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مطابع الرأي التجارية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

وكل عام واأنتم بخري

الدكتور نبيل �سواقفة

ي�����س��رين م��ع ق���رب اإط���ال���ة  ال��ع��ام امل��ي��ادي اجل��دي��د 
الهيئتني  اأع�����س��اء  م��ن  ال���زم���اء  بجميع  اأرح����ب  اأن 
التدري�سية والإدارية وبجميع اأبنائي طلبة اجلامعة، 
فها هي اجلامعة تزدهر وتنمو بهمتكم جميعا وت�سري 
من اجناز اإلى اجناز لن�سل بهذه اجلامعة اإلى م�ساف 
جالة  ال��ب��اد  �سيد  اأراده���ا  كما  العريقة  اجلامعات 
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل 

ورعاه.

طلبة  اإل��ى  الدرا�سي  العام  ه��ذا  بداية  يف  ان�سم  فقد 
اجلامعة طلبة كلية الهند�سة التي ا�ستحدثت موؤخرا 
بتخ�س�ساتهم  وطالبة   طالب   653 عددهم  والبالغ 
اجلامعة  لتقدم  والعمارة،  واملدنية  امل�ساحة  الثاثة 
كما  املحيطة،  واملنطقة  الوطن  خلدمة  اآخ��ر  اجن��ازا 
لتكون م�ستقلة  القانون  كلية  بف�سل  قامت اجلامعة 
ع���ن ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة، وذل�����ك ل��ل��ن��ه��و���ض ب��اجل��ام��ع��ة 
وتطورها، كما مت البدء باخلطط الدرا�سية اجلديدة 
جل��م��ي��ع ال��ت��خ�����س�����س��ات مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع اخل��ط��ط يف 

اجلامعات العريقة لتهيئة اأبنائنا ل�سوق العمل.

جديدة  مكتبة  بناء  اإل��ى  جاهدة  اجلامعة  ت�سعى  كما 
يتنا�سب  ومب���ا  املكتبية  وامل���راج���ع  امل��ق��ت��ن��ي��ات  لإث�����راء 
عددهم  يف  املتنامني  للطلبة  امل�ستقبلية  واحل��اج��ات 

وح�سورهم.

ويف جم���ال اخل��دم��ات ب����داأت اجل��ام��ع��ة ب��ب��ن��اء جممع 
ن�ساطات طابية بكلفة مالية ت�سل اإلى ثاثة مايني 
ون�سف دينار، بهدف خدمة طلبة اجلامعة واملجتمع 
املحيط. وقامت بت�سمني املقا�سف الطابية لبع�ض 
امل�ستثمرين لتوفري الوجبات املنا�سبة، ويجري العمل 
حاليا على تهيئة البنية التحتية للجامعة من حيث 
ال��ط��رق وال�����س��اح��ات وامل���ب���اين ل��ت��ك��ون ب��ي��ئ��ة جامعية 

منا�سبة، 

كل عام والوطن و�ساحب اجلالة الها�سمية والأ�سرة 
لتحقيق  ي��وف��ق��ن��ا  اأن  اهلل  ن�����س��ال  ب��خ��ري،  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

الأهداف والغايات خلدمة اجلامعة والوطن.

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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�شدور الإرادة امللكية بت�شكيل جمل�س اأمناء اجلامعة

�ضدور الإرادة امللكية بتعيني اأع�ضاء جمل�س اأمناء اجلامعة

معايل الدكتور ممد اأحمد حمدان

معايل الدكتور حمزة حداد معايل الدكتور ممد ذنيبات 
ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج����ة  ال��دك��ت��وراه يف 
احل���ق���وق م���ن ج��ام��ع��ة ب��ري�����س��ت��ول - 

بريطانيا.

معايل الدكتور ممود دويري 

1957 .U.A.R ،  حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف الريا�سيات )مع مرتبة ال�سرف( من جامعة القاهرة
اأ���س��رال��ي��ا ع����ام 1963 ���س��ي��دين -  ال��ري��ا���س��ي م���ن ج��ام��ع��ة  ال���دك���ت���وراه يف الإح�������س���اء   و����س���ه���ادة 

وتقلد العديد من املنا�سب الأكادميية واحلكومية :

- م�ست�سار يف اجلامعة العربية املفتوحة منذ عام 2003 وحتى الآن. ووزير التعليم العايل والبحث العلمي 
يف  الأردن 2002 -  2003 وم�ست�سار �سابق يف اجلامعة العربية املفتوحة 2001 - 2002. ورئي�س اجلامعة 
1999  ،  1998 والتكنولوجيا   للعلوم  الأعلى  العام للمجل�س  والأمني   2001  –  1999 املفتوحة   العربية 
- وزير الربية والتعليم العايل 1998  ورئي�س اجلامعة الها�سمية 1992 – 1998 ووزير الربية والتعليم 
العايل 1991 ورئي�س جامعة الريموك   1986 – 1989 وله العديد من املوؤلفات والكتب العلمية واأ�سرف 

على العديد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه.

ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج���ة ال��دك��ت��وراه من 
ج��ام��ع��ة وي�����س��ك��ن�����س��ن – م��ادي�����س��ون
املتحدة  الوليات   – وي�سكن�سن  ولية 

الأمريكية عام 1973 

ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراه يف 
ب�سرية(  م���وارد  )تخطيط  الإدارة 
1982 من جامعة جنوب كاليفورنيا. 
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�شدور الإرادة امللكية بت�شكيل جمل�س اأمناء اجلامعة

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور عادل ما�سنة 
ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراه يف 
والتكنولوجيا  الدقيقة  الحياء  علم 

احليوية من جامعة اأدنربة 1977.

�سعادة ال�سيد ا�سامة اخلليلي
ال���رئ���ي�������س وامل������دي������ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
للهند�سة  الأو���س��ِط  ال�سرق  ملجموعة 
الثقيلة  وال�سناعات  والإلكرتونيات 

منذ عام 1988 وحتى الآن.

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور فوزي اأحمد بنات
ِم��ْن  ال��دك��ت��وراه  درج���ة   على  حا�سل 

جامعِة)McGill( كندا، 2004

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور ها�سم امل�ساعيد 
ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراه  يف 
1990 من جامعة  الهند�سة املدنية عام 

بريدو يف اأمريكا

اجلابر  امل��ال��ك  عبد  ال��دك��ت��ور  �سعادة 
ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج���ة ال��دك��ت��وراه من 
اإدارة  كلية  و���س��رتن،  ن���ورث  ج��ام��ع��ة 
الأعمال - الوليات املتحدة الأمريكية 

�سعادة الأ�ستاذة الدكتورة اأمل طاهر ن�سري 

يف  ال��دك��ت��وراة  درج���ة  ع��ل��ى  حا�سلة 
الأم������وي(،  )ال��ع�����س��ر  ون���ق���د  اأدب 
1995 الأردن���������ي���������ة،   اجل����ام����ع����ة 

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور جورج حزبون 
ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراه يف 

القانون الدويل اخلا�س من فرن�سا.

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور ممد  ميالن
حا�سل على درجة الدكتوراه يف هند�سة 
احلا�سب الآيل لتحليل الإ�سارات الطبية 
اململكة   : اأب���ردي���ن  ج��ام��ع��ة  احل��ي��وي��ة. 

املتحدة1991-1987.

رئي�س اجلامعة
 ال�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفه

ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراه يف 
كالرك�سون  جامعة  م��ن  الريا�سيات 

الوليات املتحدة 1983، 
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جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  عقد 
برئا�سة  اجتماعا  البيت  اآل 
م��ع��ايل الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
رئي�س  حمدان  اأحمد  ممد 
خالله  مّت  الأم��ن��اء  جمل�س 
الق�سايا  العديد من  مناق�سة 

املتعلقة باجلامعة.
حمدان  الدكتور  عرب  اجلل�سة  بداية  ويف 
امللكية  ب��ال��ث��ق��ة  ال��ك��ب��ري  اع���ت���زازه  ع���ن 
اأمناء  ملجل�س  رئي�سا  بتعيينه  ال�سامية 
جامعة اآل البيت وزمالءه الأع�ساء داعيا 
اأع�ساء املجل�س  اأن يوفق  املولى عز وجل 
البيت وحتقيق  اآل  جميعا خلدمة جامعة 
والرت��ق��اء  ال�سامية  ور�سالتها  اأهدافها 
بهذا ال�سرح العلمي ال�سامخ نحو الآفاق 
خلدمة الأردن والأمة العربية والإ�سالمية 

لتوؤدي دورها كمركز متيز عاملي.
�سعداء  اأن��ن��ا  ح��م��دان  الدكتور  واأ���س��اف 
الذي جمع ما بني نخبة من  اللقاء  بهذا 
واملتخ�س�سني  الأك��ف��ي��اء  الأك��ادمي��ي��ني 
ورجال القت�ساد والذين جاء اختيارهم 
ثمرة حقيقة للم�ساركة ما بني القطاعني 
التعليم  م�سرية  لدعم  واخل��ا���س  ال��ع��ام 
ب�سكل  ب��اجل��ام��ع��ات  وال��ن��ه��و���س  ال��ع��ايل 
املقبلة،  املرحلة  معطيات  م��ع  يتنا�سب 
املجل�س  �سي�سعى  وا�سحة  روؤي���ة  �سمن 
جاهدا لاللتزام بها وبالت�سارك اجلماعي 
م��ا ب��ني الأع�����س��اء ل��ل��و���س��ول ل��الأه��داف 
ومبا  اجلامعة،  وخدمة  لإجن��اح  الكبرية 
مبختلف  اجلامعة  على  بالفائدة  يعود 

اجتماع جمل�س امناء اجلامعة الأول

جمل�س اأمناء اجلامعة اجلديد يعقد اجتماعه الأول

واخلدمة  والإداري��ة  الأكادميية  جوانبها 
باأن جمل�س  م�سيفا  اجلامعية،  التعليمية 
رئي�سيا  وداعما  م�ساندا  �سيكون  الأمناء 
ال��و���س��ائ��ل  مب��خ��ت��ل��ف  اجل��ام��ع��ة  لإدارة 
ا�ستمرارية  ل�سمان  املتوفرة  والإمكانات 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ق��الل��ي��ة اجل��ام��ع��ة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م���ن اجل��ام��ع��ات ال��وط��ن��ي��ة 
امل�ستقبل  اأج��ي��ال  اإع����داد  نحو  ال��رائ��دة 

القادرين على حتمل امل�سوؤولية.
نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س 
اجلامعة  م�سرية  ا�ستعر�س  �سواقفة 
مت  التي  والربامج  امل�ستقبلية  وخططها 
مبينا  م�ستقبال،  �ستنفذ  والتي  تنفيذها 
ا�سرتاتيجية  باأن اجلامعة و�سعت خطة 
املرحلة  معطيات  تتطلبه  ما  �سوء  على 
امل�ساريع  جميع  يف  التطوير  نحو  لل�سري 
اجلامعة  م�سرية  تعزيز  يف  للم�ساهمة 
بها.  املحيط  واملجتمع  اجلامعة  خلدمة 
طموحة  م�ساريع  ه��ن��اك  ب���اأن  وا���س��اف  
يف  لتحقيقها  ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  م��ازال��ت 
ت�ساهم  اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  امل�ستقبل 
املتقدم  بامل�ستوى  باجلامعة  بالنهو�س 
بالعديد  النظر  اإعادة  واملتطور، حيث مت 
من اخلطط الدرا�سية، وا�ستحداث كليات 
وتخ�س�سات تتواءم مع احتياجات ال�سوق 

وخدمة املجتمع املحلي والنهو�س به. 

حممد  الدكتور  معايل  املجل�س  وانتخب 
جمل�س  لرئي�س  نائبا  الذنيبات  حممود 
بني  م��ن  املجل�س  �سكل  ك��م��ا  الأم���ن���اء، 
برئا�سة  اأك��ادمي��ي��ة  جلنتني  اأع�����س��ائ��ه 

وع�سوية  ال���دوي���ري  حم��م��ود  ال��دك��ت��ور 
حميالن،  م�سطفى  املهند�س  الدكتور 
والدكتورة  امل�ساعيد،  ها�سم  والدكتور 
بنات،  ف���وزي  وال��دك��ت��ور  ن�سري،   اأم���ل 
اإداري��ة   وجلنة  �سواقفة،  نبيل  والدكتور 
عادل  الدكتور  الأ�ستاذ  برئا�سة  ومالية 
حما�سنة وع�سوية معايل الدكتور حمزة 
حداد والدكتور ها�سم امل�ساعيد والدكتور 
�سواقفة،  نبيل  والدكتور  حزبون،  جورج 
بالإ�سافة اإلى اإعادة ت�سكيل جلنة اإدارة 
املجل�س  اأح��ال  كما  ال�ستثمار،  �سندوق 
اأمناء اجلامعة  تعليمات جمل�س  م�سروع 
املقرتح واملقدم من معايل رئي�س املجل�س 
لدرا�سته  واملالية  الإداري���ة  اللجنة  اإل��ى 
لإق��راره،  املجل�س  اإل��ى  التو�سيات  ورف��ع 
ال��ق��رارات  م��ن  العديد  اإل��ى  بالإ�سافة 
العمداء  نواب  تعيني  على  املوافقة  منها 
ممن مل يحملوا رتبة الأ�ستاذية يف �سوء 

القانون اجلديد.
وح�سر الجتماع كل من معايل الدكتور 
حم��م��د حم��م��ود ال��ذن��ي��ب��ات، وم��ع��ايل 
حممد  عايد  حممود  الدكتور  الأ�ستاذ 
اأحمد  حمزة  الدكتور  ومعايل  دوي��ري، 
حداد، والأ�ستاذ الدكتور عادل حما�سنة 
والأ�ستاذ  اجلابر،  املالك  عبد  والدكتور 
حميالن،  م�سطفى  املهند�س  الدكتور 
امل�ساعيد  ه��ا���س��م  ال��دك��ت��ور  والأ���س��ت��اذ 
ن�سري   ط��اه��ر حممد  اأم���ل  وال��دك��ت��ورة 
وال�سيد  ب��ن��ات،  احمد  ف��وزي  وال��دك��ت��ور 

اأ�سامة اخلليلي.
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احتفال اجلمعية الفلكية الردنية

الأم���ري  �سمو  ع��ن  م��ن��دوب��ا 
رع��ى  احل�����س��ني  ب��ن  في�سل 
البيت  اآل  جامعة  رئي�س 
نبيل  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
اجلمعية  احتفال  �سواقفة 
الفلكية الأردنية مبرور 23 
وذلك  تاأ�سي�سها،  على  عاما 

يف املركز الثقايف امللكي.

الدكتور  رئي�س اجلمعية  وا�ستعر�س 
الفلك  معهد  عميد  حنا ���س��اب��ات 
اآل البيت  وعلوم الف�ساء يف جامعة 
واأن�سطتها  اجل��م��ع��ي��ة  اه��ت��م��ام��ات 
املختلفة خا�سة فيما يتعلق بالر�سد 
من  العديد  نظمت  حيث  الفلكي، 
وعملت  الفلكي،  للر�سد  الأم�سيات 
بالتعاون  فلكية  اأندية  تاأ�سي�س  على 

مع كافة املوؤ�س�سات ذات العالقة.

مندوبا عن �شمو الأمري في�شل بن احل�شني 
رئي�س جامعة اآل البيت يرعى احتفال اجلمعية 
الفلكية الأردنية مبرور 23 عاما على تاأ�ضي�ضها

منذ  ح��م��ل��ت  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  م��ب��ي��ن��ًا 
من  علم الفلك  نقل  �سعار  بداياتها 
الهواية اإلى املنهجية ومن املبادرات 
الفردية اإلى الأطر املوؤ�س�سية، وهذا 
ال�سعار ترجم عمليا ب�سدور الإرادة 
امللكية بتاأ�سي�س معهد الفلك وعلوم 
اآل  جامعة  1994يف  ع��ام  الف�ساء 

البيت.

نائب  قن�سل  خليل  املهند�س  واألقى 
رئي�س الحتاد العربي لعلوم الف�ساء 
والفلك كلمة بني فيها اأهم ن�ساطات 
الحت�����اد وامل����وؤمت����رات وال���ن���دوات 
مبينا  نظمها،  التي  العمل  وور����س 
الف�ساء  لعلوم  العربي  الحتاد  باأن 
والفلك يعد هيئة عربية خمت�سة يف 
جمالت الف�ساء والفلك واجلو وكل 
من  التخ�س�سات  بهذه  يتعلق  م��ا 

علوم اأ�سا�سية وتطبيقية. 

اجلامعة  يف  الفيزياء  وق��ال اأ�ستاذ 
يف  حممود  �سامي  الدكتور  الأردنية 
اإن اجلمعيات  املكرمني  ع��ن  كلمة 
بالفلك  ت��ع��ن��ى  وال���ت���ي  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
بني  ال��ع��الق��ة  جت�سري  يف  �ساهمت 
العلمية  املحلي والهيئات  املجتمع 
يف  اجلمعية  ب��دور  م�سيدا  الفلكية 
املرتبطة  بالثقافة  املجتمع  رف���د 
ال�سياحة  وتن�سيط  الفلك  بعلوم 

البيئية املتعلقة بها.

ال��ذي ا�ستمل  الحتفال  نهاية  ويف 
ب��اأن��ورام��ا اجلمعية  ع��ر���س   ع��ل��ى 
في�سل  الأم���ري  �سمو  م��ن��دوب  م  ك��رَّ
الأ�ستاذ  احلفل  راعي  احل�سني  ابن 
من  ع���ددا  �سواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ر���س��م��ي��ة والأه��ل��ي��ة 
دعم  يف  �ساهموا  ال��ذي��ن  والأف����راد 

ن�ساطات اجلمعية.
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تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف 

بحث التعاون بني اآل البيت وهيئة املناطق 
التنموية يف جمال ال�ضتثمارات والتدريب 

والتخطيط ال�ضرتاتيجي

البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ب��ح��ث 
�سواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
م����ع رئ���ي�������س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي��ة 
الدكتور  التنموية  املناطق  هيئة 
بني  التعاون  تعزيز  الب�سري  ب��الل 
التنموية  املناطق  وهيئة  اجلامعة 
وخا�سة منطقة امللك احل�سني بن 
جمال  يف  باملفرق  التنموية  طالل 
ج���ذب ال���س��ت��ث��م��ارات وال��ت��دري��ب 
والقيام بامل�ساريع امل�سرتكة، وخلق 
فر�س عمل وخدمة املجتمع املحلي 
تنموي  اقت�سادي  ح��راك  واإيجاد 
ا�سرتاتيجية  وو���س��ع  باملنطقة، 

للعمل امل�سرتك بني اجلانبني.

واأ�سار الدكتور �سواقفة اإلى اأهمية 
التعريف مبنطقة احل�سني التنموية 
املحلي  املجتمع  واط���الع  باملفرق 
املنطقة  ه���ذه  م��زاي��ا  اأه����م  ع��ل��ى 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا واط��الع��ه��م على 
مبينا  املنطقة،  تطوير  يف  دوره��ا 

ال�ستعداد  اأمت  على  اجلامعة  ب��اأن 
وتقدمي  التدريبية،  ال��دورات  لعقد 
اخلربات والدرا�سات وال�ست�سارات 
امل�ساريع  ح���ول  والبيئية  العلمية 
اجلديدة، وعقد اللقاءات احلوارية 
مبينُا  ومزاياها،  باملنطقة  للتعريف 
بالتوجه  ب��ا���س��رت  اجل��ام��ع��ة  ب����اأن 
ال����ى ف��ت��ح ت��خ�����س�����س��ات ج��دي��دة 
وخا�سة  التنموية  املنطقة  ت��الئ��م 

التخ�س�سات الهند�سة. 

وا�ستعر�س الدكتور الب�سري امل�ساريع 
املنطقة  يف  �ستكون  التي  التنموية 
يف  التنموية  امل��ن��اط��ق  هيئة  ودور 
باملناطق  التنمية  عملية  تفعيل 
الهيئة  ب���اأن  مبينا  ب��ه��ا،  املحيطة 
ت�سعى الى الت�سهيل على امل�ستثمرين 
ا�سرتاتيجيني  ك�سركاء  وج��ذب��ه��م 
التي  امل�ساريع  من  العديد  لإق��ام��ة 
املواطنني  على  العام  بالنفع  �ستعود 
باأن  مبينًا  املفرق،  منطقة  وخدمة 

تهدف  التنموية  احل�سني  منطقة 
اإلى تعزيز القدرة القت�سادية يف 
ال�ستثمارات  وا�ستقطاب  اململكة 
متطورة  ا�ستثمارية  بيئة  واإي��ج��اد 
ل��الأن�����س��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة وذل��ك 
امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
اآل  جامعة  ب��اأن  م��وؤك��دا  ال�سامية، 
اإ�سعاع  ومنرب  �سريك  هي  البيت 
ف���ك���ري وع��ل��م��ي ب���ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة 
خالل  من  امل�ساركة  تفعيل  و�سيتم 
وا�سحة  علمية  ا�سرتاتيجية  و�سع 
جلان  وت�سكيل  والتنمية،  للتطوير 

م�سرتكة بهذا اخل�سو�س.

التنفيذي  الرئي�س  اللقاء  وح�سر 
املهند�س  امل��ف��رق  تطوير  ل�سركة 
ال��ق�����س��و���س، ورئ��ي�����س ق�سم  رام����ي 
التنمية القت�سادية املحلية ال�سيدة 
الت�سويق  وم��دي��ر  زغ��ي��الت،  اأري���ج 
ال�سيد جواد الدبا�س، ونواب رئي�س 
املجايل  جهاد  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 

والدكتور ها�سم امل�ساعيد .
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تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف 

م �ضعادة امللحق الثقايف الكويتي اجلامعة ُتكرَّ

نبيل  الدكتور  الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  م  كرَّ
�سواقفة امللحق الثقايف الكويتي يف عمان �سعادة الدكتور 
حمد الدعيج وذلك مبنا�سبة انتهاء مهام عمله  يف الأردن.

اأوا�سر  تقوية  يف  ودوره  الدعيج  الدكتور  بجهود  �سواقفة  الدكتور  واأ�ساد 
التعاون الثقايف والأكادميي والأخوي  بني ال�سعبني ال�سقيقني الأردين والكويتي، 

واهتمامه بالطلبة الكويتيني الدار�سني يف الأردن، ولقائه امل�ستمر بهم، ومتابعته احلثيثة 
لهم، وتوجيههم اأثناء م�سريتهم التعليمية.

ومن جانبه قّدم الدكتور الدعيج �سكره وتقديره لرئي�س اجلامعة والعاملني فيها على ح�سن التعاون 
الكويتيني  الطلبة  توجيه  ودوره��ا يف  البيت  اآل  بجامعة  واإعجابه  تقديره  معربا عن  الأخ��وي 

ومتابعة درا�ستهم وتذليل العقبات اأمامهم،  ومبا تتميز به من اهتمام بت�سليح طلبتها 
حتى  العمل  �سوق  يف  لالنخراط  وتاأهيلهم  والتميز  والتطور  واملعرفة  بالعلم 

و�سلت الى هذا امل�ستوى العايل واأ�سبحت حمط اأنظار الطلبة الوافدين 
من خارج الأردن.
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تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف 

بحث التعاون مع الحتاد الن�سائي الأردين
رئي�س  بحث 

مع  �سواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 
رئي�س الحتاد الن�سائي الردين ال�سيدة نهى املعايطة �سبل تعزيز 

التعاون يف جمال تقدمي ا�ست�سارات وعقد دورات تدريبية لربامج توعوية وتثقيفية 
والربامج ومهارات الت�سال والتوا�سل املوجه للطالبات والقطاع الن�سائي.

اأبواب اجلامعة  باأن  الن�سائي مبينًا  القطاع  �سواقفة على حر�س اجلامعة على خدمة  الدكتور  واأ�سار 
اأهمية  اأمام اجلميع لال�ستفادة من اخلربات التي تقدمها اجلامعة يف خمتلف اخلدمات موؤكدًا  مفتوحة 

القيام بامل�ساريع الريادية والإنتاجية للنهو�س بالقطاع الن�سائي وخدمة املجتمع وعربت ال�سيدة املعايطة عن 
اأ�سبح  حيث  وخدمته  الردين  الن�سائي  الحتاد  مع  بالتعاون  اجلامعة  به  تقوم  الذي  الكبري  للدور  �سكرها 

القطاع الن�سائي رافدًا مهمًا لبناء املجتمع وا�ستعر�ست املعايطة دور الحتاد الن�سائي لقدرته حيث بينت 
اأنه ي�سم 12 فرعًا و145 جمعية تقوم باأعمال تطوعية وخريية واإنتاجية للنهو�س بالقطاع الن�سائي.

وح�سر اللقاء ال�سيدة اآمنة العمري رئي�س الحتاد الأردين يف املفرق وال�سيدة كلثم مري�س 
امينة �سر الحتاد الن�سائي الأردين العام.

الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  بحث 
ال�سوؤون  جمل�س  رئي�س  مع  �سواقفة  نبيل 
ال����س���الم���ي���ة يف ولي������ة م����ريلن����د يف 
الدكتور  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
امللحق  وبح�سور  ب�سارعرفات  حممد 
لوري  جيفري  ال�سيد  المريكي  الثقايف 
تبادل  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �سبل 
ال��ط��ل��ب��ة وع��ق��د امل���وؤمت���رات وال���ن���دوات 
اوا�سر  وتعزيز  امل�سرتك  الهتمام  ذات 
التوا�سل والتفاهم بني ال�سعوب مبختلف 
العلم  طلبة  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل  مناطق 
وال���دورات  الدرا�سية  البعثات  وت��ب��ادل 
وعقد  العلمية  وال���زي���ارات  التدريبية 
الربامج اخلا�سة للتعريف باحل�سارات.

وا���س��ار ال��دك��ت��ور ���س��واق��ف��ة ال���ى اهمية 
الطالع على جتارب الخرين وثقافاتهم 
اجلامعة  اهتمام  الى  م�سريا  قرب  عن 

ببعثات  الطلبة  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ار���س��ال 
زيارات  تنظيم  الى  بال�سافة  درا�سية، 
التدري�س لالطالع  لأع�ساء هيئة  علمية 
على الثقافات الخرى من خالل برامج 

معدة لهذه الغاية.

طلبة  ار�سال  اهمية  ب�سار  الدكتور  واكد 
من الوليات املتحدة المريكية للدرا�سة 
بجامعة اآل البيت �سمن برامج ق�سرية 

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى الردن  امل����دى  وط��وي��ل��ة 
بال�سالم  التعريف  يف  ودوره  وح�سارته 

احلقيقي.

اجلامعة  رئي�س  ن���واب  ال��ل��ق��اء  وح�سر 
الدكتور ها�سم امل�ساعيد والدكتور نا�سر 
الدكتور  ال�سريعة  كلية  وعميد  اخلوالدة 
عماوي  ب�سمة  وال�سيدة  الزغول  حممد 

من ال�سفارة المريكية يف عمان.

بحث التعاون مع  جمل�س ال�سوؤون ال�سالمية يف ولية مريلند يف الوليات املتحدة المريكية
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قبول طلبة من تايالند يف اجلامعة

تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف 

نائب  بحث 
الأ���س��ت��اذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س 

الدكتور جهاد املجايل مع وفد من جامعة  الأمري �سونكال فطاين 
يو�سف  الدكتور  الأ�ستاذ  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  عميد  برئا�سة  تايالند  يف 

الدرا�سات  البيت يف جمال  اآل  وال�ستفادة من خربات جامعة  التعاون  تعزيز  �سبل  طالب 
الإ�سالمية واللغوية، وتعليم اللغة العربية، واإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بني اجلانبني لإر�سال طلبة 

من تايالند لدرا�سة احل�سارة والثقافة الإ�سالمية وتعلم اللغة العربية.
دور  اإلى  م�سريا  اجلامعة   يف  للدرا�سة  تايالند  من  طلبة  ل�ستقبال  اجلامعة  ا�ستعداد  املجايل  الدكتور  واأكد 

اجلامعة يف خدمة املجتمعات الإ�سالمية، مبينا باأن الطلبة الوافدين يتلقون كل العناية والهتمام يف جامعة اآل 
البيت ويف الأردن بف�سل التوجيهات امللكية ال�سامية خلدمة اأبناء الدول العربية والإ�سالمية.

واأبدى الوفد التايلندي اإعجابه مب�ستوى التقدم والتطور الذي ت�سهده جامعة اآل البيت، وحر�سهم على نقل 
ر�سالة اجلامعة والتعريف بها.

وح�سر اللقاء نائب رئي�س اجلامعة الدكتور نا�سر اخلوالدة، وعميد كلية ال�سريعة الدكتور حممد الزغول، 
وعميد كلية الدرا�سات الإ�سالمية الأ�سبق يف جامعة الأمري �سونكال الدكتور اإ�سماعيل علي، وم�ساعد 

عميد الكلية الأ�ستاذ عبد القادر �سعد. 
وقام الوفد ال�سيف بجولة يف احلرم اجلامعي �سملت مركز اللغات، واملختربات 

اللغوية، وكلية ال�سريعة. 
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من اأخبار اجلامعة

واأ�ساف خالل لقائه الطلبة اجلدد 
الأ�سري  باجلو  اندماجهم  اأهمية 
والقبول  وال���راأي  الح��رتام  وتبادل 
بالعلم  وال��ت�����س��ل��ح  الآخ����ر  ب���ال���راأي 
واملعرفة التي حتر�س اجلامعة على 
حتديات  ملواجهة  لطلبتها  تقدميه 
الع�سر، داعيهم للم�ساركة باحلياة 
اجلامعية وامل�ساركة مبجل�س الطلبة 
والفعاليات  للن�ساطات  والن�سمام 
والنخراط  اجلامعة  تقدمها  التي 
والجتماعية  اجلامعية  احلياة  يف 
والثقافية ، مبينًا باأن اجلامعة وفرت 
الأج��واء  لتهيئة  امل�ستلزمات  كافة 

رئي�س اجلامعة يوؤكد باأَن الطلبة هم حمور العملية 
الرتبوية وثمرتها املباركة

اأكد رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة اأن الطلبة 
هم مور العملية الربوية وثمرتها املباركة يف هذه اجلامعة التي 
حتمل اأ�سرف ا�سم، اأن�ساأها جاللة املغفور له امللك احل�سني بن طالل 
طيب اهلل ثراه لتكون لأبناء الأمة منارة علم ومعرفة ورفدا  نوعيا 
والهتمام  العناية  كل  وتلقى  العامل  م�ستوى  على  اجلامعي  للتعليم 
من جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم الذي يويل ال�سباب والتعليم 
جل عنايته لتقوم بدور تربوي وح�ساري متميز على م�ستوى العامل 

خلدمة طلبة العلم .

املالئمة للطلبة طيلة مدة درا�ستهم 
التي  امل�ساريع  من  للعديد  متطرقا 

اأجنزتها اجلامعة خلدمة الطلبة.
الدكتور  الطلبة  �سوؤون  عميد  وكان 
رحب  كلمة  األقى  قد  حجاج  خليل 

ف��ي��ه��ا ب��ال��ط��ل��ب��ة اجل����دد م��و���س��ح��ًا 
عمادة  بها  تقوم  التي  الن�ساطات 
اإب��داع��ات  خل��دم��ة  الطلبة  ���س��وؤون 

واأن�سطة الطلبة.

ويف ختام اللقاء الذي ح�سره نواب 
ال��رئ��ي�����س ال��دك��ت��ور ج��ه��اد امل��ج��ايل 
والدكتور ها�سم امل�ساعيد والدكتور 
الكليات  وعمداء  اخلوالدة،  نا�سر 
اأجاب الدكتور ال�سواقفة على اأ�سئلة 
العديد  حول  الطلبة  وا�ستف�سارات 

من امل�سائل اجلامعية.
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تكليف مدراء مراكز جدد يف اجلامعة

الدكتور عاهد امل�ساقبة
مدير  ب��اأع��م��ال  ل��ل��ق��ي��ام   
م���رك���ز ال����س���ت�������س���ارات 
وتنمية  الفنية  واخلدمات 

املجتمع

 الدكتور زياد التح
مدير  باأعمال  للقيام   
اأداء  ت���ط���وي���ر  م���رك���ز 

اأع�ساء هيئة التدري�س

الدكتور عامر العمري 
ل��ل��ق��ي��ام ب���اأع���م���ال م��دي��ر 
دائ�����رة ���س��م��ان اجل����ودة 

والتخطيط

الدكتور مو�سى بني خالد 
للقيام باأعمال مدير مركز 
درا�سات العامل ال�سالمي 

تبادل رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور 
من  اجلامعة  واأ���س��رة  �سواقفة  نبيل 
اأكادمييني واإداريني التهاين مبنا�سبة 

عيد الأ�سحى املبارك.
ال�����س��واق��ف��ة  لأ�سرة  ال��دك��ت��ور  واأع����رب 

رئي�س اجلامعة يتبادل التهاين بعيد الأ�سحى املبارك

اجل��ام��ع��ة ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ه��ذا ال��ل��ق��اء 
ال�سحة  دوام  للجميع  متمنيًا  اخل��ري 
وال�سعادة واأن يعيد اهلل �سبحانه وتعالى 
العربية  الأم��ت��ني  على  املنا�سبة  ه��ذه 

والإ�سالمية باليمن واخلري والربكات .

رئي�س  ن��واب  التهاين  تبادل  وح�سر 
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ج��ه��اد امل��ج��ايل 
والدكتور ها�سم امل�ساعيد والدكتور نا�سر 
واملعاهد  الكليات  وع��م��داء  اخل��وال��دة 

ومديري املراكز والدوائر الإدارية.

من اأخبار اجلامعة
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من اأخبار اجلامعة

رعى رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ 
عمادة  احتفال  �سواقفة  نبيل  الدكتور 

�سوؤون الطلبة بالطلبة اجلدد. 
ب���داي���ة الح��ت��ف��ال ال����ذي ب��دء  ويف 
���س��وؤون  عميد  األ��ق��ى  امل��ل��ك��ي،  بال�سالم 
ال��ط��ل��ب��ة ال��دك��ت��ور خ��ل��ي��ل ح��ج��اج كلمة 
يف  بالطلبة  اجلامعة  اهتمام  فيها  بني 
م�سريتهم  تخدم  التي  املناحي  جميع 
لتطوير  ب��اأي��دي��ه��م  والأخ����ذ  اجل��ام��ع��ي��ة 
العديد  م�ستعر�سا  و�سقلها،  قدراتهم 
اجلامعة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  م��ن 
والن�ساطات  الفعاليات  وتن�سيط  للطلبة 

التي تخدمهم.
جامعة  طلبة  جمل�س  رئي�س  واأل��ق��ى 
اآل البيت الطالب فوزان اخلوالدة كلمة 
تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  فيها  ا�ستعر�س 
البيئة التعليمية  لتوفري  اجلامعة  رئا�سة 
رائ���دة  وتعليمية  خ��دم��ي��ة  م��راف��ق  م��ن 

النتخابات«  �سرية  »على  بعنوان 
ا�سكت�سات  على  ا�ستملت  حيث 
حت���ث امل���واط���ن���ني ل��ل��م�����س��ارك��ة 

رئي�س اجلامعة يرعى احتفال الطلبة امل�ستجدين 

النوعية  ال��ن��ق��ل��ة  حتقيق  يف  ���س��اه��م��ت 
للمجالت املتعلقة ب�سوؤون الطلبة .      

وتقديره  �سكره  اخل��وال��دة  واأب����دى 
امل�ستمر  تعاونها  على  اجلامعة  لرئا�سة 
مع املجل�س ومتابعة امل�ساكل التي تواجه 
الطلبة يف خمتلف املجالت والتي مل تاأل 

يف  املنا�سبة  ال��ظ��روف  تهيئة  يف  جهدا 
اإجناح م�سرية احلياة اجلامعية.

و���س��م��ل احل��ف��ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الق�سائد الوطنية قدمها ال�ساعر حبيب 
والقيادة  الوطن  الزيود عربت عن حب 
الها�سمية احلكيمة وقدمت فرقة كورال 
اجلامعة و�سالت غنائية تراثية وفلكلور 

�سعبي نالت اإعجاب احل�سور.
 وح�سر احلفل نواب رئي�س اجلامعة 
ها�سم  والدكتور  املجايل  جهاد  الدكتور 
اخل��وال��دة،  نا�سر  وال��دك��ت��ور  امل�ساعيد 
الأق�����س��ام،  وروؤ���س��اء  الكليات،  وع��م��داء 
ومديري الدوائر، وجمع غفري من طلبة 

اجلامعة

• الطلبة 	 ����س���وؤون  ع��م��ادة  ن��ظ��م��ت 
مع  بالتعاون  البيت  اآل  بجامعة 
وزارة التنمية ال�سيا�سية م�سرحية 

م�سرحية يف اجلامعة لتعزيز امل�ساركة بالنتخابات النيابية
النائب  واختيار  بالنتخابات 
متثيل، كما  خري  ميثلهم  الذي 
املراأة يف  اأهمية م�ساركة  توؤكد 

النتخابات.
• وتقام هذه امل�سرحية من خالل 	

مع  املفتوحة  الأي����ام  ب��رن��ام��ج 
وبالتعاون  الأردنية  اجلامعات 
مع مركز حياة الذي قام بتوزيع 
ال�سباب  لدعوة  ال��ربو���س��ورات 
وحتفيزهم للم�ساركة والإقبال 

على النتخابات النيابية
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البيت  اآل  جامعة  رئي�س   افتتح 
الدكتور نبيل �سواقفة بح�سور حمافظ 
املفرق ال�سيد علي نزال ونائب ال�سفري 
مانديل  لري  ع��م��ان  يف  الأم��ري��ك��ي 
من  الثانية  الدفعة  حفل  ا�ستقبال 
الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����س��الم  ف���رق  متطوعي 
وتعليمهم  ل��ت��دري��ب��ه��م  اجل��ام��ع��ة  يف 
بالعادات  وتعريفهم  العربية  اللغة 
باأعمال  والقيام  الأردنية،  والتقاليد 
حمافظة  مناطق  خمتلف  يف  تطوعية 
متطوعًا   42 عددهم  والبالغ  املفرق 

ومتطوعة.
ب��اأن  ال�سواقفة  ال��دك��ت��ور   واأ�سار 
متكامال  برناجما  و�سعت  اجلامعة 
العربية  ال��ل��غ��ة  لتعليم  للمتطوعني 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب���ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د 
املحلي  املجتمع  م��ع  تفاعلهم  واآل��ي��ة 
والإق��ام��ة م��ع ال��ع��ائ��الت الأردن��ي��ة يف 
لتفعيل  وذل��ك  املفرق  حمافظة  ق��رى 
والتعاي�س  والتفاهم  احل��وار  مفاهيم 
م�سيدا  الثقافات،  ومت��ازج  امل�سرتك 
بدور فرق ال�سالم الأمريكية يف تعزيز 

اجلامعة ت�ستقبل دفعة جديدة
 من متطوعي فرق ال�سالم الأمريكية

الإن�سانية  مهامهم  واأداء  املنهاج  هذا 
والتعليمة والجتماعية.

 واأبدى حمافظ املفرق ال�سيد علي 
نزال ا�ستعداد املحافظة لتقدمي كافة 
الت�سهيالت الالزمة لهوؤلء املتطوعني 
والط��الع  الإن�سانية  باملهام  للقيام 

على ثقافات بلدنا الغايل.
باأن  مانديل  ال�سفري  نائب   وبني 
هذه الدفعة الرابعة ع�سرة يف اململكة 
الأردنية الها�سمية والثانية يف جامعة 
تطوعية،  باأعمال  للقيام  البيت  اآل 
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ب��الأع��م��ال  م�سيدا 
جامعة اآل البيت لتاأهيل وتعليم الدفعة 

اأداء  اآل البيت بعد  عادت بعثة حج جامعة 
طالبًا   29 �سمت  وال��ت��ي  احل���ج  منا�سك 
وم�سرفًا من اجلامعة وكان الدكتور ها�سم 

ومت  النجاح،  كل  لق��ت  والتي  الأول���ى 
تعميم فكرتها على باقي فرق ال�سالم 

يف خمتلف دول العامل.
وتخلل الفتتاح الذي ح�سره نائب 
رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات العلمية 
الدكتور ها�سم امل�ساعيد وعميد �سوؤون 
ومدير  حجاج،  خليل  الدكتور  الطلبة 
بالأردن  الأمريكية  ال�سالم  فرق  عام 
ال��دك��ت��ور ال��ي��ك�����س ب��و���س��ط��ن اأغ���اين 
العربية  باللغة  �سعبية  ودبكات  وطنية 
باملتطوعني،  ترحيبا  والجن��ل��ي��زي��ة 
و�سيم�سي املتطوعون مدة �سهرين يف 

جامعة اآل البيت وحمافظة املفرق

عودة بعثة احلج من الديار املقد�سة

الكليات   ل�سوؤون  الرئي�س  نائب  امل�ساعيد 
من:  كل  وبح�سور  البعثة  وداع  يف  العلمية 
الرئي�س  ن��ائ��ب  امل��ج��ايل  ج��ه��اد  ال��دك��ت��ور 

نا�سر  والدكتور  واملالية،  الإداري��ة  لل�سوؤون 
الكليات  ل�سوؤون  الرئي�س  نائب  اخل��وال��دة 
الدكتور  الطلبة   �سوؤون  وعميد  الإن�سانية 

خليل حجاج.
وك�����ان  ق���د ح��ث��ه��ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ق��ي��د 
احلميدة  بالقيم  والتحلي  والن�����س��ب��اط 
���س��رورة  و  احل���ج  م��ن��ا���س��ك  اأداء  خ���الل 
اإعطاء ال�سمعة الطيبة للجامعة من خالل 
اجلميع  بني  ما  التعاون  واإدام���ة  التوا�سل 
اأثناء اأداء منا�سك احلج متمنيا لهم حجا 

مربورًا و�سعيًا م�سكورًا.

من اأخبار اجلامعة
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من اأخبار اجلامعة

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأطلق 
بح�سور  ال�سواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور 
حملة  النزال  علي  املفرق  حمافظ 
)لأين اأحب الأردن �ساأ�سارك( والتي 
الأردن  كلنا  �سباب  هيئة  نظمتها 
ق��ادة  مركز  م��ع  باملفرق بالتعاون 
الغد وذل��ك  يف م��درج )اأب��و عبيدة 

عامر بن اجلراح( باجلامعة.
وق���ال ال��دك��ت��ور ال�����س��واق��ف��ة اإن 
الأردن  نحب  لأن��ن��ا  حملة  اإط���الق 
النيابية  ب��الن��ت��خ��اب��ات  �سن�سارك 
املخل�سة  ال��واع��دة  ال��ق��ي��ادة  وف���رز 
م��ب��ادرة  ه���ذه  اأن  م��ب��ي��ن��ًا  ل��ل��وط��ن 
ال��ع��دد الأك���رب م��ن الناخبني  حت��ث 
وه���م ال�����س��ب��اب ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 

ال�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  �سدد 
اأهمية  على  �سواقفة  نبيل  الدكتور 
للطلبة  الف�سلى  اخلدمات  تقدمي 
م�سريتهم  خ���الل  ب��ه��م  وال��ع��ن��اي��ة 

رئي�س اجلامعة يطلق حملة: لأين اأحب الأردن �ساأ�سارك 

ب��اأن  مبينا  النيابية،  الن��ت��خ��اب��ات 
فر�سة  ه��ي  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات 
ال�سباب  واأن  اليجابية،  للم�ساركة 

قوة موؤثرة  باملجتمع
�سطناوي  ط��ارق  ال�سيد  واأل��ق��ى 
كلمة  الغد  ق��ادة  فريق  عمل  من�سق 
بني فيها اأن امل�ساركة حق لكل �ساب 

و�سابة، وامل�ساركة تعني زيادة جرعة 
ممار�سة الدميقراطية باملجتمع.

الدكتور  قام  احلملة  نهاية   ويف 
حمافظ  وبح�سور  �سواقفة  نبيل 
املفرق وجمع غفري من اأع�ساء هيئة 
على  بالتوقيع  والطلبة  التدري�س 

الوثيقة اإيذانا ببدء احلملة

رئي�س اجلامعة يتفقد املرافق اخلدمية باجلامعة

تفقده  خ��الل  واأ���س��اف  اجلامعية، 
ون����واب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
ها�سم  وال��دك��ت��ور  امل��ج��ايل  ج��ه��اد 
نا�سر اخلوالدة  والدكتور  امل�ساعيد 

املرافق اخلدمية ومقا�سف الطلبة 
اأهمية توظيف جميع  يف اجلامعة، 
التطوير  اإح�����داث  يف  ال��ط��اق��ات 
والوجبات  بالنظافة  واله��ت��م��ام 

املقدمة للطلبة .
من  اجلامعة  رئي�س  وا�ستف�سر 
الطلبة عن نوعية الأطعمة املقدمة 
اخلدمة  ونوعية  واأ���س��ع��اره��ا  لهم 
حر�س  م��وؤك��دًا   ، حت�سنها  وم���دى 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اجل���ودة 
والنظافة،  العالية  وامل��وا���س��ف��ات 
مبينًا باأن اجلامعة اعتمدت اأ�سلوب 
ال��ت��ن��اف�����س احل���ر ب���ني ال�����س��رك��ات 
لتكون  اخل��دم��ة  لتقدمي  املعتمدة 
الطلبة  م�سلحة  م��ن  امل��ن��اف�����س��ة 

واجلامعة.
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من اأخبار اجلامعة

الإ�سالمي  الثقايف  املركز  مدير 
اأن  اأك��د  ال�سرفات  جهاد  الدكتور 
يعد من  الإ�سالمي  الثقايف  املركز 
اجلامعة  يف  التثقيفية  املوؤ�س�سات 
الثقافة  بن�سر  ل��ل��ق��ي��ام  وي�����س��ع��ى 
الإ�سالمية ال�سحيحة املبنية على 
حلقة  يكون  واأن  وال�سنة  الكتاب 
و�سل بني اجلامعة واملجتمع املحلي 
والعلوم  امل��ع��ارف  نقل  طريق  عن 

ال�سرعية للمجتمع املدين .
العديد  نظم  املركز  اأن  واأ���س��اف 
م����ن ال����������دورات امل��ت��خ�����س�����س��ة 
املتنوعة  ال�����س��رع��ي��ة  ال��ع��ل��وم  يف 
والندوات  الهادفة  واملحا�سرات 
القراآن  حفظ  وم�سابقات  العلمية 

الكرمي .
الدكتور  ق��ام  احل��ف��ل  نهاية  ويف 
على  ال�سهادات  بتوزيع  امل��ج��ايل 

اخلريجني.

امل�ضاركني  من  عدد  تخريج 
ال�ضرعية العلوم  دورات  يف 

مندوبًا عن رئي�س جامعة 
نبيل  الدكتور  البيت  اآل 
����س���واق���ف���ة رع�����ى ن��ائ��ب 
الرئي�س لل�سوؤون الإدارية 
جهاد  ال��دك��ت��ور  وامل��ال��ي��ة 
امل���ج���ايل ح��ف��ل ت��خ��ري��ج 
امل�ساركني يف  دورات العلوم 
عقدها  ال��ت��ي  ال�سرعية 
الإ�سالمي  الثقايف  املركز 
يف اجلامعة. حيث ا�ستملت 
تف�سري  ع��ل��ى  ال�������دورات 
واحلديث  الكرمي  القراآن 
ودورة  ال�سريف  النبوي 
التالوة املتقدمة ودورة يف 
�ساعة   100 بواقع  الفقه 

لكل دورة.

اأ�ضبوحة �ضعرية 
يف  اجلامعة

بجامعة  الطلبة  �سوؤون  عمادة  نظمت 
�سعراء  ملتقى  مع  بالتعاون  البيت  اآل 
الأردن لل�سعر النبطي واملحافظة على 
فيها  �سارك  �سعرية  اأ�سبوحة  الرتاث 
الإم��ارات  ودول��ة  الأردن  من  �سعراء  
ال�سعراء  قدم  حيث  املتحدة،  العربية 
وال�ساعر  الربيكي  اهلل  عبد  حممد 
�سعيد  وال�����س��اع��ر  ال���ع���ام���ري  ع��م��ر 
الهاجري من دولة الأمارات جمموعة 
من الق�سائد ال�سعرية ال�سعبية والتي 
والو�سوح  والدقة  بالب�ساطة  متيزت 
والأه��داف  للغايات  ال�سعر  وتوظيف 

النبيلة بكل �سال�سة وروعة.
من  ال��غ��زو  ع��م��اد  ال�ساعر  األ��ق��ى  كما 
الأردن جمموعة من الق�سائد النبطية 
ل  ج��زء  هو  النبطي  ال�سعر  اأن  مبينا 
يحاكي  و  العربي  تراثنا  م��ن  يتجزاأ 

الوجدان وهو ترتيب من القلب .  
له  ق��دم  ال��ذي  اللقاء   ه��ذا  اأن  يذكر 
عميد  احلجاج  خليل  الدكتور  وادارة 
�سمن  ياأتي  باجلامعة  الطلبة  �سوؤون 
لتوطيد  ال��ع��رب��ي  الإخ�����اء  اأم�����س��ي��ات 
العالقات وتبادل الثقافات بني الأردن 

والإمارات.
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من اأخبار اجلامعة

اأط���ل���ق الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ج��ه��اد 
امل���ج���ايل ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 
فعاليات  واملالية  الإداري���ة  لل�سوؤون 
حملة تدوير املخلفات ال�سلبة التي 
والبيئة  الأر���س  علوم  معهد  نظمها 

يف اجلامعة.
اجلانب  اإب��راز  الى  احلملة  وتهدف 
ال���ت���وع���وي وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي ل��ل��ط��ل��ب��ة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة احل���رم 
من  ال�ستفادة  واإمكانية  اجلامعي 
خم��ل��ف��ات ال��ن��ف��اي��ات يف ال��ت��دوي��ر، 
ال�ستمرار يف  اأهمية  الى  بالإ�سافة 

رعى  اجلامعة  رئي�س  ع��ن  مندوبا 
جهاد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب 
امل���ج���ايل ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��ط��الب 
امل�ساركني باملراكز ال�سيفية لتحفيظ 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي واأح���ك���ام ال��ت��الوة 
الثقايف  املركز  باإ�سراف  والتجويد 

حملة لتدوير املخلفات ال�ضلبة يف اجلامعة

تخريج الطلبة امل�ضاركني يف املراكز ال�ضيفية

جمع النفايات املختلفة والتعاون مع 
القطاع اخلا�س.

تنظيم  اأن  امل��ج��ايل  ال��دك��ت��ور  وب��ني 
املعهد ملثل هذه احلمالت جاء �سمن 
والإر���س��ادي��ة  البيئية  ال��ن�����س��اط��ات 
واملجتمع  الطلبة  حلفز  والتوعوية 

املحلي على النظافة البيئية.
و�سارك الدكتور املجايل وعمداء 
الكليات وجمع من املهتمني بهذه 
اجلامعي  احل��رم  داخ��ل  احلملة 
املبذولة  اجل��ه��ود  على  واط��ل��ع��وا 

لإجناحها.

الإ�سالمي وبالتعاون مع م�سجد بالل 
بن رباح يف جامعة اآل البيت

اإم��ام  ال��زي��ود  حممد  ال�سيخ  وب��ني 
يعلم  اأن  م�سلم  كل  على  اأن  امل�سجد 
ويح�سهم  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  اأب��ن��اءه 
ع��ل��ى ت��الوت��ه وت��دب��ر اآي���ات���ه وفهم 

اإل��ى  دع��ى  كما  ومقا�سده،  معانيه 
ال��ق��راآن  لتعليم  م���دار����س  اإن�����س��اء 
لإمتام  بحفظته  وال�ستعانة  الكرمي 
امل�سابقة  اإل��ى  م�سريًا  الغاية  ه��ذه 
الكرمي  ال��ق��راآن  حلفظ  الها�سمية 
وعلى  �سنويًا  اململكة  تنظمها  التي 

م�ستوى العامل الإ�سالمي.

ويف نهاية احلفل قام نائب الرئي�س 
بت�سليم  امل��ج��ايل  ج��ه��اد  ال��دك��ت��ور 
ال�سهادات التقديرية واجلوائز على 

اخلريجني.

وق����د ����س���ارك يف امل���رك���ز ب��دورت��ه 
وطالبة  ط��ال��ب��ًا  ث��الث��ون  ال�سيفية 
حل��ف��ظ ع���دد م��ن اأج����زاء ال��ق��راآن 
وال��ت��الوة  اأح��ك��ام��ه  وتعليم  ال��ك��رمي 

والتجويد ملدة �سهرين متتاليني.
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عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية 
للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  رئي�س 
ال��دك��ت��ور ف���واز عبد احل��ق ق��ال يف 
�سم  وال��ذي  اللقاء  ه��ذا  اإن  كلمته 
80 عاملًا وباحثا من 18 دولة عربية 
لدرا�سة  ج��اء  واأجنبية  واإ�سالمية 
اأهمية،  م��ن  لها  مل��ا  العربية  اللغة 
اجلنة  اأه��ل  ولغة  القراآن،  لغة  فهي 
ومبا اأن العربية مادة الإ�سالم فقد 
اإلى  يتطلع  عاملية  اأهميتها  اأ�سبحت 
معرفتها وتعلمها القا�سي والداين، 
مو�سحا اأن الهتمام بالعربية كونها 
وهويتها  الأم���ة  ول��غ��ة  ال��ق��راآن  لغة 
واإنَّ  والرئي�س،  الأول  الدافع  ميثل 
بع�س امل�ستجدات تدفعنا لالهتمام 

باللغات.

رئي�س جمل�س اأمناء اآل البيت
 يرعى  املوؤمتر الدويل الثاين يف اللغويات

رعى رئي�س جمل�س اأمناء جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور ممد حمدان فعاليات املوؤمتر الدويل الثاين 
بالوكالة  البيت  اآل  رئي�س جامعة  والآف��اق، بح�سور  الإجن��ازات   : العربية  املعجمية  اللغويات حول  يف 
الأ�ستاذ الدكتور ها�سم امل�ساعيد، ونواب رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور جهاد املجايل والأ�ستاذ الدكتور 
نا�سر اخلوالدة،  والذي نظمته كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف جامعة اآل البيت، ومب�ساركة 80 عاملًا 

وباحثًا من ثمانية ع�سرة دولة عربية واإ�سالمية  واأجنبية .

الدكتور  العربية  اللغة  ق�سم  رئي�س 
كلية  اإن عمادة  قال  العب�سي  حممد 
الآداب والعلوم الإن�سانية اأخذت على 
عاتقها موا�سلة تذليل �سبل البحث 
العلمي، فكان من ثمار ذلك ميدان 
التناف�س والعمل اجلاد والبحث من 
والندوات  املحا�سرات  عقد  خالل 
التي  الدولية  واملوؤمترات  وامللتقيات 
كلية  يف  املخل�سون  لتنظيمها  اطلع 
اإلى  م�سريا  العربية،  واللغة  الآداب 
ال��رتاث  حتقيق  اآف���اق  فتح  مت  اأَن���ه 
 2004 ع��ام  يف  الإ���س��الم��ي  العربي 
م�سمار  يف  اللغوي  ال��در���س  واآف���اق 
واخلطاب   ،2008 عام  ال�سوتيات 
النقدي يف م�سمار املوروث ال�سردي 
يف ���س��وء ال��ن��ق��د احل��دي��ث يف ع��ام 
اآفاق الدر�س اللغوي يف  اإلى   ،2009

م�سمار املعجمية اللغوية احلايل .

يف  العربية  اللغة  تعلم  معهد  وكيل 
ج��ام��ع��ة الإم����ام حم��م��د ب��ن �سعود 
نافع  بن  حممد  الدكتور  الإ�سالمية 
العنزي اأو�سح من جانبه باأن علماء 
�سنع  اإل��ى  حر�سوا  العربية  الأم���ة 
لغة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ي��ه��دف  معجم 
زاخر  معجم  فكان  الكرمي،  القراآن 
اأبوابه، مبينًا عبقرية  وتنوع  مبادته 
العرب يف بداوتهم وعبقريتهم بعد 

اأن �سقلتهم ح�سارة الإ�سالم.

اأوراق  تقدمي  على  امل��وؤمت��ر  و�سمل 
املعجمية  امل��وا���س��ي��ع  ح����ول  ع��م��ل 
وال�سناعة  واحل��و���س��ب��ة،  العربية 
امل�����س��اري��ع  م��ن  وغ��ريه��ا  املعجمية 

البحثية املختلفة.

موؤمترات وندوات وحما�رضات
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اخ��ت��ت��م امل�����س��ارك��ون ب��امل��وؤمت��ر 
ال����دويل ال��ث��اين يف ال��ل��غ��وي��ات 
الجنازات   : العربية  املعجمية 
جامعة  يف  اأعمالهم  والآف����اق، 
ثالثة  ا�ستمر  وال��ذي  البيت  اآل 
وباحث  اأيام مب�ساركة 80 عامل 
عربية  دولة  ع�سرة  ثمانية  من 

واإ�سالمية  واأجنبية .

واأو���س��ى امل���وؤمت���رون ب�����س��رورة دع��وة 
يف  والثقافية  التعليمية  املوؤ�س�سات 
املجامع  راأ�سها  وعلى  العربي  العامل 
العناية  م��ن  م��زي��د  اإي����الء  ال��ل��غ��وي��ة 
معاجم  ل�سناعة  العربية  باملعجمية 
ع��رب��ي��ة ت���واك���ب ح���اج���ات ال��ع�����س��ر 
العربية  لمتنا  احل�سارة  ومتطلبات 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ه���ذه امل��ع��اج��م يف 
والبحث.  والتدري�س  الدر�س  ميادين 
املعجمي  ت��راث��ن��ا  يف  النظر  واإع����ادة 
احلديثة  العربية  معاجمنا  وبع�س 
تواكب  علمية  معايري  وفق  واإخراجها 
ووفق  واحلا�سوبية،  العلمية  التقانات 
اأح����دث امل��ن��اه��ج وامل��ع��اي��ري، ومب���ا ل 
ي��ن��ب��ّت ع��ن اأ���س��ال��ة الأم����ة وت��راث��ه��ا، 
م���ع احل���داث���ة  ق��ط��ي��ع��ة  ي���ح���دث  ول 
التمدن  جمريات  ومواكبة  واملعا�سرة 
النظر  واإعادة  ومتطلبات احل�سارة.  
بع�س  يف  التو�سيحية  الر�سومات  يف 
ل�ستبدالها  لي�سار  العربية،  املعاجم 
والتعامل  ملونة جميلة معربة.  ب�سور 
وتعريبها  احلديثة  امل�سطلحات  مع 
عميق  وفهم  بالغ  بحر�س  وترجمتها 
ويوحدها،  امل�سطلحات  يوؤ�سل  مب��ا 
العربية  املعجمية  بالأعراف  ويو�سلها 
دون خلل، ومبا يحفظ لالأمة خيارها 
ويخفف  احل�سارية،  و�سماتها  اللغوي 

املوؤمتر الدويل الثاين يف اللغويات
 اختتم اأعماله يف اآل البيت

وم��ا  امل�سطلحات  بلبلة  غ��ل��واء  م��ن 
هيمنة  م��ن  ب��الأم��ة  تلحقه  اأن  ميكن 

ثقافية وفكرية وافدة.  

موقع  باإن�ساء  امل��وؤمت��رون  اأو�سى  كما 
ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ة ب��ا���س��م )امل��ع��ج��م��ي��ة 
العربية( على م�ستوى العامل العربي، 
ت�سرف عليه جامعة اآل البيت بالتعاون 
العربية يف  اللغة  مع جممع  والتن�سيق 
الها�سمية.  واإدم��اج  الأردنية  اململكة 
م�سروع  مع  اللغوية  الذخرية  م�سروع 
ال���دوؤوب  والعمل  التاريخي،  املعجم 
على حتقيق م�سروع املعجم التاريخي 
ل�ستثمار  واإنفاق  مت�سافرة،  بجهود 
املوؤمتر  هذا  تو�سيات  واإي��داع  الوقت. 
واملوؤ�س�سات  اللغة  جم��ام��ع  ذم��ة  يف 
التوا�سل  املماثلة.وتاأكيد  الأكادميية 
باملعجمية  امل��ع��ن��ي��ني  ال��ب��اح��ث��ني  ب��ني 
العربي.  الوطن  م�ستوى  على  العربية 
بعد  ك��ت��اب،  يف  امل��وؤمت��ر  اأوراق  ون�سر 
بني  مرجعا  لتكون  والتدقيق،  النظر 
واقرتاح  والباحثني.  الدار�سني  اأيدي 
ال��ل��غ��وي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  “دور  ات���خ���اذ 
العربية”  اللغة  خدمة  يف  وتطبيقاته 
�سيُعقد  ال��ذي  املقبل  املوؤمتر  مو�سوع 
وت�سكيل  اهلل.   �ساء  اإن  2012م  �سنة 
املوؤمتر  تو�سيات  تنفيذ  ملتابعة  جلنة 
اآل البيت اختيار هذه  وتخويل جامعة 

اللجنة.

رئي�س  نائب  األقى  املوؤمتر  نهاية  ويف 
الإن�سانية  الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة 
الدكتور نا�سر اخلوالدة كلمة بني فيها 
مظاهر  من  مظهر  العربية  اللغة  اأن 
الأم��ة  ه��ذه  وف��خ��ار  وع���زة  ا�ستقالل 
موؤكدا  وح�سارتها،  ارتقائها  وباكورة 
اأن اللغة و�سيلة لفهم كتاب اهلل تعالى 
فهي و�سيلة للحياة، م�سيفا اأن جامعة 
اآل البيت هي قدوة ومنارة لأهل العلم 

ومنرب لن�سر العلوم الإ�سالمية.
اللجنة  رئ��ي�����س  اأك����د  ج��ان��ب��ه  وم���ن   
ل��ل��م��وؤمت��ر ع��م��ي��د كلية  ال��ت��ح�����س��ريي��ة 
الدكتور  الإن�سانية  والعلوم  الآداب 
اآل  اأنَّ جامعة  فواز عبد احلق الزبون 
هذه  ملثل  دعمها  تقدم  تكل  ل  البيت 
املوؤمترات واملحافل الدولية كجزء من 
والإ�سالمي.   العربي  للعاملني  ر�سالتها 
اأكرث  امل�ساركني قدموا  اأن  اإلى  م�سريا 
املعجمية  تناولت  بحثية  ورقة   60 من 
وال�سناعة  واحل��و���س��ب��ة،  ال��ع��رب��ي��ة، 
املعجمية، وجهود املوؤ�س�سات والأفراد 
يف ت��ط��وي��ر امل��ع��ج��م��ي��ة، واإ���س��ك��الت 
اللغة  ومعجم  وال��ت��ع��ري��ب،  الرتجمة 

العربية التاريخي.
رئي�س  نائب  ق��ام  امل��وؤمت��ر  ختام  ويف 
اخل��وال��دة  نا�سر  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 
على  التقديرية  ال�����س��ه��ادات  ب��ت��وزي��ع 

امل�ساركني.

موؤمترات وندوات وحما�رضات
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�سيادة ال�سريفة زين بنت نا�سر 
افتتحت ور�سة الجتماع اخلتامي مل�سروع �سحة البدو

نا�سر  بنت  زين  ال�سريفة  �سيادة  اأكدت 
م�ست�سار وع�سو جمل�س اأمناء ال�سندوق 
الها�سمي لتنمية البادية الأردنية رئي�سة 
اللجنة ال�ست�سارية مل�سروع �سحة البدو 
اأن الرعاية ال�سحية يف مناطق البادية 
مل��زودي  خا�سا  حتديا  ت�سكل  الأردن��ي��ة 

اخلدمة ال�سحية ب�سبب بعد امل�سافات 
مندوبا  األقاها  كلمة  خ��الل  واأ���س��اف��ت 
نزال  علي  ال�سيد  املفرق  حمافظ  عنها 
مل�سروع  اخل��ت��ام��ي  الج��ت��م��اع  ور���س��ة  يف 
الأمرية  كلية  الذي نظمته   البدو  �سحة 
�سلمى بنت عبد اهلل للتمري�س بالتعاون 
مع كلية التمري�س يف جامعة  فيالدلفيا 
اآل  جامعة  يف  م�سلم  الإم���ام  مبنى  يف 
واملمثلة  اإن اخلدمات احلكومية  البيت، 
الطبية  واخل��دم��ات  ال�سحة  وزارة  يف 
الرعاية  توفري  تاألو جهدًا يف  ل  امللكية، 
ال�سحية املنا�سبة و�سمن املوارد املادية 
الأم��ر  اإن  وق��ال��ت:  املتوفرة،  والب�سرية 
تن�سيقية  �سحية  ا�سرتاتيجية  ي�ستدعي 
ت�ساهم يف تكامل وتوحيد اجلهود ،ومن 
هنا فاإنني اأتوجه للح�سور من م�سوؤولني 
تبني  اإل���ى  حملي  وجمتمع  واك��ادمي��ني 
اأن  اأم��ل  وال��ت��ي  امل�سروع  ه��ذا  تو�سيات 
تقييم  اأو  تو�سيح  قي  �ساهمت  قد  تكون 
اأو تطوير تداخالت منوذجية بال�سراكة 
مع مزودي اخلدمات ال�سحية املحالني 
الو�سول  على  ال��ق��درة  لتح�سني  وذل��ك 
الإجنابية  بال�سحة  اخلا�سة  للرعاية 
وحت�سني  لالأطفال  ال�سحية  والرعاية 

نوعية الرعاية املقدمة .
جليان  الدكتورة  امل�سروع  مديرة  واألقت 
فيها  بينت  كلمة  بريطانيا  من  هاندت 
اأهمية هذا امل�سروع يف املناطق الريفية 
لتقييم الو�سع ال�سحي و�سلوك الباحثني 
ومم��ار���س��ات  ال�سحية  اخل��دم��ات  ع��ن 

ال�سحة  ال��رح��ل يف جم��ال  اجل��م��اع��ات 
الإجنابية و�سحة الأطفال وتقييم جمال 
خدمات الرعاية، وقدمت �سكرها لوزارة 
البادية  وتطوير  بحوث  ومركز  ال�سحة 

وجامعة اآل البيت وجامعة فيالدلفيا.
وبني عميد كلية الأمرية �سلمى للتمري�س 
مفهوم  اأن  ال��رواج��ف��ة  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور 
�سمولية  اأك��رث  واأ�سبح  تو�سع  التمري�س 
واأ�سبحت العناية التمري�سية ل تخت�س 
اأ�سبحت  ب��ل  ف��ح�����س��ب،  ب��الأ���س��خ��ا���س 
هذه  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج���زءًا  املجتمعات 
الذي  الوقت  ويف   . التمري�سية  العناية 
نوعيًا  تطورًا  التمري�س  علم  فيه  ي�سهد 
يف هذا العامل ب�سكل عام ويف هذا البلد 
حاجات  اإلى  الو�سول  فاإن  خا�س  ب�سكل 
املجتمع اأ�سبحت �سرورة ملحة . واأ�سبح 
احلاجيات  ه��ذه  حتديد  ال�سروري  من 
فهم  و�سمن  املجتمع،  معطيات  �سمن 
كان  وبالتايل   . وخ�سائ�سه  مكوناته 
علمية  درا���س��ات  اإج���راء  ال�سروري  من 
دقيقة توفر قواعد بيانات �سحية ميكن 
العتماد عليها يف تقدمي العناية املالئمة 

لهذه املجتمعات.
وا����س���اف ل��ق��د ج����اءت م�����س��ارك��ة كلية 

م�سروع  يف  للتمري�س  �سلمى  الأم���رية 
�سحة البدو انطالقًا من ر�سالة الكلية يف 
خدمة املجتمع املحلي ومن اإميان الكلية 
ب�سرورة العمل على تقريب الفجوة بني 
امل�ساقات  يف  امل��در���س  ال��ن��ظ��ري  العلم 

وم�ساكل املجتمع املحلي احلقيقية.
الذي ح�سره  اخلتامي  الجتماع  وتخلل 
رئي�س اجلامعة بالوكالة الدكتور ها�سم 
امل�����س��اع��ي��د ون��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ل��ل�����س��وؤون 
الإدارية واملالية الدكتور جهاد املجايل، 
الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  ونائب 
اخل��وال��دة،   نا�سر  ال��دك��ت��ور  الإن�سانية 
التي  الول����ى  يف  ق���دم  ع��م��ل،  جل�ستي 
من  الب�ستاوي  حممد  الدكتور  تراأ�سها  
م�سروع  بحث  فريق  البيت  اآل  جامعة 
البدو ورقة حول منهجية البحث  �سحة 
تراأ�ستها   التي  الثانية  ويف  والنتائج.  
جامعة  م��ن  ح�سنا  ف��ادي��ا  ال��دك��ت��ورة 
ع��ادل  الدكتور  ومب�ساركة  فيالدلفيا  
ومدير  ال�سحه  وزارة  م��ن  البلبي�سي 
عفا�س  �سليمان  الدكتور  املفرق  �سحة 
ال��ت��ح��دي��ات والجن�����ازات لنظام  ح��ول 
الرعاية ال�سحية يف البادية ال�سماليه .

موؤمترات وندوات وحما�رضات
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واأ�����س����اف خ����الل حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان 
النتخابات النيابية املقبلة اآفاق التغيري 
يف  الطلبة  ���س��وؤون  عمادة  نظمتها  التي 
معهد  م��ع  بالتعاون  البيت  اآل  جامعة 
رئي�س  ن��ائ��ب  وح�سرها  احلكمة  بيت 
اأن  امل��ج��ايل،  ج��ه��اد  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 
ب�سفافية  النيابية  النتخابات  اإج���راء 
وحيادية مطلقة تهدف الى اإعادة الثقة 
الى املوؤ�س�سة الد�ستورية ملجل�س النواب، 

املعايطة يحا�ضر حول النتخابات النيابية املقبلة
اأكد امل�ست�سار ال�سيا�سي لرئي�س الوزراء الناطق الر�سمي لالنتخابات النيابية �سميح املعايطة 
اأن احلكومة �ستجري النتخابات وفقا لأحكام القانون بعيدا عن التدخالت لإيجاد جمل�س 

نيابي يعرب عن رغبة الناخبني.

اإرادة  يتطلب  التغيري  اأن   اإل��ى  م�سريًا 
ج��ادة م��ن امل��واط��ن، واأن���ه يتوجب على 
النتخابات  امل�ساركة يف  املواطنني  كافة 
النيابية املقبلة ل�سنع القرار من خالل 
اخ��ت��ي��ار ال��ن��ائ��ب ال��ك��فء والأق����در على 

التعاطي مع كافة ق�سايا الوطن.
وتطرق الى �سرورة حماربة جميع اأ�سكال 
وعلى  النتخابية  العملية  خالل  الف�ساد 
راأ�سها املال ال�سيا�سي لتاليف الختاللت 

والثغرات التي اأ�سابت املجال�س النيابية 
على  الق�ساء  اأن   اإلى  م�سريًا  ال�سابقة، 
ظاهرة املال ال�سيا�سي و�سراء الأ�سوات 
من  ونابعة  جمتمعيا  يكون  اأن  يتوجب 
قناعة الناخبني، موؤكدا التزام احلكومة 
باإحالة املخالفني الى اجلهات الق�سائية 

لتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 
النتخابات  جن��اح  اأن  املعايطة  واعترب 
باأحكام  الناخب  التزام  يتطلب  القادمة 
عملية  يف  امل�����س��ارك��ة  ح����ال  ال���ق���ان���ون 
الق����رتاع، داع��ي��ا امل��واط��ن��ني ال��ى عدم 
اإ�سدار اأحكام م�سبقة تتعلق بعدم نزاهة 
احلكومة  معها  تتعامل  التي  النتخابات 
بجدية تاأخذ بعني العتبار احرتام اإرادة 

الناخبني. 
وق����ال ع��م��ي��د م��ع��ه��د ب��ي��ت احل��ك��م��ة يف 
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د م��ق��داد اإن 
اجلامعة �ستعمل على تثقيف الطلبة من 
اإيجاد برامج توعية لزيادة ن�سبة  خالل 
امل�ساركة يف النتخابات النيابية املقبلة.

البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  اح��ت��ف��الت  ���س��م��ن 
اأ�ستاذ  األقى  واملعراج،  الإ�سراء  بذكرى 
الإ�سالمية  والعقيدة  الأدي���ان  مقارنة 
الدكتور  باجلامعة  ال�سريعة  كلية  يف 
بهجت احلبا�سنة حما�سرة عن الإ�سراء 
هذه  اأهمية  عن  فيها  حتدث  وامل��ع��راج، 
مبينًا  امل�سلمني  على  واأث��ره��ا  احل��ادث��ة 
نبوة  اأن هذه املعجزة هي لإثبات �سدق 

�سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم .
م�سرية  احلبا�سنة  الدكتور  وا�ستعر�س 
من  ل��ي��اًل  انتقاله  يف  ال��ك��رمي  ال��ر���س��ول 
ال�سريف  القد�س  يف  الأق�سى  امل�سجد 
و�سوًل  العلى  ال�سماوات  اإل��ى  ومعراجه 
���س��درة املنتهى وروؤي��ت��ه لآي���ات ربه  اإل��ى 

جامعة اآل البيت حتيي ذكرى الإ�ضراء واملعراج

هناك، وبني اأن العقل الب�سري ل ي�ستطيع 
لكنها  الأح���داث  تلك  وا�ستيعاب  تقبل 
قدرة اهلل تعالى وعنايته التي حظي بها 
الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم . 
امل�سجد  بني  الربط  هذا  اأن  الى  م�سريا 
ليكونا  جاء   الأق�سى  وامل�سجد  احلرام 

رمز عزة هذه الأمة وترابطهما.

هناك  ب��اأن  احلبا�سنة  الدكتور  وب��ني   
الثقافة  من  للنيل  املحاولت  من  العديد 
الدينية  ال���رم���وز  وت�����س��وي��ه  الإ���س��الم��ي��ة 
الإ���س��الم��ي��ة وت��زي��ي��ف احل��ق��ائ��ق، داع��ي��ًا 
الإ�سالمي  باخللق  التم�سك  اإل��ى  اجلميع 
والرتابط والتوا�سل ملا فيه م�سلحة الأمة.
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نظمت عمادة �سوؤون الطلبة يف باجلامعة بالتعاون 
املفرق ومركز م�ساواة وجممع  ثقافة  مع مديرية 
العربية  اللغة  )اأزم��ة  بعنوان  ندوة  العربية  اللغة 

وحتدياتها (
 وبني مدير ثقافة املفرق في�سل ال�سرحان اأن هذه 
الندوة تهدف اإلى ن�سر الوعي الثقايف بالعديد من 
الق�سايا الهامة من �سمنها اللغة العربية والأزمة 
التي تواجهها واملتمثلة بعزوف اأهل اللغة العربية 
لالآخر  ال�ستالب  يعك�س  ما  واإهمالها  لغتهم  عن 

يف كافة املجالت.
يف  الإن�سانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية  عميد   وق��ال 
اجلامعة الدكتور فواز الزبون: لقد حر�ست جامعة 
اآل البيت على البحث العلمي اللغوي املتوا�سل الذي 
ميثل ملمحًا من مالمح ر�سالة اجلامعة، مبينا بان 
اللغة متثل و�سيلة التوا�سل الرئي�سية، وان العاملني 
باللغويات يتحملون عبء ثقيل جتاه اأمتهم مبا يجب 

اأن يقدموه لها .
ا�ستيتية من جممع  �سمري  الدكتور  الأ�ستاذ   وبني 
العربي  بالل�سان  العرب  توحيد  اأن  العربية  اللغة 
تاريخيًا وجغرافيَا  اإمنا جاء ليكون �ساهد عليهم 
كثري  با�ستقبال  قاموا  ال�سابقني  العرب  اأن  لفتًا 
اإلى  و�سولهم  مع  وح�سارتها  الأخ��رى  الأم��م  من 
ال  املختلفة  احل�سارة  علوم  يف  متقدمة  مراحل 

ندوة بعنوان : اأزمة اللغة العربية وحتدياتها

اإنها ذابت يف احل�سارة العربية الإ�سالمية ما يدل 
على اأن العربية هي الأقوى وهي الأكرث ح�سارة. 
النه�سة  اأم��ام  العربية  اللغة  �سعف  اإل��ى  م�سريا 
تظهر  التي  امل�سطلحات  ووفرت  الرائدة  العلمية 
بالآلف من اللغات وح�سارات اأخرى حيث و�سلت 

مبجموعها اإلى 2500 لغة .
 واأ�سار الدكتور خالد جرب من جامعة البرتاء اإلى 
وغيابها  العربية  للغة  احلقيقية  الأزم��ة  مظاهر 
عن احلياة العامة يف بع�س اجلوانب ولي�س غيابًا 
وتاأخرها  وعامليًا  علميًا  الإن�ساء  و�سعف  باملطلق، 
مع الجنليزية عامليًا وال�سراع ال�سلبي مع خملفات 
ال�ستعمار اإلى جانب غياب الت�سريعات والقوانني، 
مبينًا اأن العرب هم الذين يعانون الأزمة ولي�ست 
اإن�سانية  كظاهرة  لغتنا  على  ينعك�س  مما  اللغة 

اإلى مدة طويلة لعالجها،  موؤكدا احلاجة  حتتاج 
املادية  القيمة  واإع��ادة  ال�ساملة  للمعاجلة  امللحة 
املجال  وت��رك  املجتمع  يف  العربية  للغة  واملعنوية 

اإلى اإبداع التجريب وتنحية القوالب ال�سكلية .
وبني الدكتور حممد الدروبي من جامعة اآل البيت 
اأن ق�سية واقع اللغة العربية وم�ستقبلها تنال اليوم 
ومنظمات  اللغوية  املجامع  لدن  من  وافرا  ق�سطًا 
املخت�سة  ال��ب��ح��وث  وم��راك��ز  وال��ث��ق��اف��ة  ال��رتب��ي��ة 
ال�سحافة  يف  العناية  بع�س  الق�سية  نالت  كما 
والإعالم بعد الرتاكمات ال�سلبية وقرون الرتداد 
احل�ساري التي واجهت اللغة العربية كغريها من 

اللغات .
العربية  اللغة  علماء  م��ن  ع��دد  ال��ن��دوة   وح�سر 

واملثقفني واملهتمني وطلبة اجلامعة.

األقى  البيت  اآل  جامعة  يف  ال�سريعة  كلية  من  بدعوة 
ملوؤ�س�سة  الإ�سالمية  ال�����س��وؤون  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
التعاون وتبادل احل�سارات يف مرييالند _ الوليات 
املتحدة الأمريكية الإمام الدكتور حممد ب�سار عرفات 

حما�سرة بعنوان الت�سامح الديني يف اأمريكا.

حلق  ال���ذي  الت�سويه  ع��رف��ات  ال��دك��ت��ور  وا�ستعر�س 
العامل  يف  وخا�سة  �سبتمرب  اأح���داث  بعد  ب��الإ���س��الم 
الغربي والوليات املتحدة الأمريكية، ومن هنا جاءت 
فهمهم  هناك وحماولة  امل�سلمني  مع  التوا�سل  اأهمية 
والرتكيز على دور الأئمة يف م�ساجد اأمريكا الذين يقع 
على عاتقهم مهمة التوا�سل مع كافة اأطياف املجتمع 
فهم حملة الر�سالة الإ�سالمية للعامل وعليهم م�سوؤولية 
توؤهلها  ثناياها من خ�سائ�س  ملا حتمل يف  ترجمتها 
ال�سالم  اإل��ى  الدعوة  مقدمتها  ويف  والبقاء  لل�سيادة 
التي  ال��دورات  اإلى  نف�سه  الوقت  يف  ،م�سريًا  واملحبة 
للتوا�سل بني  ليكونوا ج�سر  اأمريكا  الأئمة يف  يتلقاها 

اجلاليات امل�سلمة وغري امل�سلمة يف الوليات املتحدة.

من  يتجزاأ  ل  جزء  اأمريكا  يف  امل�سلمني  باأن  واأ�ساف 

يف  واإي��ج��اب��ي  م��وؤث��ر  دور  ولديهم  الأم��ري��ك��ي  املجتمع 
يف  الذهنية  ال�سورة  ب��اأن  مبينا  احل��ي��اة،  جم��ري��ات 
الإ�سالم  عن  املتحدة  الوليات  خ��ارج  النا�س  خميلة 
ال��واق��ع��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ن  ك��ل��ي��ًا  تختلف  وامل�����س��ل��م��ني 
مثاًل  فامل�ساجد  املتحدة  ال��ولي��ات  داخ��ل  للم�سلمني 
واملراكز الإ�سالمية هناك تغتنم فر�سة �سهر رم�سان 
املبارك للتوا�سل مع امل�سلمني ومد ج�سور التعاون مع 
الروابط  ق��وة  اإل��ى  ،م�سريًا  الأمريكي  املجتمع  باقي 
الجتماعية والعائلية والكرم واللتزام الذي يبدو يف 
ورعاية  التربع  الإ�سالمي من خالل حمالت  املجتمع 

الأيتام وم�ساركة امل�سلمني يف الأعمال اخلريية .

اإل���ى ال���دور ال�سلبي ال��ذي  واأ���س��ار ال��دك��ت��ور ع��رف��ات 
يف  اخلا�سة  الغربية  الإع���الم  و�سائل  بع�س  لعبته 
ب�سورة  واإخراجهم  وامل�سلمني  العرب  �سورة  ت�سويه 

الإرهابيني.

البالد  اأن  عرفات  الدكتور  اأكد  املحا�سرة  نهاية  ويف 
يف  ا�ستثمارها  يجب  ع��دة  طاقات  ت�سم  الإ�سالمية 
عمل  �سميم  م��ن  وه��ذا  اخل���ربات  وت��ب��ادل  التوا�سل 

املجتمع املدين الذي باإمكانه فتح ج�سور التوا�سل بني 
العاملني الإ�سالمي والغربي ،داعيًا يف الوقت نف�سه اإلى 
ا�ستخدام احلكمة والعقالنية القراآنية والكلمة الطيبة 

يف الدعوة الإ�سالمية .

ح��وار  جم��ال  يف  طويل  ب��اع  ل���الأردن  اأن  اإل��ى  م�سريا 
كان  فقد   ، الديني  الت�سامح  اإل��ى  وال��دع��وة  الأدي���ان 
الأدي��ان  بني  الوئام  اأ�سبوع  اإل��ى  دعا  من  اأول  الأردن 
كل  من  �سباط  �سهر  من  الأول  يف  ي�سادف  وال��ذي 
جاللة  اأطلقها  التي  عمان  ر�سالة  بان  ع��ام.  موؤكدا 
اأ�سا�سيا يف  دورا  لعبت  املعظم  الثاين  امللك عبد اهلل 
التعريف بحقيقة الإ�سالم و�سورته امل�سرفة.  م�سيفا 
باأن زيارته جلامعة اآل البيت جاءت يف ظل التوا�سل 
ال��دائ��م ب��ني اجل��ام��ع��ة وم��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل 

احل�سارات.

من جانبه دعا عميد كلية ال�سريعة يف جامعة اآل البيت 
الإ�سالم  دع��وة  تطبيق  اإل��ى  الزغول  حممد  الدكتور 
واقع عملي وترجمتها يف كافة جمالت  اإلى  للتعارف 
والثقافات  احل�سارات  بني  التوا�سل  لتكثيف  احلياة 
يف  املتتالية  الأردن  م��ب��ادرات  اإل��ى  م�سريًا  املختلفة 
اأبرزها ر�سالة عمان  الت�سامح الديني التي كانت من 

ومبادرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل املعظم.

الثقايف  امللحق  ح�سرها  التي  املحا�سرة  نهاية  ويف 
الأمريكي يف عمان ال�سيد جيفري لوري وب�سمة عماوي 
من ال�سفارة الأمريكية و اأع�ساء هيئة التدري�س وجمع 
الت�سامح  ح��ول  وا���س��ع  ح��وار  دار  الطلبة،  م��ن  غفري 

الديني ور�سالة الإ�سالم ال�سمحة

اأم���ري���ك���ا يف  ال����دي����ن����ي  ال���ت�������ض���ام���ح  ب����ع����ن����وان  حم����ا�����ض����رة 
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بدعوة من كلية ال�سريعة يف جامعة 
�سماحة  ع��ن  وم��ن��دوب��ا  ال��ب��ي��ت  اآل 
�سماحة  األقى  هليل،  اأحمد  الدكتور 
مفت�س  ط��وال��ب��ة  من�سور  ال��دك��ت��ور 
املحاكم ال�سرعية بالأردن حما�سرة 
بعنوان ) قانون الأحوال ال�سخ�سية 
ح��اج��ة  وم����دى  اجل���دي���د  الأردين 
املجتمع اإليه ( مبينا باأن هذا القانون 
الأح��وال  حول  متكامال  ليكون  اأع��د 
ال�سخ�سية كافه دون ت�سييق دائرة 
الختالف قدر الإمكان، وقد راعى 
القانون اجلديد م�ستجدات الع�سر 
العلمية  احلديثة خا�سة  والتقنيات 
والتفريق  وثبوته  الن�سب  م�سائل  يف 

للعيوب وغريها .

قا�سي  دائ���رة  اإن  الطوالبة  وق��ال   
اإعدادها  عند  حر�ست  قد  الق�ساة 

اجلامعة تنظم ما�سرة 
حول قانون الأحوال ال�سخ�سية اجلديد

بثوابت  اللتزام  على  القانون  لهذا 
واأح��ك��ام��ه��ا  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة 
وقواعد الد�ستور وراعت م�ستجدات 
القانون  اأحكام هذا  فكانت  الواقع، 
الإ�سالمية   ال�سريعة  من  م�ستمدة 
واملحافظة على خ�سو�سية العالقة 
ب��ني ال���زوج���ني، وح��م��اي��ة الأ���س��رة 
واملجتمع بوجه عام، ورعاية حلقوق 
الطفل واملراأة بوجه خا�س، وحتقيق 
الأمن الجتماعي من خالل املوازنة 

بني امل�سالح املختلفة .

القانون  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  اإل���ى  واأ���س��ار 
والعالقات  الأ���س��ري��ة  احل��ي��اة  على 
باهتمام  حظي  حيث  الجتماعية، 
جمتمعي  وت��ف��اع��ل  وح�����راك  ب��ال��غ 
املخت�سني  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  وم��ت��اب��ع��ة 
ب��ال��ف��ق��ه وال���ت�������س���ري���ع وال���ق���ان���ون 
واحلقوقية  الدينية  وامل��وؤ���س�����س��ات 

ومنظمات املجتمع املدين.

اأبرز  الطوالبة  الدكتور  وا�ستعر�س 
عاجلها  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  امل���ح���اور 
القانون حيث بداأ بالزواج ومقدماته 
عاجلها  التي  والآث���ار  اخلطبة  من 
التزويج  وولي���ة  ال����زواج  و���س��روط 
ا�ستخدام  يف  التع�سف  م��ن  وامل��ن��ع 
واملحرمات  والكفاءة،  الولية،  حق 
والآثار املرتتبة على عقد الزواج من 
باأنواعه  والتفريق  والرجعة  الطالق 
الن�سب  يخ�س  وما  الأولد،  وحقوق 
وال��ر���س��اع، واحل�����س��ان��ة والأه��ل��ي��ة 

والولدة . 

اأداره��ا   التي  املحا�سرة  نهاية  ويف 
عميد كلية ال�سريعة الدكتور حممد 
اأ�سئلة  عن  املحا�سر  اأجاب  الزغول 
الطلبة  واحل�سور وا�ستف�ساراتهم .    

موؤمترات وندوات وحما�رضات
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ال�سريعة  كلية  م��ن  ب��دع��وة 
رئي�س  األ��ق��ى  ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة  يف 
فرن�سا  مل�سلمي  ال��ع��ام��ة  ال��ف��درال��ي��ة 
واأمني عام املوؤمتر الإ�سالمي الأوروبي 
حما�سرة  ب�����س��اري  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
بعنوان واقع امل�سلمني يف الغرب تناول 
فيها جتربة الإ�سالم يف الغرب وواقع 
التي  التحديات  واأهم   ، فيه  امل�سلمني 
تواجههم ، وحتدث عن مفهوم الغرب 
اجلغرايف والفكري ، وبني الن�ساطات 
اجلاليات  بها  تقوم  التي  الرئي�سية 
تاأ�سي�س  ، حيث مت  اأوروب��ا  امل�سلمة يف 
وجمال�س  واملوؤ�س�سات  املعاهد  بع�س 
الإفتاء واجلامعات الإ�سالمية خلدمة 

بدعوة من كلية الأمرية �سلمى بنت عبد 
األقت  البيت  اآل  بجامعة  للتمري�س  اهلل 
امل�ست�سارة  النظامي  م��ن��ال  املحامية 
الأردن��ي��ة،  امل����راأة  احت���اد  يف  القانونية 
خزاعلة  ر�سا  الجتماعية  والأخ�سائية 
اإرب���د  ف���رع  ال��ط��ف��ل  م���ن دار ���س��ي��اف��ة 
الأ�سري  الإر���س��اد  خط  ح��ول  حما�سرة 
من  كجزء  املحا�سرة  ه��ذه  تاأتي  حيث 
بينت  املجتمع.  �سحة  متري�س  م���ادة 
بدايات  النظامي  منال  املحامية  فيها 
عام  تاأ�س�س  الذي  الأردنية  املراأة  احتاد 
الن�سائي  الحت����اد  ا���س��م  حت��ت   1946
كموؤ�س�سة تطوعية ل ربحية ذات منهجية 
ع��م��ل وا���س��ح��ة، ح��ي��ث ي��ق��دم الحت���اد 

حما�ضرة حول واقع امل�ضلمني يف الغرب

الأث��ر يف  اأك��رب  له  ك��ان  امل�سلمني مما 
احلقيقية  الإ����س���الم  ���س��ورة  ت��ق��دمي 

وتفاعله مع املجتمع الإن�ساين .
امل��ح��اور  خ��الل  م��ن  املحا�سر  واأك���د 
امل�ستقبل  اأن  تناولها  التي  املختلفة 
ل��الإ���س��الم  بالن�سبة  ب��اخل��ري  يب�سر 
وامل�سلمني ، ولكن هذا يحتاج اإلى مزيد 

من اجلهد والعمل ودعم اخلريين من 
اأبناء الأمة .

اأداره���ا  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رة  نهاية  ويف 
الدكتور  الأ�ستاذ  ال�سريعة  كلية  عميد 
املحا�سر  اأج��اب  الزغول  علي  حممد 
واقع  ح��ول  الطلبة  ا�ستف�سارات  على 

امل�سلمني والتحديات التي تواجههم .

حما�ضرة حول خط الإر�ضاد الأ�ضري يف اجلامعة

اجتماعية  تنموية  منها  خ��دم��ات  ع��دة 
اأهم  م�ستعر�سة  وامل��راأة.  بالطفل  تعنى 
امل���راأة  احت���اد  يقدمها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
الأردنية وبرنامج خط الإر�ساد الأ�سري 
الأردن��ي��ة  امل����راأة  لتمكني  ي��ه��دف  ال���ذي 
احللول  واإي��ج��اد  م�ساكلها  مواجهة  من 
من  اأخ�����س��ائ��ي��ني  مب�����س��اع��دة  املنا�سبة 
الحتاد ،اإ�سافة اإلى برنامج حمو الأمية 
تو�سيل  اإل���ى  ي��ه��دف  ال���ذي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اأي  يحتاجها  التي  القانونية  املعلومات 
ال�سخ�سية  الأح����وال  كقانون  �سخ�س 
ون�سر الثقافة القانونية يف املجتمع، ومن 
ال�سحية  اخلدمة  تقدمي  اأي�سا  خدماته 
التقا�سي  وخ��دم��ة  متنقلة  ع��ي��ادات  يف 

امل��ج��اين، حيث ت��ق��دم ه��ذه اخل��دم��ات 
ب�سرية تامة.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا حت���دث���ت الأخ�����س��ائ��ي��ة 
برنامج  عن  خزاعلة  ر�سا  الجتماعية 
خدمات  يقدم  الذي  الطفل  �سيافة  دار 
يف  املنف�سلني  واأبويه  الطفل  ا�ست�سافة 
امل�ساهدة  ق��ان��ون  ح�سب  ال�سيافة  دار 
مع  اإر���س��ادي  برنامج  اتباع  اإل��ى  اإ�سافة 
النزاع،كما  ح��ل  يف  للم�ساعد  الأب��وي��ن 
حتدثت عن خط الإر�ساد الأ�سري والذي 
املتنازعني  الطرفني  تب�سري  اإلى  يهدف 
باأ�سباب النزاع وتقدمي احللول عن طريق 
الطرفني  بني  اجتماعية  جل�سات  عقد 

بح�سور اأخ�سائيني اجتماعيني.
ويف نهاية املحا�سرة التي اأدارها رئي�س 
وال�سحة  املجتمع  �سحة  متري�س  ق�سم 
حممد  ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة  النف�سية 
الطلبة  بني  مو�سع  حوار  دار  الب�ستاوي  
واملحا�سرين حول خدمات احتاد املراأة 
يواجهها  ال��ت��ي  وامل�����س��ك��الت  الأردن���ي���ة 

املجتمع.
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حما�سرة حول املراأة يف البادية والنتخابات يف اجلامعة
عقد يف جامعة اآل البيت بالتعاون مع ال�سندوق الها�سمي لتنمية البادية الأردنية ووزارة 

التنمية ال�سيا�سية ما�سرة بعنوان” املراأة يف البادية والنتخابات”.

بدعوة من ق�سم التاريخ يف جامعة اآل 
البيت  األقت رئي�سة جمعية امللكة زين 
ال�سيدة  املفرق  يف   اخلريية  ال�سرف 
اأمنة  العمري حما�سرة عن م�ساركة 
باملفرق  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل��راأة 
اجلمعيات  ع���دد  فيها  ا�ستعر�ست 
 22 بلغت  ح��ي��ث  ب��امل��ف��رق  الن�سائية 
التطوعية  والأعمال  ن�سائية،  جمعية 
يف  و�سعيها  بها  تقوم  التي  واخلريية 
تقدمي نوع من اأنواع العون الجتماعي 
متوا�سعة  ب��رام��ج  ي��ط��رح  وبع�سها 
�سيا�سيا  امل���راأة  متكني  ح��ول  ب�سيطة 

واجتماعيا واقت�ساديا .
هذه  تقوم  اجلمعية  اأن  اإل��ى  م�سرية   
الأي����ام ب���دور ك��ب��ري م��ن اأج���ل تفعيل 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  يف  امل���راأة  دور 

حما�سرة حول م�ساركة املراأة يف احلياة ال�سيا�سية 

دور  وت��ع��زي��ز  النيابية  والن��ت��خ��اب��ات 
املراأة كمر�سحة وناخبة، وتوعية املراأة 

ليكون لها دور وا�سح يف املجتمع.
رئي�س  اخلالدي  اأنور  الدكتور  واألقى   
بني  كلمة  اجلامعة  يف  التاريخ  ق�سم 
جاللة  قبل  م��ن  امللكي  ال��دع��م  فيها 
امللكة  وجاللة  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
واأهميتها  املراأة  العبد اهلل لدور  رانيا 
احلياة  مناحي  مبختلف  امل�ساركة  يف 

وتخ�سي�س كوتا للمراأة يف البلديات 
القرار  �سنع  للم�ساركة يف  والربملان 

ال�سيا�سي .

ح�سرها  التي  املحا�سرة  نهاية  ويف 
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية 
الدكتور فواز الزبون وجمع غفري من 
دار  والطلبة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
حوار مو�سع بني املحا�سر واحل�سور. 

حت������دث ف���ي���ه���ا ال����دك����ت����ور ه���اين 
اأخوار�سيدة من معهد بيت احلكمة 
ال�سندوق  دور  ع��ن  اجل��ام��ع��ة  يف 
الأردنية  البادية  لتنمية  الها�سمي 
للمراأة  التنموي  ال���دور  تعزيز  يف 
حت�سني  اإل��ى  بالإ�سافة  البادية،  يف 
والجتماعي  الق��ت�����س��ادي  ال��واق��ع 

وامل�ساهمة  الأردنية  البادية  لأبناء 
الت�سدي  اإل��ى  الرامية  اجلهود  يف  

مل�سكلتي الفقر والبطالة.
وحت����دث ال�����س��ي��د ع��ل��ي اخل���وال���دة 
املجتمع  موؤ�س�سات  مديرية  مدير 
ال�سيا�سية  التنمية  ب���وزارة  امل��دين 
ل�سنة  املوؤقت  النتخاب  قانون  عن 

�سيدات  م�ساركة  وتعزيز  2010م 
البادية يف النتخابات وذلك بهدف 
ملمار�سة  وت�سجيعها  امل���راأة  حتفيز 
حقوقها ال�سيا�سية واملدنية مثل حق 
الت�سويت يف النتخابات والرت�سيح 
ل��ل��م��ج��ال�����س ال�����س��ع��ب��ي��ة وال��ن��ي��اب��ي��ة 
الن�سائية  التنظيمات  يف  وامل�ساركة 
وحرية التعبري عن الراأي وامل�ساواة 

اأمام القانون.
التي ح�سرها  املحا�سرة  نهاية  ويف 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  ع��دد 
وال��ط��ل��ب��ة يف اجل��ام��ع��ة وع����دد من 
يف  واملهتمني  الن�سائية  الفعاليات 
حمافظة املفرق دار حوار مو�سع بني 

املحا�سرين واحل�سور.
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بالتعاون  الطلبة  �سوؤون  نظمت عمادة 
باجلامعة  احل��ك��م��ة  ب��ي��ت  معهد  م��ع 
اأم  ت�سريع  “نائب  بعنوان  حما�سرة 
النتخابات  تناولت   “ خدمات  نائب 
ال�سيا�سية  واحلياة  القادمة  النيابية 
يف الأردن، حتدث فيها الدكتور عاهد 
يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  م�ساقبة 
ب��اجل��ام��ع��ة عن  احل��ك��م��ة  ب��ي��ت  معهد 
اإليه  يطمح  ال��ذي  النائب  موا�سفات 
النيابي  املجل�س  اإنَّ  الأردين  الناخب 
جمل�س  ل  ت�سريعيًا  ي��ك��ون  اأن  ب��د  ل 
خدماتي ح�سب ما ن�س عليه القانون 
باأننا  مبينا  النواب،  ملجل�س  الداخلي 
من  عال  م�ستوى  على  لنائب  بحاجة 
تامة  دراي���ة  وعلى  والتعليم  الثقافة 
ال�سيا�سية  واحلياة  الأردين  بالد�ستور 

اليطالية  ال�سفارة  احتفالت  �سمن 
اليطالية   وال��ث��ق��اف��ة  اللغة  ب��اأ���س��ب��وع 
بكلية  احل��دي��ث��ة  ال��ل��غ��ات  ق�سم  ن��ظ��م 
جمموعة  البيت  اآل  بجامعة  الآداب 
علمية  وحما�سرات  الن�ساطات  من 
�سارك فيها م�ساعد امل�ست�سار الثقايف 
الي��ط��ايل ال��دك��ت��ورة دان��ي��ي��ال، حيث 
اأه��م��ي��ة م��ث��ل ه��ذه  اأك����دت فيها ع��ل��ى 
اللقاءات والتي تاأتي �سمن احتفالت 
الثقافة  باأ�سبوع  اليطالية  ال�سفارة 
امللتقى  عليه  اأطلق  حيث  اليطالية  

حما�سرة حول النتخابات النيابية يف اجلامعة

تواجهه،  التي  والتحديات  الردن  يف 
وع��ل��ى م��ع��رف��ة ب��ح��ق��وق��ه وواج��ب��ات��ه 
ق��ادرًا  وي��ك��ون  وال��ق��وان��ني  وبالأنظمة 
على اتخاذ القرار ال�سيا�سي العقالين 

الذي فيه م�سلحة الوطن.
اجلديد  النتخابي  القانون  اإن  وق��ال 
يلبي رغبة جميع الأردنيني على جميع 
للم�ساركة  الطلبة  داعيا  امل�ستويات. 
ال��ف��اع��ل��ة ب��الن��ت��خ��اب��ات وامل�����س��ارك��ة 

�سادقة  قيادات  لفرز  الدميقراطية 
واملواطن  الوطن  خلدمة  انتمائها  يف 

بعيدا عن امل�سلحة ال�سخ�سية.
اأداره���ا  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رة  نهاية  ويف 
عميد  نائب  مقدادي  يو�سف  الدكتور 
�سوؤون الطلبة باجلامعة دار حوار بني 
احل�سور عن �سرورة اأن يكون النائب 
ت�����س��ري��ع ل نائب  ن��ائ��ب  ن��ري��د  ال���ذي 

خدمات.

تاأثر اللغة اليطالية بالعربية

اليطالية  �سمي  العام  وه��ذا  العا�سر 
واي��ط��ال��ي��ة الآخ����ري����ن، وم���ث���ل ه��ذه 
الثقايف  التبادل  على  تدل  الن�ساطات 

واأهمية اللغة .
رئي�س  عليمات  اأحمد  الدكتور  وق��دم 
باجلامعة  احل��دي��ث��ة  ال��ل��غ��ات  ق�����س��م 
حما�سرة بعنوان تاأثر اللغة اليطالية 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اأ����س���ار ف��ي��ه��ا اإل���ى 
دخلت  التي  والكلمات  امل�سطلحات 
العربية  اللغة  اللغة اليطالية من  اإلى 
وكيفية دخولها والو�سائل التي �ساعدت 

ايطاليا   اإل��ى  اللغة  ه��ذه  دخ��ول  على 
الو�سائل  اأول  من  اأن  اإلى  اأ�سار  حيث 
ال��ت��واج��د العربي الإ���س��الم��ي  يف  ه��و 
جنوب ايطاليا الذي ا�ستمر ما يقارب 
الإ�سالمية،  والفتوحات  عام   200 األ 
�سيطرة  حتت  كانت  التي  والأرا���س��ي 
حيث  الإ�سالمية  العربية  احلكومات 
هذه  ثاين  وك��ان  ق��رون،  ل�ستة  ا�ستمر 
الو�سائل التجارة، اأما الو�سيلة الثالثة 
دخلت  حيث  العلمية  الرتجمة  فكانت 
كثري من امل�سطلحات العلمية العربية 
الذي  مثل علم  اجلرب  اليطالية  اإلى 
ا���س��م ج��ربا  ي�����س��ت��خ��دم  حت��ت  لزال 

واأي�سا  م�سطلحات اخلوارزمي. 
الق�سم  طلبة  من  جمموعة  واألقى      
اليطالية  باللغة  الق�سائد  من  عدد 

املرتجمة اإلى العربية 
وح�سر املحا�سرة عدد من اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية باجلامعة وعدد من الطلبة.     
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ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل��الأم��م  ال�سامية  املفو�سية  اإط���ار  يف 
اآل البيت  الالجئني وبالتعاون مع كلية القانون يف جامعة 
فيها  �سارك  القانون  كلية  لطلبة  تدريبية  دورة  عقدة  مت 
ال�سامية  املفو�سية  يف  القانونية  احلماية  �سابط  من  كل 
ل�سوؤون الالجئني الدكتور يو�سف درادكة، وم�ساعد �سابط 

احلماية القانونية يف املفو�سية املحامية فوزية ا�ستيتية.
واأه��م  ومفهومها  املفو�سية  ن�ساأة  ال��درادك��ة  وا�ستعر�س 
الأعمال التي تقدمها واحلماية القانونية حلقوق الالجئني 
حماية  اأن  باعتبار  حمايته  وكيفية  ال��الج��ئ  وت��ع��ري��ف 

الالجئني جزء ل يتجزاأ من حقوق الإن�سان .
كما تطرق الدرادكة اإلى ابرز التفاقيات الدولية اخلا�سة 
اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  واتفاقية  الإن�����س��ان  بحقوق 

التمييز �سد املراأة والتفاقيات الدولية حلقوق الطفل.
وحول احلقوق والواجبات املتعلقة بالجىء قدمت املحامية 

الالجئني  ح��ق��وق  م�����س��ادر  ح��ول  ورق���ة  ا�ستيتية  ف��وزي��ة 
الدولية  التفاقيات  وبع�س  عليهم  املرتتبة  والواجبات 
بالن�ساء  املفو�سية  اهتمام  على  تركيزها  اإلى  بالإ�سافة 

والأطفال كونها الفئة امل�ست�سعفة وامله�سمة يف املجتمع .
عيد  الدكتور  اأداره���ا  التي  التدريبية  ال��دورة  ختام  ويف   
بني  م��و���س��ع  ح���وار  دار  ال��ق��ان��ون  كلية  عميد  احل�����س��ب��ان 

املحا�سرين واأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة.

لتكنولوجيا  اهلل  عبد  ب��ن  احل�سني  الأم���ري  كلية  نظمت 
عن  متخ�س�سة  ن���دوة  البيت  اآل  جامعة  يف  املعلومات 
مايكرو�سوفت  �سركة  مع  بالتعاون  املعلومات  تكنولوجيا 

و�سركة �سبكة اجلامعات الأردنية.
حتدث فيها كل من املهند�س حممد عرابي مدير ت�سويق 
التكنولوجيا يف �سركة مايكرو�سوفت يف الأردن واملهند�س 
�سليمان بطاط وال�سيد اأمين طعاين من �سبكة اجلامعات 
الأردنية ، تناولوا فيها ظاهرة العوملة وتاأثريها يف املناف�سة 
التكنولوجية  ال�سناعة  جمال  يف  وبخا�سة  القت�سادية 

التي اأ�سبحت رائدة ال�سناعات يف دول العامل .
املتحدثون على  اأكد  الأردن  املعلومات يف  تكنولوجيا  وعن 
لكل  للتكنولوجيا  م�سدر  بلد  الأردن  ي�سبح  باأن  هدفهم 
اأنحاء العامل ولتحقيق ذلك ل بد من الرتكيز على الإتقان 
بتوفري اأف�سل املربجمني وخرباء ال�سبكات والرتكيز على 

القت�سادي  والتفكري  التكنولوجية  الربامج  تطوير  اآلية 
ت�سويق  على  قادرة  جتارية  اأفكارًا  يخلق  الذي  والتجاري 
كعن�سر  الطموح  على  التاأكيد  مع   ، التكنولوجي  املنتج 

اأ�سا�سي لنجاح كل م�سروع وو�سوله اإلى العاملية.
اهلل  عبد  ب��ن  احل�سني  الأم���ري  كلية  عميد  ال��ن��دوة  واأدار 
لتكنولوجيا املعلومات الدكتور اإ�سماعيل عبابنه، وح�سرها 
هيئة  واأع�ساء  املعلومات  تكنولوجيا  جمع غفري من طلبة 

التدري�س باجلامعة.

دورة تدريبية لطلبة كلية القانون باجلامعة
ن��ظ��م��ت��ه��ا امل��ف��و���س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل���الم���م امل��ت��ح��دة 

ندوة حول تكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع �سركة مايكرو�سوفت

موؤمترات وندوات وحما�رضات
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اإن�ضاء جممع 
ن�ضاطات 
طالبية 

بكلفة ثالثة 
ماليني 

يف جامعة
 اآل البيت

 ووّقع التفاقية عن اجلامعة رئي�سها الدكتور نبيل �سواقفة، وعن �سركة 
حممد  املهند�س  مديرها  للم�سروع  املنفذة  والإن�ساءات  للهند�سة  عمرة 

عمرية.

لالرتقاء  متكامل  ن�ساطات  جممع  اإقامة  اأهمية   �سواقفة  الدكتور  وبني 
مب�ستوى الن�ساط الطالبي الريا�سي والثقايف والجتماعي، ولتكون مهياأة 
اجلامعة  خلدمة  الأخرى  والأن�سطة  املختلفة  الريا�سية  املباريات  لإقامة 
باملوا�سفات  ريا�سي  ملجمع  املفرق  حمافظة  لفتقار  املحلي،  واملجتمع 
 2500 ل  ويت�سع  مربع  مرت   8000 املجمع   م�ساحة  تبلغ  حيث  املطروحة، 
�سخ�س مغلقة متعددة ال�ستخدامات، ت�سمل: قاعات متعددة الأغرا�س 
ل�ستخدامها يف الن�ساطات املختلفة، وملعب �سكوا�س واأربع �سالت لألعاب 
القوى، م�سريا اإلى اأن هذا امل�سروع يعترب من �سمن العديد من امل�ساريع 
طلبة  وخدمة  التعليمية  املوؤ�س�سة  خلدمة  اجلامعة  تنفذها  التي  احليوية 

اجلامعة.

ومما يجدر الإ�سارة اإليه باأن مدة اإجناز هذا امل�سروع هو )720( يوما.

امل�ساعيد   ها�سم  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نواب  التفاقية  توقيع  وح�سر 
حجاج  خليل  الدكتور  الطلبة  �سوؤون  وعميد  اخل��وال��دة  نا�سر  والدكتور 
ومدير دائرة العطاءات املركزية ال�سيد عبد اللطيف املجيد، ومدير مكتب 
الإن�ساءات الهند�سية املهند�س �سالح خزاعلة يف اجلامعة، وم�ساعد مدير 

�سركة عمرة للهند�سة والإن�ساءات املهند�س حممد عليان.

ج��ام��ع��ة  يف  وق����ع����ت 
ات��ف��اق��ي��ة  ال��ب��ي��ت  اآل 
جممع  لإن�ساء  ت��ع��اون 
يف  طالبية  ن�����س��اط��ات 
ت�سل  بكلفة  اجلامعة 
اإل�����ى ث���الث���ة م��الي��ني 
وث��الث��م��ائ��ة وث��الث��ة 
واأربعني األفا و�سبعمائة 
وث���م���ان���ي���ة وث��م��ان��ني 

دينارا 
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�سومان  احلميد  عبد  موؤ�س�سة  عام  مدير  مع  تعاون  اتفاقية  توقيعه  واأ�سار خالل 
معايل ال�سيد ثابت الطاهر لإن�ساء خمترب حا�سوب ملركز تطوير اأداء اأع�ساء هئية 
اأن�سطة  لدعم  من املوؤ�س�سة  املبذولة  الى اجلهود  البيت،  اآل  جامعة  يف  التدري�س 
اجلامعة وما تتميز به املوؤ�س�سة من �سمعة عالية يف جمال تقدمي الدعم املطلوب 

لهذه الغاية.
 وبني الدكتور �سواقفة اأهمية موا�سلة التعاون والتن�سيق ما بني اجلامعة وموؤ�س�سة 
عبد احلميد �سومان لإقامة امل�ساريع امل�سرتكة الهادفة نحو ال�ستفادة من خربات 
اجلانبني يف تطوير التعليم اجلامعي �سمن ال�ستمرار يف اجراء اللقاءات التي من 

�ساأنها اأن ت�ساهم يف حتقيق الفائدة لكال الطرفني.
 واأكد الدكتور �سواقفة حر�س اجلامعة على النفتاح مع كافة موؤ�س�سات املجتمع 
املحلي يف �سبيل النهو�س مب�ستوى الأداء املطلوب يف تقدمي اخلدمة املميزة لأبنائنا 
لتتواكب مع متطلبات املرحلة  واملرافق اجلامعية  التحتية  البنية  الطلبة وحت�سني 

املقبلة يف التطوير والتحديث .
من  اأ�ساد  الطاهر  ثابت  ال�سيد  معايل  �سومان  احلميد  عبد  موؤ�س�سة  عام  مدير 
جانبه بجهود رئا�سة اجلامعة التي ا�ستطاعت خالل فرتة ق�سرية حتقيق العديد 
املرحلة  احتياجات  مع  يتنا�سب  ومبا  التعليم اجلامعي  لتطوير  الجن��ازات  من 

وخ�سو�سا ما ن�ساهده من نقلة نوعية يف هذا املجال.
يف  امل�سرتكة  الرغبة  على  بناء  جاء  التفاقية  توقيع  اأن  الطاهر  معايل  واأ�ساف 
توثيق ال�سالت بني موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان وجامعة اآل البيت بهدف العمل 
على تعزيز دور اجلامعات يف اأداء واجباتها على اأكمل وجه خلدمة قطاع التعليم 
اجلامعي وتطويره، م�ستعر�سا ن�ساطات وم�ساريع املوؤ�س�سة اجتاه امل�ساهمة يف دعم 

كافة الربامج البحثية والعلمية املختلفة. 
وتن�س بنود التفاقية على اإن�ساء خمترب للحا�سوب يف مركز تطوير اأداء اأع�ساء 
تكون  املختلفة  بالأجهزة  تزويده  خالل  من  البيت  اآل  جامعة  يف  هئية التدري�س 
التي  الربامج  والتاأهيل �سمن  التدريب  التدري�سية يف  لأع�ساء الهئية  خم�س�سة 

يتم اعتمادها لهذه الغاية .

توقيع اتفافية 
تعاون بني
 اآل البيت 

وموؤ�ض�ضة
 عبد احلميد

 �ضومان لإن�ضاء 
خمترب 

حا�ضوب يف 
اجلامعة

اآل  جامعة  رئي�س  اأك��د 
نبيل  ال��دك��ت��ور  البيت 
املوؤ�س�سات  دور  �سواقفة 
الهلية يف دعم م�ساريع 
ون�����س��اط��ات اجل��ام��ع��ات 
الأردن��ي��ة من خ��الل ما 
ت��ق��دم��ه م��ن م��ب��ادرات 

بهذا املجال. 
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الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  رئي�س 
ن��ب��ي��ل ���س��واق��ف��ة اأك�����د ا���س��ت��ع��داد 
مع  لالنفتاح  امل��ت��وا���س��ل  اجل��ام��ع��ة 
خلدمة  التطوعية  املوؤ�س�سات  كافة 
امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة ومب����ا ي��ع��ود 
املناطق  تلك  اأب��ن��اء  على  بالفائدة 

وخ�سو�سا البعيدة منها.
واأ����س���اف ال��دك��ت��ور ���س��واق��ف��ة اإن��ن��ا 
التي  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  �سندعم 
املطلوبة  التنمية  لتحقيق  تعمل 
اأن  ك��اف��ة، م��و���س��ح��ا  امل���ج���الت  يف 
قبل  م��ن  ملحوظًا  اهتمامًا  هناك 
ذات  ال���ربام���ج  لتنفيذ  اجل��ام��ع��ة 
ما  بدليل  املحلي  باملجتمع  ال�سلة 
مع  بالتعاون  م�ساريع  من  به  قامت 
امل�سح  وبخا�سة  املعنية  اجل��ه��ات 
والجتماعي  القت�سادي  امليداين 

مذكرة تفاهم بني اجلامعة واملوؤ�ض�ضة العربية 
للتنمية امل�ضتدامة لتقدمي املنح وامل�ضاعدات للطلبة

العربية  املوؤ�س�سة  و�سركة  اجلامعة  بني  ما  تفاهم  مذكرة  البيت  اآل  جامعة  يف  وقعت 
للتنمية امل�ستدامة وقعها عن اجلامعة رئي�سها الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة وعن �سركة 
املوؤ�س�سة مديرها الإقليمي �سمر دودين لتقدمي املنح وامل�ساعدات للطلبة للدرا�سة ورفع 

م�ستوى الوعي الجتماعي.

واقع  لبيان  اجلامعة  اأجنزته  الذي 
احلال لهذه املناطق وما حتتاج من 
خدمات �سحية وتعليمية واجتماعية 

وغريها.
وبني الدكتور �سواقفة اأهمية الرتكيز 
على اإقامة م�ساريع م�سرتكة ما بني 
املوؤ�س�سات  ه��ذه  ومثل  اجل��ام��ع��ات 
تنفيذ  تت�سمن  وال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة، 
املجتمعات  لتنمية  خمتلفة  برامج 
اجلامعات،  بتلك  املحيطة  املحلية 
م�سريا الى اأن اجلامعة تتوافر فيها 
ال��ك��ف��اءات ال���ق���ادرة ع��ل��ى دمي��وم��ة 
من  املحلي  املجتمع  عمل  تطوير 
خ���الل ال���ربام���ج وال��ت��خ�����س�����س��ات 
املوجودة يف اجلامعة التي �ساهمت 
يف تقدمي اخلدمة املجتمعية بال�سكل 
على  الرتكيز  وخ�سو�سا  املطلوب 

بهدف  والعلمي  البحثي  اجل��ان��ب 
املجتمعات  ه���ذه  ب��واق��ع  ال��ن��ه��و���س 

املحلية.
املوؤ�س�سة  ل�سركة  الإقليمي  امل��دي��ر 
�سمر  امل�ستدامة  لتنمية  العربية 
جهود  جانبها  من  اأو�سحت  دودي��ن 
بتوقيع  للمبادرة  البيت  اآل  جامعة 
ه���ذه امل���ذك���رة وال��ت��ي ت��رتك��ز على 
وتنمية  لتفعيل  والتن�سيق  التعاون 
توفري  خ��الل  م��ن  املحلي  املجتمع 
الثقافية  والتنمية  التعليمية  املنح 
املطلوبة  الى تقدمي اخلدمة  و�سول 
ال�سركة  اأن  مو�سحة  املجال،  بهذا 
ت��ع��ن��ى ب��ت��م��ك��ني امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 
الريادية  احللول  لإيجاد  وال�سباب 
املدنية  وامل�ساركة  املجتمع  لتنمية 
�سركاء يف  م��ع  وال��ت��ع��اون  وال��ت��ط��وع 

القطاع احلكومي املدين واخلا�س.
رواد  ب��رام��ج  اأن  واأ���س��اف��ت دودي���ن 
م�سعب  �سندوق  تت�سمن  للتنمية 
ال�سباب  ومت��ك��ني  لتعليم  خ��ورم��ا 
ومتكني املجتمع وتنمية الطفل التي 
خدمة  يف  ت�ساهم  اأن  �سانها  م��ن 
للخدمات  حت��ت��اج  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
وال�سبابية  وال�����س��ح��ي��ة  التعليمة 
وغ���ريه���ا م���ن امل�����س��اري��ع ال���رائ���دة 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
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اتفاقيات

ت��ع��اون  مت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة 
العربية  واملجموعة  البيت  اآل  جامعة  ب��ن  م�شرتك 

للتعليم والتدريب ممثلة باأكادميية الفي�شل العاملية, وذلك يف جمال 
تنفذها  التي  للربامج  البيت  اآل  جامعة  من  تدري�س  هيئة  باأع�شاء  اال�شتعانة 

املجموعة العربية للتعليم والتدريب مع اجلامعات ال�شعودية.

اآل البيت الدكتور نبيل �شواقفة وعن املجموعة العربية للتعليم  ووقع االتفاقية عن جامعة 
والتدريب املدير التنفيذي للمجموعة الدكتور با�شم ال�شرايرة .

ومما يجدر االإ�شارة اإليه باأن اجلامعة وقعت العديد من االتفاقيات مع املجموعة العربية 
التدريب والتعليم وطرح برامج ماج�شتري م�شرتكة مع  للتعليم والتدريب يف جمال 

جامعة اأوهايو االأمريكية.
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تعاون اجلامعة مع املجتمع املحلي

 ���س��م��ن امل����ب����ادرات ال��ت��ي 
البيت  اآل  جامعة  اأطلقتها 
خالل �سهر رم�سان الف�سيل 
بالتعاون مع املجتمع املحلي 
قامت  املفرق  مافظة  يف 
اجل��ام��ع��ة ب��ت��وزي��ع ط��رود 
الفقرية  الأ�سر  على  اخلري 
وامل��ح��ت��اج��ة والأي���ت���ام يف 
ج��م��ع��ي��ة رع���اي���ة وك��اف��ل 

اليتيم يف املفرق.

الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س 
رعايته  خ��الل  اأك���د  �سواقفة  نبيل 
اأن���ه و�سمن  ح��ف��ل ت��وزي��ع ال��ط��رود 
النفتاح  اجلامعة  ور�سالة  اأه��داف 
على خمتلف �سرائح املجتمع املحلي 
اأمكن من اخلدمات  ما  كل  وتقدمي 
مبثل  خا�سة  الالزمة  وامل�ساعدات 
ه����ذا ال�����س��ه��ر ال���ك���رمي. ح��ر���س��ت 
اجلامعة على توزيع طرود من املواد 
التموينية لالأ�سر املعوزة من خمتلف 

اآل البيت توزع طرود اخلري على اأ�ضر الأيتام
 يف حمافظة املفرق

يف  للم�ساهمة  املحافظة  مناطق 
العائالت  ل��ه��ذه  امل�����س��اع��دة  ت��ق��دمي 
املعي�سية  اأو����س���اع���ه���م  ل��ت��ح�����س��ني 
اجلامعة  ب��اأن  مبينا  والقت�سادية، 
من  اخل����ريي  ال��ع��م��ل  يف  م�ستمرة 
خالل التن�سيق والتعاون مع الهيئات 
املحافظة  يف  والتطوعية  اخلريية 
مب����ا ي�����س��م��ن حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا 
الإن�سانية على ار�س الواقع واإي�سال 

امل�ساعدات اإلى الفئات امل�ستحقة.

وبني مدير املركز الثقايف الإ�سالمي 
يف اجلامعة الدكتور جهاد ال�سرفات 
ح�سنة  �سنة  ا�ستنت  اجلامعة  اأن 
تكون  اأن  على  احل��ر���س  يف  تتمثل 
لت�ساركه  املجتمع  نب�س  من  قريبة 
وت�سعى يف خدمته  همومه وق�ساياه 
ومد يد العون لأبنائه يف كافة ال�سعد 
اخلريي  املجال  ومنها  وامل��ج��الت، 
ر�سالتها  م��ن  انطالقا  والإن�����س��اين 
احل�����س��اري��ة  ودوره������ا الإن�����س��اين  
جاللة  بانيها  اختطه  الذي   النبيل 

امللك احل�سني رحمه اهلل، ومعززها 
اأيده  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
مي�سي  هداية   م�سعل  لتكون  اهلل، 

على نهجها الآخرون.

مو�سى  ال�سيد  اأ���س��اد  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�سديفات رئي�س جمعية رعاية كافل 
مببادرة  املفرق  حمافظة  يف  اليتيم 
تقدمي  يف  بدورها  منوهًا  اجلامعة 
يف  واملوؤ�س�سات  للجمعيات  الدعم 
حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق وال��ن��ه��و���س بها 
يومًا  تتواَن  مل  اجلامعة  اأن  موؤكدًا 
عن خدمة ق�سايا املواطنني وخدمة 
وخا�سة  املحلي،  املجتمع  موؤ�س�سات 
وال��ن��ه��و���س  ال��ي��ت��ي��م  ك��اف��ل  جمعية 
بجانب  للوقوف  اخل���ريي  ب��دوره��ا 

الأيتام واملحتاجني.

اخلري  ط��رود  ت��وزي��ع   حفل  وح�سر 
نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ها�سم 
امل�ساعيد ومدير تنمية املفرق ال�سيد 

عادل كنعان.
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تعاون اجلامعة مع املجتمع املحلي

اآل  رع���ى رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  البيت 
نبيل �سواقفة حفل تخريج 
الطلبة الفائزين مب�سابقات 
ح��ف��ظ ال����ق����راآن ال��ك��رمي 
املحلي  املجتمع  اأب��ن��اء  م��ن 
والذي نظمه املركز الثقايف 

الإ�سالمي باجلامعة. 

وب����ني م���دي���ر امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف 
الدكتور  اجلامعة  يف  الإ�سالمي 
ج���ه���اد ال�����س��رف��ات ب�����اأن ه��ذه 
اجلامعة  اأقامتها  التي  امل�سابقة 
ت�سجيع  ب�سرورة  اإمي��ان��ًا  تاأتي 
الهتمام  على  الطلبة  اأبنائنا 
البلد  هذا  يف  تعالى  اهلل  بكتاب 
بهويته  يعتز  ال���ذي  الها�سمي 
ر�سالة  عن  ويدافع  الإ�سالمية 

اآل البيت حتتفل بتخريج طلبة حفظ القراآن الكرمي 
من اأبناء املجتمع املحلي

ب��اأن  مبينًا  ال�سمحة  الإ���س��الم 
هذه املبادرة من رئا�سة اجلامعة 
املفرق  مافظة  اأبناء  خلدمة 
املبادرات  من  العديد  �سمن  هي 
خالل  اأطلقتها  التي  الكرمية 

�سهر رم�سان املبارك.

وقام الدكتور ال�سواقفة بح�سور 
الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب 
اجلوائز  بتوزيع  املجايل  جهاد 
بهذه  الفائزين  على  التقديرية 
 38 ع��دده��م  والبالغ  امل�سابقة 
مت�سابق   200 اأ���س��ل  م��ن  طالبًا 
ال���ق���راآن  ت��ن��اف�����س��وا يف ح��ف��ظ 
م�ستويات  خم�سة  �سمن  الكرمي 

حيث فاز :

القراآن  حلفظ  الأول  بامل�ستوى 
الكرمي كاماًل الطالبة �سرى علي 

العبا�س.

 امل�ستوى الثاين: حلفظ  ع�سرين

ممد  اإبراهيم  الطالب  ج��زءًا 
احل�سباأن 

خم�سة  حلفظ  الثالث  امل�ستوى 
ع�سر جزءًا الطالب رعد ممد 

الروا�سدة

ع�سرة  حلفظ  ال��راب��ع  امل�ستوى 
�سالح  اأم���اين  الطالبة  اأج���زاء 

قازان

امل�ستوى اخلام�س حلفظ خم�سة 
اأجزاء خم�سة طالب وهم: 

ر�سا ممد العلي

بيان مرزوق امل�ساقبة 

رزان عليان امل�ساقبة 

عبد الرحمن اأجمد القطي�س 

لني ب�سام الزعاترة 
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تعيينات 

جمل�س اأمناء جامعة اآل البيت يقرر تعيني الأ�ستاذ 
الدكتور نا�سر اخلوالدة نائبا لرئي�س اجلامعة 

نائبًا  اخلوالده  نا�سر   الدكتور  الأ�ستاذ  تعيني  الأمناء  جمل�س  قرر 
والدكتور  الن�سانية،  الكليات  ل�سوؤون  البيت  اآل  جامعة  لرئي�س 
يف  نربا�سكا  جامعة  من  الدكتوراه  �سهادة  على  حا�سال  اخلوالدة 
الوليات املتحدة الأمريكية عام 1997 يف تخ�س�س العلوم الرتبوية 
الريموك  الأردنية، وجامعة  تدري�س يف اجلامعة  وعمل ع�سو هيئة 
وجامعة العلوم الإ�سالمية العاملية، وجامعة الإمارات العربية املتحدة.
 كما عمل مديرا للرتبية العملية ورئي�سا لق�سم املناهج والتدري�س يف 
للدرا�سات الإن�سانية والرتبوية، ومديرا  اجلامعة الأردنية. وعميدا 

ملركز اجلودة وتطوير الأداء يف جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية.
عام  اليمن  يف  والتعليم  الرتبية  لوزير  م�ست�سارا  اخلوالدة   وعمل 

1999م -2000م
املاج�ستري  من ر�سائل  على عدد  اخل��وال��دة  ال��دك��ت��ور   واأ���س��رف 
والدكتوراه، وله 36 بحثا علميا من�سورا والعديد من الكتب اجلامعية 

املحكمة.

جتديد تعيني الأ�ستاذ الدكتور ها�سم امل�ساعيد نائبا لرئي�س اجلامعة
لرئي�س  نائبا  امل�ساعيد  ها�سم  الدكتور  الأ�ستاذ  تعيني  جتديد  مت 

جامعة اآل البيت ملدة ثالث �سنوات. 
الهند�سة  يف  ال��دك��ت��وراه   درج��ة  على  حا�سل  امل�ساعيد  والدكتور 
املدنية عام 1990 من جامعة بريدو يف اأمريكا ودرجة  املاج�ستري 
يف الهند�سة املدنية من جامعة الريموك، ودرجة البكالوريو�س يف 

الهند�سة املدنية من اجلامعة الأردنية عام 1982م .
 وعمل الدكتور امل�ساعيد يف العديد من املواقع الأكادميية والإدارية 
حيث عمل يف جامعة العلوم والتكنولوجيا منذ عام 1986م وعمل 
اإلى  2006م  من  الفرتة  خالل  عمل  كما  الها�سمية،  اجلامعة  يف 

2008م مديرا عاما لهيئة تنظيم قطاع النقل العام.
وللدكتور امل�ساعيد العديد من الأبحاث واملوؤلفات العلمية فقد ن�سر 
دولية  وموؤمترات  عاملية  جمالت  يف  علميا  بحثا   )70( من  اأك��رث 

وا�سرف على اأكرث من )20( ر�سالة دكتوراه و ماج�ستري.
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والتي ت�سدرها  العاملية لالختبارات  ال�سبكة  اأبو �سعيليك ع�سوا يف  الدكتور علي فرحان  مت اختيار   <

موؤ�س�سة APA الأمريكية.
OFNIcysP وجاء هذا الت�سنيف بناء على الأبحاث العاملية املن�سورة للدكتور اأبو �سعيليك وامل�سنفة يف
وكان الدكتور اأبو �سعيليك قد ن�سر جمموعة من الأبحاث يف جمال تعليم اللغة الجنليزية باحلا�سوب يف 
عدد من املجالت العاملية امل�سنفة مثل جملة جمعية الحتاد الأوروبي لتعليم اللغات باحلا�سوب وجملة 
اجلمعية الأمريكية للتدري�س باحلا�سوب وجملة كول الربيطانية وجملة جمعية مدر�سي اللغة الجنليزية 

باحلا�سوب باليابان.

> بدعوة من وزارة الأوقاف املغربية �سارك الدكتور حممد خمتار املفتي  اأ�ستاذ ال�سريعة يف جامعة اآل 
البيت وع�سو املجل�س العلمي لل�سادة الأ�سراف يف نفحات الدرو�س احل�سنية الرم�سانية التي عقدت يف 
رحاب الق�سر امللكي يف  الرباط. واجلدير بالذكر ان الدرو�س احل�سنية يف املغرب ت�ستقطب العديد من 
علماء الفقه  والفكر الإ�سالمي من �ستى اأنحاء العامل كما تعد هذه الدرو�س موؤمترا عامليا جتمع خرية 

علماء الأمة يف غرة �سهر القراآن.

> �سارك الدكتور من�سور نزال الزبون من كلية العلوم الرتبوية يف امللتقى العلمي الدويل الثاين ملخترب 

تقومي برامج الن�ساطات البدنية والريا�سية والذي عقد يف اجلزائر يف الفرتة ما بني 2010-27-26

> �سارك الدكتور عليان اجلالودي مدير وحدة الدرا�سات الُعمانية يف اجلامعة  يف الندوة التي اأقيمت يف 
�سلطنة ُعمان حتت عنوان : “ندوة كرا�سي جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم العلمية واإ�سهاماتها 
ال�سلطان  وجامعة  الُعمانية  العايل  التعليم  وزارة  من  بدعوة  عقدت  الإن�سانية” التي  املعرفة  تنمية  يف 
بورقة  اجلالودي  الدكتور  الثاين)نوفمرب(احلايل(.و�سارك  ت�سرين   /3-1( من   الفرتة  خالل  قابو�س 
فيها  ُعمان” تناول  الدرا�سات احل�سارية عن  ت�سجيع  ودورها يف  الُعمانية  الدرا�سات  “وحدة  عنوانها: 

اأهداف الوحدة واأن�سطتها البحثية يف تنظيم امللتقيات العلمية عن �سلطنة ُعمان ما�سيًا وحا�سرًا
 

م�شاركات علمية

> �سارك الأ�ستاذ الدكتور عقاب ربيع عميد كلية العلوم يف موؤمتر )احل�سبان الك�سري 

وتطبيقاته( والذي عقد يف ا�سبانيا يف الفرتة ما بني 2010-10-18

> مت اختيار البحث املقدم من الدكتور �سامل العون رئي�س ق�سم اإدارة الأعمال يف كلية اإدارة 

املال والأعمال باجلامعة من قبل Emerald LiteratiNetwork من اأف�سل ثالثة اأبحاث 
 )Exploring sales advertising in the housing market in بعنوان   2009 لعام 
 International Journal of Housing Markets and  )Jordanواملن�سور يف جملة 
بالأبحاث  تعنى  وهي جملة  العلمي  للن�سر    Emerald  دار  )Analysisال�سادرة عن 

العلمية العاملية.
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الدكتور ا�سماعيل عبابنة 
عميدًا لكلية احل�سني 

بن عبد هلل لتكنولوجيا 
املعلومات.

الدكتور علي اأبو غنيمة 
عميدًا لكلية الهند�سة.

الدكتور حممد �سمريان 
عميدًا للمعهد العايل 
للدرا�سات الإ�سالمية.

الدكتور عيد اأحمداحل�سبان 
عميدًا لكلية القانون .

الدكتور خليل حجاج 
عميدًا ل�سوؤون الطلبة.

 

الدكتور رجب اأبو احلالوة 
عميدًا للدرا�سات العليا.

الدكتور ح�سن ط�سطو�س 
عميدًا للبحث العلمي.

الدكتور عقاب ربيع عميدًا 
لكلية العلوم.

الدكتور حممد الزغول 
عميدًا لكلية ال�سريعة.

الدكتور رافع �سناق 
عميدًا ملعهد علوم الأر�س 

والبيئة.

قرارات جمل�س اأمناء اجلامعة

جمل�س اأمناء »اجلامعة« يجري ت�سكيالت اأكادميية للعام اجلامعي 2011-2010

جمل�س اأمناء اجلامعة  يوافق على اإجراءت�سكيالت اأكادميية يف اجلامعة  �سملت 
 عمداء الكل��������������يات وامل�����عاهد وعلى النحو التايل:
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قرارات جمل�س العمداء

نقل  على  املوافقة  املجل�س  ق��رر 
عبد  ح�سن  عطا  �سامي  الدكتور 
يف  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  الرحمن، 
ق�سم اأ�سول الدين بكلية ال�سريعة 
من الفئة )ب ( اإلى الفئة ) اأ ( 

�سمن رتبة اأ�ستاذ م�ساعد

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
ق��ي�����س احمد  امل���در����س  ن��ق��ل 
الفئة  م��ن   ، الزعبي  عو�س 
رتبة  �سمن  )اأ(  اإل��ى  )ب( 
الريا�سيات  ق�سم  مدر�س يف 

بكلية العلوم

املوافقة على  املجل�س  قرر 
عبد  ه��اين  ال��دك��ت��ور  نقل 
ال���ك���رمي اخ���و ار���س��ي��ده ، 
الأ�ستاذ امل�ساعد يف معهد 
الفئة  م��ن  احل��ك��م��ة  ب��ي��ت 
)ب( اإلى الفئة )اأ( �سمن 

رتبة اأ�ستاذ م�ساعد

املوافقة  املجل�س  قرر 
ع��ل��ى ن��ق��ل ال��دك��ت��ور 
�سعود  اإبراهيم  علي 
ع���ج���ني، الأ����س���ت���اذ 
ق�سم  يف  امل�����س��اع��د 
بكلية  ال��دي��ن  اأ���س��ول 
الفقهية  ال��درا���س��ات 

والقانونية ، من الفئة )ب( اإلى 
اأ�ستاذ  رتبة  �سمن  )اأ(  الفئة 

م�ساعد

الدكتور  نقل  على  املوافقة  املجل�س  ق��رر 
الأ�ستاذ   ، ال�سوفاين  علي  خالد  اهلل  عبد 
القانونية  ال��درا���س��ات  ق�سم  يف  امل�ساعد 
من  والقانونية  الفقهية  الدرا�سات  بكلية 
رتبة  �سمن  )اأ(  الفئة  اإل��ى  )ب(  الفئة 

اأ�ستاذ م�ساعد .
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ق�����رر امل��ج��ل�����س امل���واف���ق���ة 
معاذ  ال��دك��ت��ور  تعيني  على 
)تخ�س�س  العقيلي  نا�سر 
ري���ا����س���ي���ات ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة( 
براتب  متفرغَا  حم��ا���س��رًا 
ق�سم  يف  م�����س��اع��د  اأ���س��ت��اذ 

الريا�سيات بكلية العلوم.

ق�����رر امل��ج��ل�����س امل���واف���ق���ة 
ن��ق��ل امل���در����س عمر  ع��ل��ى 
ع��ب��د ال���رح���م���ن ���س��ل��ي��م��ان 
ال���زي���ود، م��ن ال��ف��ئ��ة )ب( 
رتبة  �سمن  ال��ف��ئ��ة)اأ(  اإل��ى 
م���در����س يف ق�����س��م ال��ع��ل��وم 

احلياتية بكلية العلوم.

املوافقة على  املجل�س  قرر 
ت��ع��ي��ني ال���دك���ت���ور ج��م��ال 
احلا�سل  النعيمي  ط��الل 
ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراه 
اخل���ا����س  ال����ق����ان����ون  يف 
)امللكية الفكرية والتجارة 
جامعة  من   ) اللكرتونية 
ف��رن�����س��ا،  يف  م��ون��ب��ل��ي��ي��ه 

اأ�ستاذا م�ساعدًا يف كلية القانون.

على  املوافقة  املجل�س  ق��رر 
عايد  �سالح  امل��در���س  نقل 
الفئة  من  اخلوالدة،  احمد 
�سمن  الفئة)اأ(  اإلى  )ب( 
ق�����س��م  م����در�����س يف  رت���ب���ة 

الفيزياء بكلية العلوم.

قرارات جمل�س العمداء

عالء  املدر�س  نقل  على  املوافقة  املجل�س  قرر 
اإلى  )ب(  الفئة  من  املومني،  عليان  لطفي 
الفئة )اأ( �سمن رتبة مدر�س يف ق�سم الفيزياء 

بكلية العلوم.
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الدكتور  تعيني  على  املوافقة 
حم��م��د ع��ي�����س��ى ج�����رادات 
املعلومات  )دكتوراه يف نظم 
متفرغًا  حما�سرًا  الإدارية( 
يف  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  ب��رات��ب 
بكلية  املعلومات  نظم  ق�سم 
الأمري احل�سني بن عبد اهلل 

لتكنولوجيا املعلومات.

قرر املجل�س املوافقة على حتويل 
احمد  اب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  تعيني 
ع��ل��ي ب��ن��ي ي��ا���س��ني ، امل��ح��ا���س��ر 
الأر���س  علوم  معهد  يف  املتفرغ 

والبيئة اإلى رتبه اأ�ستاذ م�ساعد

ق���رر امل��ج��ل�����س امل��واف��ق��ة على  
العزام   علي  اأمني  الدكتور  تعيني 
)دك����ت����وراه ع��ل��وم ���س��ي��ا���س��ي��ة(، 
اأ�ستاذ  براتب  متفرغًا  حما�سرًا 

م�ساعد يف معهد بيت احلكمة.

قرر املجل�س املوافقة على  تعيني 
ال�����س��الم �سالمه  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
اخل�����وال�����ده )دك�����ت�����وراه ع��ل��وم 
متفرغًا  حما�سرًا   ، �سيا�سية( 
معهد  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  براتب 

بيت احلكمة.

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
حمود  الدكتور  تعيني  حتويل 
 ، العليمات  مر�سد  حممد 
ق�سم  يف  املتفرغ  املحا�سر 
بكلية  وال��ت��دري�����س  امل��ن��اه��ج 
ال��ع��ل��وم ال��رتب��وي��ة اإل���ى رتبة 
اأ�ستاذ م�ساعد ، اعتبارا من 

تاريخ 2010/9/13.

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
وفاء  الدكتورة  تعيني  حتويل 
منر مهنا ، املحا�سر املتفرغ 
والتدري�س  املناهج  ق�سم  يف 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��رتب��وي��ة 
 ، م�ساعد  اأ�ستاذ  رتبة  اإل��ى 
ت��اري��خ �سدور  اع��ت��ب��ارًا م��ن 
قرار جمل�س العمداء بتاريخ 

2010/8/30م  .

قرارات جمل�س العمداء
على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
كوثر  الدكتورة  تعيني  حتويل 
 ، احلراح�سة  مو�سى  عبود 
ق�سم  يف  املتفرغ  املحا�سر 
بكلية  وال��ت��دري�����س  امل��ن��اه��ج 
ال��ع��ل��وم ال��رتب��وي��ة اإل���ى رتبة 
اأ�ستاذ م�ساعد ، اعتبارا من 

تاريخ 2010/9/13  .

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
حت���وي���ل ت��ع��ي��ني ال���دك���ت���ورة 
ال�سديفات  ح��ام��د  جومانه 
ق�سم  يف  املتفرغ  املحا�سر   ،
بكلية  وال��ت��دري�����س  امل��ن��اه��ج 
ال��ع��ل��وم ال��رتب��وي��ة اإل���ى رتبة 
اأ�ستاذ م�ساعد ، اعتبارا من 

تاريخ 2010/9/13 
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ق���رر امل��ج��ل�����س امل��واف��ق��ة 
الدكتور  تعيني  حتويل  على 
الب�ستاوي  ون�س  �سعد  حممد 
كلية  يف  امل��ت��ف��رغ  امل��ح��ا���س��ر 
الأمرية �سلمى بنت عبد اهلل 
اأ�ستاذ  رتبة  اإل��ى  للتمري�س 

م�ساعد، 

قرر املجل�س املوافقة على 
حممد  رائ��د  الدكتور  تعيني 
الكيمياء  تخ�س�س  ب��ن��ات 
الفيزيائية حما�سرا متفرغا 
يف  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  ب��رات��ب 

ق�سم الكيمياء بكلية العلوم.

تعيني  على  املوافقة  املجل�س  قرر 
اأك����رم �سامية  ري��ا���س  ال��دك��ت��ور 
ق�سم  يف  امل�����س��ارك  الأ���س��ت��اذ   ،
 ، ال��ريم��وك  جامعة  يف  الكيمياء 
اأ�ستاذًا م�ساركًا يف ق�سم الكيمياء 
ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ل��ق�����س��اء اإج����ازة 
للعام  له  املمنوحة  العلمي  التفرغ 

اجلامعي 2011/2010م.

تعيني  على  املوافقة  املجل�س  قرر 
�سامل  حممد  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
املعاين، اأ�ستاذا يف ق�سم العمارة 

بكلية الهند�سة.

قرر املجل�س املوافقة على 
حامت  الدكتور  تعيني  تعديل 
���س��ال��ح حم��م��ود ال���ودي���ان، 
يف  م�ساركًا  اأ�ستاذًا  لي�سبح 
ق�سم الفيزياء بكلية العلوم. 

قرر املجل�س املوافقة على 
تعيني الدكتور عبد اهلل طراد 
تخ�س�س  ال���ف���واز  ���س��وف��ان 
للمياه  البيئية  والعلوم  بيئة 
متفرغا  حم��ا���س��را  ال��ع��ذب��ة 
يف  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  ب��رات��ب 
بكلية  احلياتية  العلوم  ق�سم 

العلوم،

قرارات جمل�س العمداء

 قرر املجل�س املوافقة على تعيني ال�سيدة عبري 
مدرب   ( بوظيفة   ، �سديفات  ار�سيد  حممد 

تربية عملية ( يف كلية العلوم الرتبوية 
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ترقيات

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
غ�سان  هند  الدكتورة  ترقية 
اأ�ستاذ  رتبة  من  ال�سعر  اأب��و 
م�سارك اإلى رتبة اأ�ستاذ ، يف 
الآداب  بكلية  التاريخ  ق�سم 

والعلوم الإن�سانية

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
ترقية الدكتور حارث حممد 
رتبة  م��ن  العي�سى  ���س��الم��ة 
رتبة  اإل���ى  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ 
ق�سم  يف  م�����س��ارك،  اأ���س��ت��اذ 
كلية  يف  واأ����س���ول���ه  ال��ف��ق��ه 

ال�سريعة.

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
اأحمد حممد  الدكتور  ترقية 
�سليم اأبو بكر من رتبة اأ�ستاذ 
اأ���س��ت��اذ  رت��ب��ة  اإل���ى  م�ساعد 
اللغة  ق�����س��م  يف  م�����س��ارك، 
الآداب  بكلية  الجن��ل��ي��زي��ة 

والعلوم الإن�سانية.

ترقية  على  املوافقة  املجل�س  قرر 
الدكتور اأحمد اأبو �سليم، من رتبة 
اأ�ستاذ  رتبة   الى  م�ساعد  ا�ستاذ 
الريا�سيات  ق�سم  يف  م�����س��ارك 

بكلية العلوم.

على  املوافقة  املجل�س  ق��رر 
ترقية الدكتور  جمعه حممود 
رتبة  م��ن    ، ع��ب��اد  م�سطفى 
اأ�ستاذ م�ساعد اإلى رتبة اأ�ستاذ 
م�����س��ارك يف ق�����س��م ال��ت��م��وي��ل 
املال  اإدارة  بكلية  وامل�سارف 

والأعمال.

ق���رر امل��ج��ل�����س امل��واف��ق��ة على 
ترقية الدكتور  حممد �سليمان 
جم��ل��ي ب��ن��ي خ��ال��د  م��ن رتبة 
اأ�ستاذ م�ساعد اإلى رتبة اأ�ستاذ 
الإدارة  ق�����س��م  يف  م�������س���ارك 
الرتبوية والأ�سول بكلية العلوم 

الرتبوية.

قرر املجل�س املوافقة على ترقية 
من�سي  حممود  كمال  ال��دك��ت��ور 
اإل��ى  اأ���س��ت��اذ م�ساعد  رت��ب��ة  م��ن 
ق�سم  يف  م�سارك  اأ�ستاذ  رتبة 

العلوم احلياتية بكلية العلوم. 

ق����رر امل��ج��ل�����س امل���واف���ق���ة على 
�سليمان  ماأمون  الدكتور  ترقية 
ال��رب��اب��ع��ة ،  م��ن رت��ب��ة اأ���س��ت��اذ 
م�ساعد اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك 
يف ق�سم احلا�سوب بكلية الأمري 
احل�سني بن عبد اهلل لتكنولوجيا 

املعلومات. 


