
نشرة دورية إعالمية ثقافية اجتماعية تصدرها جامعة آل البيت
املجلد 12 - العدد 49 - ذو القعده 1427 هجرية، ;كانون أول 2006 ميالدية

من رئيس التحرير

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

محتويات العدد

هيئة التحرير

محتويات العدد

رئيس التحرير املسؤول

معالي  األستاذ الدكتور

عبد السالم العبادي

رئيس اجلامعة

مدير التحرير 

صايل رميح الدغمي

مدير العالقات العامة واإلعالم

املراجعة اللغوية

د. أحمد احلراحشة

هاتف اجلامعة 2697000 ستة خطوط - ناسوخ
6297029 جامعة آل البيت - املفرق

ص.ب: ) 130040 ( املفرق 25113 - األردن
Internet Site: http://www.aabu.edu.jo
E-mail Address:info@alalbayt.aabu.edu.jo

تصوير
محمد أحمد الدعجة

نعيم الغماز

تصميم: باسمة سمار

ال�����������غ�����������الف

â«ÑdG ∫BG á©eÉL ÉgQó°üJ á«YÉªàLG á«aÉ≤K á«eÓYEG ájQhO Iô°ûf
ájOÓ«e 2006   ∫hCG ¿ƒfÉc ,ájôég 1427 Ió©≤dG hP - 49 Oó©dG - 12 ó∏éŸG

PERIODICAL NEWSLETTER PUBLISHED BY AL al - BAYT UNIVERSITY
Al-Zahra' Volume X11- Issue No.49-December, 1427 Dhu Al-Qa'dah, 2006

 

AGô
gõ

dG
áj

OÓ
«e

 20
06

   ∫
hCG 

¿ƒ
fÉc

 ,á
jô

ég
 14

27
 Ió

©≤
dG h

P -
 49

 Oó
©dG

 - 1
2 ó

∏é
ŸG

AL al - BAYT UNIVERSITY

ميالدية  2006 أول  ;ك��ان��ون  هجرية،   1427 القعده  ذو   -  49 ال��ع��دد   -  12 �املجلد 
نخيل مثمر في جامعة آل البيت

طباعة: رندة الزيتاوي

20

2

5

2توزيع جوائز الدولة
4برقيات شكر

5املؤمتر الفرانكفوني االول
7تعني نائب رئيس اجلامعة

تعزيز التعاون االكادميي الثقافي

من اخبار اجلامعة

محاضرات علمية       

8

26اتفاقيات
27تعاون اجلامعة مع املجتمع احمللي

28اخبار الرياضة
30تشكيل مجلس اجلامعة

31   التشكيالت االكادميية 

32مجالس املعاهد والكليات
33مشاركات علمية 

35تشكيل جلان 
37قرارت مجلس العمداء

38تشكيالت ادارية 

20

12

احلمد لله رب العاملني وأصلي واسلم على 
رسوله الكرمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه 

أجمعني وبعد،
ي��ص��در ع��دد ال��زه��راء ه��ذا ف��ي نهاية عام 
ف��ي مطلع عام  ال��ق��راء  ي��دي  ب��ني  ليكون   2006
2007 وبعد إجازة عيد األضحى لعام 1427ه� 
وفي نهاية الفصل اجلامعي األول للعام الدراسي 
2007/2006 والطلبة يؤدون امتحانات الفصل 
ال��ع��دد سجال  ه��ذا  ليمثل  ون��ش��اط،  بكل جدية 
حافال غطى أحداثا كبيرة حدثت في اجلامعة 
في خالل فترة جاوزت الثالثة أشهر  هي الفترة 
الذي سبقه  العدد  العدد عن  تفصل هذا  التي 
والذي صدر في شهر   ايلول  من عام 2006. 

هذه األحداث شملت نشاطات متميزة كان 
ال��دراس��ي  للعام  األول  الفصل  ب��دء  أهمها  م��ن 
واس��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ة اجل����دد واف��ت��ت��اح م��ع��رض 
اجل��ال��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة واإلس���الم���ي���ة، ك��م��ا غطت 
واليوم اإليطالي في  الفرانكفونية األول  مؤمتر 
من  العديد  في  للمشاركة  باإلضافة  اجلامعة 
املناسبات الهامة كاالحتفال بيوم الوفاء للحسني 
، واإلدان��ة لتفجيرات عمان في الذكرى األولى 
البيت  آل  جامعة  حج  بعثة  وم��غ��ادرة  حلدوثها، 
للديار املقدسة، وبعض فعاليات املوسم الثقافي 
للجامعة وبعض النشاطات الرمضانية، وتوقيع 
عرفت  كما  االت��ف��اق��ي��ات،  م��ن  للعديد  اجلامعة 
بكثير من الفعاليات الطالبية واملجالس واللجان 
اجلامعية والتعيينات والتشكيالت اإلدارية التي 
تؤكد حراك اجلامعة املتميز على كل األصعدة 
وفي جميع امليادين.  وهو بحمد الله حراك فاعل 
ويحقق  البيت  آل  جامعة  مسيرة  يثري  ومؤثر 
رسالتها وأهدافها. كما غطى هذا العدد أخبار 
لسنة  التقديرية  ال��دول��ة  ج��ائ��زة  على  حصولي 
/دراس��ات  االجتماعية  العلوم  حقل  في   2006

في الفكر االسالمي املعاصر.
العطاء  من  ملزيد  جميعا  بأيدينا  الله  أخ��ذ 
واإلجن������از ف���ي ظ���ل ح��ض��رة ص��اح��ب اجل��الل��ة 
بن  ال��ث��ان��ي  ال��ل��ه  امل��ع��زز  عبد  امل��ل��ك  الهاشمية 
احلسني املعظم خدمة لرسالة جامعة آل البيت 
وأهدافها الكبيرة التي أرساها املغفور له بإذن 
ال��ل��ه وفضله امل��ل��ك ال��ب��ان��ي احل��س��ني ب��ن طالل 
علوم  بني  جامعة جتمع  لتكون  ث��راه  الله  طيب 
وت��ؤك��د على صناعة االن��س��ان  وال��دن��ي��ا،  ال��دي��ن 
على  ويحافظ  بالثوابت  يتمسك  ال��ذي  الصالح 
ال��ه��وي��ة ول��ك��ن��ه ي��ع��ي��ش ال��ع��ص��ر وي��س��ت��ف��ي��د من 

اجنازاته.
أ. د.  عبدالسالم العبادي
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توزيع جوائز الدولة 

ال��������وزراء د. م��ع��روف  رع����ى رئ���ي���س 
البخيت في املركز الثقافي احتفال توزيع 
والتشجيعية  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ج��وائ��زال��دول��ة 
نظمته  وال����ذي  و2006   2003 ل��ل��ع��ام��ني 
الدكتور عادل  أالقى  الثقافة  حيث  وزارة 
فيها  اك��د  كلمة  الثقافة  وزي��ر  الطويسي 
التنمية  خلطة  املرجعية  املرتكزات  على 
خالل االع��وام 2006  الثقافية في االردن 
ال����وزراء  مجلس  اق��ره��ا  وال��ت��ي   2008  -
وزارة  ان  قائال  املاضي  شباط  شهر  في 
ال��ث��ق��اف��ة وامل��ؤس��س��ات ال��رس��م��ي��ة االخ���رى 
توفر  برعايتها،  تقوم  بل  الثقافة،  تنتج  ال 
البيئة املالئمة لالبداع والتزاما بهذا النهج 
تضمنت اخلطة املذكورة عددا من املشاريع 
 والبرامج التي من شأنها خلق بيئة االبداع.

تنفيذ خطة  كان  واذا  الطويسي  واض��اف 
توفر  يستدعي  املذكورة  الثقافية  التنمية 
املوارد املالية املناسبة، واخلبرات اجليدة، 
لدولة  واجب  الشكر  فان  القوية،  واالرادة 
ق��ي��ادة هذا  م��ن  وبتوجيه  ال���ذي  ال��رئ��ي��س 
للمعنيني  تعليماته  اعطى  املعطاء  الوطن 
ف��ي احل��ك��وم��ة ل��دع��م ملف ال��ث��ق��اف��ة، بكل 
ان  االط��ار  ه��ذا  في  ويسعدني  االمكانات 
الثقافة  ل��وزارة  املقدرة  املوازنة  بان  اعلن 
لعام 2007 هي ثالثة اضعاف موازنتها هذا 
العام، االمر الذي سينعكس بالتأكيد على 
 مجمل احلركة الثقافية والفنية في اململكة.

الكوكبة  ل��ه��ذه  التهنئة  الطويسي  ووج���ه 
الذين  ال��وط��ن ومؤسساته  اب��ن��اء ه��ذا  م��ن 
 2003 لعامي  ال��دول��ة  جوائز  على  ح��ازوا 
من  للوطن  قدموا  ما  خ��الل  و 2006 من 
ن��ت��اج ف���ي ح��ق��ول ت��خ��ص��ص��ات��ه��م استحق 
متوسمني  ال��ت��ش��ج��ي��ع،  او  ال��ت��ق��دي��ر  ه���ذا 
املوصول  والشكر  العطاء  املزيد من  منهم 
وفقنا  احلفل.  ه��ذا  رعاية  على  لدولتكم 
امل��ك��ان  االردن،  خ��دم��ة  ف��ي  جميعا  ال��ل��ه 
ق��ائ��د االردن جاللة  ف��ي ظ��ل  واالن���س���ان، 
 امللك عبدالله الثاني بن احلسني املفدى.

العبادي  السالم  عبد  الدكتور  وألقى 
:إن���ه لشرف  ق���ال  ال��ف��ائ��زي��ن  ب��إس��م  كلمة 
عظيم وت��ق��دي��ر ب��ال��غ أزه���و ب��ه وأع��ت��ز أن 
أقف في هذا احلفل املهيب متكلما باسم 
امل��ب��دع��ني وامل��ك��رم��ني ف��ي ج��وائ��ز ال��دول��ة 
التقديرية والتشجيعية لسنة 2006 وسنة 
2003 أفرادا ومؤسسات ألعبر عن سرورنا 
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البالغ جميعا بهذا التكرمي والتقدير الذي 
فحظينا  أعناقنا  احلبيب  الوطن  به  طوق 
 ، والتشجيعية  التقديرية  الدولة  بجوائز 
على  ب��ارزا  علما  باتت  التي  اجلوائز  تلك 
تقدير املبدعني وتكرمي املتميزين فيه، وهو 
في  راسخا  وتقليدا  مباركا  نهجا  يعكس 
وطننا العزيز يكرم فيه املبدعون في حقول 
ميادين  في  واملتميزون  املتعددة،  املعرفة 
العلم املتنوعة وفق ما يجري التخطيط له 
واالعداد لنجاحه في عدد من مؤسساتنا 
الثقافة  وزارة  وتقع    ، والثقافية  العلمية 
في طليعتها مشكورة ومقدرة أداء لدورها 
ال��ع��ظ��ي��م ف���ي رع���اي���ة ال��ث��ق��اف��ة وامل��ث��ق��ف��ني 
وخدمة العلم والعلماء كما يظهر ذلك جليا 
واضحا من شمول احلقول وامليادين التي 
والتشجيعية  التقديرية  اجل��وائ��ز  غطتها 
.. وهو نهج راشد رسخه الهاشميون في 
احلكم واالدارة لفعاليات الوطن وانشطته 
املتنوعة واملتعددة، وهو ما أثبتت البحوث 
والتجارب أنه يثري مسيرة األوطان ويفعل 
ال��ع��ط��اء وي��دف��ع ال���ى االب�����داع وي��زي��د من 

االجناز ويحقق النهوض والتقدم.
وق��د دع��ا االس���الم ال��ى التميز وحث 
على االبداع وأكد على التنافس في اخلير 
واالجناز والتسابق في فعل اخليرات . قال 
تعالى "أولئك يسارعون في اخليرات وهم 
سبحانه  وق��ال  امل��ؤم��ن��ون61  سابقون"  لها 
"ول��ك��ل درج���ات مم��ا عملوا" االح��ق��اف19 
نصيب مما  لهم  "أولئك  سبحانه  وق��ال   .
كسبوا والله سريع احلساب" البقرة 225.

بل جعل االسالم كل احلياة من الوالدة 
اخلير  فعل  في  تنافس  رحلة  املمات  ال��ى 

خير  وحتقيق  امل��ع��روف  لعمل  وال��ت��س��اب��ق 
تعالى  قال   ، وآخرتهم  دنياهم  في  الناس 

"وفي ذلك فليتنافس املتنافسون" .
التقدم   وصناعة  املجتمعات  بناء  ان 
وم��ؤث��رة  فاعلة  ج��ه��ود  يتطلب  واالزده����ار 
في ميادين احلياة كافة. وان إثراء البحث 
العلوم  بكل  وااله��ت��م��ام  وتعميقه  العلمي 
وامل��ع��ارف هو االس��اس في حتقيق نهضة 
ال ميكن  والتي  وتقدمهما،  واالم��ة  الوطن 
بالعمل  باألماني واألح��الم، إمنا  حتقيقها 
اجل�����اد ال������دؤوب امل���ؤس���س ع��ل��ى ال��ع��ل��وم 

واملعارف في كل امليادين واآلفاق.
كانت  والتي  عمان  رسالة  جاءت  وقد 
اجن��ازا  وجه إليه ورعاه صاحب اجلاللة 
الهاشمية امللك عبدالله الثاني بن احلسني 
الصدد  بهذا  الوضوح  املعظم واضحة كل 
فدعت الى االنخراط واملشاركة في املجتمع 
اإلن��س��ان��ي امل��ع��اص��ر واالس���ه���ام ف��ي رقيه 
نعمل على جتديد مشروعنا  وان  وتقدمه 
وفق  الدين،  هدي  على  القائم  احلضاري 
كما دعت  علمية عملية محكمة،   خطط 

العلوم الإجتماعية يف درا�سات الفكر الإ�سالمي   رئي�س اجلامعة يت�سلم جائزة الدولة التقديرية فـــــــــي حقل 
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إلى االهتمام بالبحث العلمي والتعامل مع 
العلوم املعاصرة .. واالستفادة من اجنازات 
العصر في مجاالت العلوم والتكنولوجيا .. 
وهو نهج مستقر راسخ في مسيرة االردن 
بقيادته الهاشمية الفذة ، فقد حقق هذا 
وعطائه  ومسيرته  بقيادته  الكبير  البلد 
واجن���ازات���ه، خ��ط��وات رائ����دة وك��ب��رى في 
حقول املعرفة والبناء العلمي والتكنولوجي 
الطريق  والتنموي لألمة، وهو سائر على 
في اجنازات تترى كل يوم وبرامج وخطط 
تتابع لتثري املسيرة وتوصل الى الهدف. 

جميعا  ليشرفنا  فإنه  ه��ذا  كل  وأم��ام 
أن ن��رف��ع مل��ق��ام ح��ض��رة ص��اح��ب اجلاللة 
ال��ه��اش��م��ي��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه ال��ث��ان��ي بن 
احلسني قائد املسيرة أسمى آيات الشكر 
التكرمي  هذا  على  العرفان  معاني  وأزهى 
الذي حظينا به كما أننا نشرف بأن نقدم 
لدولة رئيس الوزراء أجمل عبارات الشكر 
وأوفر معاني العرفان لتفضله برعاية حفل 
وزي��ر  ملعالي  متوجهني  اجل��وائ��ز،  تسليم 
العتيدة  التحكيم  وللجان  األك��رم  الثقافة 
بكل  املتعددة  وفعالياتها  ال��وزارة  وألجهزة 
داعني  والتقدير  واالحترام  الشكر  معاني 
ويحمي  األردن  يحفظ  ان  سبحانه  ال��ل��ه 
لصاحب  الفذة  القيادة  ظل  في  مسيرته 
بن  الثاني  عبدالله  املعزز  امللك  اجلاللة 
ملكه  وأع��ز  الله  حفظه  املعظم  احلسني 

آمني يا رب العرش العظيم.
الوزير  لدولتكم وملعالي  الشكر  مكررا 

والقائمني على هذا االحتفال.
ومباركا للمبدعني واملكرمني جميعا.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

وف���ي ن��ه��اي��ة اإلح��ت��ف��ال ق���ام ال��دك��ت��ور 

بتسليم  ال����وزراء  رئيس  البخيت  م��ع��روف 
اجل����وائ����ز ل��ل��ف��ائ��زي��ن ب���ج���وائ���ز ال���دول���ة 
ل��ل��ع��ام 2006  ال��ت��ق��دي��ري��ة وال��ت��ش��ج��ي��ع��ي��ة 
ك��م��ا س��ل��م اجل���وائ���ز ل��ل��ف��ائ��زي��ن ب��ه��ا في 
تعطل  ق��د  تسليمها  أن  2003ذل����ك  ال��ع��ام 
انذاك. الثقافة  وزارة  الغاء  بسبب   وقتها 

وت���س���ل���م ال����ف����ائ����زون ب���ج���وائ���ز ال����دول����ة 
وه��م:  ج��وائ��زه��م   2003 للعام  التقديرية 
األدب  ف����ي  دراس��������ات  اآلداب/  ح���ق���ل 
األس��د. الدين  د.ن��اص��ر  بها  وف��از   العربي 
التطبيقية/  والعلوم  البحتة  العلوم  حقل 
البيئة  بيئية: وف��ازت بها جمعية  دراس��ات 
مصاحلة. د.م��ح��م��د  وتسلمها   األردن���ي���ة 
فيما ذهبت جائزة حقل الفنون/ احلرف 
وتسلمتها  األردن  نهر  ملؤسسة  ال��ي��دوي��ة 
م����دي����رع����ام امل���ؤس���س���ة م���ه���ا اخل��ط��ي��ب، 
وتسلمتها  الهاشمي  األردن���ي  والصندوق 
 ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي امي���ان ال��ن��م��ري.
ومحمد  ح���رب  حكيم  ال��ف��ن��ان��ان  وت��ق��اس��م 
ال���ب���ط���وش ج���ائ���زة ح��ق��ل ال���ف���ن���ون/ نص 
 م����س����رح����ي ي����ع����ال����ج ق����ض����اي����ا م���ح���ل���ي���ة.
وك����ان����ت ح��ج��ب��ت ج����وائ����ز ح���ق���ل ال��ع��ل��وم 
االجتماعية واالنسانية، وجائزة حقل العلوم 
البحتة والعلوم/ تطوير األراضي اجلافة، 
ح��ق��ل ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة واالن��س��ان��ي��ة/ 
 دراسات حول املجتمع االردني للعام 2003.

للعام  التقديرية  الدولة  جوائز  تسلم  كما 
2006: حقل العلوم االجتماعية/ دراسات 
ف���ي ال��ف��ك��ر االس���الم���ي امل��ع��اص��ر ذه��ب��ت 
داوود  د.ع��ب��دال��س��الم  م��ن:  لكل  مناصفة 
اخلياط. ع��زت  ود.عبدالعزيز   ال��ع��ب��ادي، 

ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ال����درام����ا  اآلداب/  ح��ق��ل 

تقاسمها: د.وليد ابراهيم سيف وتسلمها 
 اب��ن��ه خ��ال��د، وج��م��ال توفيق اب��و ح��م��دان.
وفي حقل الفنون/ االخراج التلفزيوني فاز 
 بها املخرج صالح الدين حسن ابو هنود.
ام�����ا ج����ائ����زة ح���ق���ل ال���ع���ل���وم/ ال��ب��ح��وث 
لكلية  فذهبت  ال��زراع��ي��ة:  والتكنولوجيا 
وتسلمها  االردن��ي��ة،  اجلامعة  في  الزراعة 
 رئيس اجلامعة د.عبد الرحيم احلنيطي.
ام����ا ج���وائ���ز ال���دول���ة ال��ت��ش��ج��ي��ع��ي��ة ل��ل��ع��ام 
دراسات  االجتماعية/  العلوم  2006:حقل 
ف��ي ت��اري��خ االن���ب���اط: وف����ازت ب��ه��ا الهيئة 
احل��ض��اري  وال��ت��واص��ل  للثقافة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ع��دوان. مفلح  وتسلمها  االن��ب��اط«   »بيت 
ل��ث��الث��ة  ذه���ب���ت  ال��ش��ع��ر  اآلداب/  ح��ق��ل 
م����ن ال����ش����ع����راء ال���ش���ب���اب وه������م: ح��اك��م 
م��ح��م��د ال��ع��ق��رب��اوي، ن��ض��ال ع��ب��دال��ك��رمي 
 ال������ق������اس������م، ن������ض������ال ع�����ل�����ي ب������رق������ان.
ح��ق��ل ال���ف���ن���ون/ ال���ف���ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي- فن 
زه��دي  عبدالناصر  الفنان  الكاريكاتير: 
اجل���ع���ف���ري. ف��ي��م��ا ل����م ي��ح��ض��ر ال��ف��ن��ان 
 ع���م���اد ع���ي���د ح���ج���اج ل��ت��س��ل��م ج���ائ���زت���ه.
ام���ا ح��ق��ل ال��ع��ل��وم/ ف��ق��د ح��ج��ب��ت ج��ائ��زة 
 تكنولوجيا املعلومات- تطبيقات احلاسوب:
وكانت منحت »23« جائزة تشجيعية، نالها 
مؤسسات   »5« الى  اضافة  مبدعا،   »38«
متكاملة  وح��ض��اري��ة  فنية  واع��م��ال  وف���رق 
ف��ي م��ج��االت احل��ض��ارة وامل��س��رح واح��ي��اء 
ال��ش��ع��ب��ي ه���ي: ف��رق��ة الفحيص  ال���ت���راث 
ال��ب��الد طلبت  ال��ت��راث، مسرحية  الح��ي��اء 
اهلها، مسرحية الزير سالم، فرقة الرمثا 
االنباط. الشعبي االردني، وبيت  للفلكلور 

توزيع جوائز الدولة 

العلوم الإجتماعية يف درا�سات الفكر الإ�سالمي   رئي�س اجلامعة يت�سلم جائزة الدولة التقديرية فـــــــــي حقل 
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برقيات �شكر

ب��رق��ي��ة 

ج�������واب�������ي�������ة م���ن 

ج��ال��ة امل��ل��ك ل��رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة

 ب����ع����ث ج����الل����ة امل����ل����ك ع����ب����د ال����ل����ه ال����ث����ان����ي اب�������ن احل����س����ني امل���ع���ظ���م 
ب���رق���ي���ة ش���ك���ر ج���واب���ي���ة ل���رئ���ي���س اجل���ام���ع���ة االس�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال���س���الم 

ال���ع���ب���ادي ردا ع��ل��ى ب��رق��ي��ت��ه مب��ن��اس��ب��ة ح���ل���ول ش��ه��ر رم���ض���ان امل���ب���ارك ه����ذا ن��ص��ه��ا:

مبناسبة  إلينا  بها  بعثتم  التي  الطيبة  تهانيكم  والتقدير  الشكر  ببالغ  تلقينا  "فلقد 
ح���ل���ول ش��ه��ر رم���ض���ان امل����ب����ارك1427ه����� وع���ب���رمت ف��ي��ه��ا ع���ن م��ش��اع��رك��م النبيلة 

املولى  لنسأل  العطرة  املناسبة  ب��ه��ذه  التهاني  نبادلكم  إذ  وإن��ن��ا  ال��ص��ادق��ة، 
ج��ل وع���ال أن يعيدها ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ب��اخل��ي��ر وال��ي��م��ن وال��ب��رك��ات، 

وكل عام وأنتم بخير"

ر�شالة �شكر

من �شمو االمرية منى احل�شني املعظمة

رئي�س املجل�س التمري�شي االردين لرئي�س اجلامعة 

مبناسبة انتهاء مدة عضوية اجلامعة  في املجلس التمريضي االردني 
،اود أن اقدم لكم فائق شكري وامتناني ملا قدمتموه شخصياًوعميد كليةالتمريض 

وعطائكم  ودرايتكم  ،بعلمكم  التمريض  مهنة  شأن  العالء  املوقرة  جامعتكم  في 
املتواصل وسيكون مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً .

علماًبان عضوية املجلس ستكون لثالثة جامعات رسمية كل سنتني..
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املوؤمتر الفرانكفونية االأول

وق���������ال ال�����دك�����ت�����ور ع���ب���دال���س���الم 
البيت: آل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  ال��ع��ب��ادي/ 
إن انعقاد هذا املؤمتر يأتي بدعوة 
م���ن ج��ام��ع��ة آل ال��ب��ي��ت ب��ال��ت��ع��اون مع 
في  الفرانكفونية  اجلامعية   الوكالة 
اط���ار رس��ال��ة اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي حت��رص 
ع���ل���ى م����د اجل����س����ور ب����ني ال��ث��ق��اف��ات 
واحل���ض���ارات، وال��ت��أك��ي��د على احل��وار 
والعلمي  الثقافي  والتعاون  والتعارف 
واحلضاري ، حرصا على حتقيق خير 
املجتمع اإلنساني وتقدمه مع االهتمام 
ب���احمل���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال�������ذات وال���ه���وي���ة 
والتمسك بهما بوعي ودراية، واحترام 
والثقافة. الفكر  ف��ي  وال��ت��ع��دد  التنوع 

والتعبير  التفاهم  واللغة هي جسر 
وبقدر  والتطلعات،  وال��رؤى  الذات  عن 
ما تنمو املعرفة اللغوية الشاملة بقدر ما 
يسهل تبادل التعاون واحلوار والتفاهم. 
قال تعالى "يا أيها الناس انا خلقناكم 
من ذكر واثنى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم". 
وم�����ن ه���ن���ا اه���ت���م���ت ج���ام���ع���ة آل 
ال��ب��ي��ت ب��ال��ل��غ��ات امل���ت���ع���ددة اه��ت��م��ام��ا 
خ���اص���اً واش��ت��م��ل ذل����ك ع��ل��ى ال��ل��غ��ات 
كالتركية  اإلسالمية.  للشعوب  الكبرى 
احلية  األوروب��ي��ة  وال��ل��غ��ات  والفارسية 
واألسبانية  والفرنسية  كاإلجنليزية 

اف��ت��ت��ح األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��س��الم ال��ع��ب��ادي رئ��ي��س جامعة 
م��ؤمت��ر  ت��ش��ري��ن األول  م���ن  وال��ع��ش��ري��ن  ال���ت���اس���ع  ف���ي  ال��ب��ي��ت  آل 
ال�����ذي ع��ق��د حت���ت ع���ن���وان )ال���ت���داخ���ل  ال��ف��ران��ك��ف��ون��ي��ة األول 
ال��ث��ق��اف��ي وت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ل��ل��ن��اط��ق��ن ب��غ��ي��ره��ا( ف���ي مبنى 
اإلن���س���ان���ي���ة،  وال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة اآلداب  ن��ظ��م��ت��ه  وال�������ذي  م��س��ل��م  اإلم�������ام 
ال����ذي اس��ت��م��ر ي��وم��ن أك���ادمي���ي���ون ومتخصصون  وت���ش���ارك ف���ي امل���ؤمت���ر 
واملغرب. فاسو،  وبوركينا  وبولندا،  والكاميرون،  وبلغاريا،  األردن،  من 

تبذل  واجل��ه��ود  واإليطالية،  واألملانية 
لالهتمام بعدد من اللغات األخرى مثل 
الروسية واألوردية واملالوية والصينية.

ال��ذي  الفرانكفوني  امل��ؤمت��ر  ويهتم 
آل  رح��اب جامعة  م��رة في  يعقد ألول 
الفرنسية  اللغة  تعليم  بقضايا  البيت 
ف���ي إط����ار ن��ظ��رة ث��ق��اف��ي��ة وح��ض��اري��ة 
ويثريه  التعليم  يطور هذا  شاملة، مما 
والعلمية. الثقافية  أه��داف��ه  ويحقق 

ال��ب��ي��ت هي  آل  ج��ام��ع��ة  ان  وق����ال 
السباقة في االنفتاح على هذه اآلفاق 
جامعة  باعتبارها  والتعليمية،  الثقافية 
عاملية حترص على إثراء العالقات مع 
عدد من اجلامعات األعضاء في الوكالة 
من  وغيرها  الفرانكفونية  اجلامعية  
املؤسسات العلمية والثقافية في العالم. 

ونتطلع إلى االستفادة من هذه العالقة 
في التعريف بالثقافة العربية اإلسالمية 
في  ورسالتها  البيت  آل  جامعة  ودور 
االه��ت��م��ام ب��ع��ل��وم ال��دي��ن وال��دن��ي��ا على 
العلم  ب��ني  ال��ت��واف��ق  تأكيد  م��ن  أس���اس 
اإلسالمية  الشخصية  وبناء  واالمي��ان 
كما  باالسالم  تتمسك  التي  املعاصرة 
واالعتدال  الوسطية  مبادىء  وفق  هو 
والتوازن،  وتتعامل مع الواقع املعاصر 
واجنازاته وحتدياته بإنفتاح ومسؤولية 
، كما أرادها مؤسسها املغفور له بإذن 
الله تعالى وفضله امللك الباني احلسني 
بن طالل طيب الله ثراه حيث حتملت 
اجلامعة مسؤولية كبيرة في هذا املجال 
احل��ي��وي ال��ه��ام، ومت��ث��ل رس��ال��ة عمان 
التي  أطلقها حضرة صاحب اجلاللة 
الثاني  عبدالله  املعزز  امللك  الهاشمية 
 ، العالم  ملخاطبة  املعظم  احلسني  بن 
األس���اس واحمل���ور ف��ي ه��ذا التعريف.
وق�������ال إن����ه����ا ف����رص����ة ط���ي���ب���ة أن 
أرح���ب بعقد ه��ذا امل��ؤمت��ر ف��ي رح��اب 
اجل���ام���ع���ة وأخ�������ص  امل���ش���ارك���ني م��ن 
وبلغاريا  فرنسا  مثل  ال���دول  م��ن  ع��دد 
وب���ول���ن���دا وب��ورك��ي��ن��اف��اس��و وال��ك��ون��غ��و 
وال��ك��ام��ي��رون ب��اإلض��اف��ة مل��ش��ارك��ني من 
ع����دد م���ن اجل���ام���ع���ات األردن����ي����ة مثل 

رئي�س اجلامعة:اللغة هي ج�شر التفاهم والتعبري عن الذات والروؤى والتطلعات
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املوؤمتر الفرانكفونية الأول

اليرموك.  وجامعة  األردن��ي��ة  اجلامعة 
لنا  يتيح  جميعا  التقائنا  مجرد  إن 
ف��رص��ة ك��ب��ي��رة ل��ل��ح��وار ، ان��ه��ا فرصة 
األردن  نهضة  ع��ل��ى  ضيوفنا  الط���الع 
املنطقة،  هذه  قضايا  وخدمة  وتقدمه 
وبخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ث��ق��اف��ي متميز،  ع��ل��م��ي  ع��م��ل  إن���ه 
أهدافه  يحقق  أن  سبحانه  الله  أدع��و 
ناجح. ثقافي  لتفاعل  ف��رص��ة  وي��ك��ون 
الشعر/  أب��و  هند  الدكتورة  وقالت 
عميدة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية:
البيت  آل  ج��ام��ع��ة  فلسفة  تتمايز 
الفكري  والتبادل  للعصر  واعية  برؤية 
والثقافي، ألنها توازن بني علوم الدين 
والدنيا، بحيث حترص على اخلصوصية 
مع  الطالب،  شخصية  بها  تتمتع  التي 
في  احلضاري  والتنوع  بالفكر  تعريفه 
له  الفرصة  إتاحة  طريق  عن  العالم، 
تسلمه  وغربية،  شرقية  لغات  لدراسة 
مع  بالتواصل  له  تسمح  التي  املفاتيح 
ال  سليمة  بطريقة  والتفكير  اآلخرين، 
خلصوصيته  تغييب  وال  فيها،  انغالق 
وثقافته التي تعتمد على الدين واللغة، 
وعندما  وتفاعل،  تواصل  عامل  فاللغة 
نعلمها لطلبتنا نعطيهم مفاتيح االتصال 
أوليات  من  وه��ذا  والتعبير،  والتفكير 
ال��ت��ع��اي��ش ف��ي ه���ذا ال��ك��ون اإلن��س��ان��ي 
بأن  القول  إل��ى  بنا  ال��واح��د وال حاجة 
الله عز وجل خلقنا شعوباً متباينة لكل 
لغته  م��ن  تنطلق  التي  خصوصّية  منا 
الشعوب،  بني  مييز  وال  عاملي  فالدين 
في حني أن اللغة هي التي حتمل صفة 
هنا،  وم��ن  بينها،  ومتيز  اخلصوصية 
لغاتنا، فنحن عرب  إلى  جاءت نسبتنا 
فرنسي  والفرنسي  عربية،  لغتنا  ألن 
نسبة إلى اللغة، بغض النظر عن تباين 

األديان، كذلك احلال مع سائر شعوب 
األرض، إال أن القدرة الربانية أعطتنا 
الفلسفة  ه��ي  وه���ذه  ل��ل��ت��واص��ل،  اللغة 
التي نحرص  امل��ؤمت��رات  من مثل ه��ذه 
املشاركة  على  البيت  آل  جامعة  ف��ي 
واه��ت��م��ام. بتقدير  واستضافتها  ب��ه��ا 
وأل��ق��ى س��ع��ادة ال��س��ي��د م��دي��ر مكتب 
الوكالة اجلامعية للفرانكفونية في الشرق 
األوس��ط  أولفيي ج��ارو كلمة ق��ال فيها:
إن موضوع هذا املؤمتر بالغ األهمية 
وخاصة ملا يجري في املنطقة من أحداث 
وهو من املواضيع التي تثير االهتمام.
عندما أتكلم عن الثقافة الفرانكفونية 
ال أعني بها فقط الثقافة الفرنسية بل 
ثقافة كل من يتحدث بالفرنسية. لقد 
أصبحت الفرنسية تضاهي اإلجنليزية 
رسمية  كلغة  واعتمادها  انتشارها  في 
في عالم االقتصاد احلر. إن األبحاث 
املقدمة للنقاش في هذا املؤمتر ما هي 
إال دليل على التنوع في الرؤى الثقافية 
الفرنسية  اللغة  تدريس  والعلمية حول 
للناطقني بغيرها. كما أن انعقاد مؤمتر 
فرانكفوني في دولة كاألردن غير ناطقة 
إيجابي  ح��دث  إال  ه��و  م��ا  بالفرنسية 
اهتمام  على  العلمي  لالهتمام  ومثير 
الثقافات. ب��ت��ق��ارب  األردن��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 

آم�����������اًل ل����ه����ذا 
امل����ؤمت����ر ال���ن���ج���اح 
واخلروج بتوصيات 
م�����ث�����م�����رة، وآم������ل 
في  األردن  ب��زي��ارة 
م��ن��اس��ب��ات أخ���رى. 
ون�������������اق�������������ش 
امل�������ؤمت�������ر ث����الث����ة 
م��ح��اور ح���ول دور 

امل����ع����ارف ال��ث��ق��اف��ي��ة ع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د 
احل���ض���اري وال��ت��اري��خ��ي وال��دي��ن��ي في 
ال��ت��ف��اع��ل  ودور  ال��س��ل��ي��م  االس��ت��ع��م��ال 
ال��ث��الث��ي األب���ع���اد – امل��ع��ل��م وال��ط��ال��ب 
وامل���ن���ه���اج – ف���ي ت���رس���ي���خ  امل��ع��ل��وم��ة 
اللغوية للغة املدروسة ومحور استعمال 
ودروس  مناهج  ف��ي  األصلية  ال��وث��ائ��ق 
بغيرها. للناطقني  الفرنسية  تعليم 
ففي اليوم األول حتدث في اجللسة 
األول����ى ال��دك��ت��ور وض���اح ط���ه/ جامعة 
ال��ي��رم��وك، وال��دك��ت��ورة دوروت���ا سليفا/ 
لوبالن- ملدينة  الكاثوليكية  اجلامعة 
ب��ول��ن��دا، وال��دك��ت��ورة ره���ام ج����رادات/ 
ج��ام��ع��ة ال��ي��رم��وك، وال��دك��ت��ور م��ام��ادو 
للبحث  الوطني  املركز  ساناقو/  المني 
فاسو. بوركينا  ف��ي  والتقني  العلمي 
وف�����ي اجل���ل���س���ة ال���ث���ان���ي���ة حت���دث 
ال��دك��ت��ور جن��ي��ب ال��رب��ض��ي/ اجل��ام��ع��ة 
األردن����ي����ة، وال��س��ي��دة آن��ي��ت��ا ت��وش��ي��ف��ا/ 
بلوفديف-بلغاريا،  ف��ي  الطب  جامعة 
جامعة  يزيسه/  الدي��س��الس  والدكتور 
ت��ش��ان��غ ن��ت-ال��ك��ام��ي��رون، وال��دك��ت��ورة 
ن��اه��د ع��م��ي��ش/ اجل��ام��ع��ة األردن���ي���ة.
وف��ي ال��ي��وم ال��ث��ان��ي حت��دث السيد 
م��ح��م��د ع���اي���ش/ أك���ادمي���ي���ة ال��ت��رب��ي��ة 
نرجس  وال��دك��ت��ورة  والتأهيل-املغرب، 
األردن���ي���ة-األردن،  اجلامعة  ال��ن��اص��ر/ 
عبابنة/  فرايتس  دوروت��ي��ه  وال��دك��ت��ورة 
اجلامعة األردنية-األردن، والدكتور نتمبا 
ويلي ألوجنا/ جامعة كنشاسا-الكونغو.
وف����ي اجل��ل��س��ة اخل��ت��ام��ي��ة خلص 
املؤمتر إلى ضرورة تفعيل دور الثقافة 
الباحثون  أوص��ى  كما  اللغة،  تعليم  في 
ب���ض���رورة ع��ق��د م��زي��د م���ن ال��ل��ق��اءات 
الثقافة وتعليم  التي تتمحور حول دور 
ال��ف��رن��س��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ف���ي  واألدب  ال��ل��غ��ة 
ع��ام. بشكل  وال��ل��غ��ات  خ���اص،  بشكل 

وتفاعل توا�شل  عامل  اللغة  والعلوم:  االآداب  كلية  عميدة 

التنوع  على  دل��ي��ل  إال  ه��ي  م��ا  امل��ؤمت��ر  ه��ذا  ف��ي  للنقاش  امل��ق��دم��ة  األب��ح��اث  إن  للفرانكفونية:   اجلامعية  ال��وك��ال��ة  مكتب  م��دي��ر 



� ميالدية  2006 أول  ;ك��ان��ون  هجرية،   1427 القعده  ذو   -  49 ال��ع��دد   -  12 املجلد 

جهاد  ال��دك��ت��ور  االأ���ش��ت��اذ 

اجلامعة  لرئي�س  نائبًا  املجايل 

واملالية االإداري����ة  لل�شوؤون 

ت��ع��ي��ني  مت 
األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ج��ه��اد ش��اه��ر عبد 

للشؤون اإلدارية  لرئيس اجلامعة  نائباً  املجالي  الغني 
م��ن 2006/9/28م. اع��ت��ب��اراً  ال��ب��ي��ت  آل  ج��ام��ع��ة  ف��ي  وامل��ال��ي��ة 

والدكتور املجالي حاصل على شهادة الدكتوراه في اإلبداع الفني في 
الشعر عند النقاد العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري )في ضوء الدراسات 
النقدية احلديثة وعلم النفس األدبي( من جامعة مانشستر في بريطانيا عام 1988.

وع��م��ل ال��دك��ت��ور امل��ج��ال��ي ف���ي ال��ع��دي��د م���ن امل���واق���ع األك���ادمي���ي���ة واإلداري�����ة 
ح��ي��ث ع��م��ل م��ذي��ع��اً وم����ح����رراً ل��ألخ��ب��ار ف���ي اإلذاع������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون ورئ��ي��س��اً 

م��ؤت��ة. ج��ام��ع��ة  ف��ي  اآلداب  لكلية  وع��م��ي��داً  وآداب���ه���ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  لقسم 

وللدكتور املجالي الكثير من األبحاث العلمية املنشورة في املجالت 
العلمية احملكمة وله العديد من املؤلفات والكتب واملشاركات 

والدكتوراه. املاجستير  واإلش��راف على رسائل 

ت��ع��ي��ن ن���ائ���ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
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للشؤون  الدولة  مستشار  استقبل  
آل  جامعة  والدينية/رئيس  االسالمية 
السالم  عبد  ال��دك��ت��ور  االس��ت��اذ  البيت 
ال���ع���ب���ادي ، ف����ي ال���س���اب���ع ع���ش���ر م��ن 
عوفسكي  وارن  السيد  أول،  تشرين 
مكتب  في  اخلارجية  العالقات  مدير 
ل��وزارة  التابع  العاملي  الدينية  احلرية 
اخلارجية االمريكية والوفد املرافق له.

ومت خالل اللقاء استعراض القضايا 
االنسان واحلريات  تتعلق بحقوق  التي 
ال��ف��ردي��ة ف��ي امل��ج��ت��م��ع��ات االن��س��ان��ي��ة، 
تقدماً  املجال  ه��ذا  في  االردن  وتقدم 
الكرمية  احلياة  بتوفير  وذلك  ملحوظاً 
وتوفير احلريات والعدالة وحرية الرآي 
على املستوى العاملي ومتت اإلشارة الى 
رسالة عمان ودورها في تعزيز مبادئ 
التسامح والعالقات االخوية بني أفراد 
عقائدهم  اخ��ت��الف  ع��ل��ى  املجتمعات 
وم���ب���ادئ���ه���م وان���ت���م���اءات���ه���م ال��دي��ن��ي��ة.

وق��ال ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي إن جاللة 
امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه ال��ث��ان��ي ح���رص على 
للتعريف  راسخة  واضحة  رؤي��ة  إيجاد 
ب����االس����الم م���ن خ����الل رس���ال���ة ع��م��ان 
لتكون  اجل��الل��ة  صاحب  أطلقها  التي 
ال��رؤي��ة  توضيح  ب��ه��دف  عامليا  مرجعا 
ال��ص��ح��ي��ح��ة ل��ل��دي��ن االس���الم���ي ال���ذي 
الوسطية واالعتدال  يقوم على أساس 
والتوازن ورد الشبهات حول هذا الدين 
اخلاطئة  املمارسات  وكشف  احلنيف 
ال��ت��ي ي��ت��م ارت��ك��اب��ه��ا ب��اس��م االس����الم.

رسالة  إن  العبادي  الدكتور  وق��ال 
العديد  وعاجلت  شاملة  ج��اءت  عمان 
من القضايا املهمة ومنها قضية تعريف 
مصطلح االرهاب، الذي يرفضه الدين 
ال��ذي  االم��ر  قاطعا  رفضا  االس��الم��ي 
ف��ي مضمونها  ال��رس��ال��ة  ه���ذه  ي��ج��ع��ل 
على  فقط  ليس  واسعة  تنويرية  حملة 
على  وامن��ا  االس��الم��ي  العالم  مستوى 
مستوى العالم أجمع، مشيرا إلى عدم 

وضوح هذه الرؤيا لدى بعض املسلمني 
املتواجدين  أول��ئ��ك  وبخاصة  أنفسهم 
في الغرب، مبينا بأن الدين اإلسالمي 
والرآي  بالرآي  والقبول  احلوار  يشجع 
والعدالة. السالم  آراء  ويتبنى  االخ��ر 
أهمية  إلى  العبادي  الدكتور  ودع��ا 
إق��ام��ة إع��الم إس��الم��ي معاصر وعقد 
امل���ؤمت���رات وال����ن����دوات واحمل���اض���رات 
وااله��ت��م��ام ب��االج��ي��ال ال��ق��ادم��ة لتقدمي 
واي��ج��اد  ب��االدي��ان  والتعريف  احلقائق 
االف����راد  ل���دى  دي��ن��ي وأخ���الق���ي  وازع 
واي��ج��اد  بينهم  فيما  ت��ف��اه��م  الق���ام���ة  
أرض����ي����ة م��ش��ت��رك��ة ل���ل���ت���ع���اون ل��ل��ف��ه��م 
واحلوار، مشيرا بأن هناك العديد من 
هذا  على  تقوم  االردن  في  املؤسسات 
للفكر  البيت  آل  مؤسسة  ومنها  املنهج 
احلوارات  تشجع هذه  التي  االسالمي 
الرفاه  لتحقق  التعاون  اواص��ر  وتعمق 
االنسانية. وخير  للشعوب  وال��س��ع��ادة 
واس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي دور 
املغفور  انشأها  التي  البيت  آل  جامعة 
الله  بن طالل طيب  امللك احلسني  له 
العاملني  ف��ي  ن���ور  مشعل  ل��ت��ك��ون  ث���راه 
العربي واالسالمي والتي تقبل طلبة من 
مختلف دول العالم وتقوم على الوسطية 
واالعتدال ونبذ العنف والقبول بالرأي 
االخر، والفهم املتبادل وتتميز خططها 
الدراسية باجلمع بني علوم الدين ونشر 
واملسلمني  االس��الم  عن  السليم  الفكر 
مشيرا  الشعوب  بني  التقارب  وحتقيق 

الي جهود اجلامعة في مجال تدريس 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ي��ر ال��ن��اط��ق��ني بها 
احلضارة  ع��ن  محاضرات  واعطائهم 
القامة  االس��الم��ي  والعالم  االسالمية 
العالم  انحاء  شتى  مع  ثنائية  عالقات 
بهدف تعزيز احلوار املباشر لفهم الدين 
وسليمة. واضحة  بطريقة  االس��الم��ي 
استعراضا  العبادي  الدكتور  وقدم 
شامال للدين االسالمي ودوره في نهضة 
فيها  العلمية  احل��ي��اة  وت��ق��دم  الشعوب 
الديني  للتسامح  االمثلة  أروع  مقدما 
عليه  الله  )صلى  الكرمي  الرسول  أي��ام 
لنصارى  سمح  عندما  وخاصة  وسلم( 
واالقامة  املسجد  في  بالصالة  جن��ران 
للخلق  االمثلة  أروع  بذلك  ضاربا  فيه 
االسالمي والتسامح الديني مبينا بان 
الدين االسالمي دين رحمة ، قال تعالى 
للعاملني". رح��م��ة  إال  أرس��ل��ن��اك  وم��ا   "
وقدم السيد غوفسكي شكره اجلزيل 
لرئيس اجلامعة على هذا االستعراض 
االردن  ودور  لالسالم  الواضح  االمثل 
بقيادة جاللة امللك عبد الله الثاني ابن 
باالسالم، مبينا  التعريف  احلسني في 
أن رس��ال��ة  ع��م��ان أص��ب��ح��ت  مرجعا 
االس��الم  ملعرفة  العالم  دول  في  مهما 
املزيد  الى  وحقيقته احلضارية، داعيا 
واي��ج��اد  ال��ف��ج��وة  لتقليل  ال��ت��ع��اون  م��ن 
أرضية مشتركة للعمل اللتقاء الشعوب 
احملبة  على  وااللتقاء  خيرهم  فيه  ملا 

والسالم والعدل.

والثقايف الأك��ادمي��ي  التعاون  تعزيز 

مدير العالقات اخلارجية يف مكتب احلرية الدينية 

العاملي التابع لوزارة اخلارجية المريكية يزور اجلامعة
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والثقايف الأك��ادمي��ي  التعاون  تعزيز 

البيت  آل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
االس�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال���س���الم 
أيلول،  من  عشر  الثامن  في  العبادي، 
مبناسبة  داودي��ة  محمد  السيد  معالي 
ت��ع��ي��ن��ه س���ف���ي���را ل��ل��م��م��ل��ك��ة االردن����ي����ة 
أن��دون��ي��س��ي��ا، وسفيرا  ف��ي  ال��ه��اش��م��ي��ة 
غ��ي��ر مقيم ف��ي س��ن��غ��اف��ورا وب��رون��اي.

ويأتي هذا اللقاء للتعريف بجامعة 
آل ال��ب��ي��ت ف���ي ج���ن���وب ش����رق آس��ي��ا 

اس��ت��ق��ب��ل االس���ت���اذ ال���دك���ت���ور عبد 
السالم العبادي رئيس جامعة آل البيت 
ثاني،  م��ن تشرين  ال��س��ادس عشر  ف��ي 
ميخاالفيتش  الكساندر  السيد  سعادة 
البالط  لدى  املعتمد  الروسي  السفير 
االردن������ي ال��ه��اش��م��ي ي��راف��ق��ه س��ع��ادة 
الثقافي. امللحق  آجانن  حيدر  السيد 

واستعرض الدكتور العبادي أهداف 
اجلامعة وفلسفتها ومبادئها وخططها 
ال���دراس���ي���ة ال��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق م���ن ق��اع��دة 
باآلخر،   والقبول  واالعتدال  الوسطية 
مشيرا الى ان اجلامعة حتاول خلق نوع 
من التجانس الفكري بني الطلبة الذين 
انحاء  مختلف  من  جنسية   31 ميثلون 
جوهرية  قضايا  على  وت��رك��ز  ال��ع��ال��م، 
ال���دراس���ات االسالمية  ف��ي  واس��اس��ي��ة 
اب���ت���داء م���ن ال���ق���رآن ال���ك���رمي وان��ت��ه��اء 
مبشاكل االمة التي تعصف بها، اضافة 
ال��دراس��ات  مبتطلبات  االه��ت��م��ام  ال���ى 
ال��ل��غ��ة العربية  ال��ل��غ��وي��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا 
ل��غ��ة ال���ت���دري���س، و ع��ن��اي��ت��ه��ا ب��ت��دري��س 

ال�����ش��ف��ري ال���رو����ش���ي  ي�����زور اجل��ام��ع��ة 

وحتقيق  واالسالمية  االوروبية  اللغات 
ال���ت���آل���ف ب���ني امل����ذاه����ب االس���الم���ي���ة.
وب������ني ال����دك����ت����ور ال����ع����ب����ادي ب���ان 
االس�����الم دي����ن ش��م��ول��ي واض����ح ينبذ 
الى حتقيق  والتطرف ويدعو  االرهاب 
جمعاء. لالنسانية  وال��ع��دل  ال��رح��م��ة 
وأب�����دى س���ع���ادة ال��س��ف��ي��ر إع��ج��اب��ه 
ال��ش��دي��د ب��اجل��ام��ع��ة وم���ا وص��ل��ت إليه 
م���ن م��س��ت��وى م��ت��ط��ور، م��ب��دي��ا أهمية 
نشر  مجال  ف��ي  اجلامعة  م��ع  التعاون 

تعكس  التي  السمحة  اجلامعة  مبادئ 
ص����ورة االس����الم احل��ق��ي��ق��ي��ة، وأه��م��ي��ة 
إرس�����ال ط��ل��ب��ة ل��ل��دراس��ة ب��ج��ام��ع��ة آل 
ال��ب��ي��ت، وخ��اص��ة ض��م��ن ب��رن��ام��ج تعلم 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ي��ر ال��ن��اط��ق��ني بها.
وح���ض���ر ال���ل���ق���اء ال���دك���ت���ور أح��م��د 
للشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  عالونة 
االك��ادمي��ي��ة، وال��دك��ت��ور ج��ه��اد املجالي 
نائب الرئيس للشؤون االدارية واملالية 
نائب  سلطان  هشام  محمد  والدكتور 
الرئيس لشؤون الدراسات االسالمية.

التعاون والتواصل في  ولتمتني أواصر 
والثقافية،  العلمية  امل��ج��االت  مختلف 
واس��ت��ق��ط��اب ط��ل��ب��ة م���ن ه����ذه ال����دول 
للدراسة في جامعة آل البيت وخاصة 
وتعلم  الدينية  ال��دراس��ات  م��ج��ال  ف��ي 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ن��اط��ق��ني ب��غ��ي��ره��ا.

واس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي دور 
اجلامعة في بناء الشخصية االسالمية 
املعاصرة التي تتمسك بالثوابت وتنفتح 

الوسطية  روح  وت��ع��ي��ش  ال��ع��ص��ر  ع��ل��ى 
والتوازن واالعتدال بعيدا عن التعصب 
السامية  امللكية  بالتوجهات  مشيدا 
اجلامعة  واي���الء  باجلامعة  لالهتمام 
ل��ت��ؤدي دوره���ا ورسالتها  ال��رع��اي��ة  ك��ل 
وتوثيق  واالم��ة  الوطن  املتميزة خلدمة 
في  العلمية  امل��ؤس��س��ات  م��ع  عالقاتها 
اتفاقيات  وتوقيع  العالم  دول  مختلف 
اجلامعة  دور  لتفعيل  مشترك  ت��ع��اون 
مزيد  العالم، وجذب  دول  في مختلف 
من الطلبة ل��الردن ملا ميثله من توازن 
واع����ت����دال وأم�����ن ب��امل��ن��ط��ق��ةوت��ش��ج��ي��ع 
ال����س����ي����اح����ة ال����دي����ن����ي����ة ب������������االردن.
وأبدى السفير داودية حرصه على 
ن��ق��ل رس��ال��ة اجل��ام��ع��ة وال��ت��ع��ري��ف بها 
السامية  تعاليمها  نشر  في  واملساهمة 
الستقطاب مزيد من الطلبة الى االردن 
وجامعة آل البيت ومد جسور التواصل 
وال���ت���ع���اون م���ع ه����ذه ال������دول خل��دم��ة 
املشتركة  االتفاقيات  وتفعيل  االردن، 
وم����د ج���س���ور ال���ت���واص���ل وال���ت���ع���اون.

�شفري اململكة االردنية الها�شمية يف اأندوني�شيا يزور اجلامعة 
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والثقايف الأك��ادمي��ي  التعاون  تعزيز 

البيت  آل  رئيس جامعة  بحث  
االس���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��س��الم 
ال��ع��ب��ادي، ف��ي اخل��ام��س عشر من 
الثقافي  امللحق  مع  ثاني،  تشرين 
اميانيويل  السيد  سعادة  االيطالي 
م��ان��زي��ن��ي ب��ح��ض��ور ن����واب رئ��ي��س 
اجل��ام��ع��ة، س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
العلمية  واملؤسسات  اجلامعة  بني 
ف���ي إي��ط��ال��ي��ا ف���ي م���ج���ال ت��ب��ادل 
وتعليم  العلمية  وال��زي��ارات  الطلبة 
الكتب  وت���ب���ادل  االي��ط��ال��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
التعريفية. والنشرات  واملطبوعات 

طلبة  استقبال  إل��ى  باالضافة 
خالل الفصل الصيفي من إيطاليا 

البيت  آل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  ب��ح��ث  
العبادي  السالم  عبد  الدكتور  االستاذ 
مع معالي الدكتور عبد الرحمن صالح 
احمليالن رئيس جامعة اخلليج في دولة 
ال��ك��وي��ت، ف��ي ال��س��اب��ع وال��ع��ش��ري��ن من 
بني  التعاون  تعزيز  سبل  ثاني،  تشرين 
املعلومات  تبادل  مجال  في  اجلامعتني 
واالس��ت��ش��ارات واخل��ب��رات وال��زي��ارات 

الناطقني  لغير  العربية  اللغة  لتعلم 
باجلامعة. ال��ل��غ��ات  م��رك��ز  ف��ي  ب��ه��ا 

وب���ني ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي ح��رص 
التواصل  جسور  مد  على  اجلامعة 
العلمية في  املؤسسات  والتعاون مع 

الفهم  وتعميق  العالم،  دول  مختلف 
واحلوار بني مختلف احلضارات من 
الطلبة. بني  االتصال  تعميق  خالل 

وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ق���دم رئيس 
للضيف. اجل��ام��ع��ة  درع  اجل��ام��ع��ة 

رئي�س جامعة اخلليج يف دولة الكويت

االستراتيجية  اخلطط  ووضع  العلمية 
في مجال االستثمار والتدريب والقيام 
بالدراسات املشتركة في مجال االقتصاد 
وتكنولوجيا  واملصرفية  املالية  والعلوم 
االسالمية. الشريعة  وف��ق  املعلومات 

وأك����د ال��ط��رف��ان أه��م��ي��ة ال��ن��ه��وض 
اخل��ب��رات  واك��ت��س��اب  احل��دي��ث  بالعلم 
وم����خ����اط����ب����ة ال����ع����ال����م وف�������ق آس����س 

ع��ل��م��ي��ة وم��ن��ه��ج��ي��ة واض����ح����ة ت��ع��ت��م��د 
والتحديث.  االص��ال��ة  على  احمل��اف��ظ��ة 

واس���ت���ع���رض ال���دك���ت���ور ال���ع���ب���ادي 
وت��ط��وره��ا وخططها  اجل��ام��ع��ة  ن��ش��أة 
ال��دراس��ي��ة ودوره���ا ف��ي إع���داد النشئ 
حتديات  مواجهة  على  ال��ق��ادر  املسلم 
واالص��ال��ة  بالثوابت  املتمسك  العصر 
م��ب��ي��ن��ا ب����أن اجل��ام��ع��ة ت��ف��ت��ح أب��واب��ه��ا 
للتعاون مع مختلف املؤسسات العلمية 
مل���ا ف��ي��ه م��ص��ل��ح��ة ال���وط���ن واالم������ة .

وح���ض���ر ال���ل���ق���اء ك����ل م����ن ال���ل���واء 
امل��ت��ق��اع��د أح��م��د ال��ع��م��ي��ان م��دي��ر ع��ام 
م���ؤس���س���ة امل���ت���ق���اع���دي���ن ال��ع��س��ك��ري��ني 
وال����ع����م����ي����د  أح����م����د ال����ع����ب����ادي م��ن 
م��ؤس��س��ة امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع��س��ك��ري��ني.

امللحق الثقايف االيطايل
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للشؤون  ال��دول��ة  مستشار  اس��ت��ق��ب��ل  
االس��الم��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة/رئ��ي��س ج��ام��ع��ة آل 
ال��ب��ي��ت االس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��س��الم 
ال��ع��ب��ادي ، ف���ي احل�����ادي وال��ث��الث��ني من 
احل��ان��وت��ي  م��ث��ن��ى  ال��س��ي��د  أول،  ت��ش��ري��ن 
وتطوير  مدافعة  ملركز  التنفيذي  الرئيس 
املتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  الدولية  العالقات 
االم��ري��ك��ي��ة، وذل���ك م��ن أج���ل ب��ح��ث سبل 
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون وال���ت���واص���ل احل��ض��اري 
وال���ع���م���ل امل���ش���ت���رك م���ن أج����ل ال��ت��ع��ري��ف 
ملواجهة  السمحة  تعاليمه  ونشر  باالسالم 
احل��م��ل��ة ال��ش��رس��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��رض ل��ه��ا من 
خالل عقد اللقاءات والندوات واملؤمترات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وت����ب����ادل ال�����زي�����ارات ل��ل��ت��ع��ري��ف 
العريقة. االسالمية  العربية  باحلضارة 
واس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي حرص 
جاللة  بقيادة  احلكيمة  الهاشمية  القيادة 
امل���ل���ك امل��ع��ظ��م ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف ب��رس��ال��ة 
ال��دول��ي��ة،  االس����الم ف��ي مختلف احمل��اف��ل 
م��ش��ي��را إل���ى رس��ال��ة ع��م��ان ال��ت��ي أطلقها 
مرجعا  لتكون  الهاشمية  اجلاللة  صاحب 
الصحيحة  الرؤية  لتوضيح  تهدف  عامليا 
للدين االسالمي الذي يدعو إلى الوسطية 
عن  الشبهات  ورد  وال���ت���وازن  واالع���ت���دال 

بحث رئيس جامعة آل البيت  االستاذ 
الدكتور عبد السالم العبادي مع وفد من 
وشركة  العسكرية  املتقاعدين  مؤسسة 
عالم التكنولوجيا في الكويت، في السادس 
م��ن ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي، إن��ش��اء األك��ادمي��ي��ة 
وتبادل  البيت،  آل  في جامعة  اإللكترونية 
اخل����ب����رات واالس����ت����ش����ارات وال����زي����ارات 
استثمارية ضمن  مشاريع  واقامة  العلمية 
رؤي���ة إس��الم��ي��ة واض��ح��ة وص��ي��غ متقدمة 
يخدم  مب��ا  االس��الم��ي��ة  والشريعة  تتوافق 
م��ص��ال��ح امل���واط���ن���ني وخل��ي��ر االن��س��ان��ي��ة.

الرئي�س التنفيذي ملركز مدافعة وتطوير العاقات الدولية
 يف الواليات املتحدة  االمريكية يزور اجلامعة

ال�������دي�������ن احل���ن���ي���ف 
وك��ش��ف امل��م��ارس��ات 
اخل������اط������ئ������ة ال����ت����ي 
باسم  ارتكابها  ي��ت��م  
ال���دي���ن االس���الم���ي.

ودع������ا ال���دك���ت���ور 
تكاتف  إل��ى  العبادي 
اجل����ه����ود ل��ل��ت��واص��ل 
والتعاون  احل��ض��اري 
فيه  ملا  الشعوب  بني 

وأهمية  االن��غ��الق  وع���دم  االنسانية  خير 
احل����وار ال��ع��ل��م��ي وامل��ن��ط��ق��ي ال��ق��ائ��م على 
واالهتمام  الشعوب  بني  املتبادل  االحترام 
باالجيال القادمة للنهوض برسالة االسالم 
املعاصر. االس��الم��ي  واخل��ط��اب  السمحة 
واس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي دور 
له  املغفور  أنشأها  التي  البيت  آل  جامعة 
ث��راه  الله  طيب  ط��الل  ب��ن  احلسني  امللك 
العربي  ال��ع��امل��ني  ف��ي  ن���ور  مشعل  ل��ت��ك��ون 
تقبل طلبة من مختلف  والتي  واالسالمي 
دول العالم وتقوم على الوسطية واالعتدال 
ونبذ العنف والقبول بالرأي اآلخر والفهم 
املتبادل وتتميز خططها الدراسية باجلمع 
بني علوم الدين وحتقيق التآلف بني املذاهب 

الفكر  ون��ش��ر  شمولية  ب��رؤي��ة  االس��الم��ي��ة 
وحتقيق  واملسلمني  االس���الم  ع��ن  السليم 
جهود  إل��ى  مشيرا  الشعوب  بني  التقارب 
العربية  اللغة  تدريس  مجال  في  اجلامعة 
واعطائهم محاضرات  بها  الناطقني  لغير 
عن احلضارة االسالمية والعالم االسالمي 
أنحاء   شتى  م��ع  ثنائية  ع��الق��ات  الق��ام��ة 
لفهم  املباشر  احلوار  تعزيز  بهدف  العالم 
الدين االسالمي بطريقة واضحة وسليمة.
االردن  دور  احل��ان��وت��ي  السيد  وث��م��ن 
تعاليم  ن��ش��ر  ف��ي  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  الكبير 
دورة  ال��ى  باالضافة  السمحة،   االس���الم 
ف���ي ال���دف���اع ع���ن ح��ق��وق وق��ض��اي��ا االم���ة 
ال��دول��ي��ة. ال��ع��رب��ي��ة ف��ي مختلف احمل��اف��ل 

اجلامعة  تقدم  العبادي  الدكتور  وبني 
واهتمامها  االلكتروني،  التعليم  مجال  في 
ب���ه���ذا امل����ج����ال، م���ن خ����الل ان���ش���اء كلية 
لتكنولوجيا  الله  عبد  بن  احلسني  االمير 
واألع��م��ال،  امل���ال  إدارة  وكلية  امل��ع��ل��وم��ات 
ومركز احلاسوب باجلامعة، باالضافة الى 
التقدم في مجال تعليم اللغات من خالل 
اجلامعة  ب��ان  مبينا  االلكتروني،  التعليم 
بصدد حوسبة متطلبات اجلامعة وخاصة 
أسس  ضمن  االس��الم��ي��ة  الشريعة  م���واد 
الشريعة  ع��ل��وم  واض��ح��ة خل��دم��ة   ورؤى 

االسالمي. العالم  خلدمة  بها  والنهوض 
أحمد  املتقاعد  الركن  العميد  وأش��ار 
امللكية  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ع���ام  امل��ن��س��ق  ال���ع���ب���ادي 
تكنولوجيا  مجال  في  العسكريني  لتأهيل 
على  حريصة  املؤسسة   ب��أن  املعلومات، 
ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ات وخ��اص��ة جامعة 
االلكتروني  التعليم  مجال  في  البيت  آل 
وتطوير  العسكريني  املتقاعدين  وخ��دم��ة 

قدراتهم احلاسوبية.
وب����ني  ال��س��ي��د خ��ال��د م��ح��ارب رئيس 
أن  التكنولوجيا  عالم  شركة  إدارة  مجلس 
إنشاء االكادميية االلكترونية في جامعة آل 
البيت يحقق فرص تطوير وتدريب للكادر 
التدريسي والطلبة واملجتمع احمللي ويساهم 

مع اجلامعة في التقدم التكنولوجي.
اجلامعة  رئيس  ن��واب  اللقاء  وحضر 
الله  عبد  ب��ن  األم��ي��ر حسني  كلية  وعميد 
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، وم���دي���ر م��رك��ز 
احلاسوب، ومدير مركز اللغات باجلامعة.

والثقايف الأك��ادمي��ي  التعاون  تعزيز 

بحث التعاون مع موؤ�ش�شة املتقاعدين الع�شكرية و�شركة عامل التكنو لوجيا يف الكويت
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من اأخبار اجلامعة

أك����د رئ���ي���س ج��ام��ع��ة 

االس���ت���اذ  ال���ب���ي���ت  آل 

الدكتور عبد السالم العبادي 

ح���رص اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى عقد 

اللقاءات املستمرة مع الطلبة 

اجل�����دد ل��ت��ح��ق��ي��ق امل��ص��ل��ح��ة 

وت���ع���زي���ز االن���ت���م���اء وال�����والء 

الهاشمية  وال��ق��ي��ادة  للوطن 

احل���ك���ي���م���ة وامل����ل����ك االع������ز.
واض��اف خالل لقاء الطلبة اجلدد 
اجلامعة  بأن  أيلول،  من  العشرين  في 
اخل���ي���رة امل���ب���ارك���ة،  ج��ام��ع��ة ال��رس��ال��ة 
الشخصية  واحلضارة، جامعة صناعة 
امل��ع��اص��رة ال��ت��ي ت��ت��م��س��ك ب��ال��ث��واب��ت،  
امل��س��ت��وع��ب��ة ل����روح ال��ع��ص��ر وم��واج��ه��ة 
حتديات املستقبل، وتتعامل مع القضايا 
وج��دت  ال��ت��ي  اجلامعة  عقالنية،  بكل 
الرعاية واالهتمام من  مؤسسها املغفور 
ل��ه ج��الل��ة امل��ل��ك احل��س��ني ط��ي��ب الله 
والدنيا،   الدين  لتجمع بني علوم  ث��راه. 
املعزز  امل��ل��ك  ب��رع��اي��ة  تنعم  ال��ي��وم  ه��ي 
الذي   اب��ن احل��س��ني،   الثاني  الله  عبد 

ــدد اجل الطلبة  الــرئــيــ�ــس  لــقــاء 

اجلامعة  ت��ؤدي  أن  على  دوم��ا  يحرص 
رسالتها املتميزه خدمة للوطن واالمة.
اجلامعة ستقدم  أن  العبادي  وأك��د 
شفافية  بكل  لطلبتها  خدماتها  مجمل 
كفريق  اجل��م��ي��ع  وسيعمل  وإخ����الص، 
واح��د، وأس��رة واح���دة، لالستماع الى 
م��ط��ال��ب��ك��م، وت��ط��ل��ع��ات��ك��م، ض��م��ن أط��ر 
اهمية  الى  الفتا  والواجبات،  احلقوق 
االل���ت���زام ب��االن��ظ��م��ة وال���ق���وان���ني ال��ت��ي 
حت��ك��م ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة وال��ع��ام��ل��ني في 
اجل��ام��ع��ة، وال��ت��ف��اع��ل م��ع ال��ن��ش��اط��ات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وال��ت��س��ل��ح ب��ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة 
واخ��الص،  ص��دق  بكل  وطنهم  خلدمة 
اجلامعة  تعدها  ترتيبات  ال��ى  فتا  ال 
وتسيير  اجلامعة  داخ��ل  لعمل مظالت 

باصات داخل احلرم اجلامعي لتسريع 
وصول الطلبة الى محاضراتهم بالوقت 
االهتمام  على  الطلبة  حاثا  املناسب، 
ب��دل��ي��ل ال��ط��ال��ب وق������راءة م��ض��ام��ي��ن��ه. 

وكان الدكتور خليل احلجاج عميد 
ف��ي مستهل  أش���ار  ق��د  الطلبة  ش���ؤون 
ال��ل��ق��اء ال��ى امل��ه��ام وامل��س��ؤول��ي��ات التي 
تضطلع بها العمادة، واملتعلقة بالنشاط 
ما  الى  اضافة  املختلفة،  الالمنهجية، 
يقدمه صندوق امللك عبد الله والعمادة 
واملتفوقني   احملتاجني  للطلبة  منح  من 
وعقد دورات مختلفة في أنشطة اخلط 
وتنظيم  واملوسيقى،  وال��رس��م  العربي 
رحالت علمية وتروحية، داعيا الطلبة 
الى املشاركة في جريدة الشورى كتابة 
ثقافي  م��ه��رج��ان  ع��ن  ومعلنا  وع��م��ال، 

س��ت��ن��ظ��م��ه اجل���ام���ع���ة مي���ث���ل ف��ي��ه 
ال���ط���ل���ب���ة ال����ف����ائ����زون اجل���ام���ع���ة ف��ي  
االردنية،  للجامعات  الثقافي  االحت��اد 
وص������وال ال�����ى اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة.

وف��������ي خ�����ت�����ام ال�����ل�����ق�����اء أج������اب 
ال�����ع�����ب�����ادي ع������ن أس����ئ����ل����ة ال���ط���ل���ب���ة 
وم���الح���ظ���ات���ه���م واس���ت���ف���س���ارات���ه���م.
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م�سرية �سامتة بذكرى تفجريات عمان 

من اأخبار اجلامعة

وفي نهاية املسيرة نظمت عمادة شؤون 
بهذه  للتنديد  خ��ط��اب��ي��ا  م��ه��رج��ان��ا  ال��ط��ل��ب��ة 
الدكتور  اجلامعة  رئيس  وق��ال  التفجيرات، 
التي  امل��ؤمل��ة  التفجيرات  ه��ذه  إن  ال��ع��ب��ادي 
بدون  االبرياء  وراح ضحيتها  بلدنا  اصابت 
واعتداء على  م��روع  اجرامي  لهو فعل  ذنب 
أن  وامل��ؤل��م  وباسلوب سيئ،   االب��ري��اء  حياة 
ترتكب مثل هذه االفعال باسم ديننا العظيم 
الذي هو قمة تكرمي بني آدم واحملافظة عليه 
وعلى كرامته وصونه، قال تعالى "ومن قتل 
نفس بغير نفس أو فساد في االرض فكأمنا 
فكامنا  أح��ي��اه��ا  وم���ن  جميعا  ال��ن��اس  ق��ت��ل 
العظيم. ال��ل��ه  ال��ن��اس جميعا" ص��دق  أح��ي��ا 
وأش���ار ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي إل���ى  أهمية 
مواجهة هذه االمور برؤية واضحة مستنيرة 
واعداد اجليل املتسلح بالعلم واملعرفة القادر 
على مواجهة التحديات برؤى علمية واضحة 
أهون  الدنيا  ل��زوال  يقول  الكرمي  فالرسول 
عند الله من قتل رجل مسلم، مبينا بأن الدين 
االسالمي كرم بني آدم وحافظ على حقوق 
االعتداء  ومنع  وغيرهم  الذميني  اجلميع  
على االخرين وقتلهم، واحلفاظ على العهود 
ال��وداع  حجة  خطبة  إل��ى  مشيرا  واملواثيق، 
وعقولنا  أذهاننا  في  راسخة  ت��زال  ما  التي 
ملا متثله من وصايا ومعاني في غاية التميز 
في حفظ احلقوق واحملافظة على عالقات 
سليمة م��ع اآلخ��ري��ن وع���دم االع��ت��داء على 
ملا  املشترك  والعيش  وواجباتهم  حقوقهم 
فيه خير االنسانية جمعاء فالدين االسالمي 
جاء خلير البشرية، قال تعالى "وما أرسلناك 

اح��ت��ش��د ف���ي ال��ت��اس��ع م���ن ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي آالف ال��ط��ل��ب��ة في 
ش��وارع اجلامعة  انطلقت في  البيت مبسيرة صامتة  آل  جامعة 
ي��ت��ق��دم��ه��م رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة االس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��س��الم 
ال��ع��ب��ادي ون���واب ال��رئ��ي��س وع��م��داء الكليات وامل��ع��اه��د وم���دي���روا  امل��راك��ز 
والدوائر، تعبيرا عن ذكرى تفجيرات عمان التي حدثت العام املاضي.

اال رحمة للعاملني" ولذلك ال بد منا جميعا 
في اجلامعات وفي مختلف املواقع التعريف 
املمارسات  ونبذ  اجليل  وحتصني  باالسالم 
التي ترتكب باسمه لالساءة اليه. مبينا بأن 
الله  صاحب  اجلاللة الهاشمية امللك عبد 
محاوالت  الح��ظ  ورع��اه  الله  حفظه  الثاني 
التشويه التي تتعرض لالسالم خالل جوالته 
في مختلف دول العالم فكان التوجيه الكرمي 
من صاحب اجلاللة الهاشمية لعلماء االمة 
الشبهات  على  للرد  عمان  رس��ال��ة  ب��اخ��راج 
التي توجه لالسالم وبيان حقيقته املضيئة 
االنسانية  ال��ري��ادي في خير  االس��الم  ودور 
ونبذه للعنف واالرهاب والتنديد مبا يرتكب 
باسمه حتى اصبحت الرسالة معلما فكريا 
العالم  أنحاء  مختلف  في  ومرجعا  اسالميا 
عن  نتوانى  لن  البيت  آل  جامعة  في  ونحن 
وترسيخ  واالع��ت��دال  الوسطية  رسالة  نشر 
واملجتمع  الطلبة  ن��ف��وس  ف��ي  امل��ع��ان��ي  ه��ذه 
ليكون هناك جيل واعد مطلع على حقائق 

االم�����ور م��ت��س��ل��ح ب��ال��ع��ل��م واالمي������ان وت��ك��ون 
له  املغفور  مؤسسها  لها  أراد  كما  اجلامعة 
امل��ل��ك احل��س��ني طيب ال��ل��ه ث���راه م��ن��ارة علم 
الدين  علوم  ب��ني  جتمع  حضارياً  واش��ع��اع��اً 
مع  ثاقبة  برؤية  التحديات  ملواجهة  والدنيا 
احملافظة على التراث واالصالة واملعاصرة.
الدكتور  الطلبة  ش���ؤون  عميد  وأل��ق��ى   
هذا  مثل  في  فيها  ق��ال  كلمة  حجاج  خليل 
اليوم من العام املاضي كنا متأملني ملا جرى 
الوعد صادقا  وك��ان  احلبيبة  عاصمتنا  في 
بالقبض على الفاعلني فكان الوعد صادقا 
لن يسمحوا الحد  الذين  من فرسان احلق 
بالتطاول على هذا البلد الكرمي،  مبينا بان 
وسنكون  للوطن  رخيصة  نقدمها  اروح��ن��ا 
دوم���ا س���دا منيعا أم���ام ك��ل م��ن ت��س��ول له 
نفسه ب��ان مي��س ه��ذا ال��وط��ن ب��اي مكروه.
الله  عبد  الطلبة  مجلس  رئيس  وألقى 
حوامدة كلمة قال فيها إن هذا احلادث االليم 
الذي وقع قبل عام ما هو إال فعل خسيس من  
جبناء قتلوا االطفال والنساء واالبرياء بدون 
ذنب وبأن االردن يزداد كل يوم صالبة واحتاد 
وتعاضد أمام اجلبناء وأعداء الدين واألمة.
على  الفاحتة  ق���رأوا  ق��د  اجلميع  وك��ان 
الفعل  هذا  مستذكرين  التفجيرات  شهداء 
ب���أي صلة. لديننا  مي��ت  ال  ال���ذي  اجل��ب��ان 
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أكد االستاذ الدكتور 

عبد السالم العبادي 

في  البيت  آل  جامعة  رئيس 

م���ن تشرين  ال���س���ادس ع��ش��ر 

الثاني، أهمية العمل كفريق 

واحد لدعم مسيرة اجلامعة 

وأن يكون اجلميع روافد خير 

وع����ط����اء الب����ن����اء امل��س��ت��ق��ب��ل 

امل�������ش�������رق وح������م������ل رس�����ال�����ة 

االس����الم وت��ب��ل��ي��غ دوره����ا في 

احلضارة العاملية االنسانية.

اجلامعة اأخ��ب��ار  م��ن 

حفل ا�شتقبال الطلبة اجلدد

العبادي خالل  الدكتور  وأض��اف 
رعايته حفل استقبال الطلبة اجلدد 
ال��ب��ي��ت  آل  ج��ام��ع��ة  إن  ب��اجل��ام��ع��ة 
ت��س��ت��ذك��ر ف��ض��ل ج��الل��ة امل��غ��ف��ور له 
الله  ط��الل طيب  بن  امللك احلسني 
ثراه في إنشاء هذه اجلامعة لتكون 
الباحثني  وللعرب  االسالمية  لألمة 
ع��ن احل��ق��ي��ق��ة، وت����ؤدي دوره����ا في 
لعقيدتنا  وص��ون��ا  االج��ي��ال،  خ��دم��ة 
القادرة  االج��ي��ال  ولتهيئ  السمحة، 
ع��ل��ى أن ت��ع��ي��ش وت��ت��ع��اي��ش م���ع كل 
بالعلم  مزودة  بالنفس  واثقة  جديد، 

وامل��ع��رف��ة ج��ام��ع��ة جت��م��ع ب��ني علوم 
الشخصية  وتصنع  وال��دن��ي��ا  ال��دي��ن 
املعاصرة وتقدم لالمة مناذج القادة 
امل��ف��ك��ري��ن ال���ذي���ن ي��ح��س��ن��ون ال��ب��ن��اء 
وال��ع��ط��اء خل��دم��ة وط��ن��ه��م وأم��ت��ه��م.

بأننا  ال��ع��ب��ادي  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
س���ن���ح���رص ع���ل���ى ت���ق���دمي امل��ع��رف��ة 
املتعددة  املعرفة  في حقول  العميقة 
ب��ن��ظ��رة ش��م��ول��ي��ة، وإن�����ارة ال��ط��ري��ق 
واعدة  غ��راس خير  لتكون   أمامكم 
خل��دم��ة ال��وط��ن واالم����ة ت��س��اع��دون 
الوطنية. املسيرة  ودع��م  البناء  في 

وألقت الطالبة نسرين شديفات 
قصيدة وطنية بعنوان "ابن احلسني" 
عبرت فيها عن حب الوطن والقيادة 
ال���ه���اش���م���ي���ة احل���ك���ي���م���ة.  وت��خ��ل��ل 
فلكلورية  أغاني ووصالت  االحتفال 
شعبية ووطنية قدمتها فرقة  كورال 
اجلامعة  نالت استحسان احلضور.
وح��ض��ر احل��ف��ل ن����واب ال��رئ��ي��س 
املعاهد  وم��دي��رو  الكليات  وع��م��داء 
واملراكز وجمع غفير من الطلبة اجلدد.
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من اأخبار اجلامعة

ح���ي���ث ق����ام����ت ال�����ف�����رق امل��ش��ك��ل��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة وال���ت���ي إن��ب��ث��ق��ت ع���ن جلنة 
السالمة العامة مبعاجلة احلريق حلني 
وص��ول ف��رق ال��دف��اع امل��دن��ي  ال��ذي مت 
الوهمي، حيث مت  إبالغه عن احلريق 
الطلبة من قبل فرق  املبنى من  إخالء 
اجلامعة خالل ثالث دقائق فقط، ومت 
وصول فرق الدفاع املدني بفترة وجيزة 
السيطرة  ومت  دقائق  تتعدى خمسة  ال 
املدني،  ال��دف��اع  قبل  من  احلريق  على 
ومت اخالء االصابات وتصنيفها حسب 
حالتها في اخليمة الطبية، ومت إخالء 
احملاصرين من على سطح املجمع من 
خالل ساللم الدفاع املدني واستعمال 
تصنيف  ومت  وال����راف����ع����ات،  احل���ب���ال 
وخطورتها  حالتها  حسب  االص��اب��ات 
وامل��راك��ز  املستشفيات  ال��ى  وحتويلها 
ال��دف��اع  أع��م��ال  وق��د مت��ي��زت  الطبية، 
امل��دن��ي ب��ال��دق��ة وامل��ه��ارة مل��واج��ه��ة مثل 
الله. وقعت ال سمح  إن  الكوارث  هذه 
وق�����دم ال���دك���ت���ور ال���ع���ب���ادي ش��ك��ره 
ب��أن  م��ؤك��دا  امل��دن��ي،  ال��دف��اع  ملنتسبي 
احلكيمة  الهاشمية  ب��ق��ي��ادت��ه  االردن 

باجلامعة ح��ري��ق  الط��ف��اء  ال��وه��م��ي  التمرين 

رعى  االستاذ الدكتور عبد السالم العبادي رئيس جامعة آل البيت بحضور محافظ املفرق 
الطفاء  الوهمي  التمرين  فعاليات  الثاني،  تشرين  من  الثالثن  في  زي��د،  أب��و  خالد  السيد 
حريق باجلامعة،  وذلك ضمن خطة مديرية الدفاع املدني في اململكة بعمل متارين وهمية 
ملواجهة أية كوارث حتصل ال قدر الله في املنشآت العامة واخلاصة والوقوف على مدى جاهزية  أفراد 
ومعدات الدفاع املدني وإدارة اجلامعة في معاجلة احلوادث الكبرى ومت  إجراء التمرين بالتعاون بن 
مديرية دفاع مدني محافظة املفرق ومديرية دفاع مدني محافظة الزرقاء وجامعة آل البيت، وقد 
جرى التمرين الوهمي حلريق في مجمع بني هاشم والذي يتسع أللفن وثالثمائة طالب وطالبة، 

ويضم 20 قاعة تدريسية وخدماتها مبساحه تزيد عن ستة آالف وستمائة متر .

ح������رص ع���ل���ى ت����ق����دمي ك����ل م����ا ي��ل��زم 
للمؤسسات املختلفة وتطويرها لضمان 
أمن وسالمة املواطنني، مبينا بأن مثل 
هذه التمارين تساعد دائما على تالفي 
احلوادث وتؤكد على جاهزية أجهزتنا 
الظروف. كافة  في   عليها  والقائمني 

وشارك في هذا التمرين  باالضافة 
املفرق  في  املدني  الدفاع  مديرية  الى 
الشرطة  وم��دي��ري��ة  ال��ك��ه��رب��اء،  ش��رك��ة 
ومستشفى املفرق احلكومي، ومركز ابن 
النفيس الطبي وشعبة السالمة العامة 

باجلامعة، وحضر التمرين مدير دفاع 
مدني املفرق املقدم عبد الله احلوامدة 
وعدد من ضباط ومرتبات الدفاع املدني، 
الرئيس  نائب  عالونة  أحمد  والدكتور 
محمد  وال��دك��ت��ور  االك��ادمي��ي��ة  للشؤون 
لشؤون  الرئيس  نائب  سلطان  هشام 
جهاد  والدكتور  االسالمية،  الدراسات 
املجالي نائب الرئيس للشؤون االدارية 
عميد  حجاج  خليل  والدكتور  واملالية، 
شؤون الطلبة وجمع غفير من الطلبة.
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من اأخبار اجلامعة

اف��ت��ت��ح رئ��ي��س ج��ام��ع��ة آل ال��ب��ي��ت 
العبادي  السالم  عبد  الدكتور  االستاذ 
واالسالمية  العربية  اجلاليات  معرض 
الشعبي  وال��ف��ل��ك��ل��ور  ال���ت���راث  وخ��ي��م��ة 
الوافدين  الطلبة  ن��ادي  نظمه  وال���ذي 
م���ع ع���م���ادة ش����ؤون الطلبة  ب��ال��ت��ع��اون 
اليمن  من  طلبة  ومبشاركة  باجلامعة 
وفلسطني  وس���وري���ا  ع��م��ان  وس��ل��ط��ن��ة 
وم���ص���ر ول��ي��ب��ا وال����س����ودان وم��ال��ي��زي��ا 
واالردن. ال��ص��ني  وط��ل��ب��ة  وأن��دون��س��ي��ا 

من  العديد  على  املعرض  واشتمل 
الصناعات اليدويه والتراثية واخلزفية 
والتحف والصناعات اخلفيفة واالزياء 
الشعبية والكتب واملطبوعات واملطويات 
وص���ن���اع���ة احل����ل����وي����ات وامل�����أك�����والت 
الوثائقية  واألفالم  الشعبية  واملقتنيات 
األوان��ي  وصناعة  السياحية  واملناطق 
التي  األع��م��ال  م��ن  والعديد  الفخارية 
تدل هذه الدول في مختلف املجاالت.

واكد الدكتور العبادي خالل جتواله 
باألجنحة املختلفة باملعرض على أهمية 

ه���ذه األع���م���ال ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ث��ق��اف��ات 
املشاركة  للدول  املختلفة  واحلضارات 
وت��ع��م��ي��ق م��ف��ه��وم ال��ت��واص��ل ال��ث��ق��اف��ي 
مشيراًبان  ال��ش��ع��وب.  ب��ني  احل��ض��اري 
معادلة  تخلق  واملشاركة  التناغم  ه��ذا 
الطلبة  أط��ي��اف  مختلف  ب��ني  تفاعلية 
وحت��ق��ق رس���ال���ة اجل��ام��ع��ة وع��امل��ي��ت��ه��ا 
وت��ب��رز أه���م اجن�����ازات ال��ش��ع��وب التي 
التواصل  لتحقيق  الطلبة  إليها  ينتمي 

وتعميق احلوار وقيمة الشعور باالنتماء 
والتعرف  وقيمها  اإلسالمية  للحضارة 
بها. والتعريف  وإجنازاتها  تراثها  على 
وتخلل املعرض الذي حضره سفراء 
ال����دول وامل��ل��ح��ق��ني ال��ث��ق��اف��ي��ني ون���واب 
رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ال��ع��دي��د م��ن األغ��ان��ي 
املشاركة  للبلدان  والفلكلورية  الشعبية 
في املعرض نالت استحسان احلضور.

افتتح االستاذ الدكتور عبد السالم 
العبادي رئيس جامعة آل البيت، في 
الثاني،  تشرين  من  عشر  اخلامس 
االيطالي في جامعة  اليوم  فعاليات 
الثقافي  امللحق  بحضور  البيت،  آل 
السيدإميانيويل  س��ع��ادة  االي��ط��ال��ي 
مانزيتي، والذي نظمه قسم اللغات 

احلديثة  ومركز اللغات باجلامعة.
االيطالي  الثقافي  امللحق  وق��دم 
في بداية االحتفال كلمة شكر فيها 

فعاليات اليوم االيطايل

جامعة آل البيت على تنظيم مثل هذا 
واحلضارة  بالثقافة  للتعريف  اليوم 
احل���وار  لتعميق  االي��ط��ال��ي��ة  وال��ل��غ��ة 
جسور  ومد  الشعوب  بني  والتفاهم 

التواصل لتحقيق اخلير للجميع.
وأك���د ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي أهمية 
العلمية  األي�����ام  ه����ذه  م��ث��ل  إق���ام���ة 
للتعريف باحلضارات املختلفة ودمج 
النسيج  إل��ى   مشيرا  فيها،  الطلبة 
ال��ث��ق��اف��ي ال����ذي ي��ت��ك��ون م��ن��ه طلبة 

إلى  الطلبة  ينتمي  حيث  اجل��ام��ع��ة 
31 جنسية يعتبرون سفراء لبلدانهم  
مبينا ب���ان ه���ذا ال��ت��ن��وع ف��ي��ه إث���راء 
والثقافية  والفكرية  العلمية  للحركة 

باجلامعة. 
واشتمل اليوم على عرض أفالم 
وثائقية تبني تطوراحلياة في إيطاليا 
وال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د وامل��ن��اس��ب��ات 
فيها.  السياحية  واملناطق  الوطنية 
كما اشتمل على عدد من القصائد 
باللغة االيطالية ألقاها مجموعة من 

الطلبة.
وحضر حفل االفتتاح نواب رئيس 
اجلامعة وعميد كلية االداب والعلوم 
ومدير مركز اللغات، وأعضاء هيئة 

التدريس والطلبة باجلامعة.

معر�س اجلاليات العربية واال�شامية
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ت����ب����ادل االس�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور ع��ب��د 
ال��س��الم ال��ع��ب��ادي رئ��ي��س ج��ام��ع��ة آل 
البيت وأسرة اجلامعة من أكادميين 
ال��ت��ه��ان��ي مب��ن��اس��ب��ة حلول  وإداري����ن 
ع��ي��د األض���ح���ى امل���ب���ارك وذل����ك في 
نواب  بحضور  باجلامعة،  الندوة  دار 
محافظة  ووج��ه��اء  وش��ي��وخ  الرئيس 

املفرق.

واع�����رب ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي الس���رة 
اخلير  اللقاء  بهذا  سعادته  عن  اجلامعة 
متمنيا للجميع دوام الصحة والسعادة وان 
املناسبة  ه��ذه  وتعالى  سبحانه  الله  يعيد 
باليمن  واالسالمية  العربية  االمتني  على 

واخلير والبركات. 

من اأخبار اجلامعة

رعى  رئيس جامعة آل البيت االستاذ 
الدكتور عبد السالم العبادي، في التاسع 
ع��ش��ر م��ن ت��ش��ري��ن أول، ح��ف��ل إف��ط��ار 

رئي�س اجلامعة يرعى حفل اإفطار االأطفال االأيتام يف مركز زها الثقايف

ن��ظ��م��ت��ه ج��م��ي��ع��ة االأع����م����ال وال���ت���ج���ارة االإل���ك���رون���ي���ة 

األطفال األيتام في مركز زها الثقافي 
والذي نظمته جميعة األعمال والتجارة 
االل��ك��ت��رون��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة.

وأشار الدكتور العبادي خالل تفقده 
ل��ألط��ف��ال األي���ت���ام ف��ي ح��ف��ل االف��ط��ار 
التكافل  ي��س��وده  األردن���ي  املجتمع  ب��ان 
والتعاون،  وهو مضرب املثل في هذا 
امل���ج���ال، م��ق��ت��دي��ن ب��ص��اح��ب اجل��الل��ة 
الهاشمية امللك عبد الله الثاني املعظم 
الذي يحرص على تقدمي كل ما من شأنه 
رفعة الوطن وخدمة املواطنني والتواصل 
امل����واق����ع، مبينا  ف���ي م��خ��ت��ل��ف  م��ع��ه��م 
ب���أن خ��دم��ة األط��ف��ال األي��ت��ام هو  
واجب ديني وخلقي وقيمي علينا 
ج��م��ي��ع��ا، وع��م��ل م��ق��دس ف���ي  ه��ذا 
الشهر الفضيل وغيره من الشهور.
رئيس  فياض  محمد  السيد  وق��دم 
اجلمعية شكره اجلزيل لرئيس اجلامعة 
بالشكر  ن��ت��ق��دم  أن  ه��ن��ا  ن���ود  وق�����ال: 
العبادي  للدكتور  وال��ع��رف��ان  والتقدير 
التجمعات  هذه  ملثل  املتواصل  لدعمه 
اخل��ي��ري��ة،  وأن��ت��م ت��س��ي��رون ع��ل��ى نهج 
والتواصل. ال��وص��ل  ف��ي  احلسني  أب��ي 
وح��������ض��������ر ح�������ف�������ل االف��������ط��������ار 
م��خ��ت��ل��ف  م�����ن  ي���ت���ي���م���اً  ط����ف����اًل   150
امل�����راك�����ز  واجل���م���ع���ي���ات ف����ي ع���م���ان.
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مندوباً عن رئيس جامعة آل البيت 
االستاذ الدكتور عبد السالم العبادي، 
رع���ى ال��دك��ت��ور اح��م��د ع���الون���ة ن��ائ��ب 
رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ل��ل��ش��ؤون االك��ادمي��ي��ة 
طيب  للحسني  ال��وف��اء  بيوم  االحتفال 
االم��ي��ر  كلية  نظمته  ال���ذي  ث���راه  ال��ل��ه 
لتكنولوجيا  ال��ل��ه  ع��ب��د  ب���ن  احل��س��ني 
املعلومات في مدرج احلسني بن علي.

الحتفال بيوم الوفاء جلاللة امللك الراحل احل�سني طيب اهلل ثراه

الصمادي  ع��دن��ان  الدكتور  وال��ق��ى 
كلمة  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميد 
ق��ال فيها: ان��ن��ا ف��ي ه��ذه االي���ام التي 
 )71( بالذكرى  فيها  االردنيون  يحتفل 
مل��ي��الد امل��غ��ف��ور ل��ه امل��ل��ك احل��س��ني بن 
طالل طيب الله ثراه، نستذكر اجلهود 
العظيمة التي بذلها جاللة امللك الراحل 

في ارساء وتعزيز اركان اململكة االردنية 
الهاشمية وبناء مؤسساتها التي شهدت 
نهضة تنموية شاملة، وخير مثال على 
ال��ذي نقف في  ذلك الصرح اجلامعي 
رحابه )جامعة آل البيت( التي اصبحت 
الطلبة من  يؤمها  والعلماء  للعلم  منارة 
جميع انحاء العاملني العربي واالسالمي.

من اأخبار اجلامعة

والصيانة  ال��ه��ن��دس��ة  دائ����رة  ب���دأت 
ب����اع����داد  ال���ب���ي���ت  آل  ج���ام���ع���ة  ف�����ي 
ال������دراس������ات وال���ت���ص���ام���ي���م مل���ش���روع 
ربط  ال��ى  ليصار  العرضية  ال��ش��وارع  
ال���س���اح���ات ال��رئ��ي��س��ي��ة ف���ي اجل��ام��ع��ة 
بشوارع عرضية لتسهيل حركة الطلبة 
 . املسافات  واختصار  الكليات  بني  ما 

آلبيت  آل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  واش�����ار 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��س��الم ال��ع��ب��ادي ال��ى 
العلوم  كلية  س��ي��خ��دم  ال���ذي  امل��ش��روع 
قريش  مبنى  باجتاه  احمليطة  واملباني 

ربط �ساحات اآل البيت بطرق عر�سية خلدمة الطلبة يف اجلامعة 

ف��ي��م��ا ي��خ��دم امل���ش���روع  ال��ث��ان��ي كلية 
احليطة  واملباني  الفقهية  ال��دراس��ات 
كلفة  وتصل  هاشم  بني  مجمع  باجتاه 
ه���ذا امل���ش���روع ال����ى)40(ال����ف دي��ن��ار .

وقال انه مت كذلك اعداد الدراسات 
املشاة  م��ظالت  مل��ش��روع  والتصاميم 
بحيث ي��ت��م  رب���ط م��واق��ف ال��س��ي��ارات 
وال��ب��اص��ات م��ا ب��ني امل��ج��م��ع اجلنوبي 
اجلديدة  ال��ب��واب��ة   - الشمالي  املجمع 
تاهيل   الى  ،اضافة  متر  الف  بطول   -
العرضية  ال���ش���وارع  ض��م��ن  امل�����ظ��الت 

خل���دم���ة ال��ط��ل��ب��ة ب��ال��ت��ق��ل��ي��ل م��اب��ني 
الكليات االنسانية والكليات العلمية 
بني  مبنى  في  القاعات  ومجمعات 
هاشم  وقريش حماية للطلبة واملشاه 
من حرالصيف وامطار الشتاء وتشمل 
التحتية  البنية  تنفيذ  العمل  مراحل 
للم���ظالت ورفدها بالهياكل املعدنية 
والقرميد بكلفة )160( الف دينار .

 ك��م��ا ف��رغ��ت دائ�����رة ال��ه��ن��دس��ة 
وال��ص��ي��ان��ة م��ن اع����داد ال���دراس���ات 
الشوارع  ان��ارة   ملشروع  والتصاميم 
العرضية مع املظالت خلدمة الكليات 
العلمية ومدخل  والكليات  االنسانية 
مجمعي بني هاشم وقريش استكماالً 
النارة موقع  اجلامعة بحيث يغطي 
كافة مرافقها وبكلفة)80( الف دينار.

الهندسية  ال��دائ��رة  م��دي��ر  وب��ني 
في اجلامعة املهندس أكرم شديفات 
هذه  تنفيذ  من  االنتهاء  سيتم  بانه 
املشاريع اخلدمية خالل فترة قريبة . 
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من اأخبار اجلامعة

دعا األستاذ الدكتور عبد السالم العبادي رئيس جامعة آل البيت اعضاء بعثة حج جامعة آل 
البيت خالل وداعهم الى ضرورة اعطاء صورة مشرفة عن اجلامعة واالردن من خالل تعاملهم 
مع بعضهم البعض ومع اخوانهم ضيوف الرحمن من الدول العربية واالسالمية، والتعريف 
والتآخي  والتواصل  والتكاتف  للتعارف  كبيراً  مؤمتراً  احلج  يعتبر  حيث  واالردن،  باجلامعة 
والتفاهم وأن يرفعوا اسم الوطن كبيراً للتعارف والتكاتف والتواصل والتآخي والتفاهم وأن 
يرفعوا اسم الوطن عالياً ويكونوا خير سفراء من خالل متسكهم بالنظام والتعليمات، متمنياً 
القدير. العزيز  الله  ش��اء  ان  الوطن،  أرض  إل��ى  ميمونة  وع��ودة  ومقبوالً  م��ب��روراً  لهم حجاً 

وضمت البعثة الدكتور محمد راكان الدغمي رئيساً للبعثة ومرشداً دينياً وعدد من طلبة اجلامعة.

وكان في وداع بعثة احلج نواب الرئيس وعمداء الكليات ومديري املعاهد وأهالي الطلبة.

مغادرة بعثة حج جامعة اآل البيت للديار املقد�شة
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بدعوة من جامعة األمم املتحدة 
معهد القيادة الدولية ألقى  األستاذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���س���الم ال��ع��ب��ادي 
رئيس جامعة آل البيت في احلادي 
وال���ع���ش���ري���ن م���ن ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي، 
حتليلية  "دراس���ة  بعنوان  محاضرة 
ح�����ول م���ض���ام���ني رس����ال����ة ع���م���ان".
وقال الدكتور العبادي: إن موضوع 
يفرض  ومضامينها  ع��م��ان  رس��ال��ة 
نفسه على الساحة الفكرية والثقافية 
في مختلف البالد، تلك الرسالة التي 
انطلقت من هذه الرحاب املباركة في 
وبرعاية  الهاشمية  االردنية  اململكة 
اجلاللة  من حضرة صاحب  دؤوب��ة 
الهاشمية امللك عبد الله الثاني ابن 
وامانة  بصدق  كانت  فقد  احلسني 
مبادرته، كانت في جتواله وفي حله 
ي��الح��ظ احل��اج��ة امللحة  وت��رح��ال��ه 
لالسالم  احلقيقية  ال��ص��ورة  لبيان 
في املجتمع املعاصر، فكان يالحظ 
التي حتاول  الشرسة  الهجمة  مدى 
ال��دي��ن، وم��ن هنا شعر  تشويه ه��ذا 

رئي�س اجلامعة يلقي حما�شرة بدعوة من جامعة االأمم املتح�����������دة بعنوان "درا�شة حتليل�������ية حول م�شامني ر�شالة عمان 

نفرا  ودع��ا  عليه  امللقاه  باملسؤولية 
م���ن ال��ع��ل��م��اء وامل��خ��ت��ص��ني ل��ت��ق��دمي 
عاصمة  ع��م��ان  م��ن  تنطلق  رس��ال��ة 
اململكة االردنية الهاشمية والعالم ، 
بكل  الدين  لهذا  شاملة  رؤي��ة  تقدم 
ابعاده وحتاول بآلية وموضوعية ان 
تقدم بدليل واضح حقائقه الساطعة 
املجتمع  في  املعهود  الفاعل  ودوره 
لتكون  الرؤيا  لتأصيل هذه  املعاصر 
عمال إسالميا عاملياً دولياً في عمان 
العداد أدبيات حول املبادئ واالسس 
والقضايا الكبرى التي عرضتها هذه 
الرسالة، حيث التقى اكثر من 177 
ع��امل��ا م���ن م��خ��ت��ل��ف م���ذاه���ب االم���ة 
ومفكريها واصحاب القرار الشرعي 
ف��ي م��ؤس��س��ات ال��ف��ت��وى وامل��ج��ال��س 
عمان  في  التقوا  الفقهية،  واملجامع 
ف��ي ظ���الل ه���ذه ال��رس��ال��ة الكرمية 
ان��ت��زع من  )رس��ال��ة ع��م��ان( وبعنوان 
س��ي��اق ال��رس��ال��ة ال���ذي ه��و حقيقة 
االسالم ودوره في املجتمع املعاصر. 
واس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي 

عمان،  رسالة  وموضوعات  محاور 
مالمح  بينت  ال��رس��ال��ة  إن  موضحا 
اساسية وصفات عامة لالسالم في 
حيث  االنساني،  املجتمع  مع  تعامله 
االسالمية  الشريعة  مقاصد  بينت 
بيان  بقصد  االنساني  املجتمع  في 
االه�������داف ال���ت���ي ي��س��ع��ى االس����الم 
االن��س��ان��ي  امل��ج��ت��م��ع  ف��ي  لتحقيقها 
والتي أساسها حتقيق  خير االنسان 
وس���ع���ادت���ه وم��ص��احل��ه ف���ي ال��دن��ي��ا 
االس��الم  وسطية  وبينت  واالخ����رة. 
حيث ان طبيعة االسالم قائمة على 
الغلو  عن  بعيدا  وال��ت��وازن  االعتدال 
وال��ت��ط��رف م���ن ن��اح��ي��ة واالن���ح���الل 
والتفلت من ناحية أخرى. واوضحت 
ال���رس���ال���ة ال��ش��خ��ص��ي��ة االس��الم��ي��ة 
بنائها  وسبل  عناصرها  املعاصرة، 
بهدف حتديد مالمح هذه الشخصية 
على  اي��ج��اده��ا  على  العمل  وكيفية 
اس���اس م��ن ن��ظ��رة ت��رب��وي��ة شاملة. 
وأك�����دت ع��ل��ى ال���ع���الق���ات ال��دول��ي��ة 
واحترام العهود واملواثيق في االسالم 

حما�رضات علمية
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حما�رضات علمية

يريدها  التي  ال��ص��ورة  رس��م  بهدف 
وكيف  االنساني  للمجتمع  االس��الم 
فيه  املسلمني  دور  ي��ك��ون  ان  يجب 
وعالقاته معه. ومعاملة املسلمني مع 
والتطبيق  املبادئ  حيث  من  غيرهم 
املميزة  الطريقة  بيان  الهمية  نظرا 
ال��ت��ي ي��ب��ن��ي ب��ه��ا االس�����الم ال��ع��الق��ة 
من  اس��اس  على  املسلمني  غير  م��ع 
السالم والعدالة والرحمة والتسامح.  
في  االنسان  حقوق  الرسالة  وبينت 
املوقف  بيان  نظرا الهمية  االس��الم 
االسالمي من حقوق االنسان وابراز 
السبق والتميز الذي قدمه االسالم 
في هذا املجال للتأكيد على ضرورة 
االل���ت���زام مب��ا ق����رره االس����الم بهذا 
اخل��ص��وص ف��ي ال��ع��ال��م االس��الم��ي 
املرأة  منزلة  املعاصر. وحتدثت عن 
ف��ي االس����الم ح��ق��وق��ه��ا وواج��ب��ات��ه��ا 
تأكيدا على اهمية دور املرأة في نظر 
االس��الم وض��رورة متكينها من هذا 
االسالمية.  املجتمعات  ف��ي  ال���دور 
ف��ي حتقيق  االس��الم��ي  املنهج  ودور 
ال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ش��ام��ل��ة ب���ه���دف إب����راز 
اخطار اجلهل  يواجه االسالم  كيف 
واملرض  والفقر في مجتمعاته وبيان 
تقدم  لتحقيق  ما وضعه من قواعد 
بينت  كما  ورقيه.  االنساني  املجتمع 
احلضارة  بناء  في  املسلمني  اسهام 
االنسانية وذلك لبيان دور املسلمني 
وأنه كان لهم مشاركات متميزة في 
صنع احلضارة االنسانية وقد كانوا 
روادا في ذلك، فال يصح إغفال دورهم 
االيجابي احملمود بالتجني والتحامل.
 وأوض����ح ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي أن 
الصورة  تصحيح   حاولت  الرسالة 

املعاصر،  املجتمع  في  االس��الم  عن 
العلماء جتاه اجيال  مبينة مسؤولية 
العلماء   واج��ب  على  للتأكيد  االم��ة 
لالمة  الواعية  الفكرية  القيادة  في 
التشدد  م��ن  اجيالها  على  حفاظا 
وال���ت���خ���ب���ط وال�����وق�����وع ف����ي ح��ب��ائ��ل 
االن����ح����راف ال��ف��ك��ري وال��س��ل��وك��ي. 
العصر  في  ال��دع��اة  اع��داد  ومناهج 
احلديث وذلك لتلبية احلاجة امللحة 
ل���دع���اة م��س��ت��ن��ي��ري��ن ي��ت��ع��ام��ل��ون مع 
وبصيرة.  بوعي  االنساني  املجتمع 
وال��ت��أس��ي��س الع����الم م��ع��اص��ر يبني 
صورة االسالم احلقيقية بهدف بيان 
ضرورات التصدي للتعريف الواعي 
العالم  مستوى  على  ليس  باالسالم 
االسالمي فحسب، امنا على مستوى 
وبطريقة  ك��ل��ه،  االن��س��ان��ي  املجتمع 
تستخدم اجنازات العصر، وتخاطب 
وباالسلوب  يفهم  التي  باللغة  العالم 
ايضا  الرسالة  وبينت  يرغب.  الذي 
بهدف  املعاصر  االسالمي  اخلطاب 
تلبية احلاجة امللحه لتطوير اخلطاب 

االسالمي داخليا وخارجيا من ناحية 
ومن  واالهتمام  واحملتوى  املضمون 
والوسيلة. واالسلوب  الشكل  ناحية 
وقدم الدكتور العبادي استعراضا 
ودوره  االس���الم���ي  ل��ل��دي��ن  ش���ام���ال 
احلياة  وت��ق��دم  الشعوب  نهضة  ف��ي 
االمثلة  أروع  مقدما  فيها  العلمية 
للتسامح لديني أيام الرسول الكرمي 
صلى الله عليه وسلم وخاصة عندما 
بالصالة في  لنصارى جن��ران  سمح 
بذلك  ضاربا  فيه  واالقامة  املسجد 
االس���الم���ي  ل��ل��خ��ل��ق  االم���ث���ل���ة  أروع 
الدين  ب��ان  مبينا  الديني  والتسامح 
االس��الم��ي دي��ن رحمة ، ق��ال تعالى 
للعاملني". رحمة  إال  أرسلناك  وما   "
وف�����ي ن���ه���اي���ة احمل����اض����رة ال��ت��ي  
اخلصاونة  سامي  الدكتور  أداره���ا 
املتحدة  األمم  جامعة  في  املستشار 
ال���دك���ت���ور  ب����ني  م���وس���ع  ح������وار  دار 
أهم  ح��ول  اجلامعة  وطلبة  العبادي 
القضايا التي تهم العالم االسالمي.
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عاملية اإلسالم

وبني الدكتور هاشم أن اإلسالم 
على  رسالته  تقتصر  ال  عاملي،  دين 
زمان دون زمان وال على مكان دون 
مكان وال على قوم دون قوم، بل إنه 
واألمكنة  األزم��ن��ة  لكل  ال��ل��ه  رس��ال��ة 

والناس جميعاً.
وقامت عاملية اإلسالم على ثالثة 

أسس:
ال����ق����رآن  األول:  األس��������اس   >
الذي  تعالى  الله  كالم  وهو  الكرمي، 
ختم به جميع الكتب السماوية، وهو 
يهدي للتي هي أقوم، وهو تبيان لكل 
شيء، وهو الدستور السماوي لألمة 
اإلسالمية، وأنزله رب العزة سبحانه 

وتعالى ذكراً للعاملني؛  
ل��ع��امل��ي��ة  ال���ث���ان���ي   < األس�������اس 
اإلس�����الم ه���و إرس�����ال رس�����ول ال��ل��ه  
كافة،  للناس  وبعثه  للعاملني،  رحمًة 
حيث قال الله تعالى: )وما أرسلناك 

إال كافة للناس بشيراً ونذيراً(.
ل��ع��امل��ي��ة  ال���ث���ال���ث  < األس��������اس 
ال��دع��وة نفسها وم��ا  اإلس����الم: ه��و 
دعا  ال��ذي  ومنهاجه  عليه،  اشتملت 

بدعوة من جامعة اآل البيت و�سمن فعاليات املو�سم الثقــــــــــــــــــــايف يف اجلامعة األقى الأ�ستاذ الدكتور اأحمد عمر ها�سم 
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الرسول  به الناس، وهي دعوة إلى 
ومبالئكته  به  واإلمي��ان  الله  توحيد 
وك��ت��ب��ه ورس���ل���ه ال ن��ف��رق ب���ني أح��د 
م��ن رس��ل��ه، دع���وة ي��درك��ه��ا أصحاب 
العقول ف��ال ي��ت��رددون ف��ي أن��ه��ا من 
اعتناقها  يترددون في  وال  الله  عند 
الباطل  ونبذ  احلق  إلى  تدعو  ألنها 
وإلى اخلير وترك الشر وإلى العدل 
واملساواة والتعاون على البر والتقوى 

واالعتصام بحبل الله.
ف��اش��ت��م��ل��ت ال���دع���وة اإلس��الم��ي��ة 
اخل��امت��ة ع��ل��ى ك��ل م��ا ف��ي��ه س��ع��ادة 
ال���ن���اس دن���ي���ا وآخ������رة م���ن ع��ق��ي��دة 
وع�����ب�����ادات وم���ع���ام���الت وأخ������الق، 
وع�����الق�����ات إن���س���ان���ي���ة وع����الق����ات 
اجتماعية وعالقات دولية، ومعاملة 
ومعامالتهم  بعضهم  مع  املسلمني 
مع غير املسلمني كل ذلك باحلكمة 
واملوعظة احلسنة قال تعالى: )أدع 
إلى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة 
احل���س���ن���ة وج���ادل���ه���م ب���ال���ت���ي ه��ي 
أحسن(. تدعو إلى السالم العاملي: 
)ادخلوا في السلم كافة( تدعو إلى 
في  املسلمني  غير  وحقوق  األم��ان 
الوطن اإلسالمي وتأمني كل البشر 

استجارك  املشركني  من  أحد  )وإن 
فأجره حتى يسمع كالم الله ثم أبلغه 

مأمنه(.

وسطية اإلسالم

كمسلمني  نحن  إن��ن��ا  فيها  ق��ال   
آم��ن��ا  إذا  إال  ص����ادق����ني  ن���ك���ون  ال 
والوسطية  السماوية  الكتب  بجميع 
ت��ع��ن��ي اخل���ي���ر األف���ض���ل ال إف����راط 
بالله  نؤمن  ونحن  تفريط  وال  فيها 
بالقدر  وإمياننا  وبالكتب  وبالقدر 
اإلك��راه  وليس  اختيار  لنا  ليس  أننا 
ومخيرون. مسيرون  نحن  واإلجبار 
وأضاف الدكتور هاشم أن العقل 
ه��و امل��ن��ح��ة ال��رب��ان��ي��ة ال��ت��ي أعطانا 
اخلالق  وحدانية  لندرك  إياها  الله 
مظاهر  من  ون��رى  احلياة  ومشاهد 
احل���ي���اة م���ا ال ي��ق��ع ف���ي احل��ص��ر. 
م��ؤك��داً على ال��دي��ن اإلس��الم��ي دين 
العقيدة  في  س��واء  للوسطية  يدعو 
أو  والظهور  الوضوح  من  فيها  التي 
بها  الله  كلفنا  التي  العبادة  وسطية 
ف��ال ه��ي ك��ث��ي��رة ت��ش��ق ع��ل��ى النفس 
أثراً. تترك  بالقليلة ال  وال  البشرية 
وأي������ض������اً وس����ط����ي����ة األخ�������الق 
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والروحانية  امل��ادي��ة  بني  والوسطية 
متطلبات البدن وال��روح  مستشهداً 
باألحاديث النبوية واآليات الكرمية { 
وجعلناكم أمًة وسطاً }. موضحاً أن 
الدين اإلسالمي سمح ال يقر العنف 
واإلرهاب ولكنه يدعو إلى االعتدال 
يتحلوا  أن  اجل��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة  داع���ي���اً 
بوسطية وسماحة اإلسالم وأن يكونوا 
خير مناذج لإلسالم وأن يتصاحلوا 
مرحلة  على  يحرصوا  وأن  الله  مع 
بها. مي���رون  ال��ت��ي  العلمي  التكوين 

واجب األمة اإلسالمية نحو 
العلماء وطالب العلم

 ق����ال ف��ي��ه��ا: إن ه����ذا امل��وض��وع 

ف��ي هذه  نعيشه  وثيقة مب��ا  ل��ه صلة 
املرحلة التي متر بها أمتنا وإن سباق 
الزمن واحلياة يكون ملن تقدم علمياً 
العلمي  ال��ت��ق��دم  ع��ص��ر  نعيش  ألن��ن��ا 
وال��ت��ح��دي واحل��ض��اري ال���ذي يشهد 
العالم فيه انفجار علمي بكل املجاالت 
"اق���رأ"  أم���ة  وه���م  باملسلمني  وأول����ى 
حيث نزل ذلك في أول آيات القرآن 
الكرمي التي حتث على العلم واملعرفة 
العلمي. والتقدم  القراءة  إلى  وتدعو 
مبيناً بأن اإلسالم منذ أول إشراق 
ال���وح���ي ع��ل��ى ق��ل��ب س��ي��دن��ا محمد 
)صلى الله عليه وسلم(   كانت آيات 
قلبه  صافحت  التي  اإلل��ه��ي  ال��وح��ي 
الشريف هي )اقرأ باسم ربك( وتأتي 
عليه  الله  )صلى  والرسول  القراءة 
واألمية  يكتب  وال  يقرأ  وس��ل��م(  ال 
في  نقيصة  احل��اض��ر  عصرنا  ف��ي 
ولكنها في حقه )صلى  البشر  بني 
الله عليه وسلم(   هي الكمال ألنه 
شاء الله أن ال يقرأ وال يكتب حتى 
به من  ال يدعي مدعي أن ما جاء 
الثقافة  من  أو  الفالنية  احل��ض��ارة 
أو  روم  أو  ف���رس  م��ن  أو  ال��ف��الن��ي��ة 

غير ذلك. وإن رسول الله )صلى الله 
عليه وسلم(   أمي ال يقرأ وال يكتب 
ولكن معلمه الله سبحانه وتعالى وما 
والفصحاء،  البلغاء  أع��ج��ز  ب��ه  ج��اء 
وال  م��ث��ق��ف��اً  ي��ك��ون  ال  ال��ط��ال��ب  وإن 
بليغاً إذا لم يتتلمذ على كلمات الله.
ال���دك���ت���ور ه���اش���م أن م��ا  وأك������د 
ومفاتيح  العلم  يصون  اإلس���الم  دام 
احلضارة القراءة والقلم الذي هو أداة 
من أدواتها ويربطها باسم الله؛ فمعنى 
ال��ق��وة واحل��ض��ارة  ه���ذا أن���ه جتتمع 
خ��وف على سكان  ال  ل��ذا  للمسلمني 
ال��ك��وك��ب األرض����ي ب��ل ع��ل��ى العكس 
والتقدم  األم���ان واالس��ت��ق��رار  ي��س��ود 
ال��ع��ل��م��ي وت���ك���ون م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي 
احلضاري واالنفجار املعرفي مصونة 
ألنها مرتبطة في اإلسالم باسم الله.
مبيناً أن واجب األمة حيال العلماء 
وطالب العلم بأن اإلسالم زكى العلماء 
الشريعة  علماء  س��واء  العلم  وط��الب 
والعلوم اإلسالمية أو العلوم األخرى 
النافعة التي حتيا بها األمم والشعوب.
وزك�����ى اإلس�����الم ال��ع��ل��م��اء وق���ال 
العلماء ورثة األنبياء؛ أي أنهم بالصف 
األول بعد الرسل مبشرين ومنذرين. 
سلفنا  ع��رف  ال��ت��ي  العلم  وم��ج��ال��س 
بالوجود،  ت��راث  أش��رف  هي  قدرها 
ومنزلتهم  فضلهم  ال��ع��ل��م  ول��ط��الب 
الرسول  إليها  أرش��د  التي  ومكانتهم 
يعلم  حتى  وسلم(   عليه  الله  )صلى 
أن  العلم  ط��الب  م��ن  وبناتنا  أبناءنا 
إياها. اإلسالم  أحلهم  التي  مكانتهم 
وبني بأن الواجب العلمي يقتضي منا 
جميعاً التسلح بالعلم واملعرفة ملواجهة 
التحديات التي تواجه األمة واكتساب 
مجتمعاتنا. ل��ت��ق��دم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

حما�رضات علمية
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ندوة  الثقافي  الكورة  منتدى  نظم   
فكرية حول رسالة عمان برعاية العني 
فيها  حت��دث  الشريدة،  ع��ادل  الدكتور 
العبادي  السالم  عبد  الدكتور  األستاذ 
اإلسالمية  ل��ل��ش��ؤون  ال��دول��ة  مستشار 
 وال��دي��ن��ي��ة رئ��ي��س ج��ام��ع��ة آل ال��ب��ي��ت.

 عن موضوع رسالة عمان ومضامينها، 
انطلقت من هذه  الرسالة  ب��أن   وق��ال 
األردنية  اململكة  في  املباركة  الرحاب 
جاللة  م��ن  دؤوب����ه  ب��رع��اي��ة  الهاشمية 
امللك عبد الله الثاني بن احلسني فقد 
كانت مبادرته وكان في جتواله وفي حله 
لبيان  امللحة  احلاجة  يالحظ  وترحاله 
الصورة احلقيقية لإلسالم في املجتمع 
الهجمة  م��دى  يالحظ  فكان  املعاصر 
 الشرسة التي حتاول تشويه هذا الدين.

التصدي لهذه  ان��ه الب��د م��ن  واض���اف 
احل��م��ل��ة ال��ش��رس��ة وإظ���ه���ار ال��ص��ورة 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ل���ل���دي���ن االس����الم����ي دي���ن 
مبينا  واالع��ت��دال  والوسطية  التسامح 
انه مت دعوة نفرا من العلماء املختصني 
ل���ت���ق���دمي رس����ال����ة ت��ن��ط��ل��ق م����ن ع��م��ان 
الهاشمية  األردن���ي���ة  اململكة  ع��اص��م��ة 
ابعاده  بكل  للدين  شاملة  رؤي��ا  تقدم   ،
ب��آل��ي��ة وم��وض��وع��ي��ة أن تقدم  وحت����اول 
ودورة  الساطعة  حقائقه  واضح  بدليل 
املعاصر.  املجتمع  في  املعهود  الفاعل 
واس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي محاور 
أن  موضحا  عمان  رسالة  موضوعات 
الرسالة بينت مالمح أساسية وصفات 
املجتمع  مع  تعامله  في  عامة لإلسالم 
اإلنساني، حيث بينت مقاصد الشريعة 
االسالمية في املجتمع االنساني بقصد 
ب��ي��ان األه����داف ال��ت��ي يسعى االس��الم 
والتي  االن��س��ان��ي  للمجتمع  لتحقيقها 
اساسها حتقيق خير االنسان وسعادته 
 وم���ص���احل���ه ف���ي ال���دن���ي���ا واالخ�������رة .

وقال إنه رغم تبني قمة مكة االسالمية 
وحتقيقها  نشرها  ف��إن  عمان  لرسالة 
ي��ت��ط��ل��ب  الزال  امل����رج����وة  ل����أله����داف 

يف ندوة فكرية مبنتدى الكورة الثقايف

 د. العبادي: ر�شالة عمان للعامل اأجمع واأظهرت �شورة االإ�شام احلقيقية

ج���ه���ودا ك��ث��ي��ف��ة، م��ب��ي��ن��ا ان ال��رس��ال��ة 
 ت��رج��م��ت ال����ى ث��م��ان��ي ل��غ��ات ع��امل��ي��ة.

ونفى العبادي بوصفة رئيسا لفريق مناهج 
تغييرات  أي  إجراء  االسالمية  التربية 
في املناهج خالفا ملا يشاع عن إجراء 
 تغييرات جذرية بحذف مفهوم اجلهاد.

وأض���اف ال��ى أن رس��ال��ة ع��م��ان تدعو 
االمة الى االخذ بأسباب القوة والسيما 
لبناء  وذل���ك  التكنولوجيا  م��ج��ال  ف��ي 
ال���ذات واس��ت��ع��ادة احل��ق��وق، وض���رورة 
 ال��ت��م��ي��ي��ز ب���ني االره�������اب وامل���ق���اوم���ة.

محاضرتة  ال��ع��ب��ادي  ال��دك��ت��ور  وخ��ت��م 
ال  اجلديد  االف��ت��اء  قانون  أن  موضحا 
بدليل  العلماء  تقييد حرية  الى  يهدف 
وان  العلمي  البحث  على  يشجع  أن��ه 
القصد منه هو محاربة ثقافة التكفير 
ال��ت��ي ت��ص��در عن  ووض���ع ح��د للفتاوى 
ويترتب  متخصصني  غ��ي��ر  أش��خ��اص 
ع��ل��ى إص���داره���م مل��ث��ل ه���ذه ال��ف��ت��اوى 
 ال��ك��ث��ي��ر م���ن األض������رار االج��ت��م��اع��ي��ة.

العني  أك��د  أثناء احل��وار  وف��ي مداخلة 
الدكتور عادل الشريدة أنه اثناء زيارة 
رسمية له ملقر حلف االطلسي حمل معه 
نسخا من رسالة عمان باللغة االجنليزية 
وقام بتوزيعها هناك، وانه ملس تقصيرا 
في  واض��ح��ا  اسالميا  عربيا  اعالميا 
 م���ا ي��خ��ص ب��ت��س��وي��ق رس���ال���ة ع��م��ان.

وكان رئيس املنتدى محمد عبد الكرمي 
احملاضرة  تنظيم  أن  بني  قد  ال��دوم��ي 

يأتي في إطار برنامج املنتدى لتعريف 
التي  والتحديات  بالقضايا  املواطنني 

تواجة الوطن واألمة.
بني سالمه  محمد  ال��دك��ت��ور  وب��ني 
جامعة  ف��ي  السياسية  ال��ع��ل��وم  اس��ت��اذ 
اليرموك  إن الذي ينظر الى أحوال األمم 
بيروت  الى  حانون  بيت  من  والشعوب 
نواكشوط،  ال��ى  كراتشي  أو  بغداد  أو 
وم��ا آل��ت إل��ي��ه أح���وال ال��ن��اس ف��ي ظل 
والقمع  والتطرف  وال��ك��وارث  احل��روب 
وغيرها  واالستبداد  والفساد  والعنف 
م��ن األوض����اع امل��أس��اوي��ة ال��ت��ي تطغى 
على حياة الناس، ومن ينظر بوعي الى 
األوضاع السيئة التي يعيشها الكثير من 
أبناء هذه األمة يدرك عظمة الهاشميني 
األوط��ان  احل��ف��اظ على  ف��ي  البيت  آل 
وإش��اع��ة األم���ن واالس��ت��ق��رار وال��س��الم 
واالزده���ار. وال��رخ��اء  التقدم   وحتقيق 
واضاف أن الواقع املتميز الذي نعيشه 
ه��ذه األي���ام ه��و ب��ال ش��ك ث��م��رة ناجتة 
عن فلسفة الهاشميني في حكم البالد 
وتصريف شؤون العباد، فلسفة قوامها 
التسامح والوسطية واالعتدال واحلوار 
وقبول اآلخر املختلف بعيدا عن العنف 

أو التطرف .
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مب��ن��اس��ب��ة ال����ذك����رى ال��ث��ام��ن��ة 
واخل���م���س���ن ل���الع���الن ال��ع��امل��ي 
حل��ق��وق االن���س���ان ن��ظ��م كرسي 
في  االنسان  حلقوق  اليونسكو 
معهد بيت احلكمة في جامعة 
ب��ع��ن��وان  م���ح���اض���رة  ال��ب��ي��ت  آل 
"االس�������الم وح���ق���وق االن���س���ان"
 حتدث فيها معالي االستاذ الدكتور 
اجلامعة،  رئيس  العبادي  ال��س��الم  عبد 
كرسي  مسؤول  املقداد  محمد  والدكتور 
اليونسكو للدميقراطية وحقوق االنسان 
ف����ي م��ع��ه��د ب���ي���ت احل���ك���م���ة ب��اجل��ام��ع��ة 
وذل�����ك ف���ي ال��ع��اش��ر م���ن ك���ان���ون أول.
كثيرا  أن  ال��ع��ب��ادي  ال��دك��ت��ور  وب���ني   
االسالمية  الثقافة  ف��ي  املختصني  م��ن 
س��اه��م��وا ف���ي ص��ي��اغ��ة م����واد االع����الن 
العاملي حلقوق االنسان الذي  مت في 10 
كانون االول من عام 1948م ، حيث قدم 
االس���الم ف��ي ه��ذا امل��ج��ال سبقا ومتيزا 
وتطبيقا عمليا قبل 1400 عام فقد قام 
تطبيقي  بشكل  االنسان  حقوق  باحترام 
فيها  تعلو  شعارات  وليس  فعلي  وبشكل 
وتطبيق. مم���ارس���ات  ب����دون  االص�����وات 
وأش�����ار ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي إل���ى أن 
ال���دس���ت���ور االردن�������ي ق���د اش��ت��م��ل على  
ع��دد كبير م��ن م��ب��ادئ ح��ق��وق االن��س��ان 
أق��ر  االردن  وأن  االس����الم  أق��ره��ا  ك��م��ا 
الشهور  خالل  االتفاقيات  من  مجموعة 
امل��اض��ي��ة اخل��اص��ة ف��ي ح��ق��وق االن��س��ان 
مواكبة  على  اململكة  ح��رص  ي��ؤك��د  مم��ا 
وفاعلية الهميته  بكل جدية  االم��ر  هذا 
وأثره البالغ على احلياة االنسانية وعلى 
. وتقدمه  االنساني  باملجتمع  النهوض 
ول��ف��ت ال���دك���ت���ور ال���ع���ب���ادي إل����ى أن 
امل��وض��وع وم��ن وجهة  احلديث عن ه��ذا 
نظر إسالمية يتطلب االشارة إلى االسس 
االسالمي  البناء  في  الراسخة  العقدية 
من  كبيرة  مجموعة  عليها  تبنى  ال��ت��ي 
احلقوق التفصيلية لالنسان ومن األسس 
أن االنسان مخلوق لله تعالى خلقه خلقا 
م��ت��م��ي��زا ف���ي أح��س��ن ت��ق��ومي.ل��ه طبيعة 
متناسقة متعددة اجلوانب يكمل بعضها 
بعضا فهو روح وجسد وعقل تلتقي في 
كينونته هذه اجلوانب في تناسق وتناغم، 
ومن هنا جاء اهتمام االسالم باجلانبني 

الروحي واملادي من احلياة االنسانية، كما 
واملعرفي  العقلي  باجلانب  اهتمامه  جاء 
من هذه احلياة، لذلك هنالك تناغم بني 
النصوص الضابطة لهذا الواقع االنساني 
املتكاملة  االنسان  وكينونة  احلياة  وهذه 
في كونه جسم وعقل وروح، وقد كرم الله 
على  وفضله  االن��س��ان  وتعالى  سبحانه 
"ولقد كرمنا  تعالى  كثير مما خلق، قال 
والبحر  ال��ب��ر  ف��ي  وحملناهم  آدم  ب��ن��ي 
الطيبات وفضلناهم على  ورزقناهم من 
جاءت  ولقد  تفضيال"  خلقنا  كثير ممن 
الكون  الى أن  النصوص في هذا االم��ر 
مسخر لالنسان ومسير له لتؤكد منزلة 
االنسان وقيمته عند الله جل وعال وأن 
وأجناسهم  لغاتهم  اختلفت  مهما  الناس 
وأل��وان��ه��م وأدي��ان��ه��م م��ن أص��ل واح��د 
ل���ه���م احل����ق����وق ال���ت���ي ت���ص���ون ح��ي��ات��ه��م 
التي حتقق  الواجبات  وكرامتهم وعليهم 
خيرهم ومصاحلهم وان الناس متساوون 
أبيض  وال  على عجمي  لعربي  فضل  ال 
ع��ل��ى أس����ود إال ب��ال��ت��ق��وى  وه����ذا فيه 
ن��ص��وص ق��اط��ع��ة ف��ي ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة، 
إن��ا خلقناكم  الناس  أيها  "ي��ا  تعالى  ق��ال 
وقبائل  شعوبا  وجعلناكم  وأنثى  ذكر  من 
أتقاكم". الله  عند  أكرمكم  إن  لتعارفوا 

م��ت��س��اوون  أن��ه��م  بالبشر  ف��االس��اس 
وأن ال��ذك��ر واالن���ث���ى م��ن ن��ف��س واح���دة 
وه��ذا  التقوى  ه��و  التفاضل  معيار  وأن 
وقدم  أحاديثه،  في  الرسول  أكده  االمر 
من  لكثير  االم��ث��ل  التطبيق  حياته  م��ن 
املبادئ واألسس، فقال" من ظلم معاهدا 
طاقته  ف���وق  كلفه  أو  ح��ق��ا  انتقصه  أو 
منه  نفس  طيب  بغير  منه شئ  أخ��ذ  أو 

القيامة"وعلى ذلك ال  يوم  فأنا حجيجه 
في  املخالف  حقوق  كامل  تصان  أن  بد 
الدين من قبل املسلم . فمنهج االسالم 
حتى في وقت الصراع واحلرب يحرص 
االسير،  قتل  بعدم  االنسان  تكرمي  على 
وه�����ذا م���ن م���ب���ادئ ح���ق���وق االن���س���ان.
وبني الدكتور العبادي أن اإلسالم صان 
حقوق الفرد التي حتفظ حقوق اجلماعة 
وه���ذا ام���ر ف��ي غ��اي��ة االه��م��ي��ة ف��ي ان��ه 
يعكس فلسفة خاصة بهذا الدين كصون 
. عاما  املجتمع صونا  في  الفرد  حركة 
وقال الدكتور محمد املقداد مسؤول 
وحقوق  للدميقراطية  اليونسكو  كرسي 
االنسان في معهد بيت احلكمة: أنه في 
مثل ه��ذا ال��ي��وم ص��در االع���الن العاملي 
حل��ق��وق االن���س���ان وذل����ك ع��ن اجلمعية 
وتضمن  امل��ت��ح��دة  االمم  لهيئة  ال��ع��ام��ة 
الكثير  عليه  ص��ادق��ت  وال���ذي  االع���الن 
االردن��ي��ة  اململكة  بينها  وم��ن  ال���دول  م��ن 
احلقوق  الثالثني،  بنوده  في  الهاشمية 
التي تكفل معاني آدمية الفرد كاحلقوق 
امل��دن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة، ف��ب��ني احل��ق��وق 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��م��ي��ة وح���ق���وق  امل��ك��ل��ي��ة اخل��اص��ة 
العاملي حلقوق  االعالن  وجاءت صياغة 
ومتخصصن  مهتمني  قبل  من  االن��س��ان 
ف��ي ال��ف��ق��ه ال��دول��ي وال��ق��ان��ون ال��دول��ي.
أداره��ا  التي  احمل��اض��رة  نهاية  وف��ي 
بيت  معهد  الشرعة عميد  الدكتور علي 
أسئلة  على  احمل��اض��ر  وأج���اب  احلكمة 

واستفسارات الطلبة.

حما�رضات علمية

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ي��ح��ا���ش��ر ح���ول االإ����ش���ام وح��ق��وق االإن�����ش��ان



ميالدية�2  2006 أول  ;ك��ان��ون  هجرية،   1427 القعده  ذو   -  49 ال��ع��دد   -  12 املجلد 

آل  ج������ام������ع������ة  ف���������ي  مت 

ال��ب��ي��ت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة 

ت���ع���اون م��ش��ت��رك م���ع امل��ؤس��س��ة 

االستهالكية املدنية، وذلك في 

السادس من تشرين الثاني.
وقام االستاذ الدكتور عبد السالم 
ال��ع��ب��ادي رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة وامل��ه��ن��دس 
محمود أبو هزمي  مدير عام املؤسسة 
االتفاقية  بتوقيع  املدنية  االستهالكية 
الفني  الدعم  تقدمي  إل��ى  تهدف  التي 
ما  وخ��اص��ة  واإلداري  واالس���ت���ش���اري 
عبد  امللك  جاللة  بجائزة  منها  يتعلق 
االداء  لتميز  احلسني  إب��ن  الثاني  الله 
جاهزية  وتقييم  والشفافية.  احلكومي 
متطلبات  استيعابها  وم��دى  املؤسسة 
التدريبية  ال����دورات  وع��ق��د  اجل��ائ��زة. 
املديريات  أداء  ولتطوير  العمل  وورش 
واالس��������واق ف���ي امل���ؤس���س���ة. وجت��ذي��ر 
الى  للوصول  باملؤسسة  التميز  ثقافة 
امل���م���ارس���ات ال���دول���ي���ة ون���ش���ر ال��وع��ي 
الوعي  ونشر  املتميز.  األداء  مبفاهيم 

ب��االض��اف��ة ال���ى ت��ق��دمي االس��ت��ش��ارات 
امل��واق��ع.  ال��ع��ام��ل��ني مبختلف  وت��أه��ي��ل 
وح���ض���ر ت��وق��ي��ع االت���ف���اق���ي���ة ال��ت��ي 
ت���س���ري مل����دة ع������ام،  ن���ائ���ب ال��رئ��ي��س 
ل��ل��ش��ؤون االك��ادمي��ي��ة ال��دك��ت��ور أحمد 
ع����الون����ة، ون���ائ���ب ال���رئ���ي���س ل��ل��ش��ؤون 
االداري���������ة وامل���ال���ي���ة ال���دك���ت���ور ج��ه��اد 
أخوارشيدة  هاني  والدكتور  املجالي، 
واخل��دم��ات  االس��ت��ش��ارات  مركز  مدير 
ال��ف��ن��ي��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��اجل��ام��ع��ة.

توقيع اتفاقية تعاون م�شرك مع املوؤ�ش�شة اال�شتهاكية املدنية

واالب������داع  امل��ت��م��ي��ز  االداء  مب��ف��اه��ي��م 
ال��ش��ام��ل��ة  اجل�����ودة  وادارة  واجل������ودة. 
لدى  اخل��ب��رات  وب��ن��اء  املتميز.  واالداء 
املؤسسة. واملشاركة في االيام الثقافية 
التي تعقد باملؤسسة لتعديل االجتاهات 
والسلوكيات وزيادة املعارف واملهارات.
وب����ني ال���دك���ت���ور ال���ع���ب���ادي ح��رص 
اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى ال���ت���واص���ل م���ع ك��اف��ة 
ومرافقها  خبراتها  وتقدمي  املؤسسات 
ومختبراتها التي تعتبر رائدة في مجال 
إجراء االختبارات العلمية ومصداقيتها 

توقيع اتفاقية تعاون م�شرك مع وزارة الزراعة

ت��وق��ي��ع  ال�����زراع�����ة  وزارة  ف����ي  مت 
ت���ع���اون م��ش��ت��رك م���ع وزارة  ات��ف��اق��ي��ة 
والتعليم  التدريب  مجال  في  ال��زراع��ة 
امل��س��ت��م��ر، ح��ي��ث ت��ع��ت��ب��ر ج��ام��ع��ة آل 
ك���وادر  ل��ت��دري��ب  اقليمي  م��رك��ز  ال��ب��ي��ت 
مديريات الزراعة في منطقة الشمال.

وق����ام ب��ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة االس��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور ج��ه��اد امل��ج��ال��ي ن��ائ��ب رئيس 

اتفاقيات

اجل��ام��ع��ة ل��ل��ش��ؤون اإلداري�����ة وامل��ال��ي��ة، 
والدكتور  اجلامعة،  رئيس  عن  مندوباً 
ال���ط���راون���ة أم����ني ع����ام وزارة  راض����ي 
وتدريب  تأهيل  بهدف  وذل��ك  ال��زراع��ة 
في  العاملني  من  الزراعة  وزارة  ك��وادر 
محافظة املفرق وملختلف التخصصات 
تدريبية  دورات  من خالل عقد  وذل��ك 
ف��ي م��ج��ال ال��رخ��ص��ة ال��دول��ي��ة لقيادة 

واللغة اإلجنليزية   )ICDL( احلاسوب 
)محادثة وتوفل( في اجلامعة والكليات 
التابعة لها. وتأمني القاعات التدريبية 
ال���الزم���ة وال��ت��ي ستعقد  وامل��خ��ت��ب��رات 
فيها الدورات وفق احتياجات كل دورة 
بحيث ت��ك��ون ج��اه��زة وص��احل��ة س��واء 
ف��ي امل��رك��ز أو ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة لها.
املهندس  االتفاقية  توقيع  وحضر 
العام  االم��ني  مساعد  ارشيدات  قاسم 
للمشاريع واالرشاد الزراعي واملهندسة 
بناء  مشروع  مديرة  العبدالالت  نادية 
هاني  والدكتور  ال���وزارة،  في  القدرات 
االستشارات  مركز  مدير  ارشيدة  أخو 
املجتمع. وتنمية  الفنية  واخل���دم���ات 



2� ميالدية  2006 أول  ;ك��ان��ون  هجرية،   1427 القعده  ذو   -  49 ال��ع��دد   -  12 املجلد 

تعاون اجلامعة مع املجتمع املحلي

ن��ظ��م��ت جل��ن��ة س���ي���دة ال��س��الم 
مع  بالتعاون  امل��ف��رق  محافظة  ف��ي 
م��رك��ز االس���ت���ش���ارات واخل���دم���ات 
جامعة  في  املجتمع  وتنمية  الفنية 
تشرين  م��ن  التاسع  ف��ي  البيت  آل 
الثاني، ورشة عمل في قاعة االمام 
مسلم باجلامعة بعنوان"اضطرابات 
بصعوبات  وعالقاتها  واللغة  النطق 
العمل االكادميي للمرحلة األساسية 
الدنيا" برعاية محافظ املفرق خالد 

أبو زيد. 
ناقشت الورشة عدة أوراق عمل 
مجاالت  ف��ي  متخصصون  قدمها 
وأهمية  التعلم  وص��ع��وب��ات  النطق 
االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  واق����ع  دراس�����ة 
لهم  املقدمة  واخل��دم��ات  اخل��اص��ة 
في املنطقة والتعرف على املشكالت 
إمكانية  ودراس���ة  يواجهونها  التي 
ت���ق���دمي اخل���دم���ات امل���س���ان���دة لهم 
ووضع  املركز  مع  وتنظيم عالقتهم 
برامج  تدريبية تساعد أسرهم على 

التكيف معهم.
واس�����ت�����ع�����رض م�����دي�����ر م���رك���ز 
الفنية  واخل���دم���ات  االس���ت���ش���ارات 
وتنمية املجتمع في جامعة آل البيت 
الدكتور هاني اخو ارشيدة اخلدمات 
للمجتمع  امل���رك���ز  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 

وعاقاتها  واللغة  النطق  "ا�شطرابات  عمل  ور���ش��ة 

الدنيا"  االأ�شا�شية  للمرحلة  االأكادميي  العمل  ب�شعوبات 

وانشطته  قطاعاته   بكافة  احمللي 
ال��رام��ي��ة ال���ى ت��وث��ي��ق ع���رى ال��ت��ع��اون 
والوطنية  احمللية  امل��ؤس��س��ات   م��ع 

والدولية في مختلف املجاالت .
ودعا رئيس اللجنة املركزية ملركز 
في  الالتني  مطرانية  السالم  سيدة 
االردن مجدي ديات املجتمع واالسرة 
ملمارسة واجباتهم ومسؤولياتهم جتاه 
الناس  م��ن  املستضعفة  الفئة  ه��ذه 
في  مكانتهم  الى  العادتهم  والسعي 

احلياة.
وق���ال إن م��رك��ز س��ي��دة ال��س��الم 
يؤكد على أهمية تعزيز الروابط بني 
االديان القائمة على مبادئ االحترام 
الدينية  التعددية  واح��ت��رام  املتبادل 

واالنفتاح وااللتقاء على خدمة هذه 
الفئة من منطلقات إميانية وإنسانية 

تعزز الوحدة الوطنية.
األستاذ  ال��ورش��ة  افتتاح  وحضر 
ال��دك��ت��ور ج��ه��اد امل��ج��ال��ي ن��ائ��ب رئيس 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ش��ؤون اإلداري������ة وامل��ال��ي��ة 
واملطران سليم الصايغ مطران طائفة 
الالتني ومدير تنمية املفرق وعدد من 

مديري  الدوائر في احملافظة .
وك���ان احل��ض��ور ق��د وق��ف��وا دقيقة 
تفجيرات  ش��ه��داء  أرواح  على  صمت 
مثل  في  وقعت  التي  االرهابية  عمان 
ه���ذا ال���ي���وم م���ن ال���ع���ام امل���اض���ي وراح 

ضحيتها العشرات من االبرياء.
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اأخبار الريا�ضة

 وتصدر العبو جامعة إربد االهلية املجموع  العام وجاءت 
اليرموك ثانيا واحتلت املستضيفة آل البيت املركز الثالث.

قمة  االردن��ي��ة  اجلامعة  احتلت  االن���اث  سباق  وف��ي 
املجموع وجاءت مؤتة في املركز الثاني واليرموك ثالثا.
وعلى صعيد النتائج الفردية جاءت على النحو التالي.

الذكور:
ال���ي���رم���وك ال�����زب�����ون/  س���ل���ي���م���ان  االول:  امل����رك����ز 
امل��رك��ز ال��ث��ان��ي:  عبد ال��ل��ه م��ل��ك��اوي/ ارب���د االهلية
االهلية /ارب��د  ال��رؤوف  عبد  أحمد  الثالث:  املركز 

االثاث: 
ال����ي����رم����وك ال������غ������ول/  ع���ب���ي���ر  االول:  امل������رك������ز 
امل���رك���ز ال���ث���ان���ي:  س��ل��م��ى ع��ب��د اجل�����واد/ األردن���ي���ة
امل�����رك�����ز ال�����ث�����ال�����ث: أم����ي����ن����ة ال����س����ع����اي����دة/م����ؤت����ة
وفي ختام السباق سلم رئيس جامعة آل البيت االستاذ 
ال��دك��ت��ور عبد ال��س��الم ال��ع��ب��ادي وب��ح��ض��ور ن���واب رئيس 

اجلامعة، الكؤوس وامليداليات إلى العبي الفرق الفائزة.

أقيمت في رحاب اجلامعة بطوة آل البيت الرمضانية لكرة القدم 
والتي انطلقت في الرابع من تشرين أول ومبشاركة 31 فريق من أندية 
محافظة املفرق واستمرت البطولة حتى السابع عشر من تشرين أول 
حيث حصل على املركز االول نادي الكوم االحمر، واملركز الثاني نادي 

املنشية، واملركز الثالث جامعة آل البيت .

وقد أشرف على هذه البطولة محمد احلوامدة وعبد احلليم أبو 
دلبوح.

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ي���ك���رم ال���ف���رق ال��ف��ائ��زة

اجل��ام��ع��ات ���ش��اح��ي��ة  اخ�����راق  ���ش��ب��اق  يف   
احتفاء بذكرى ميالد امللك الراحل جاللة احلسن بن طالل طيب الله ثراه انطلقت في اخلامس 

عشر من تشرين الثاني، في جامعة آل البيت منافسات سباق إختراق ضاحية اجلامعات االردنية 

لفئتي االناث والذكور والذي نظمه االحتاد الرياضي للجامعات مبشاركة حوالي ��0 العبا والعبة.

البطولة 

الرم�شانية 

لكرة القدم
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اختتام بطولة كرة الطاولة يف جامعة اآل البيت

اأخبار الريا�ضة

مع�سكر جوالة

اختتمت في الرابع 
عشر من تشرين الثاني في صالة النشاط الرياضي 

بجامعة آل البيت منافسات بطولة كرة الطاولة لالناث والتي نظمتها دائرة 
النشاط الرياضي باجلامعة إحياء لذكرى ميالد املغفور له جاللة امللك الراحل احلسني بن 

طالل ومشاركة فرق عدد من اجلامعات االهلية واحلكومية، وقد جاءت نتائج البطولة  على النحو التالي: 
املركز االول : 

فريق جامعة فيالدلفيا 
املركز الثاني :  

فريق جامعة الزيتونة
املركز الثالث :

 فريق جامعة آل البيت
وفي ختام البطولة قام  عميد شؤون الطلبة الدكتور خليل حجاج بتتويج الفرق الفائزة للمراكز الثالثة 

ومشيرا  البطولة،  حملتها  التي  املناسبة  عمق  مؤكدا   املشاركة   الفرق  بجميع  فيها  ورح��ب  االول��ى 
املؤسسات. كافة  في  االردنية  الرياضة  دعم  في  الكبير  ودوره  الراحل  الفقيد  مناقب  إلى 

  أق���ام���ت دائ�����رة ال��ن��ش��اط 
ال��ري��اض��ي ف��ي ع��م��ادة ش��ؤون 
الطلبة معسكر اجلوالة لعشيرة 
جوالة جامعة آل البيت  مبشاركة 
من  للفترة  وطالبة  طالباً    35

16-2006/11/18م.

امل��ع��س��ك��ر على  واش���ت���م���ل   
زي�����ارة ل��ض��ري��ح ج���الل���ة امل��ل��ك 
الله  ب��ن ط��الل طيب  احل��س��ني 
ث����راه، وت���دري���ب وت��أه��ي��ل ق��ادة 
عمل  ورش  وع���ق���دت  ج�����دد،  
حول الفنون واملهارات الكشفية 
وأقيمت املنافسات الريادية بني 

األرهاط وكذلك اشتمل على أعمال 
نظافة داخل احلرم اجلامعي .

املعسكر  إق���ام���ة  ع��ل��ى  وأش�����رف 

ال���ق���ائ���د ال��ك��ش��ف��ي إي�����اد م��غ��اي��رة، 
مساعدة  قطيشات  جمانا  والقائدة 

قائد املعسكر.

إحياء لذكرى ميالد املغفور له جاللة امللك الراحل احلسن بن طالل طيب الله ثراه
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- األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور أح��م��د ع��الون��ة  ن��ائ��ب رئ��ي��س اجلامعة 
للشؤون األكادميية 

- األستاذ الدكتور جهاد املجالي  نائب رئيس اجلامعة للشؤون 
اإلدارية  واملالية 

- األستاذ الدكتور محمد هشام سلطان نائب رئيس اجلامعة 
لشؤون الدراسات االسالمية  

ال��دراس��ات  كلية  عميد  أ.  ق.  ال���دوري  قحطان  ال��دك��ت��ور   -
الفقهية والقانونية 

- الدكتورة هند أبو الشعر     ق. أ. عميد كلية االداب والعلوم 
االنسانية

عميد كلية العلوم - االستاذ الدكتور احسان محاسنة 
املال  ادارة  كلية  أ. عميد  ق.  الهيجاء  ابو  الدكتور عدنان   -

واالعمال
العلوم  كلية  أ. عميد  الدكتور يحيى شديفات ق.  - االستاذ 

التربوية
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة االم���ي���ر  - االستاذ الدكتور عدنان الصمادي 

احلسني بن عبد الله لتكنولوجيا املعلومات     
االميرة  كلية  أعمال  أنصاف علي شعبان مسير  الدكتورة   -

سلمى بنت عبد الله للتمريض
- االستاذ الدكتور صالح محمود جرار  عميد البحث العلمي 

و عميد الدراسات العليا
ق. أ. عميد شؤون الطلبة - الدكتور خليل احلجاج 

- الدكتور عدنان احلراحشة  ق. أ. عميد معهد علوم االرض 
والبيئة 

- الدكتور علي الشرعة ق. أ. عميد معهد بيت احلكمة
العمارة  معهد  عميد  شعبان  من��ر  رزق  الدكتور  األس��ت��اذ   -

والفنون االسالمية
- الدكتور محمد راكان الدغمي ق. أ. عميد املعهد العالي 

للدراسات االسالمية
دراس��ات  مركز  مدير  األرن���اؤوط  الدكتور محمد  األستاذ   -

العالم االسالمي
- الدكتور حسن خميس امللخ  ق. أ. مدير مركز إحياء التراث 

االسالمي

ت�ضكيل جمل�س اجلامعة

مت ت��ش��ك��ي��ل م��ج��ل��س اجل���ام���ع���ة  ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س 
العبادي  السالم  عبد  الدكتور  األستاذ  اجلامعة 

وعضوية كل من :

- املهندس أكرم مشهور شديفات ق. أ. مدير دائرة الهندسة 
والصيانة

والعلوم  االداب  كلية  ممثل  اجل��والن  علي  نايف  الدكتور   -
االنسانية

- الدكتور حسام محمود الناصر ممثل كلية العلوم
امل��ال  إدارة  كلية  ال��ش��راي��ري ممثل  ع��ادل  ال��دك��ت��ور جمال   -

واالعمال
- الدكتور جابر اسماعيل احلجاحجة ممثل كلية الدراسات 

الفقهية والقانونية
- الدكتور محمد علي العكور ممثل كلية االمير احلسني بن 

عبد الله لتكنولوجيا املعلومات  
- الدكتور علي مقبل عليمات ممثل كلية العلوم التربوية

- املدرس لؤي عيسى طوالبة ممثل كلية االميرة سلمى بنت 
عبد الله للتمريض

االرض  علوم  معهد  ذيابات ممثل  علي  الله  عبد  الدكتور   -
والبيئة 

- الدكتور خالد عارف املومني ممثل معهد العمارة والفنون 
االسالمية

- الدكتور محمد أحمد املقداد ممثل معهد بيت احلكمة
- عطوفة السيد خالد أبو زيد ممثل املجتمع احمللي/محافظ 

املفرق
- اآلنسة رمي أبو دلبوح ممثل املجتمع احمللي/مقررة جتمع 

جلان املرأة الوطني
اجلامعة/رئيس  طلبة  ممثل  املشاقبة  الله  عبد  السيد   -

مجلس الطلبة
اجلامعة خريجي  اخل��وال��دة ممثل  حسني  ص��دام  السيد   -

قرر رئي�س جامعة اآل البيت ت�سكيل

 جمل�س اجلامعة للعام الدرا�سي 2006/ 2007على النحو التايل 
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كلية االداب والعلوم االنسانية:
- الدكتور حسن خميس امللخ قائما بأعمال نائب عميد كلية 

االداب والعلوم االنسانية 
قسم  رئيس   بأعمال   قائما  القرالة  خليل  زي��د  الدكتور   -

اللغة العربية 
- الدكتور موسى احمد بني خالد قائما بأعمال رئيس قسم 

التاريخ  
رئيس قسم  بأعمال  قائما  ابراهيم صغير  الدكتور خليل   -

اللغة االجنليزية وآدابها 
رئيس  بأعمال  قائما  - الدكتور عدنان عبد احلميد كاظم  

قسم اللغات احلديثة 
كلية العلوم:

كلية  عميد  ن��ائ��ب  بأعمال  قائما  ج��رن  ع��دن��ان  ال��دك��ت��ور   -
العلوم 

- االستاذ احمد هايل البطاينة  قائما بأعمال رئيس قسم 
الرياضيات 

- الدكتور محمد ابراهيم سرحان قائما بأعمال رئيس قسم 
الفيزياء 

- الدكتور رائد أحمد غامن  قائما بأعمال رئيس قسم الكيمياء 
بأعمال  قائما  الشخانبة   مطبع  جمعة  الدكتور  االستاذ   -

رئيس قسم العلوم احلياتية. 
كلية الدراسات الفقهية والقانونية 

- الدكتور عيد احلسبان قائما بأعمال نائب العميد 
- الدكتور عامر عدنان  احلافي  قائما بأعمال رئيس قسم 

أصول الدين 
- الدكتور محمد علي سميران  قائما بأعمال رئيس قسم 

الفقه واصوله 
- الدكتور سامر الداللعة قائما بأعمال رئيس قسم الدراسات 

القانونية 
كلية إدارة املال واالعمال:

- الدكتور سالم سفاح العون قائما بأعمال نائب العميد 
- الدكتور محمد مروان السمان  قائما بأعمال رئيس قسم 

اقتصاديات املال واالعمال 
- الدكتور زياد محمد الصمادي  قائما بأعمال رئيس قسم 

ادارة االعمال 
- الدكتور زياد محمد الصمادي قائما بأعمال رئيس قسم 

االدارة العامة 

الت�شكيات االكادميية

قسم  رئيس  بأعمال  قائما  جميل  عجمي  هيل  الدكتور   -
التمويل واملصارف 

- الدكتور جمال عادل الشرايري قائما بأعمال رئيس قسم 
احملاسبة 

كلية االمير احلسن بن عبد الله لتكنولوجيا املعلومات
- الدكتور محمد علي أحمد العكور   قائما بأعمال مساعد العميد 
- ال��دك��ت��ور أك����رم ع����ارف ن��اي��ف مصطفى ق��ائ��م��ا ب��أع��م��ال 

رئيس قسم  احلاسوب     
قسم  رئيس  بأعمال  قائما  ربابعة   سليم  مأمون  الدكتور   -

نظم املعلومات 
- الدكتورة ابتسام فارس مشاقبة قائما بأعمال رئيس قسم 

احلاسوب التعليمي 
كلية العلوم التربوية

- الدكتورة عواطف أبو الشعر قائما بأعمال نائب العميد 
- الدكتور ممدوح هايل السرور  قائما بأعمال رئيس املناهج 

والتدريس  
- الدكتورة ميسون طالع الزعبي  قائما بأعمال رئيس قسم 

االدارة التربوية واالصول 
عمادة البحث العلمي

- الدكتور حسام محمود الناصر نائب عميد البحث العلمي 
- الدكتور أحمد موسى البطاينة قائم باعمال رئيس شعبة 

املؤمترات والندوات العلمية عمادة الدراسات العليا
- الدكتور محمد ياسني الرحاحلة قائما بأعمال نائب العميد 

عمادة شؤون الطلبة
- الدكتور علي مقبل العليمات قائما بأعمال نائب العميد 

مركز اللغات
- السيدة مها محمود الكالوتي  قائما بأعمال مساعد مدير 

مركز اللغات
- الدكتور يوسف عبد املولى الدالبيح منسقا لشعبة متطلبات 

اجلامعة في املركز
العربية  لشعبة  منسقا  الغنميني  ع��دن��ان  م��رل��ني  اآلن��س��ة   -

لالجانب في املركز    

مجلة املنارة
- االستاذ الدكتور صالح محمد جرار  رئيس التحرير

مجلة البيان
- الدكتوة هند غسان أبو الشعر  رئيس التحرير

قرر رئي�س اجلامعة تعيني نواب وم�ساعدي العمداء وروؤ�ساء الأق�سام على النحو الآتي:
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النسائية  مستشفى  م��دي��ر  ال��ط��اه��ات  ي��وس��ف  ال��دك��ت��ور   -
واألطفال/املفرق

مجلس كلية االميرة سلمى بنت عبد الله 
للتمريض:

مديرة التمريض في مستشفى  - السيدة عائشة شديفات  

النسائية والتوليد/املفرق

- الدكتور سليمان عفاش  مدير عام صحة املفرق

مجلس كلية االمير احلسن بن عبد الله لتكنولوجيا 
املعلومات:

- عطوفة املهندس أحمد ذينات/مدير عام شركة كهرباء 
محافظة اربد

مجلس معهد علوم االرض والبيئة:

- امل��ه��ن��دس أك���رم ش��دي��ف��ات ق. أ. م��دي��ر دائ���رة الهندسة 
والصيانة/جامعة آل البيت

- الدكتور سعد العياش رئيس قسم البحث والتطوير/مركز 
بحث وتطوير البادية األردنية.

مجلس معهد بيت احلكمة:

- الدكتور مشعل النمري/املفرق
- السيد أسامة تليالن/ رئيس منتدى املفرق الثقافي

مجلس معهد العمارة والفنون اإلسالمية:

هندسي/قطاع خاص/ مكتب  شواقفة  عزمي  املهندس   -
املفرق

البلديات/ الشرعة/مدير هندسة  املهندس محمد خير   -
املفرق

مجلس عمادة البحث العلمي:

امللكية  إدارة  اللوزي رئيس مجلس  املهندس ناصر  - معالي 
األردنية

عبد  مؤسسة  ع��ام  مدير  الظاهر  ثابت  املهندس  معالي   -
احلميد شومان

مجلس كلية الدراسات الفقهية والقانونية:

- عطوفة رئيس احملكمة الشرعية/املفرق
- عطوفة مدير دائرة األوقاف/املفرق

مجلس كلية االداب والعلوم االنسانية:

- مدير قطاع بنوك الشمال

مجلس كلية إدارة املال واالعمال:

األميرة  مركز  مدير  دلبوح  أبو  احلليم  عبد  موفق  السيد   -
بسمة للتنمية/املفرق

- السيد محمد هادي شهبز مدير مركز بحث وتطوير البادية 
األردنية.

 مجلس كلية العلوم التربوية:

- السيد أحمد جميل  شاكر مساعد رئيس حترير جريدة 
الدستور

- عطوفة مدير التربية والتعليم للبادية الشرقية الشمالية/
املفرق

مجلس كلية العلوم: 

النائب املهندس سعد هايل السرور/عضو مجلس  - معالي 
النواب

جمال�س الكليات واملعاهد

مت تشكيل مجالس الكليات على النحو اآلتي:

 قرر رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالسالم العبادي تشكيل مجالس الكليات من الشخصيات
التالية وذلك  لتفعيل  املشاركة في اجلامعة واالطالع على برامجها وخططها وموكبة مسيرة تقدمها
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م�شاركات علمية

ش�����ارك ال���دك���ت���ور ص���ال���ح س��وي��ل��م 
التاسع  ال��دول��ي  املؤمتر  في  الشرفات 
االحتياجات  ذوي  والشباب  لالطفال 
اخل��اص��ة"، وال��ذي عقد  في الواليات 
امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة - واش���ن���ط���ن 
4-2006/12/7م. م�����ن  ل���ل���ف���ت���رة 

ش���������ارك ال�����دك�����ت�����ور ع����م����ر ع��ل��ي 
الثالث  ال��دول��ي  امل��ؤمت��ر  ف��ي  شطناوي 
ل��ل��ج��ودة واالع���ت���م���ادي���ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االن���ف���وك���م وال������ذي ع���ق���د  ف���ي ال��ه��ن��د 
2-2006/12/4م. م�����ن  ل���ل���ف���ت���رة 

شارك كل من االستاذ الدكتورمحمد 
م���وف���ق االرن��������اؤوط وال���دك���ت���ورة هند 
العلمية  ال��ن��دوة  في  الشعر  آب��و  غسان 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا جل���ن���ة ك���ت���اب���ة ت���اري���خ 
عقدت   وال��ت��ي  دمشق  بجامعة  ال��ع��رب 
ف���ي اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��وري��ة 
20-2006/11/24م. م���ن  ل��ل��ف��ت��رة 

مشعشع  معتصم  ال��دك��ت��ور  ش���ارك 
ف���ي ورش�����ة ع��م��ل "حت���س���ني وت��ط��وي��ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ق��ان��ون��ي ف���ي اجل��ام��ع��ات" 
لنقابة  االقليمي  امل��رك��ز  أق��ام��ه��ا  ال��ت��ي 
احمل����ام����ي����ني االم����ري����ك����ي����ني ب���ت���اري���خ 
2006/11/11م في فندق حياة عمان. 

والدكتور  الداللعة  محمود  سامر  الدكتور  شارك 
عيد أح��م��د احل��س��ب��ان  ف��ي امل��ؤمت��ر امل��دن��ي امل���وازي 
-26 من  الفترة  خالل  إنعقد  املستقبل"الذي  ملنتدى 
لدراسات  عدالة  مركز  من  بتنظيم  2006/11/27م 
حلقوق  الوطني  املركز  مع  بالتعاون  االن��س��ان  حقوق 
االن��س��ان ح��ي��ث ق���دم ال��دك��ت��ور ال��دالل��ع��ة ورق���ة عمل 
بعنوان "دور مؤسسات املجتمع املدني في التأثير في 
القرار السياسي في االردن" وقدم الدكتور احلسبان 
الدميقراطية  ب��ني  ال��ع��الق��ة  " ج��دل��ي��ة  ب��ع��ن��وان  ورق���ة 
السياسية". االح���زاب  ف��ي  والدميقراطية  احلزبية 
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شارك السيد أمجد محمد شطناوي 
تنقية  ملشروع  التدريبية  ال���دورة  في 
استخدامها  وإع����ادة  ال��ع��ادم��ة  امل��ي��اه 
األب���ي���ض  ال���ب���ح���ر  ح�����وض  دول  ف����ي 
امل��ت��وس��ط وال��ت��ي، ع��ق��دت ف��ي املانيا 
ل��ل��ف��ت��رة م����������������ن10-2006/9/23م.

شارك الدكتور كمال محمود منسي 
املؤمتر  ف��ي  احلياتية  العلوم  كلية  م��ن 
الدولي الرابع للعلوم البيولوجية، الذي 
عقد في جمهورية مصر العربية-جامعة 
وق��دم   1-2006/11/2م.   م��ن  طنطا 
بحثا بعنوان " تأثير هرمون HSM على 
 enoretsocitroC هرمون  مستوى 
املختلفة. أن��س��ج��ة اجل��س��م  ب��ع��ض  ف��ي 

شارك الدكتور ياسني أحمد 
ال���س���ع���ود ف���ي امل���ؤمت���ر ال���دول���ي 
ال���ت���اس���ع ل��ل��ك��ي��م��ي��اء ال��ع��ض��وي��ة 
وال������ذي ع���ق���د  ف���ي س��ن��غ��اف��ورة 
للفترة من 17-2006/12/21م.

العليا  والدراسات  العلمي  البحث  الدكتور صالح جرار عميد  شارك 
في جامعة آل البيت في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني املاضي في 
اجتماعات جلنة جائزة السلطان قابوس لالبداع الثقافي والفني، حيث 
تقدم للحصول على هذه اجلائزة اكثر من مائة متسابق من جميع الدول 
والنص  والرواية  القصيرة  والقصة  الشعر  مجاالت  في  واملهجر  العربية 

املسرحي.
ال����ف����ائ����زي����ن ف��ي  ت���������وزع اجل�������وائ�������ز ع����ل����ى  امل�����ت�����وق�����ع ان  وم��������ن 
م���ن���ت���ص���ف ش���ه���ر ك�����ان�����ون ال����ث����ان����ي امل���ق���ب���ل ف�����ي م���دي���ن���ة م��س��ق��ط.

مت اختيار السيرة الذاتية لالستاذ الدكتور عدنان 
»محمد خير« الصمادي عميد كلية االمير احلسني 
آل  جامعة  في  املعلومات  لتكنولوجيا  الله  عبد  بن 
 Marquis Who's موسوعة  في  لنشرها  البيت، 
Who األمريكية للعلوم والهندسية والتكنولوجيا في 
عددها )61( السنوي للعام 2007م، وذلك إلجنازاته 
اجلدير  وم��ن  للتميز.  الهندسي  وحتصيله  العلمية 
في  متقدماً  ع��ض��واً  الصمادي  الدكتور  ان  بالذكر 
مجمع املهندسني الكهربائيني وااللكترونيني العاملي، 
وقد حصل على عدد من اجلوائز احمللية والدولية.

ال�سرية الذاتية للدكتور 

ال�سمادي تن�سر يف 

مو�سوعة

 Marquis 

 Who's Who
الأمريكية

م�شاركات علمية
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محاسنة   إحسان  الدكتور  االستاذ   -
عميد كلية العلوم

- االستاذ الدكتور يحيى شديفات  
ق. أ. عميد كلية العلوم التربوية

تشكيل جلنة اخلطة الدراسية 
برئاسة نائب رئيس اجلامعة للشؤون 
االك��ادمي��ي��ة األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور أحمد 

عالونة وعضوية كل من :

- األس���ت���اذ ال���دك���ت���ور ن���ائ���ب رئ��ي��س 
اجل���ام���ع���ة ل����ش����ؤون ال����دراس����ات 

االسالمية

الدراسات  عميد  الدكتور  األستاذ   -
العليا

- األستاذ الدكتور عميد كلية العلوم

كلية  عميد  ال��دك��ت��ور  األس��ت��اذ   -  
االم����ي����ر ح���س���ني ب����ن ع���ب���د ال��ل��ه 

لتكنولوجيا املعلومات

كلية  ع��م��ي��د  أ.  ق.  ال��دك��ت��ورة   -  
االداب والعلوم االنسانية

- الدكتور ق. أ. عميد كلية العلوم   
التربوية

- عميد الكلية/املعهد املعني  

- مدير دائرة القبول والتسجيل.  

قضايا  في  البت  جلنة  تشكيل 
نائب  ب��رئ��اس��ة  األك��ادمي��ي��ة  الطلبة 
رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ل��ل��ش��ؤون االك��ادمي��ي��ة 
األستاذ الدكتور أحمد عالونة وعضوية 

كل من :
ال����دك����ت����ور ع��م��ي��د  - األس�����ت�����اذ   

الدراسات العليا
- األستاذ الدكتور ق. أ. عميد كلية   

الدراسات الفقهية والقانونية 

عميد  بأعمال  القائم  الدكتورة   -  
كلية االداب والعلوم االنسانية

عميد  بأعمال  القائم  ال��دك��ت��ور   -  
شؤون الطلبة

- عميد الكلية/املعهد املعني  
- مدير دائرة القبول والتسجيل.  

وتفوض اللجنة بصالحيات مجلس   
االك��ادمي��ي��ة  القضايا  ف��ي  ال��ع��م��داء 
التي لم يرد فيها نص في االنظمة 
والتعليمات املعمول بها في اجلامعة، 
االقسام  مجالس  مت��ارس  أن  على 
وم��ج��ال��س ال��ك��ل��ي��ات ص��الح��ي��ات��ه��ا 
االنظمة  تلك  في  عليها  املنصوص 
منح  تعليمات  وخاصة  والتعليمات، 
درجة البكالوريوس املعمول بها في 

اجلامعة.

ت��ش��ك��ي��ل امل���ج���ل���س ال���ت���أدي���ب���ي 
االبتدائي ألعضاء الهيئة التدريسية 
برئاسة األستاذ الدكتور عدنان محمد 

خير الصمادي وعضوية كل من :
- األستاذ الدكتور نعيم عقله نصير

- األس����ت����اذ ال���دك���ت���ور ش���ك���ري ع��زي��ز 
املاضي

- األس����ت����اذ ال���دك���ت���ور م��ح��م��د م��وف��ق 
االرناؤوط

- االستاذ الدكتور جميل منر اللحام

ت��ش��ك��ي��ل امل���ج���ل���س ال���ت���أدي���ب���ي 
االس���ت���ئ���ن���اف���ي ألع����ض����اء ال��ه��ي��ئ��ة 
الدكتور  األستاذ  برئاسة  التدريسية 
جهاد املجالي نائب رئيس اجلامعة للشؤون 

اإلدارية واملالية وعضوية كل من: 
- األس���ت���اذ ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ه��ش��ام 

سلطان 
- األس����ت����اذ ال���دك���ت���ور ن��ظ��ي��ر ع��ب��اس 

األنصاري

الثقافي"  املوسم  "جلنة  تشكيل 
الثاني للعام اجلامعي 2007/2006م 
برئاسة األستاذ الدكتور صالح محمد 
وعضوية  العلمي  البحث  عميد  ج��رار 

كل من: 
ال��دك��ت��ور رزق من��ر شعبان  - األس��ت��اذ 
ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال���ع���م���ارة وال��ف��ن��ون 

االسالمية
األرن��اؤوط  محمد  الدكتور  األستاذ   -
م���دي���ر م���رك���ز دراس���������ات ال��ع��ال��م 

االسالمي 
ق. أ. عميد  - الدكتورة هند أبو الشعر 

كلية االداب والعلوم االنسانية
- الدكتور سعيد جبر أبو خضر قسم 

اللغة العربية وآدابها
- الدكتور حسام محمود الناصر ق. أ. 

نائب عميد البحث العلمي 
ق.  البطاينة  موسى  أحمد  الدكتور   -
أ. رئيس شعبة املؤمترات والندوات 

العلمية

والترقية  التعيني  جلنة  تشكيل 
للعام اجلامعي 2007/2006م برئاسة 
عبد  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  رئيس 

السالم العبادي وعضوية كل من :

- األستاذ الدكتور أحمد عالونة نائب 
رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية 

- األستاذ الدكتور جهاد املجالي  نائب 
اإلداري���ة  للشؤون  اجلامعة  رئ��ي��س 

واملالية 
- األس���ت���اذ ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ه��ش��ام 
س��ل��ط��ان  ن���ائ���ب رئ���ي���س اجل��ام��ع��ة 

لشؤون الدراسات االسالمية 
- االستاذ الدكتور صالح محمود جرار  
و عميد  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ي��د 

الدراسات العليا

ت�شكيل جلان

ت�ضكيل جلان
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- األستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن 
الدوري

مطيع  ج��م��ع��ة  ال���دك���ت���ور  االس����ت����اذ   -
الشخانبة

ت��ش��ك��ي��ل امل���ج���ل���س ال���ت���أدي���ب���ي 
االب����ت����دائ����ي ل��ل��م��وظ��ف��ني وع���م���ال 
عبد  عليان  الدكتور  برئاسة  املياومة 

الفتاح اجلالودي وعضوية كل من: 
- الدكتور سامر محمود الداللعة 
- السيد حسن محمد الرشاوين

تشكيل املجلس التأديبي االستئنافي 
برئاسة  امل��ي��اوم��ة  وع��م��ال  للموظفني 
خ��م��ي��س مشعشع  م��ع��ت��ص��م  ال���دك���ت���ور 

وعضوية كل من: 
- الدكتور محمد ياسني الرحاحلة

- السيد قفطان بادي املومني

العلمي  البحث  مجلس  تشكيل 
برئاسة االستاذ الدكتور صالح محمد 
وعضوية  العلمي(  البحث  جرار)عميد 

كل من : 
- األس����ت����اذ ال���دك���ت���ور ن��ظ��ي��ر ع��ب��اس 
األنصاري ممثل معهد علوم االرض 

والبيئة 
- األس����ت����اذ ال���دك���ت���ور ش���ك���ري ع��زي��ز 
املاضي  ممثل كلية االداب والعلوم 

االنسانية
- الدكتور محمد مروان السمان ممثل 

كلية إدارة املال واالعمال 
محمد  ال��دك��ت��ور مصطفي  األس��ت��اذ   -

عيسى  ممثل كلية العلوم التربوية
م����روان سليمان  ال��دك��ت��ور  االس���ت���اذ   -

املوسى ممثل كلية العلوم
مشعشع  خميس  معتصم  ال��دك��ت��وو   -
الفقهية  ال����دراس����ات  ك��ل��ي��ة  مم��ث��ل 

والقانونية
الشرعة  ممثل   ع��واد  علي  الدكتور   -

معهد بيت احلكمة
- الدكتور حسام محمود الناصر قائم 
باعمال نائب عميد البحث العلمي

معهد  ص��اب��ات ممثل  حنا  ال��دك��ت��ور   -
الفلك وعلوم الفضاء

املومني ممثل  ع��ارف  الدكتور خالد   -
معهد العمارة والفنون اإلسالمية

العكور  أحمد  علي  محمد  الدكتور   -
عبد  بن  حسني  االمير  كلية  ممثل 

الله لتكنوجليا املعلومات
- الدكتورة أنصاف علي شعبان ممثل 
الله   عبد  بنت  سلمى  االميرة  كلية 

للتمريض
مدير  الظاهر  ثابت  السيد  معالي   -

عام مؤسسة شومان
- معالي املهندس ناصر اللوزي رئيس 

مجلس إدارة امللكية األردنية

ت��ش��ك��ي��ل م���ج���ل���س ال�����دراس�����ات 
العليا للعام اجلامعي 2007/2006م 
برئاسة االستاذ الدكتور صالح محمد 
جرار)عميد الدراسات العليا ( وعضوية 

كل من : 
خ���م���ي���س  ح������س������ن  ال��������دك��������ت��������ور   -
وال��ع��ل��وم  اآلداب  كلية  مم��ث��ل  امللخ 

اإلنسانية
- الدكتور عدنان محمد احلراحشة  
األرض  ع��ل��وم  معهد  عميد  أ.  ق. 

والبيئة 
أ.  ق.  الهيجاء  أب��و  عدنان  الدكتور   -

عميد كلية ادارة املال واالعمال
- الدكتور علي الشرعة  ق. أ. عميد 

معهد بيت احلكمة
- الدكتور عدنان سليم جرن 

ممثل كلية العلوم 
- الدكتور عيد أحمد احلسبان 

الفقهية  ال����دراس����ات  ك��ل��ي��ة  مم��ث��ل 
والقانونية

ممثل  الشعر  أبو  عواطف  الدكتورة   -
كلية العلوم التربوية

- الدكتور محمد ياسني الرحاحلة 
قائم باعمال نائب عميد الدراسات 

العليا
الربابعة  سليمان  م��أم��ون  ال��دك��ت��ور   -
عبد  بن  حسني  االمير  كلية  ممثل 

الله  لتكنوجليا املعلومات
معهد  ص��اب��ات ممثل  حنا  ال��دك��ت��ور   -

الفلك وعلوم الفضاء

العالي  املعهد  مجلس  تشكيل 
للدراسات االسالمية للعام اجلامعي 
االستاذ  معالي  برئاسة  2007/2006م 
)رئيس  العبادي  السالم  عبد  الدكتور 

اجلامعة( وعضوية كل من : 
- األستاذ الدكتور محمد هشام سلطان 
ال��دراس��ات  ل��ش��ؤون  الرئيس  ن��ائ��ب 

االسالمية
- األستاذ الدكتور قحطان الدوري ق. 
الفقهية  ال��دراس��ات  كلية  عميد  أ. 

والقانونية
- األستاذ الدكتور هاني عبد الرحمن 

اجلامعة األردنية
- األستاذ الدكتور فهمي الغزوي جامعة 

اليرموك
- األس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ري����اض امل��وم��ن��ي 

جامعة اليرموك
شديفات   يحيى  ال��دك��ت��ور  األس��ت��اذ   -

عميد كلية العلوم التربوية
ق.  الدغمي  راك���ان  محمد  الدكتور   -
للدراسات  العالي  معهد  عميد  أ. 

االسالمية

ت�ضكيل جلان
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قرارات  جمل�س العمداء

الدكتور  األس��ت��اذ  تعيني   مت 
ج���ه���اد ش���اه���ر امل��ج��ال��ي/ن��ائ��ب 
ال���رئ���ي���س ل���ل���ش���ؤون اإلداري��������ة 
وامل����ال����ي����ة أس�����ت�����اذا ف����ي ق��س��م 
بكلية  وآداب���ه���ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
االن��س��ان��ي��ة. وال���ع���ل���وم  اآلداب 

مت تعيني  األستاذ الدكتور رزق 
العمارة  معهد  عميد  حماد  منر 
في  أستاذا  اإلسالمية  والفنون 
معهد العمارة والفنون اإلسالمية.

 ق������رر م���ج���ل���س ال���ع���م���داء 
امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ن��ق��ل ال��دك��ت��ور 
الفئة  م��ن  حمادنة  ذي���اب  أدي���ب 
رت��ب��ة  م���ن  )أ(  ال��ف��ئ��ة  إل���ى  )ب( 
أستاذ مساعد في قسم املناهج 
والتدريس بكلية العلوم التربوية.

الدكتور  األس��ت��اذ  تعيني  مت  
الصمادي  خير"  "محمد  عدنان 
الهندسة  في  املشارك  )االستاذ 
قسم  في  أس��ت��اذا  اإللكترونية(  
احلاسوب بكلية األمير احلسني 
بن عبد الله لتكنولوجيا املعلومات.

ع��دن��ان  ال��دك��ت��ور  تعيني  مت  
م��ح��م��د احل���راح���ش���ة )االس���ت���اذ 
امل��������ش��������ارك ف�������ي ال����ه����ن����دس����ة 
أس��ت��اذا مشاركا  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة(  
والبيئة. في معهد علوم األرض 

ال����دك����ت����ور  ت���ع���ي���ني  مت    
)االستاذ  الزعبي  فالح  ف��اروق 
الدولي(   القانون  في  املشارك 
أس����ت����اذا م���ش���ارك���ا ف����ي ق��س��م 
بكلية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال����دراس����ات 
الدراسات الفقهية والقانونية.

السريري  املدرب  تعيني  مت 
كاملة أحمد عليمات في ضوء 
حصولها على درجة املاجستير 
ف���ي ال���ت���م���ري���ض)امل���وف���دة ال��ى 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ج��ام��ع��ة 
درجة  على  للحصول  األردن��ي��ة 
امل���اج���س���ت���ي���ر ف����ي ال��ت��م��ري��ض 
ت���خ���ص���ص  مت����ري����ض ص��ح��ة 
مدرسا  ال��والدة(  وحديثي  األم 
م���س���اع���دا ف���ي ك��ل��ي��ة األم���ي���رة 
سلمى بنت عبد الله للتمريض.

مت تعيني  احملاضر املتفرغ 
بني  سليمان  محمد  ال��دك��ت��ور 
خ��ال��د أس���ت���اذا م��س��اع��دا في 
قسم اإلدارة التربوية واألصول 
ب���ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم ال���ت���رب���وي���ة.

مت تعيني  احملاضر املتفرغ 
الدكتور محمد نواف الفواعرة 
أس����ت����اذا م���س���اع���دا ف���ي قسم 
بكلية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال����دراس����ات 
الدراسات الفقهية والقانونية.

نايف  ال��دك��ت��ور  تثبيت  مت 
ع����ل����ي اجل������������والن االس�����ت�����اذ 
امل�����ش�����ارك ف����ي ق���س���م ال��ل��غ��ة 
بكلية  وآداب����ه����ا  االجن���ل���ي���زي���ة 
في  االنسانية  والعلوم  اآلداب 
الدائمة في اجلامعة. اخلدمة 
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ت�ضكيالت  ادارية

قفطان  السيد  تعيني   -مت 
امل���وم���ن���ي م���س���اع���د ن��ائ��ب 

الرئيس لشؤون الطلبة

عدنان  الدكتور  تعيني   -مت 
م��دي��ر  أ.  ق.  احل���راح���ش���ة  
وحدة البحوث االستراتيجية 

للبيئة  وموارد املياه

امللخ   ح��س��ن  ال��دك��ت��ور   -
مدير مركز إحياء التراث 

االسالمي 

االس����ت����اذ  ت���ع���ي���ني  مت   -
األرن��اؤوط  الدكتور محمد 
مدير مركز دراسات العالم 

االسالمي 

ال���دك���ت���ور  ت���ع���ي���ني   -مت 
أ.  هاني أخو ارشيدة ق. 
االستشارات  مركز  مدير 
واخلدمات الفنية  وتنمية 

املجتمع

- مت تعيني الدكتور عليان 
م��دي��ر  أ.  ق.  اجل���ال���ودي 
وحدة الدراسات الُعمانية

-مت تعيني  السيد ياسر عبيدات 
ق. أ. مدير دائرة القبول والتسجيل 


