�صحية ملمو�سة على
امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.
و أ����ش��اروا � إىل أ�ه���داف امل����شروع ال��ذي ي�سعى � إىل
حت�سني امل� ؤ�رشات ال�صحية خا�صة املتعلقة بالأمومة

والطفولة وال�صحة الإجنابية من خالل �إع��داد الطلبة
وهم على مقاعد الدرا�سة ليكونوا قادرين على ممار�سة
دورهم يف الرعاية ال�صحية بعد التخرج بح�سب املبادرات
ال�صحية يف اململكة واحتياجات املجتمع الأردين.
ولفت �أع�ضاء الوفد � إىل الربامج واخلطط الدرا�سية
التي تقدمها الكليات الطبية وال�صحية لطلبتها م� ؤكدين
�أهمية اال�ستفادة من خربات اجلامعة يف ميادين التدريب
والبحث والت�أهيل يف العلوم والتخ�ص�صات الطبية
املختلفة.

بحث التعاون بني «الأ ردنية» والقطاع ال�صناعي
اجلامعة -بحث نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
ب�شري الزعبي خ�لال لقائه يف مكتبه يف الع�رشين من
�أياراملا�ضي رئي�س غرفة �صناعة عمان حامت احللواين
زيادة فر�ص التعاون بني اجلامعة والقطاع ال�صناعي.
ورح���ب الدكتورالزعبي خ�لال اللقاء ال��ذي
ح�رضه عميد كلية الأ عمال الدكتور هاين ال�ضمور
ومدير املر�صد االقت�صادي الدكتور طالب عو�ض
وم��دي��ر ال�برن��ام��ج ال��وط��ن��ي دك��ت��ور ل��ك��ل م�صنع
ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف ال��ع��ب��دال�لات ب��دع��م القطاعات

ال�صناعية للبحوث العلمية التي يجريها �أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثون � إ�ضافة � إىل ا�ستفادة
القطاع من الدرا�سات التي يقوم ب� إعدادها املر�صد
االقت�صادي يف اجلامعة.
و أ�����ش���اد احل���ل���واين ب��ف��ك��رة و أ�ه������داف امل��ر���ص��د
االقت�صادي الذي يتوىل درا�سة التحوالت وامل� ؤ�رشات
االقت�صادية واملالية حملي ًا وعربي ًا ودولياً.
و�أ�شار � إىل حاجة القطاعات ال�صناعية الأ ردنية
� إىل مزيد من اخلربات العلمية والتقنية املوجودة يف

الدكتور الزعبي ملتقيا ً العميد فريح

اجلامعات الأ ردنية خ�صو�ص ًا «الأ ردنية» لتطوير
منتجاتها مثمن ًا يف هذا ال�صدد دور «الأ ردن��ي��ة» يف
�إجن���اح فكرة التعاون ب�ين ال�صناعة واجلامعات
�ضمن � إطار م�رشوع الربنامج الوطني دكتور لكل
م�صنع.
وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان على ��ض�رورة عقد لقاءات
م��و���س��ع��ة ي�������ش���ارك ف��ي��ه��ا أ�ك����ادمي����ي����ون وخ��ب�راء
و�صناعيون لو�ضع م�شاريع تعاون ذات االهتمام
امل�شرتك.
من جهة ثانية التقى الدكتور الزعبي يف مكتبه
مدير � إدارة ال�سري املركزية العميد عدنان فريح.
وجرى خالل اللقاء بحث � إمكانية م�ساهمة اجلامعة
يف فعاليات امل� ؤمتر العربي للمرور .
ووج��ه ف��ري��ح ال��دع��وة للجامعة للم�شاركة
يف امل�����س�يرة امل��روري��ة ال��ت��ي ج���اءت حت��ت �شعار
«هدفنا� ..سالمتك» .
و�أ�شاد الدكتور الزعبي باملهام التي تقوم بها
� إدارة ال�سري ملعاجلة االختناقات والأ زمات املرورية
م� ؤكد ًا دعم وم�ساندة اجلامعة لتوجهات الإدارة للحد
من احلوادث املرورية.

إ��ضاءات



جلنة عليا الحتفاالت «الأ ردنية» يف الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�سها
اجلامعة -ناق�شت اللجنة العليا الحتفاالت
اجلامعة يف الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�سها يف اجتماعها
الأ ول الذي عقد يف العا�رش من �أياراملا�ضي �آليات عمل
اللجنة واملهام التي �ست�ضطلع بها لالحتفاء بهذه
املنا�سبة الوطنية الغالية.
والأ ردن���ي���ة ت��ق��ف ع��ل��ى أ�ع��ت��اب اخلم�سني عاما
لت�أ�سي�سها  2012ففي الثاين من �أيلول عام 1962

ا���ص��در ج�لال��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ب����� إذن اهلل امل��ل��ك ال��راح��ل
احل�سني طيب اهلل ثراه � إرادته امللكية ال�سامية بت�أ�سي�س
اجلامعة ك�أول �أبواب اخلري يف م�سرية التعليم العايل
يف الأ ردن العزيز.
ودر�ست اللجنة التي عقدت برئا�سة مقررها رئي�س
اجلامعة الدكتور خالد الكركي جمموعة من الأفكار
وال��ط��روح��ات وال���ر� ؤى التي ميكن تبنيها خ�لال عام

جانب من االجتماع

 2012حيث �سي�صار � إىل عقد م� ؤمترات و ندوات وور�ش
عمل علمية مهمة ومتميزة � إىل جانب � إقامة فعاليات
ثقافية وفنية وريا�ضية تليق باجلامعة ومكانتها العلمية
على كافة ال�صعد املحلية والعربية والدولية.
وبحثت اللجنة � إمكانية ت�شييد مبانٍ جديدة خلدمة
العملية التعليمية والبحثية يف اجلامعة لتكون �شاهدا على
تطور اجلامعة ودخول امل�ستقبل الواعد بثقة واقتدار.
وك�����ان رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ق���د ���ش��ك��ل جل��ن��ة عليا
لالحتفاالت بهذه املنا�سبة ت�ضم الدكتور خالد الكركي
مقرر ًا وع�ضوية كل من الأ�ساتذة نواب رئي�س اجلامعة
الدكتور �صالح ج��رار والدكتور �ضياء الدين عرفة
والدكتور ب�شري الزعبي والدكتور عبد الكرمي الق�ضاة
والأ�ساتذة الدكتور مو�سى الناظر والدكتور حممد
�صقر والدكتور علي حمافظة يف حني تتوىل �أمانة �رس
اللجنة ال�سيدة رمي �سفاريني وت�ضم يف ع�ضويتها فاتن
عريقات ومادل العكور وفاتن �أهرام.
و�سيتم ت�شكيل عدد من اللجان التنفيذية و� إ�سناد
م��ل��ف��ات مهمة �إل��ي��ه��ا ل��ت��ت��وىل الإ���ش��راف ع��ل��ى تنفيذ
ن�شاطات نوعية تعك�س حجم اجنازات اجلامعة خالل
ن�صف قرن م�ضى.

�إطالق املوقع االلكرتوين الحتاد الطلبة
اجل��ام��ع��ة -مب��ن��ا���س��ب��ة اح��ت��ف��ال الأردن ب أ���ع��ي��اد
اال�ستقالل يطلق احتاد طلبة اجلامعة املوقع االلكرتوين
ل�لاحت��اد وال����ذي ي��ع��د الأول م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�ستوى
اجلامعات الأردنية.
وت أ���ت��ي أ�ه��م��ي��ة امل��وق��ع ال���ذي ت��ت��زام��ن انطالقته مع
احتفاالت اجلامعة بعيد اال�ستقالل كبوابة مهمة ل�سائر
هيئات اجلامعة الأكادميية والإدارية والطالبية.
ومت � إن�شاء هذا املوقع بالتعاون مع عمادة �ش� ؤون
الطلبة حيث �أكد عميدها د.عماد �صالح �أن هذه اخلطوة
الرائدة ت�صب يف م�صلحة جميع طلبة اجلامعة والباحثني
ويخدم االحتاد م� ؤكد ًا دعم العمادة لكافة الأن�شطة التي
يقوم بها االحتاد.
و�أ�شار د� .صالح � إىل �أهمية املوقع الذي يوفر فر�ص
التوا�صل بني اجل�سم الطالبي معرب ًا عن �أمله يف جناح
هذا امل�رشوع الذي �سينه�ض باالحتاد وميكنه من �أداء
ر�سالته على �أكمل وجه.
وق����ال رئ��ي�����س االحت�����اد م��ع��ت��ز ال�����س��ع��ود ان��ه
ان��ط�لاق��ا م��ن �إمي���ان االحت���اد ال��را���س��خ ب����ضرورة

تطوير �أدائه جاء هذا املوقع لي�شكل يف م�ضامينه
نهج ًا حديث ًا للتوا�صل واالن��ف��ت��اح يف اجلامعة.
و أ����ض��اف � إن املوقع �سيكون حمفزا للنهج الذي
اختطه االحت��اد لالرتقاء بنوعية اخلدمة املقدمة
للمجتمع اجلامعي الفت ًا � إىل �أن االحت��اد يخطط
لإطالق مبادراته عرب هذه البوابة ب�شكل م�ستمر.
ودعا ال�سعود جميع طلبة اجلامعة � إىل اال�ستفادة

م����ن ه�����ذه اخل����دم����ة مل���ع���رف���ة أ�ن�������ش���ط���ة االحت�����اد
وفعالياته التي تقام داخ��ل اجلامعة وخارجها .
و�سيتم وفق ًا – لل�سعود – من خالل هذه البوابة
ن�رش كافة املعلومات التي يحتاجها الطلبة خالل
درا���س��ت��ه��م اجل��ام��ع��ي��ة وب��رام��ج ال��ف��ع��ال��ي��ات التي
ينظمها � إ�ضافة � إىل ن�رش م�ساهمات الطلبة الثقافية
والفكرية وتقييمها.

�ضاءات
إ� تتمات



اجلامعة ت�شارك يف م� ؤمتر العقبة االقت�صادي
اجلامعة� -شاركت اجلامعة يف فعاليات م� ؤمتر
العقبة االقت�صادي « اجنازات وفر�ص» الذي نظمته
غرفة جتارة الأ ردن م� ؤخر ًا .
وقدم نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي
ورقة عمل بعنوان « اال�ستثمار يف التعليم» ا�شار فيها
اىل مفهوم اال�ستثمار الذي يتناول توظيف االموال يف
م�شاريع اقت�صادية واجتماعية وثقافية بهدف حتقيق
تراكم را�سمال جديد ورفع القدرة االنتاجية .
وق��ال الدكتورالزعبي ان اقت�صاديات التعليم
ت�شمل التوظيف االمثل لالمكانيات وتر�شيد التكاليف
وزي��ادة امل��وارد مع �ضمان اجلودة وتنويع م�صادر
التمويل للم�رشوعات الرتبوية والتعليمية .
وا���ض��اف ان التعليم �سلعة اجتماعية وهو
ي�شارك يف منع اجلرمية او تقليلها وزيادة ال�سمو
االجتماعي وي�شارك يف جعل توزيع الدخول اكرث
م�����س��اواة اىل ج��ان��ب م�ساهمة التعليم يف اح��داث
تغيريات ايجابية يف االجت��اه��ات العامة ل�لاف��راد
وامل� ؤ�س�سات االجتماعية .
ولفت الدكتور الزعبي اىل املنافع ال�شخ�صية يف

اال�ستثمار يف التعليم وتتمثل بالعائد ال��ذي يح�صل
عليه امل�ستثمر وع��ادة مايكون ه��ذا العائد اعلى يف
اال�ستثمار اخل��ا���ص عنه يف اال�ستثمار ال��ع��ام حيث
ان زيادة اال�ستثمار يف را�س املال الب�رشي يزيد من
انتاجية الفرد واملجتمع وبالتايل يرفع م�ستويات
الدخول يف االقت�صاد .
وا�شار اىل املنافع اال�ستثمارية يف التعليم على
املجتمع خ�صو�ص ًا توفري فر�ص عمل و�صقل اخلربة
ا�ضافة اىل امل�ساهمة يف زيادة الدخل االجتماعي .
وتطرق الزعبي اىل التعليم يف الأ ردن ب�شقيه
ال��ع��ام وال��ع��ايل م�شري ًا � إىل التحديات ال��ت��ي تواجه
التعليم العايل ومنها التمويل وتوا�ضع االنفاق على
البحث العلمي والت�رسب يف الهيئات التدري�سية .
وق���ال الزعبي ان امل��� ؤ��شرات ت��دل على ان عدد
الطلبة امللتحقني يف اجلامعات االردنية  236820طالبا
وطالبة يف حني ان عدد الطلبة امللتحقني يف م� ؤ�س�سات
التعليم العايل خارج االردن  27696طالبا وطالبة .
وتناول الزعبي يف الورقة التي قدمها للم� ؤمتر
م��ع��اي�ير االع��ت��م��اد وال���ق���درة التناف�سية وااجل��ه��ود

الدكتور بشير الزعبي

احلكومية لرفع �سوية التعليم العايل وال��دور الذي
ت�ضطلع ب��ه اجل��ام��ع��ة االردن��ي��ة واه��داف��ه��ا الثالثة
التعليم والبحث العلمي وخ��دم��ة املجتمع م�شري ًا
اىل تعاون اجلامعة مع منطقة العقبة االقت�صادية
اخلا�صة لتحقيق اهداف تنموية وعلمية تنعك�س على
نوعية حياة االن�سان ورفاهه .

تخريج كوكبة جديدة من منوذجية «الأ ردنية»

اجلامعة -متكنت جمموعة
م���ن ط��ل��ب��ة امل���در����س���ة ال��ن��م��وذج��ي��ة
يف اجل��ام��ع��ة م��ن ك�شف ق��درات��ه��م
اللغوية وم��واه��ب��ه��م الفنية خالل
ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ك��وك��ب��ة ج��دي��دة من
طلبة الثانوية العامة لهذا العام يف
الثامن ع�رش من �أيار املا�ضي.
وامل��در���س��ة ال��ت��ي �أن�شئت قبل
ح���وايل ( )30ع��ام�� ًا ك���ان ل��ه��ا دور
ري����ادي يف �إع����داد جيل م��ن الطلبة
املتميزين علمي ًا وتربوي ًا خ�صو�ص ًا
و�أن فل�سفتها تتفق مع ر�ؤي��ة كلية
العلوم الرتبوية يف اجلامعة الهادفة
� إىل تطوير العملية التعليمية يف �ضوء
ال��ت��ط��ورات يف م�����س�يرة التعليم يف
الأردن.
وك�����رم ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
الرتبوية الدكتور يو�سف قطامي،
خ�ل�ال احل��ف��ل ال���ذي ح����ضره ع��دد
م��ن ك��ب��ار امل�س� ؤولني،اخلريجني
ال���ب���ال���غ ع����دده����م ( )25ط��ال��ب�� ًا
وطالبة � إىل جانب تكرمي املدر�سة

الدكتور قطامي يكرم املتميزين

للطلبة امل��ت��ف��وق�ين وامل��ب��دع�ين يف
مرحلة التعليم الأ �سا�سي والعام
يف امل��در���س��ة .و أ�����ش���ار م��دي��ر ع��ام
امل���در����س���ة ي��ح��ي��ى ال�����ض��م��ور � إىل
التحوالت التي �شهدتها املدر�سة
يف بنية التعليم بهدف الرتكيز على
�إع��داد الطالب القادر على دخول
امل�ستقبل واحل��ي��اة اجل��ام��ع��ي��ة يف
ع����صر يتميز ب��ث��ورة امل��ع��ل��وم��ات
وامل��ع��رف��ة الإن�سانية .و�أكد �أن
املدر�سة احتلت ال�صدارة يف نتائج

الثانوية العامة من بني مدار�س
اململكة احلكومية واخلا�صة خالل
ال�سنوات املا�ضية الفتا � إىل البيئة
التعليمية اخل�صبة التي توفرها
املدر�سة لطلبتها وتركيزها على
الن�شاط املدر�سي.
وت�ضمن االحتفال � إلقاء كلمات
باللغتني العربية وا إلجن��ل��ي��زي��ة
وتقدمي فقرات فنية ا�شتملت على
أ�غ��انٍ ودبكات ورق�صات �شعبية
م�ستوحاة من الرتاث الأ ردين.

م�ؤمتر مهرجان الفن
العربي ال�سابع
اجلامعة -ا�ست�ضافت كلية الفنون
والت�صميم يف اجلامعة يف الثامن ع�رش من
�أيار املا�ضي امل�شاركني يف م� ؤمتر مهرجان
الفن العربي املعا�رص ال�سابع الذي نظمته
جامعة الريموك.
ورحب عميد الكلية الدكتور عبد احلميد
حمام بامل�شاركني م�شيد ًا باملوا�ضيع التي
تناولها امل� ؤمتر وال��ذي هدف � إىل جملة من
الأ ه���داف �أهمها االط�ل�اع على امل�ساهمات
ا إلب���داع���ي���ة ال���ف���ردي���ة يف جم����االت ال��ف��ن��ون
الب�رصية.
وع��ق��د امل����ؤمت���ر يف رح���اب «الأ ردن���ي���ة»
جل�ستي ع��م��ل ت��ن��اول��ت��ا حم����اور التقنيات
امل��ع��ا��صرة وا إلب�����داع وال��ت�راث يف الفنون
الب�رصية املعا�رصة.
و�أعرب امل�شاركون عن تقديرهم للجامعة
على الإمكانيات التي وفرتها لإجناح �أعمال
م� ؤمترهم.

تتمات



جاللة امللك ي�أمر بت�شييد مبنى جديد لكلية ال�شريعة
وثمن الدكتور الكركي خالل لقائه الدكتور هليل
يف مكتبه املكرمة امللكية ال�سامية التي ت�ضاف � إىل
مكارم جاللته ال�ساعية � إىل النهو�ض بهذه امل� ؤ�س�سة
التعليمية الوطنية والتي تفتح ا آلف��اق وامل�ستقبل
ال��واع��د أ�م����ام ال��دار���س�ين وال��ب��اح��ث�ين ل��ل��درا���س��ات
الإ�سالمية وتكمكنهم من � إجناز خمططاتهم العلمية
والبحثية.
و�أكد الدكتور الكركي �أن اجلامعة ي�سعدها �أن
تبا�رش يف حتقيق ر� ؤية جاللته ب� إجناز هذا امل�رشوع
الوطني الكبري الفتا � إىل �أن اجلامعة �ستطرح م�سابقة
معمارية الختيار �أف�ضل الت�صاميم الهند�سية لهذا
املبنى ال���ذي �سي�ضم ق��اع��ات وم��درج��ات تدري�سية
جم��ه��زة ب أ���ح��دث التقنيات وال��و���س��ائ��ل التعليمية
و�أماكن للن�شاطات الطالبية وقاعة مرافعات ومكاتب
للهيئتني التدري�سية والإدارية يف الكلية.
و�أ�ضاف �أن املبنى اجلديد للكلية �سيكون معلما
بارزا و�رصح ًا تعليمي ًا على طراز متميز يف فن املعمار
والرتاث الإ�سالمي اخلالد الذي يليق بح�ضارة الإ�سالم
والها�شميني و�آل البيت الأ ط��ه��ار الذين حملوا راية
ن�رش الإ�سالم والدفاع عن ق�ضايا الأمة ويف طليعتها

الدكتور الكركي والدكتور هليل

املقد�سات الإ�سالمية يف القد�س ال�رشيف.
و أ�ع���رب ال��دك��ت��ور الكركي خ�لال اللقاء ال��ذي
ح�رضه نائبا رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح جرار
وال��دك��ت��ور ب�شري ال��زع��ب��ي وعميد كلية ال�رشيعة
الدكتور حممد املجايل عن �أمله يف اجناز هذا املبنى
يف ذروة اح��ت��ف��االت اجلامعة ب��ال��ذك��رى اخلم�سني

لت�أ�سي�سها العام. 2012
ي�شار � إىل �أن كلية ال�رشيعة �سوف حتتفل العام
ال��ق��ادم بالذكرى الأ رب��ع�ين لت�أ�سي�سها وعملت منذ
� إن�شائها على �إع��داد جيل من الدعاة وامل�صلحني و
املفتني والق�ضاة ال�رشعيني � إىل جانب � إجناز درا�سات
� إ�سالمية معا�رصة.

«الأ ردنية» تزيد عدد �ساعات (�أطروحة الدكتوراه) وتعتمد (ال�صيفي) ف�صال درا�سيا
زيادة عدد �ساعات املاج�ستري والدكتوراه
و���س��م��ح��ت ال��ت��ع��دي�لات ب���زي���ادة ع����دد ���س��اع��ات
احل�صول على درجة املاج�ستري والدكتوراه بواقع
ت�سع �ساعات ،وفقا ملتطلبات بع�ض التخ�ص�صات
التي تقت�ضي ذلك لغايات االعرتاف الدويل بخريجيها
ورفع كفاياتهم.
فيما مت رفع عدد ال�ساعات املخ�ص�صة لأ طروحة
الدكتوراه لت�صبح بني (� )24-21ساعة معتمدة،
ب���د ًال م��ن (� )21-18ساعة ،وذل���ك ل�ضمان ج��ودة
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،و�إع���ط���اء ف��ر���ص��ة للطلبة للتعمق
بالبحث العلمي وامل�شاكل التي تطرحها متطلبات
املجتمع واملهنة.
اعتماد «ال�صيفي» ف�ص ًال درا�سي ًا
وجتميد م�سار ال�شامل
واعتمدت التعديالت اجلديدة ،الف�صل ال�صيفي،
كف�صل درا���س��ي لغايات أ�غ��را���ض البحث واملناق�شة
و� إعداد الر�سائل والأ طروحات ،مع � إمكانية طرح مادة
درا�سية لطلبة املاج�ستري فقط يف الف�صل ال�صيفي.

ويف ه���ذا ال�����ص��دد ،ج��م��دت «الأ ردن���ي���ة» ب��رام��ج
الدكتوراه يف امل�سار ال�شامل ،واقت�صارها اعتبارا من
العام املقبل على برنامج م�سار الر�سالة.
امتحان كفاية للغة العربية
و�أخ�ضعت التعديالت جميع الطلبة املقبولني يف
العام املقبل المتحان كفاية باللغة العربية ،ت�رشف
عليه جلنة عليا من كلية الآداب ومركز اللغات.
وخ��فّ�����ض��ت ال��ت��ع��دي�لات احل���د الأ ع��ل��ى الزمني
للح�صول على درجتي املاج�ستري والدكتوراه ،بواقع
�سنة درا�سية ،مع زيادة العبء الدرا�سي يف الف�صول
ال��درا���س��ي��ة � ،إذ �أ�صبحت للماج�ستري �ستة ف�صول
درا�سية وللدكتوراه خم�سة ف�صول.
منح للمتفوقني وزيادة منح
م�ستلزمات البحث العلمي
وق��ررت اجلامعة تقدمي منح لطلبة الدرا�سات
العليا من املتفوقني لغايات التفرغ العلمي ،بحيث
ت�شمل امل��ن��ح��ة تغطية ر���س��وم ال��ط��ال��ب ال��درا���س��ي��ة،
بالإ�ضافة اىل مبلغ �شهري مب��ق��دار ( )200دينار

لطالب الدكتوراه و( )100دينار للماج�ستري.
كما �ضاعفت قيمة منحة م�ستلزمات البحث
ال��ع��ل��م��ي لطلبة ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ،ل���ت�ت�راوح بني
( )5000-3000دينار ب��د ًال من ()3000-1500
دينار.
�شهادة «ماج�ستري يف الفل�سفة» لطلبة الدكتوراه
وا���س��ت��ح��دث��ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اجل���دي���دة��� ،ش��ه��ادة
«ماج�ستري يف الفل�سفة» لطلبة ال��دك��ت��وراه ،ممن
مل يتمكنوا من حتقيق ��شروط ال��دك��ت��وراه املتعلقة
ب��الأ ط��روح��ة � ،إذ ت�صنف ه��ذه ال�����ش��ه��ادة أ�ع��ل��ى من
درج���ة املاج�ستري ال��ع��ادي ،وذل���ك إلن�����ص��اف ه��� ؤالء
الطلبة ،الذين حققوا متطلبات الدكتوراه با�ستثناء
«الأ طروحة».
( )%40للتعليم الإلكرتوين
وبح�سب التعديالت ،فقد تقرر � إدخال م�سار التعليم
ا إلل��ك�تروين كجزء يف اخلطة الدرا�سية يف املاج�ستري
والدكتوراه ،وبن�سبة ال تزيد عن ( ،)%40بحيث يحقق
هذا التعديل مرونة يف م�شاركة �أع�ضاء هيئة تدري�س من

تتمات



م� ؤ�س�سات تعليم عايل عاملية تربطها برامج م�شرتكة مع
اجلامعة ،بحيث يكون جزءا من تدري�سهم عرب التعليم
الإلكرتوين ،والثاين من خالل التعليم االلكرتوين.
و أ�ك���دت ال��دك��ت��ورة منى احل��دي��دي ان الن�سبة
التي مت حتديدها ،ه��ي يف حدها الأ ع��ل��ى ،متوقعة
ان الن�سبة ال��ت��ي ميكن اع��ت��م��اده��ا ق��د ال تتجاوز
الع�رشين باملائة ،و�أن حتديد ن�سبة الأ ربعني باملائة،
ل�ضمان ا�ستقرار الت�رشيعات والأ نظمة يف �ضوء اية
م�ستجدات قادمة.
كما فعّلت التعليمات اجلديدة دور الأ ق�سام
الأ كادميية يف امل�شاركة يف اتخاذ القرارات يف كل
م��راح��ل منح درج��ت��ي املاج�ستري وال��دك��ت��وراه،
� إذ مكنت الأ ق�سام ،وب�شكل اختياري وبح�سب
مقت�ضى احلاجة� ،أن يكون لها ن�سبة يف عمليات

القبول م��ن خ�لال �إج���راء مقابالت م��ع الطلبة،
وه��ذا يعتمد على التخ�ص�ص ،اىل جانب طرح
موا�ضيع و�أبحاث اع�ضاء هيئة التدري�س ليتمكن
الطلبة من خاللها من اختيار مو�ضوع ر�سالتهم
او �أطروحتهم.
جلنة �أخالقيات الر�سائل
والأ طروحات اجلامعية
كما ت�ضمنت التعليمات ا�ستحداث جلنة خا�صة
«جلنة �أخالقيات الر�سائل واالطروحات اجلامعية»،
والتي من مهمتها النظر يف امل�سلكيات وال�سلوكيات
املتعلقة بالأمانة العلمية واجل��ان��ب الأخ�لاق��ي لهذه
الأبحاث � ،إذ �ستكون هنالك معايري تو�ضيحية ملفهوم
�أخالقيات الدرا�سات العليا ،واللجنة دورها مراقبة
اي � إخالل.

املر�شد الأ كادميي
كما �أدخ��ل��ت مفهوم «املر�شد الأ كادميي»
ل��ط��ل��ب��ة ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ،خ�����ص��و���ص�� ًا فيما
يتعلق بالبحث العلمي ،وذل��ك بهدف م�ساعدة
الطلبة و� إر���ش��اده��م ب��دءا م��ن ا�ستقبال الطلبة
وت�سجيلهم وك��ل م��ا يتعلق بالعملية التعليمة
واملتطلبات ،وذل��ك ل�ضمان عدم وق��وع الطالب
يف �أي �أخطاء قد ت� ؤثر على عمليته الدرا�سية،
� إىل ج��ان��ب زي����ادة دور امل�رشف الأ ك���ادمي���ي.
كما ت�ضمنت التعليمات ا�ستحداث جلنة للنظر
يف قائمة القبول املوحد يف حال وقع �أي اختالف
بني اجلهات املعنية يف اجلامعة ،خ�صو�ص ًا يف
عمليات و�آليات القبول ،التي قد يكون للق�سم
�أو الكلية دور فيها من خالل املقابالت.

اجلامعة حتتفل با إلجنازات الوطنية والعاملية مل�ست�شفاها
وال�شهادات التي ح�صل عليها امل�ست�شفى هي
�شهادة االعتماد الدولية جلودة اخلدمات JCIA
و���ش��ه��ادة جمل�س اع��ت��م��اد امل���ؤ���س�����س��ات ال�صحية
الوطني جلودة اخلدمات HCACوجتديد منح
�شهادة املنظمة الدولية للتقييم الآيزو للمرة الثانية
 ISO 9001و�شهادة حتليل املخاطر والتحكم
ب�سالمة وج��ودة ال��غ��ذاء  HACCPو�شهادة
حتقيق االهداف الوطنية جلودة و�سالمة الرعاية
ال�صحية .
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة امل��دي��ر ال��ع��ام
للم�ست�شفى ال��دك��ت��ور عبد ال��ك��رمي الق�ضاة ان
امل�ست�شفى ي��دار بنظام جديد وحو�سبة كاملة
ومعايري اداء وم��� ؤ��شرات اجن��از و آ�ل��ي��ات أ�م��ان
وتوثيق حمكم الفت ًا اىل انه مت جتهيز امل�ست�شفى
بـ  17مليون دينار من االجهزة احلديثة بدعم
مبا�رش من اجلامعة .
وا����ض���اف ان م��ا اجن���ز ه��و ه��دي��ة رم��زي��ة
م��ن اجلامعة للوطن ي�ضاف اىل �سل�سلة من
االجن���ازات م�شري ًا اىل امل�شاريع التي تنوى
اجلامعة ا�ستحداثها ومنها ان�شاء م�ست�شفى
اخر بجانب امل�ست�شفى احلايل ب�سعة ( )200
�رسير وان�شاء مركز القلب ب�سعة ( � )45رسير ًا
وم��رك��ز ال��ع�لاج باخلاليا اجلذعية وم�رشوع
مركز الكبد .
بدوره بارك مدير مكتب اجلودة والنوعية يف
امل�ست�شفى الدكتور عبداهلل العويدي العبادي هذه
االجنازات التي حققها امل�ست�شفى والتي تزامنت

حفل وطني كبير احتفا ًء بإجنازات املستشفى

مع احتفاالت الوطن بعيد ا�ستقالل اململكة.
و�أ�ضاف ان هذه ال�شهادات التي ح�صل عليها
امل�ست�شفى منحتها جهات م�ستقلة خارج اجلامعة
مم��ا جعل امل�ست�شفى يحتل مرتبة متقدمة بني
امل�ست�شفيات التي تتمتع باعلى معايري اجل��ودة
العاملية .
و�أ�شاد باجلهود املتميزة للعاملني يف امل�ست�شفى
و���ش��ك��ر ب�شكل خ��ا���ص م��وظ��ف��ي م��ك��ت��ب اجل���ودة
ومراقبة النوعية على جهودهم الد� ؤوبة و�سعيهم
احلثيث ودورهم الفعال يف � إجناح هذه امل�سرية.
و�سلم الدكتور الكركي درع اجلامعة لل�رشكات

امل��ان��ح��ة ل�����ش��ه��ادات اجل���ودة وك���رم ط��واق��م طبية
و�صحية وعدد ًا من املوظفني العاملني يف خمتلف
االق�سام الطبية واالدارية يف امل�ست�شفى .
والقى كل من الدكتور امي��ن ع��ارف واحمد
البحري ق�صائد �شعرية بهذه املنا�سبة فيما قدمت
فرقة وك��ورال اجلامعة فقرة فنية ا�شتملت على
جمموعة من الأ غاين الرتاثية الأ ردنية والعربية.
واختتم ب��ر ن��ا م��ج ا حل��ف��ل ب��ع��ر���ض فني
ق��د م��ه ا ل�����ش��ق��ي��ق��ان ح�����س��ام وو���س��ام ا ل��ل��وزي
(فرقة اللوزيني) ا�شتمل على أ� غ��انٍ وطنية
نالت � إعجاب احل�ضور .

جمل�س عمداء
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اجلامعة ت�صدر تعليمات التبادل الأ كادميي
اجلامعة� -أ�صدر جمل�س
عمداء اجلامعة تعليمات التبادل
الأ ك������ادمي������ي لأ ع���������ض����اء ال��ه��ي��ئ��ة
ال���ت���دري�������س���ي���ة م�����ع اجل���ام���ع���ات
ال��ن��ظ�يرة ل��ه��ا يف ال��ث��اين ع����شر من
�أياراملا�ضي.
وت���ن�������ص ال��ت��ع��ل��ي��م��ات على
��ضرورة موافقة جمل�س العمداء
ب��ت��و���ص��ي��ة م���ن جم��ل�����س ال��ق�����س��م
والكلية املعنيني لتكليف �أع�ضاء
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة وال��ب��اح��ث�ين
ال��ع��ام��ل�ين يف اجل��ام��ع��ة ل��ل��ع��م��ل يف
اجل��ام��ع��ات امل��ن��اظ��رة ع��ل��ى م��ب��د أ�
ال��ت��ب��ادل الأ ك���ادمي���ي ع��ل��ى ���ض��وء
االت��ف��اق��ي��ات وم���ذك���رات التفاهم
املربمة بني اجلامعة ونظرياتها.
وا�شرتطت اجلامعة �أن يكون
ع�ضو هيئة التدري�س �أو الباحث
ق����د أ�م�������ض���ى ���س��ن��ت�ين يف خ��دم��ة
اجلامعة وان ين�رش �أو يقبل له

إدارة اجلامعة

بحثان اثنان على الأ ق��ل ،م�شرية
� إىل �أن ال��ت��ك��ل��ي��ف ي��ك��ون �ضمن
اخت�صا�ص ع�ضو هيئة التدري�س
�أو الباحث ،وال ي�شرتط ت�ساوي
� إعداد املكلفني �أو تزامن التكليف
� إال � إذا ن�صت على ذلك االتفاقيات
ومذكرات التفاهم.

وبينت التعليمات �أن اجلامعة
ت��ت��وىل دف���ع رواتب ع�ضو هيئة
التدري�س �أو الباحث املكلف �أثناء
مدة التبادل و�أية مكاف�آت � إ�ضافية
يحددها جمل�س العمداء يف حال
عدم دفع رواتبه من قبل اجلامعة
املكلف العمل � إليها.

واعتربت التعليمات مدة التكليف
جزءا من اخلدمة لأ غرا�ض الرتقية
وم��ك��اف���أة نهاية اخل��دم��ة واالدخ���ار
والتفرغ العلمي  ،وال يجوز تكليفه
مرة �أخرى � إال بعد م�ضي مثلي مدة
التكليف ال�سابق.

«الأ ردنية» ت�صدر تعليمات امتحان الكفاءة يف اللغات الأ جنبية
اجلامعة -أ�����ص���در جمل�س
ع��م��داء اجل��ام��ع��ة ب��رئ��ا���س��ة رئي�س
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور خ��ال��د الكركي
تعليمات امتحان الكفاءة يف اللغات
الأ ج��ن��ب��ي��ة –ع���دا ا إلجن��ل��ي��زي��ة -يف

برامج البكالوريو�س يف كلية اللغات
الأ ج��ن��ب��ي��ة .وق���رر جم��ل�����س ع��م��داء
اجلامعة -مبوجب التعليمات� -أن
يكون االمتحان اختياري ًا للطلبة
الراغبني يف التقدم � إليه من طلبة

ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات
الأ ج��ن��ب��ي��ة ال��ذي��ن در����س���وا م��ادت��ي
التخ�ص�ص ( )1و( )2يف اللغة
الأ جنبية املعنية اعتبار ًا من العام
اجلامعي احلايل ()2010\2009

ويعقد يف نهاية الف�صل الثاين من
التحاق الطلبة بالدرا�سة .ون�صت
التعليمات على ت�شكيل جلنتني:
الأ وىل تخت�ص ب��و���ض��ع الأ ���س��ئ��ل��ة
ممن تتوفر فيهم اخلربة ،والثانية
للإ�رشاف على االمتحان .وحددت
التعليمات ر�سوم االمتحان للطلبة
ع��ل��ى ���ض��وء ال��ع��م��ل��ة امل��دف��وع��ة � إذا
ك��ان��ت ب��ال��دي��ن��ار الأ ردين فتكون
ال���ر����س���وم ���س��ب��ع��ة دن����ان��ي�ر و� إذا
كانت ب��ال��دوالر الأ م�يرك��ي فتكون
الر�سوم ع�رشة دوالرات.ويهدف
االم��ت��ح��ان-ح�����س��ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ات-
� إىل �إع��ف��اء الطلبة ال��ذي��ن يتقنون
�أ�سا�سيات اللغة الأ جنبية املعنية
ات���ق���ان��� ًا ج���ي���د ًا (ك��ال��ف��رن�����س��ي��ة �أو
الإيطالية �أو الأ ملانية) من درا�سة
املادة املكثفة.

�ضاءات
إ� تتمات
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متري�ض «الأ ردنية» حتقق ا إلجنازات وحت�صد اجلوائز وجتدد العطاء
اجل��ام��ع��ة -ق���ال���ت ع��م��ي��دة كلية
التمري�ض يف اجلامعة الدكتورة � إنعام
خلف � إن الكلية متيزت ببناء ال��ك��وادر
ال��ت��م��ري�����ض��ي��ة خ�����ص��و���ص��ا يف امل���ج���ال
الأ ك��ادمي��ي يف الأ ردن ويف معظم �أنحاء
الوطن العربي؛ فمعظم م� ؤ�س�سي برامج
تعليم ال��ت��م��ري�����ض ملختلف امل���راح���ل يف
الأ ردن والكثري من الدول العربية هم من
خريجي هذه الكلية التي كانت من �أوائل
ال��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة يف ال��وط��ن العربي
التي منحت درجة البكالوريو�س ودرجة
املاج�ستري بل و�سبقت العديد من الكليات
اجلامعية الأ وروبية.
و أ����ض��اف��ت ال��دك��ت��ورة خ��ل��ف خ�لال
افتتاحها فعاليات اليوم العلمي للكلية يف
الثالث ع�رش من �أياراملا�ضي �أن الأ ردنية
ه��ي اجلامعة ال��وح��ي��دة يف الأ ردن ومن
اجلامعات القالئل يف الوطن العربي التي
متنح درجة الدكتوراه يف علوم التمري�ض
من خالل برناجمها الوطني الذي �ساهم
و�سي�ساهم يف رف��د اجلامعات الأ ردن��ي��ة
بعدد من الأ كادمييني �سي� ؤ�س�سون لكليات
متري�ض وطنية ويف امل�ستقبل القريب

لقطة من اليوم العلمي

لكليات متري�ض عربية ،و�أ�شارت � إىل �أن
كلية التمري�ض ح�صدت جوائز وطنية
وعاملية �أحدثها جائزة �صاحب ال�سمو
امللكي الأ مري احل�سن للتميز العلمي لعام
 2009وج��ائ��زة �صاحبة ال�سمو امللكي
الأ م�يرة منى احل�سني للتميز يف جماالت
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��م��ري�����ض��ي (ق��ل��ادة رف��ي��دة
الأ �سلمية) لعام  2010و�أ�صبحت الكلية
املرجع الوطني للم� ؤ�س�سات التمري�ضية
الأ كادميية واملهنية.
وك�شفت �أن الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة التي
و�ضعتها الكلية للأ عوام 2012 -2008
ا�ستطاعت حتقيق جزء من �أهدافها مبينة
�أن الإ�سرتاتيجية رك��زت على مكونات

البحث العلمي م�شرية � إىل �أن الكلية
�أجنزت عام  1990بحث ًا علمي ًا واحد ًا يف
حني بلغت الأ بحاث العلمية املتخ�ص�صة
التي �أجنزتها ع��ام  )17 ( 2009بحث ًا
علمي ًا متخ�ص�ص ًا يف العلوم التمري�ضية .
ولفتت ال��دك��ت��ورة خ��ل��ف � إىل �أن
الكلية ت�سعى � إىل �إع��داد م��وارد ب�رشية
م���ؤه��ل��ة مو�ضحة أ�ن���ه �سيتم مراجعة
اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة و���س��د ال��ف��ج��وة يف
بع�ض التخ�ص�صات با�ستحداث برامج
درا���س��ي��ة ج���دي���دة ال���ع���ام ال���ق���ادم على
م�ستوى املاج�ستري يف متري�ض الرعاية
التلطيفية و���ص��ح��ة املجتمع النف�سية
ورعاية كبار ال�سن .

وا���س��ت�����ض��اف��ت الكلية ع��ل��ى هام�ش
ال��ي��وم العلمي الأ م��ي�ن ال��ع��ام للمجل�س
الأ ع��ل��ى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور
ع��ادل الطوي�سي ال��ذي ا�ستعر�ض مهام
امل��ج��ل�����س ل��رف��ع ����ش����أن ال��ب��ح��ث العلمي
وتعزيز ثقافة ا إلب��داع واالبتكار وبناء
القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية،
ولفت � إىل االهتمام امللكي بدعم جهود
الباحثني ال�شبان خ�صو�ص ًا يف اجلامعات
واملراكز البحثية م� ؤكد ًا �أهمية � إقامة هذا
ال��ي��وم العلمي ال��ذي يفتح ا آلف���اق أ�م��ام
�أع�ضاء هيئة التدري�س لتبادل اخلربات يف
العلوم التمري�ضية .
ون��اق�����ش ال��ي��وم العلمي مب�شاركة
ممر�ضني وممر�ضات من قطاعات خمتلفة
وطلبة الكلية �أوراق عمل متخ�ص�صة
وبحوثا حول تطوير املهنة لتمكينها من
دخول امل�ستقبل الأ ردين بقوة واقتدار .
ي�������ش���ار � إىل �أن ال����ي����وم ال��ع��ل��م��ي
ع��ق��د ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن��ق��اب��ة املمر�ضني
واملمر�ضات والقابالت القانونيات يف
�إط���ار االح��ت��ف��ال مبدينة ع��م��ان عا�صمة
للتمري�ض العربي . 2010

يوم اخلريج واليوم العلمي لزراعة اجلامعة
اجلامعة��� -ش��ارك امل��ئ��ات من
خ��ري��ج��ي كلية ال���زراع���ة يف اجلامعة
يف ال��ث��ال��ث ع�رش م��ن أ�ي���ار امل��ا���ض��ي يف
فعاليات اليوم العلمي ويوم اخلريج.
اجل��دي��ر ذك��ره �أن ي��وم اخلريج
تقليد درجت الكلية على االحتفاء به
�سنوي ًا انطالق ًا من فل�سفتها الرامية
� إىل تعزيز التوا�صل ما بني الكلية
و�أبنائها اخلريجني .
و�أ�شار عميد الكلية الدكتور عمر
كفاوين يف كلمة �ألقاها يف افتتاح اليوم
العلمي � إىل �أن ال��ع��ام احل���ايل ي�شكل
منعطف ًا مهما يف حتقيق ا إلجن����ازات
التي ت�ساهم يف دعم القطاع الزراعي
الفت ًا � إىل �أن الأ بحاث العلمية الزراعية

ركزت على � إنتاج �أنواع نباتية تتحمل
اجل���ف���اف وت��ن��ا���س��ب بيئتنا امل��ح��ل��ي��ة.
و أ����ض��اف �أن القطاع ال��زراع��ي يعاين
م��ن ���ض��ع��ف امل�����وارد الطبيعية وقلة
الإمكانات املادية لكنه ميتلك امل��وارد
ال��ب����شري��ة امل���ؤه��ل��ة والإدارة اجل���ادة
لتحقيق ر� ؤى وتطلعات جاللة امللك
للنهو�ض بالقطاع الزراعي .وكرمت
الكلية بهذه املنا�سبة الدكتور �سامل
اللوزي رئي�س هيئة املديرين يف �رشكة
املثلث العلمية تقدير ًا لعطائه املتميز يف
التنمية الزراعية حملي ًا وعربي ًا ودولياً،
ك��م��ا ت�ضمن ب��رن��ام��ج ال��ي��وم العلمي
ت��ق��دمي �أوراق ع��م��ل ت��ن��اول��ت الفجوة
الغذائية والأ من الغذائي العربي ودور

يوم اخلريج والزراعة

خريج التغذية يف تعزيز �صحة املجتمع
و�أزمة الغذاء العاملية والأ من الغذائي
ال��ع��رب��ي و أ�ه��م��ي��ة اجل���ودة يف ت�سويق
زي��ت ال��زي��ت��ون وا�ستعرا�ض الأ غ��ذي��ة
ال�صحية الوظيفية.

وافتتح على هام�ش اليوم العلمي
املعر�ض الزراعي الذي ا�شتمل على
�أدوات زراع��ي��ة ومن�شورات وكتب
وم���ؤل��ف��ات � إ���ض��اف��ة � إىل منتوجات
زراعية �صحية .
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املمار�سات ا إل�شرافية يف ريا�ض الأ طفال «ور�شة عمل»
اجلامعة -ع��ق��دت يف كلية العلوم الرتبوية
يف اجلامعة الور�شة التدريبية بعنوان «املمار�سات
الإ�رشافية يف ريا�ض الأ طفال» بح�ضور نائب رئي�س
اجلامعة الدكتور �صالح جرار.
       وهدفت الور�ش ــة التي نظمها ق�سم املناهــج
والتدري�س بالتـعاون مع جامعة يوتا الأ مريكية وبدعم
من الوكالة الأ مريكية للتنمية الدولية ()USAID
� إىل ت��ط��وي��ر ب���رام���ج ت��رب��ي��ة ال��ط��ف��ل يف اجل��ام��ع��ات
الأ ردنية.
      و�أ�شار عميد الكلية الدكتور يو�سف قطامي
� إىل �أهمية موا�ضيع الور�شة التي تتناول عناوين
مهمة لها عالقة مبا�رشة يف تن�شئة الطفل معربا عن
�أمله يف � إن�شاء كلية لريا�ض الأ طفال يف اجلامعة ت�صنع
املواطن الأ ردين وتطور خاماته وتبني �شخ�صيته
لكي ي�صبح ق��ادرا على العطاء واالجن��از يف جماالت
املعرفة الإن�سانية.
      وق��ال��ت رئي�سة ق�سم امل��ن��اه��ج وال��ت��دري�����س
الدكتورة تغريد ابوطالب � إن م�رشوع تطوير برنامج

ورشة عمل رياض األطفال

تربية الطفل يف اجلامعات الأ ردنية جاء لتحقيق ر� ؤية
جاللة امللك عبداهلل الثاين خللق نظام تربوي يحقق
التميز والإتقان واجلودة من خالل ا�ستثمار املوارد
الب�رشية م�شرية � إىل �أن الربنامج ينفذ بالتعاون مع
جامعات �أمريكية بغر�ض تبادل اخل�برات وتطوير
املمار�سات املتعلقة برتبية الطفل.
     و�أ�ضافت �أن امل�رشوع يهدف �أي�ضا � إىل تطوير
املناهج التي تدر�س يف برنامج بكالوريو�س تربية

الطفل يف اجلامعة الأ ردنية و جامعة البرتا الأ ردنية.
       وت�ضمن برنامج الور�شة تقدمي �أوراق عمل
تناولت طفل ال��رو���ض��ة :كيف يتعلم وال��ط��رق املثلى
للتعامل معه ,وممار�سات من امليدان :دور امل�رشف
الرتبوي يف ريا�ض الأطفال النموذج الإ�رشايف يف وزارة
الرتبية والتعليم ودور مديرة الرو�ضة املتعاونة ومعلمة
ريا�ض الأطفال املتعاونة لدعم الطالب ودور خربةاملعلم
الرتبية العملية امليدانية والتقييم يف ريا�ض الأطفال.

�أكادمييون وخرباء تربويون يبحثون واقع املكتبات املدر�سية
اجل���ام���ع���ة -أ�ق�������ر أ�ك�����ادمي�����ي�����ون وخ���ب��راء
ت����رب����وي����ون �أن امل���ك���ت���ب���ات امل���در����س���ي���ة احل��ك��وم��ي��ة
غ�ي�ر م��ف��ع��ل��ة وال ت�������� ؤدي ال���غ���ر����ض امل���ط���ل���وب م��ن��ه��ا.
و أ����ش��اروا خ�لال جل�سة حوارية عقدت يف �إط��ار الندوة
التي نظمتها كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة يف الثامن
ع�رش م��ن أ�ي����ار امل��ا���ض��ي ب��ع��ن��وان «امل��ك��ت��ب��ات املدر�سية
احلكومية يف الأردن الواقع والتحديات و�آفاق امل�ستقبل»
� إىل �أهمية املكتبة املدر�سية ك� إحدى الركائز الأ�سا�سية
للنظام الرتبوي احلديث يف �ضوء التوجه نحو االقت�صاد
امل��ع��ريف ،و أ�ك����دوا �أن �ضعف ارت��ي��اد الطلبة للمكتبات
املدر�سية ي��ع��ود � إىل قلة ال��وع��ي ل��دى ال��ط��ال��ب ب�أهمية
الكتاب وغياب الإر�شاد ملن تقع عليهم امل�س� ؤولية يف ذلك.
وح�����ث امل�������ش���ارك���ون ع���ل���ى ����ض���رورة ت���وف�ي�ر ال���دع���م
ال���ك���ايف للمكتبات امل��در���س��ي��ة وتخ�صي�ص ج����زء من
ال�������دوام امل���در����س���ي ل��ق�����ض��اء ال��ط��ل��ب��ة يف امل��ك��ت��ب��ة من
خ�ل�ال ب��رن��ام��ج أ����س��ب��وع��ي حت���دده الإدارة املدر�سية.
ولفت عميد الكلية الدكتور يو�سف قطامي � إىل �أهمية
عقد ه��ذه ال��ن��دوة التي ت�ستهدف النهو�ض باملكتبات
امل��در���س��ي��ة ب��غ��ر���ض � إ��شراك��ه��ا يف العملية التعليمية
م���ؤك��د ًا ��ض�رورة ت�شجيع وحفز الطالب على ال��ق��راءة
واملطالعة لتعزيز قدراته العلمية والثقافية والفكرية.

ورشة عمل واقع املكتبات املدرسية

وق��ال مدير التعليم العام يف وزارة الرتبية والتعليم
ال���دك���ت���ور ���ص��ال��ح خ�لاي��ل��ة � إن امل��ك��ت��ب��ات امل��در���س��ي��ة
حت���ت���اج � إىل ال���دع���م و� إىل دف���ع���ة ج���دي���دة إلح�����داث
ت��ط��وي��ر يف م����وارده����ا مل���واج���ه���ة ال����ث����ورة ال��ت��ق��ن��ي��ة.
و�أ�ضاف �أن دور املكتبة يكمن يف ت�شجيع عادة القراءة
والت�صدي للأ مية وتدعيم التعليم ب�أنواعه ومواجهة
الربامج الإعالمية والثقافية غري الهادفة ودعم وتوجيه
البحثالعلميومواكبةاحتياجاتالع�رصفيمادعارئي�س
ق�سم علم املكتبات واملعلومات يف اجلامعة الدكتور عمر
الهم�رشي � إىل ��ضرورة تكثيف اجلهد الوطني لإيجاد

حلول منا�سبة للق�ضايا التي تواجهها املكتبات املدر�سية.
و أ������ش����ار ع����دد م���ن امل��ت��ح��دث�ين خ��ل�ال م��داخ�لات��ه��م يف
أ�ع���م���ال ال���ن���دوة � إىل ���ض�رورة ت��ط��وي��ر ن��ظ��رة املجتمع
امل��در���س��ي لأم��ي�ن امل��ك��ت��ب��ة ال��ت��ي ال ت��ت��ف��ق م���ع ال��ن��ظ��ام
الرتبوي احلديث و� إىل �أهمية تطوير مهاراته التقنية
والتكنولوجية للقيام ب���دوره الفاعل على �أكمل وجه.
وناق�ش امل�شاركون يف الندوة الدور الرتبوي واملعلوماتي
للمكتبة املدر�سية وم�صادر املعلومات فيها والو�ضع
املهني لأمناء املكتبات املدر�سية ومت عر�ض جتارب مكتبات
مدر�سيةرائدة.
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�أم�سية �شعرية غنائية للإ عالمي زاهي وهبة والفنانة ن�سرين حميدان
اجلامعة -جت�سّ دتْ معاين الأ ر�ض
بـاحلب واحلرية والأ نوثة ،يف �أم�سية
�شعرية غنائية لل�شاعر والإع�لام��ي
اللبناين زاهي وهبة والفنانة ن�رسين
حميدان ،ومبفردة �شعرية ال تت�أطر
باملرادف التلقائيّ  ،وت�سافر يف �أكرث
من معنى ،حممولة بغناء ومو�سيقى
العود املتخفّف من �صخب الإيقاع.
و أ�ق��ي��م��ت ه���ذه الأ م�����س��ي��ة يف التا�سع
ع�رش من �أياراملا�ضي دعم ًا مل�رشوع
لواء احل�سينية يف معان الذي ت�رشف
عليه اجلامعة ،وكرم رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ك��رك��ي ممثلني عن
الداعمني للم�رشوع وامل�رشفني عليه.
ويف الأ م�سية التي نظمتْها ال��دائ��رة
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى م����درّج

اإلعالمي زاهي وهبة والفنانة نسرين حميدان

احل�����س��ن ب��ن ط�ل�ال ،خ���رج �أك�ث�ر من
معنى للأ ر�ض القابلة للعطاء ،فكان
�أن ّمت ا�ستعرا�ض منجزات م�رشوع
تنمية احل�����س��ي��ن��ي��ة ،و أ�ه���داف���ه التي

تعمل على تعظيم ا إلمي��ان بالأ ر�ض.
وذه��ب ال�سجال ال�شعري والغنائي
نحو �أ�سئلة قلقة يف الوجود الإن�ساين،
مل تبتعد ع��ن ج��وه��ر الأ م�����س��ي��ة التي

ك��ان��ت ب����د�أت با�ستعرا�ض م����شروع
تنمية لواء احل�سينية يف معان بدعم
م��ن اجل��ام��ع��ة ،ف��ق��دَّم ال��دك��ت��ور جمال
�صوان عر�ضا موجزا عن امل�رشوع
ال���ه���ادف � إىل امل�����س��اه��م��ة يف حت�سني
ت��غ��ذي��ة الأ ط���ف���ال وت���دري���ب املجتمع
امل��ح��ل��ي ع��ل��ى امل��م��ار���س��ات ال��زراع��ي��ة
ال�سليمة ،و�أهمية احلديقة املنزلية،
ب�����ش��ق��ي��ه��ا ال���ن���ب���ات���ي واحل�����ي�����واين.
وت���ط���رّق ����ص���وان � إىل أ�ه����� ّم أ�ه����داف
امل�رشوع باحل ّد من البطالة يف لواء
احل�سينية وا�ستغالل املياه الرمادية
وا�ستغالل مياه الأ مطار يف احلديقة
املنزلية ،مبينا �أنه يف �سبيل ذلك ّمت عقد
دورتني لن�ساء اللواء ،الأ وىل �شاركت
فيها  75امر�أة ،والثانية  170امر�أة.

�أ�صبوحة �شعرية يف الأ ردنية جلري�س �سماوي
اجل��ام��ع��ة -اك��ت�����س��ى ���ص��ب��اح
التا�سع من �أيار من �صباحات اجلامعة
ب�شاعرية وبهاء ،يف �أ�صبوحة �شعرية
لل�شاعر جري�س �سماوي احت�شد لها
جمع م��ن الأ ���س��ات��ذة والطلبة العرب
والأ جانب يف مدرج رم يف اجلامعة.
وابتد أ� ال�شاعر �سماوي �أ�صبوحته
التي �أدارتها الدكتورة ب�سمة الدجاين
ونظمتها الدائرة الثقافية يف اجلامعة
بق�صيدة املزمور املتعب يت�ساءل:
على من يلقي الفتى مراثيه؟
وكيف ي� ؤبن �أحالمه يف البعيد؟
ملن يقر أ� احلزن
والنا�س م�ستغرقون ب�أ�شالئهم
ي�رسعون اخلطى باجتاه
ال�سفا�سف
والأ منيات اللعوبة
ويف ه������ذه ال���ق�������ص���ي���دة ي��ح��ت��ار
ال�شاعر�سماوي � إذ «هل من جميب»؟
وق�������ص���ي���دت���ه « ك���ل���ام» ت��ن��ق��ل��ن��ا
مب��و���س��ي��ق��اه��ا ال���ه���ادئ���ة وو���ض��وح��ه��ا
وابتعادها ع��ن التعقيد والتكلف � إىل
الأ جواء التي ي�سكنها ال�شاعر:

م ــري على الكلمات واختاري
كالم ًا ن ــاعما كالغيم
م ــري
هدّي على نبعي كحلم ميام ٍة
وتطهري برهـافة الع ــطر.
وتهجدي يف ظ ــل روحي
واغم ــري باملاء
�أجرا�سي و�سـ ـرّي
مــري على الكلمات ..مرّي
لك كهف �أحالمي الذي
�آويت فيه غزالة اخلدر
لك يف الهوى تفاحتي الأ ول ــى
عذراء دامعة كخطيئة ال�شع ــر...
وقال ال�شاعر جري�س �سماوي على
هام�ش الأ �صبوحة خالل نقا�ش دار مع
احل�ضور � إن ال�شعر يف وقتنا احلا�رض
م��وج��ه للنخبة ففي املا�ضي ك��ان هو
حامل الفكر وديوان العرب �أما اليوم
فهو ملريديه وقا�صديه من النخبة.
وق�صائده تنقلنا من �ضفة لأ خرى
ومن حلم لآخر ومن مغامرة � إىل فكرة
وفل�سفة ،وم���ن ق�صة ح��ب � إىل ج��زر
ع�شق ي�سكنها ،وامل��ك��ان يف ق�صيدة :

أصبوحة الشاعر جريس سماوي

«ك�ل�ام» ،ه��و ف�ضاء ال���ذات احلاد�سة
وه��و ال��ل��وح��ة الت�شكيلية يف ق�صيدة
«قبلة» ،والف�ضاء ال�شا�سع يف ق�صيدة
«م��ا���ش��ا و أ�غ��ن��ي��ة ال��غ��ج��ري» الف�ضاء
املطلق يف ق�صيدة «العنا�رص»  ،احللم
يف ق�����ص��ي��دة «ال�����ص��دي��ق»  ،احل��ق��ل يف
ق�صيدة «الرغيف».
وكما خطى الإن�سان تتباين منذ
طفولته حتى الآن ،كذلك جري�س كان
م�شواره حافال بالكثري من املحطات
وال����رح��ل�ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة،
فبعد ع��ودت��ه م��ن أ�م��ري��ك��ا عمل معدا
ومقدما لربامج تهتم بالفكر والعقل

الإن�ساين ،و�سماوي املولود يف عمّان
ك��ان قد هاجر � إىل ال��والي��ات املتحدة
الأ مريكية ودر���س الأ دب الإجنليزي
والفل�سفة وفن االت�صاالت الإعالمي
فيها ويف الأ ردن ،وله جمموعة �شعرية
بعنوان «زلة �أخرى للحكمة» ،وتُرجم
عدد من ق�صائده � إىل اللغات الإيطالية
والفرن�سية وا إلجن��ل��ي��زي��ة ،وك��ان قد
�شغل من�صب مدير عام مهرجان جر�ش
للثقافة وال���ف���ن���ون()2006-2001
وقبله نائب مدير املهرجان (-1997
 )2001وي�شغل حالي ًا من�صب �أمني
عام وزارة الثقافة.
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حفل خلريجي الرو�ضة واحل�ضانة
اجلامعة -ازدان مدرج احل�سن
ابن طالل يف اجلامعة برباعم الرو�ضة
وال��ب�����س��ت��ان يف ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��ف��وج
ال�ساد�س ع�رش م��ن أ�ط��ف��ال احل�ضانة
والفوج العا�رش من �أطفال الرو�ضة.
وقال عميد كلية العلوم الرتبوية
ال��دك��ت��ور يو�سف قطامي � إن أ�ه���داف
الرو�ضة واحل�ضانة تكمن يف تدريب
ال��ط��ف��ل ع��ل��ى االن��ف�����ص��ال ع���ن ال��ب��ي��ت
وتكوين �شخ�صية م�ستقلة و� إك�سابه
م��ه��ارات اجتماعية ع���دا ع��ن تعليمه
القراءة والكتابة.
و�أو�ضح �أن هذه املرحلة من العمر

تعد املرحلة ال�سحرية بالن�سبة للطفل على
حد تعبريه ،ومهمة الرو�ضة �أن ت�ضمن
متتعه بهذه املرحلة بتوفري بيئة منا�سبة
وم��ري��ح��ة ،م�شيدا ب��ال��ك��وادر الإداري����ة
والتدري�سية يف احل�ضانة والرو�ضة ملا
يبذالنه من جهد وعمل د� ؤوب يحفز عقل
الطفل ومواهبه ومهاراته.
ولفت مدير ع��ام وح��دة املدر�سة
النموذجية للتعليم ما قبل اجلامعي
يحيى ال�ضمور � إىل �أن املناهج املعتمدة
لأ ط��ف��ال ال��رو���ض��ة ه��ي مناهج جديدة
وم��ت��ط��ورة ت��ك�����س��ب ال��ط��ف��ل م��ه��ارات
اجتماعية و�سلوكية ومعرفية .و�أكد
�أن للح�ضانة دورا تربويا ومعرفيا

اجلامعة ت�سجل  15براءة اخرتاع بع�ضها �أودعت عاملي ًا
اجل��ام��ع��ة -ل��ي�����س ���ص��ع��ب��ا على
ال��ب��اح��ث�ين ن��ق��ل اب��ت��ك��ارات��ه��م م���ن احليز
النظري � إىل اجلانب العملي بعد فتح مكتب
نقل التكنولوجيا وحقوق امللكية الفكرية يف
اجلامعة.
وي���ع���د امل���ك���ت���ب ،ال�������ذي اف���ت���ت���ح يف
م��رك��ز ح��م��دي منكو للبحوث العلمية يف
اجلامعة ،واح��دا من مكاتب عديدة جرى
افتتاحها بدعم من م�رشوع دعم مبادرات
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر
التكنولوجي والإبداع يف الأردن()SRTD
يف املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وق��ام ال����ـ( )SRTDب� إن�شاء خم�سة
مكاتب فرعية لنقل التكنولوجيا (منبثقة
ع���ن م��ك��ت��ب ت�����س��وي��ق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة يف
مدينة احل�سن العلمية) يف خم�س جامعات
حكومية وخا�صة بالإ�ضافة � إىل �ستة مكاتب
�أخرى يف مراكز بحثية و�رشكات �صناعية.
ويف ه��ذا ال�صدد قالت مديرة مركز
ح��م��دي منكو للبحوث العلمية� ،ضابط
االرتباط الدكتورة عبري البواب ،التي تتوىل
� إدارة املكتب �،إنه «ي�ساعديفتوعية الباحثني
� إىل كيفية نقل ابتكاراتهم � إىل ال�صناعة
والعناية بالتطبيق العملي لأبحاثهم» مبينة
�أن ذلك ي��� ؤدي يف امل�ستقبل � إىل فتح �أ�سواق

ج��دي��دة وخ��ل��ق ف��ر���ص عمل ملوظفني جدد
وت�سيري عجلة ال�صناعة والدخل.
و�أ�ضافت �أن املكتب ي�ساعد الباحثني
يف حماية حقوق امللكية الفكرية خ�صو�صا
براءات االخرتاع وحقوق الن�رش ،م�شرية
� إىل ت�سجيل  15براءة اخرتاع يف اجلامعة
حتى الآن ..بع�ضها �أودعت عامليا.
وبينت الدكتورة البواب �أن �ضباط
االرت��ب��اط «م���ؤه��ل��ون» لإدارة مكاتب نقل
التكنولوجيا حيث ج���رى تدريبهم من
قبل خمت�صني من مكاتب نقل تكنولوجيا
يف �أوروب���ا على كيفية م�ساعدة الباحثني
يف ت�سجيل ب��راءات االخ�تراع وت�سويقها
عامليا وكيفية نقل التكنولوجيا من احليز
النظري � إىل العملي ،م�شرية � إىل �أن تدريب
�ضباط االرتباط �سي�ستمر حتى نهاية العام
احلايل.
و أ����ش��ارت ال��دك��ت��ورة ال��ب��واب � إىل �أن
مكتب نقل التكنولوجيا يف «الأردنية» حظي
ب� إ�شادة عاملية كونه يقع يف مركز بحثي ،يف
ظل وجود برامج ربط بحثي �صناعي على
غ��رار برناجمي (االت�صال مع ال�صناعة
ودكتور لكل م�صنع) ووجود قوانني ملكية
فكرية ،ف�ضال عن وج��ود حمفظة �سابقة
لرباءات االخرتاع وحقوق الن�رش.

رقصة طفولية

� إ�ضافة � إىل دورها يف الرعاية واالهتمام
بالطفل يف هذه املرحلة التي متتد من
 70ي��وم�� ًا –���4س��ن��وات ،ويف مرحلة
الب�ستان يبد أ� الطفل باكت�ساب بع�ض
املهارات.
وت�ضمن احلفل فقرات تعزز املبادئ

الأخ�لاق��ي��ة والدينية وم��ب��ادئ املواطنة
والقيم ال�صحية والبيئية ال�سليمة حيث
تنوعت بني رق�صات وق�صائد و�أنا�شيد،
الأمر الذي حمل اخلريجني على التعبري
بعفوية اجتذبت االهتمام من اجلمهور
احلا�شد من �أولياء الأمور.

«الأ ردنية» حت�صد �ست جوائز يف املهرجان التكنولوجي الوطني
اجلامعة -ح�صدت اجلامعة �ست جوائز يف املهرجان التكنولوجي الوطني

الثالث الذي ا�ست�ضافته جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وتناف�س يف املهرجان ،الذي �ضم معر�ضا مل�شاريع الطلبة وال�رشكات الرائدة يف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت  151فريقا من اجلامعات الأردنية يف �أحد ع�رش
مو�ضوعا تكنولوجيا حل�صد  22جائزة ،وفاز الطلبة مي�ساء احل�سامي و�أروى دغم�ش
عن م�رشوع الذكاء اال�صطناعي ،ونور امل�سيعدين ووف��اء طه و�أري��ج احلراح�شة
وعالء بكرون عن م�رشوعني يف التعليم االلكرتوين ،وبا�سل �أبو جامو�س وليث
الكردي و�أده��م النوباين عن م�رشوع روبوتات ،وتهاين خجيل وفردو�س جعفر
عن م�رشوع التكنولوجيا يف ال�صحة ،وحممد العكور عن م�رشوع التكنولوجيا يف
التجارة واالت�صاالت.و�أ�رشف على امل�شاريع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ق�سم هند�سة
احلا�سوب يف كلية الهند�سة وتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة الأ�ساتذة غيث عبندة
وماجد الطائي ،وعلي املو�سى واياد جعفر واحمد �رشايعة .وي�ست�ضيف املهرجان
ال��ذي انطلق يف اجلامعة عام  2008مببادرة مع �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي
للمر�أة ،يف كل �سنة جامعة �أردنية وت�رشف عليه جلنة حت�ضريية وطنية.

« الأ ردنية» ع�ضو يف �إحدى جلان منظمة ال�صحة العاملية
اجلامعة -تن�ضم اجلامعة � إىل ع�ضوية اللجنة العاملية اال�ست�شارية للمطاعيم

فقد تلقت الدكتورة جنوى خوري بول�س ،الأ�ستاذة يف كلية الطب يف اجلامعة،
رئي�سة �شعبة الأمرا�ض يف الكلية الدعوة من منظمة ال�صحة العاملية يف «جينيف»
لالن�ضمام � إىل اللجنة.
وتتكون اللجنة التي ت�ضم يف ع�ضويتها ع�رشة �أع�ضاء من �أبرز العلماء واملخت�صني
يف هذا املجال وتكون مهمتها � إجراء الدرا�سات والأبحاث و� إعطاء امل�شورة يف برنامج
التطعيم واملطاعيم واملواد البيولوجية وتقع يف منظمة ال�صحة العاملية يف «جينيف».
والدكتورة خوري هي رئي�سة اللجنة الفنية الأردنية للمطاعيم ورئي�سة
جلنة املطاعيم يف املنظمة العاملية لطب الأطفال ،وع�ضو يف اللجنة العاملية لدرا�سة
الآثار اجلانبية للمطاعيم.
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عدد جديد من املجلة الأ ردنية يف �إدارة الأ عمال
اجلامعة� -صدر عن عمادة البحث العلمي يف
اجلامعة العدد الثاين من املجلد ال�ساد�س من املجلة
الأ ردنية يف � إدارة الأ عمال والتي ير�أ�س حتريرها
د .حم�سن خم��ام��رة .وج���اء ال��ع��دد م�شتمال على
جمموعة من الدرا�سات والبحوث يف جمال � إدارة
الأ عمال باللغتني العربية والإجنليزية.
قدم الباحثون حممد مف�ضي الك�سا�سبة وعبري
حمود الفاعوري وحممود �سلمان العميان بحثا
بعنوان « دور وظائف � إدارة امل��وارد الب�رشية يف
املنظمة املتعلمة :درا�سة حالة على جمموعة �رشكات
طالل �أبو غزالة يف الأ ردن».
وق���دم الباحث مو�سى �سالمة ال��ل��وزي بحثا
بعنوان « ال�صعوبات التي تواجه تطبيق اخلدمات
الإلكرتونية كما يراها العاملون يف �أجهزة اخلدمة
املدنية يف الأ ردن».

كما ق��دم الباحث قا�سم حممد زري��ق��ات بحثا
بعنوان « أ�ث��ر الآراء املعدلة ملدققي احل�سابات يف
�أ�سعار الأ �سهم دليل من بور�صة عمان».
و قدم الباحث كامل احلواجرة بحثا بعنوان
«مفهوم املنظمة املتعلمة يف اجلامعات الأ ردنية من
وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية».
كذلك قدم الباحث �سامر املحمد درا�سة بعنوان
«�أثر الدرا�سة اجلامعية ملرحلة البكالوريو�س على
امليول الريادية لطلبة اجلامعات الأ ردنية :تطبيق
على نظرية ال�سلوك املخطط».
وقدم الباحثون � إدري�س اجلراح وخليفة زيادات
و�صالح الدين الرمياوي بحثا بعنوان «حم��ددات
ربحية البنوك الأ ردنية :منوذج ال�سال�سل الزمنية
امل�ستقرة».

عدد جديد من املجلة الطبية الأ ردنية
اجلامعة� -صدر عن عمادة البحث العلمي يف
اجلامعة العدد الأ ول من املجلد الرابع والأ ربعني
من املجلة الطبية الأ ردنية والتي ير�أ�س حتريرها
د .عبد اهلل عويدي العبادي .وجاء العدد م�شتمال
على جمموعة من الدرا�سات والبحوث يف جمال
العلوم الطبية باللغة االجنليزية.
قدم الباحث علي م�شعل بحثا بعنوان «الأدوية
واجلينات :و�صف الأدوي��ة ح�سب الرتكيب اجليني
للمر�ضى».
وق����دم ال��ب��اح��ث��ون حم��م��ود اب���و عبيلة ،معاذ
ال�صمادي ،رائ��د عناب ،رائ��د طاهر ،وه��ادي ابو
هنط�ش بحثا بعنوان
«عمليات طعوم املجازات الإكليلية ()CABG
ال�صعبة يف ع�رص الدعامات».
كما قدم الباحثون فرا�س الزعبي� ،أجمد الطريفي
و تي�سري اخلطيب بحثا بعنوان «عالج القيلة املخاطية
اجلبيهية مع � إزاحة املحجر بطريقة املنظار».
وقدمت الباحثة رائ��دة العودات بحثا بعنوان
«نخاع العظم :الدواعي والإجراء».
كذلك ق��دم الباحثان خلود �سليمان ورونالد
البورتي بحثا بعنوان «معدل برت الأطراف ال�سفلية
يف عمان-الأردن».
ك��م��ا ق��دم��ت ال��ب��اح��ث��ت��ان جم��د م��ري��ان وخ��ت��ام

العوامرة بحثا بعنوان «ال�سمات التنظيمية للوحدات
املتخ�ص�صة مقارنة مع تلك التي يف الطوابق العامة
يف امل�ست�شفيات الأردنية».
وقدم الباحثون حممد عبد املجيد العزب ،نبيل
الب�شري� ،سوزان املومني ،اجم��د النا�رص ،املثنى
الكركي وعمر خابور بحثا بعنوان « مقارنة بني
ت��رددات ال�سال�س الق�صرية امل�ترادف��ة( )STRsيف
الأردن والدول املجاورة».
وق��دم الباحث عبداملنعم حممد ��شرارة بحثا

بعنوان «ت�أثري عالج جري�رسل ثالثي النيرتات عن
طريق التبخرية على الق�صبات الهوائية والأوعية
القلبية للإن�سان العادي».
وق��دم الباحثون م أ���م��ون أ�ه���رام ،عمار العمر
ويعقوب البهو بحثا بعنوان «تق�صي وجود بكترييا
كالميديا نيومونيا عند امل�صابني مبر�ض الت�صلب
اللويحي املتعدد».
وق��دم الباحثون كمال عقل� ،أم�يرة امل�رصي،
حممد خ�شمان� ،سعد �سمارة و رناد النابل�سي بحثا
بعنوان «حاالت املتالزمة اليورميية الإنحاللية عند
الأطفال يف الأردن».
كذلك قدم الباحثان يو�سف ماتني و� إبراهيم بني
هاين بحثا بعنوان «� إ�صالح ت�شوهات فتحة الإحليل
اخللقية با�ستخدام الرقع اجللدية املختلفة خلم�سني
مري�ضا».
وق���دم الباحث  Mosiur Rahmanمو�سري
رحمان بحثا بعنوان « العوامل املرتبطة مبخاطر
الوالدة :دليل من الدرا�سة امل�سحية ل�ش� ؤون ال�سكان
وال�صحة».
وقدم الباحثان ميالد يالدا و�أفني �أخرم ابراهيم
بحثا بعنوان « ت�أثري املكمالت املركبة يف احلديد
والزنك على احلوامل امل�صابات بفقر ال��دم مقابل
جرعات احلديد ب�شكل منفرد يف دوهوك» .
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�صدور العدد الثاين من ن�شرة املر�صد االقت�صادي يف اجلامعة

اجل��ام��ع��ة -أ������ص����در امل���ر����ص���د االق��ت�����ص��ادي
يف اجل��ام��ع��ة ال��ع��دد ال��ث��اين م��ن ن����شرت��ه الف�صلية حتت
ع��ن��وان «ن����شرة امل���� ؤ��ش�رات االق��ت�����ص��ادي��ة الأردن���ي���ة».
و�شمل العدد جمموعه وا�سعة من امل� ؤ�رشات االقت�صادية
تغطيخمتلفجوانباالقت�صادالأردينم�صحوبةبتحليل
اقت�صاديذيمغزىوت�ضميناتمهمة ل�صانعيالقرارات.
وقال مدير املر�صد الدكتور طالب عو�ض � إنه روعي �أن
يحتوي العدد على م� ؤ�رشات تهم القطاعني العام واخلا�ص
على حد �سواء ،منها م� ؤ�رشات االقت�صاد الكلي ،امل� ؤ�رشات
القطاعية ،امل� ؤ�رشات االقت�صادية اخلارجية ،م� ؤ�رشات
التناف�سيةوجمموعةمنامل� ؤ�رشاتالعامةاملتنوعة.
و�أ�ضاف �أنه مت يف هذا العدد � إ�ضافة جمموعة من
امل� ؤ�رشات املهمة منها م� ؤ�رش تطور القطاع الزراعي
والن�شاط العمراين يف اململكة ،وتطور قطاع تكنولوجيا
االت�صاالت ،وم� ؤ�رش احلرية االقت�صادية ،وم� ؤ�رشات
الإ�سكان والإن�شاءات ،وم� ؤ�رش الف�ساد ،وم� ؤ�رشات
املناطق ال�صناعية امل� ؤهلة ،وم� ؤ�رش بيئة الأعمال.
وب�ين الدكتور عو�ض �أن جمموعة امل��� ؤ��شرات
االق��ت�����ص��ادي��ة الكلية حتتوي على ك��اف��ة م��� ؤ��شرات
الأ داء الكلي كمعدالت النمو االقت�صادي والت�ضخم
ومعدالت البطالة ومعدالت الدخل الفردي و تطور
معدالت الأ جور وحتويالت العاملني يف اخلارج ،كما
احتوى على درا�سة حتليلية مقارنة مع بع�ض الدول
يف املنطقة العربية وخارجها.
أ�م���ا امل���� ؤ��ش�رات القطاعية ،ف���أو���ض��ح الدكتور
عو�ض �أنها �شملت امل�ساهمة القطاعية يف الناجت املحلي
الإجمايل وتطورات القيمة امل�ضافة والأ رقام القيا�سية

ترقيات

للإنتاج ال�صناعي ،وت�سليط ال�ضوء على مقارنة
الأ داء القطاعي الوطني بالأ داء االقت�صادي ملجموعة
من الدول املختارة وعلى معدالت الرتكز القطاعي مع
� إبراز الأ همية املتزايدة للقطاع ال�سياحي.
أ�م��ا امل��� ؤ��شرات االقت�صادية اخلارجية ف�شملت،
وفق الدكتور عو�ض ،كافة م� ؤ�رشات التجارة اخلارجية
 ،وم� ؤ�رشات ميزان املدفوعات واال�ستثمار الأ جنبي
املبا�رش ،ودرجة االنفتاح االقت�صادي اخلارجي.
و�شملت الن�رشة جمموعة خم��ت��ارة م��ن م��� ؤ��شرات
التناف�سية لالقت�صاد الأردين وت��ط��وره��ا ع�بر ال��زم��ن
مب���ا ف��ي��ه��ا م���� ؤ��ش�ر ���س��ع��ر ال�����ص�رف احل��ق��ي��ق��ي وم��� ؤ��شر
ال��ن��م��و ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة وم����� ؤ���ش�ر ك���ف���اءة ����س���وق ال��ع��م��ل.
و �أ�ضيفت للمجلة جمموعة من امل� ؤ�رشات العامة املتنوعة مبا
فيها بع�ض م� ؤ�رشات املناطق احلرة والفقر و�أ�سعار النفط
وامل� ؤ�رشاتالدميغرافية.

جملة درا�سات يف العلوم الأ �سا�سية

يف فل�سطني :حالة درا�سة من ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة» .وقدم الباحثون طارق ح�سن النجار ،عبد الوهاب
ال�شياب� ،سيدة غالم مري ،حممد الزبدة و�أحمد حامد
�أبو هالل بحثا بعنوان « التغذية غري الذاتية للمحار
العمالق من ال�ساحل الأردين خلليج العقبة -البحر
الأ ح��م��ر».وق��دم الباحثان �سفيان عبد رب��ه و �أنتونى
فيورى بحثا بعنوان « الن�شاط ال�ضوئي عند الطول
امل��وج��ي  1.55ميكرون ملركب ال�سيلكون :ارب��ي��وم:
اك�سجني املح�رض بطريقة التبخري».
ك��م��ا ق���دم ال��ب��اح��ث ري���ا����ض ج��ب�ري ب��ح��ث��ا ب��ع��ن��وان
«� إ�سرتاتيجيةاختزالعامة»،وقدمالباحثانعبدالرحمنحميد

اجلامعة� -صدر عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة
العدد الأول من املجلد ال�سابع والثالثني من جملة درا�سات
يف العلوم الأ�سا�سية والتي ير�أ�س حتريرها د .ف�ؤاد كتانة
عميد البحث العلمي .وجاء العدد م�شتمال على جمموعة من
الدرا�سات والبحوث يف جمال العلوم الأ�سا�سية باللغتني
العربيةوالإجنليزية.
ق��دم ال��ب��اح��ث��ون ه��دي��ل توفيق احل��دي��ث��ي ،جعفر
غدير الركابي واف��رودي��ت عبد ال���رزاق �صالح بحثا
بعنوان « درا�سة اخلوا�ص الفيزيوكيمياوية واحليوية
ل��ل��ف�لاف��ول��ي��ب��ي��د امل�ستخل�ص وامل��ن��ق��ى م���ن ج��رث��وم��ة
 Chryseobactrium meningosepticmاملعزولة
م��ن عينات �رسيرية وبيئية» .وق��دم الباحث ع�صام و �أ�ساور دريد حمدي بحثا بعنوان «الا�شتقاقات )σ،τ(-على
�أحمد اخلطيب بحثا بعنوان « � إدارة النفايات الطبية مثالياتجوردان».
العالم والعالقات العامة .اجلامعة أ
الردنية
ن�شره �إعالمية ت�صدر عن دائرة إ

رئي�س التحرير :كمال فريج
�سكرتري التحرير :لبنى العالوين

اجتماعيات،،،

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

متت ترقية الدكتور رائد القوا�سمة من كلية العلوم
�إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور حممد العمري من كلية الطب
�إىل رتبة �أ�ستاذ.
متت ترقية الدكتور عبداهلل عنرب من كلية الآداب �إىل
رتبة �أ�ستاذ.
متت ترقية الدكتور فيا�ض الق�ضاة من كلية احلقوق
�إىل رتبة �أ�ستاذ.
متت ترقية الدكتور �أحمد العوران من كلية الأ عمال
�إىل رتبة �أ�ستاذ.

تهاين

مت زفاف �شريا حما�سنة املوظفة يف مكتب العالقات
الدولية.
مت زفاف عمار املفلح املوظف يف عمادة �ش� ؤون
الطلبة على ربى الدالهمة املوظفة يف دائرة
املوارد الب�شرية.
متت خطوبة عمار عو�ض املوظف يف دائرة الإعالم
والعالقات العامة و منى خالوي املوظفة يف
دائرة املطبعة.
رزق ال�سيد عمران الق�ضاة القائم ب�أعمال مدير مكتب
الت�أمني ال�صحي مبولود �أ�سماه حممد.
رزق ال�سيد و�صفي خ�صاونة من كلية الدرا�سات
العليا مبولود �أ�سماه �أحمد.

تعاز

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل رئي�س جامعة �إربد الأ هلية
�أ�ستاذ علم االجتماع يف اجلامعة الأ ردنية
الدكتور �أحمد الربايعة.
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل جنل ال�سيد �إ�سماعيل
العي�سى املوظف يف دائرة املطاعم واملقا�صف.
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل والد الزميلة �إينا�س جمعة
املوظفة يف مركز احلا�سوب.
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل والدة الزميلة �سو�سن
الدبا�س املوظفة يف مكتب رئا�سة اجلامعة.
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