
كلمة رئي�س التحرير

احتفاالت بعيد ميالد القائد

اجتماع جمل�س االمناء

تعزيز التعاون االكادميي والثقايف

ندوات وحما�ضرات وور�س عمل

من اأخبار اجلامعة

اتفاقيات

م�ضاركات علمية

قرارات جمل�س العمداء

ترقيات

دعوة للم�ضاركة

1

2

4

7

24

40

48

52

55

59

60

7

24

الدكتور نبيل �ضواقفة

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

م�ضاريع قيد االجناز يف عهد جاللة امللك

عبداهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم يف اجلامعة

عام 2009 - 2010

48

9

ي�ضرين مع �ضدور هذا العدد من جملة 

الزهراء وقد احتفلت اجلامعة بالعديد 

املنا�ضبات الوطنية و�ضهدت العديد  من 

التي  الهامة  وال��زي��ارات  الن�ضاطات  من 

اأ���ض��ه��م��ت يف ت��ف��ع��ي��ل احل������راك ال��ث��ق��ايف 

والعلمي باجلامعة. 

ك��م��ا مت اإق�����رار اخل��ط��ة االإ���ض��رات��ي��ج��ي��ة 

ل��ل��ج��ام��ع��ة ل����الأع����وام ال���ق���ادم���ة، ب��ه��دف 

واالإداري  االأكادميي  بامل�ضتوى  االرتقاء 

، وذلك من خالل و�ضع خطة تنفيذية 

وا�ضحة املعامل من حيث البعدين املايل 

االأولويات تطوير  �ضلم  والزمني، وعلى 

امل�ضتقبلية  وامل�����ض��اري��ع  التحتية  البنية 

يف اجل��ام��ع��ة، م��ث��ل جم��م��ع ال��ن�����ض��اط��ات 

التحتية  البنية  اأّم��ا  واملكتبة،  الطالبية 

ون��ظ��راً  الطالبية،  ب��اخل��دم��ات  املتعلقة 

توجه  فهناك  للجامعة  امل���ايل  للو�ضع 

اال�ضتثمار  لتفعيل  اجلامعة  اإدارة  لدى 

من خالل امل�ضاركة مع القطاع اخلا�س 

وذلك عن طريق التاأجري وي�ضمل ذلك 

وال�ضكنات  التجارية،  واالأ�ضواق  املطاعم 

واملدر�ضة النموذجية.

�ضيتم  االأك��ادمي��ي  بالبعد  يتعلق  وفيما 

ا����ض���ت���ح���داث ك���ل���ي���ة ال���ه���ن���د����ض���ة وال���ت���ي 

���ض��ي��ب��داأ ال��ت��دري�����س ف��ي��ه��ا اع���ت���ب���اراً من 

ثالثة  و�ضت�ضم  القادم،  الدرا�ضي  العام 

تخ�ض�ضات؛ تخ�ض�س العمارة والهند�ضة 

اإىل  اإ���ض��اف��ة  امل�ضاحة،  وهند�ضة  املدنية 

مّت  املوجودة، فقد  الكليات  هيكلة بع�س 

ا�ضتحداث كلية للقانون وكلية لل�ضريعة، 

تتنا�ضب  اأخ��رى  تخ�ض�ضات  وا�ضتحداث 

م����ع ح���اج���ة امل��ج��ت��م��ع و�����ض����وق ال��ع��م��ل، 

االإ�ضالمي  االقت�ضاد  تخ�ض�ضات  مثل 

وال����رب����ي����ة االإ�����ض����الم����ي����ة، وال���ت���ط���وي���ر 

االأكادميي بطبيعته ياأخذ بعني االعتبار 

حتقيق معايري االعتماد، ويتم ذلك من 

خ���الل اخل��ط��ة ال��درا���ض��ي��ة واال���ض��ت��م��رار 

اجلامعة  بداأتها  التي  االبتعاث  بخطة 

املوفدين  ع��دد  بلغ  حيث  املا�ضي،  العام 

63 طالباً. 
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الجامعة تحتفل بعيد ميالد جاللة القائد حفظه اهلل ورعاه

احتفاالت بعيد ميالد القائد

احتفاًء بعيد ميالد ح�ضرة �ضاحب اجلاللة 

الها�ضمي���ة املل���ك عب���د اهلل الث���اين اب���ن احل�ضني 

املعظم حفظه اهلل ورعاه وت�ضلم جاللته �ضلطاته 

الد�ضتوري���ة. رعى رئي����س اجلامعة الدكتور نبيل 

�ضواقف���ة بح�ض���ور حماف���ظ املف���رق ال�ضي���د علي 

الن���زال والدكت���ور كلي���ب الف���واز ع�ض���و جمل����س 

اأمن���اء جامع���ة اآل البي���ت احتف���ال اجلامعة بهذه 

املنا�ضب���ة الغالي���ة وال���ذي نظمت���ه عم���ادة �ض���وؤون 

الطلبة باجلامعة.

واألقى رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة 

كلم���ة قال فيها: بعيد ميالد القائد، ننظر ما مّت 

حتقيق���ه بع���ون اهلل وف�ضل���ه فنحم���ده �ضبحان���ه 

وتع���اىل ونرنو باأب�ضارنا اإىل االأمام فيمالأ االأمل 

النفو����س ثق���ة بعلو الهمة و�ض���دق العزم للم�ضي 

قدما نحو حتقيق االأه���داف الكبرية والتطلعات 

العظيمة على م�ضتوى الوطن واالأمة.

وق���ال: ياأت���ي ي���وم مي���الد القائ���د يف كل ع���ام 

ليوؤك���د دميوم���ة امل�ض���رية اخلرية املبارك���ة لتقدم 

الوطن ونه�ضته وازده���اره، م�ضرية القائد الذي 

يحم���ل هم���وم االأم���ة ويتعامل م���ع ق�ضاياها بكل 

�ض���دق وفاعلي���ة ويعم���ل عل���ى النهو�س ب���االأردن 

ليك���ون منوذج���ا للتنمية على خمتل���ف االأ�ضعدة 

االقت�ضادية واالجتماعية وال�ضيا�ضية والتعليمية 

يف اإطار من املحافظة على ثوابت االأمة، واالنفتاح 

عل���ى اجنازات الع�ضر، يف ظل روؤية ملكية �ضامية 

االجن���ازات  م�ضتذكري���ن  دوؤوب.  وعم���ل  واعي���ة 

�ضاح���ب  ي���دي  عل���ى  حتقق���ت  الت���ي  العظيم���ة 

اجلالل���ة لتحقي���ق احلي���اة الف�ضل���ى للمواطنني 

والنهو�س بالوطن على اأعلى امل�ضتويات.

االأغ���اين  م���ن  العدي���د  االحتف���ال  وتخل���ل 

الوطني���ة وال�ضعبية الت���ي عّبت عن حب الوطن 

ك���ورال  فرق���ة  قدمته���ا  الها�ضمي���ة  والقي���ادة 

اجلامع���ة، كم���ا األق���ى الدكتور اأحم���د احلراح�ضة 

ق�ضي���دة بعنوان »ج���ادك الغيث« ع���ّبت عن حب 

الوطن والقيادة الها�ضمية.

وق���ام الدكت���ور ال�ضواقف���ة بتوزي���ع اجلوائ���ز 

وال�ضه���ادات عل���ى الطلب���ة املتمييزي���ن باجلامعة 

بهذه املنا�ضبة العزيزة.

اجلامع���ة  رئي����س  ن���واب  االحتف���ال  وح�ض���ر 

الدكتور جه���اد املجايل والدكتور ها�ضم امل�ضاعيد 

ورئي����س بلدية املفرق الدكتور عبد اهلل العرقان، 

وعمي���د �ض���وؤون الطلب���ة الدكت���ور عل���ي عليم���ات 

التدري����س  هيئ���ة  اأع�ض���اء  م���ن  غف���ري  وجم���ع 

والطلبة.

رئي�س الجامعة: ياأتي يوم ميالد القائد في كل عام ليوؤكد ديمومة الم�سيرة الخيرة المباركة

لتقدم الوطن ونه�سته وازدهاره
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احتفاالت بعيد ميالد القائد

وزير الداخلية:يرعى احتفال محافظة المفرق بعيد ميالد جاللة الملك 
المعظم في جامعة اآل البيت 

رع���ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء، وزي���ر الداخلية 

اأقامته  نايف القا�ضي االحتفال الكبري الذي 

حمافظة املفرق بعيد ميالد جاللة امللك عبد 

يف  الد�ضتورية  �ضلطاته  وت�ضلمه  ال��ث��اين  اهلل 

مدرج احل�ضني بن علي يف جامعة اآل البيت.

واأل���ق���ى حم��اف��ظ امل���ف���رق ع��ل��ي ال���ن���زال يف 

االح���ت���ف���ال ك��ل��م��ة ق����ال ف��ي��ه��ا اإن م���ا ت�����ض��ه��ده 

وج��ذب  التنمية  عجلة  يف  ت�ضارع  م��ن  اململكة 

لال�ضتثمارات الهامة رغم التحديات الكبرية 

ال���ت���ي ت���واج���ه االأم�����ة م���ا ك����ان ل��ي��ت��ح��ق��ق ل��وال 

يقودها  التي  والبناء  والعطاء  اخلري  م�ضرية 

ج��الل��ة امل��ل��ك امل��ع��زز ال���ذي جت���ري يف ع��روق��ه 

دماء الطهر النبوي ال�ضريف.

ال��ت��ي  اإىل االجن��������ازات  ال����ن����زال  وت���ط���رق 

حت��ق��ق��ت ل��ل��وط��ن م��ن��ذ ت����ويل ج���الل���ة امل��ل��ك 

�ضلطاته الد�ضتورية يف املحافظة واإىل املكارم 

ال��ه��ا���ض��م��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��و���ض��ع ب��اخل��دم��ات 

واإن�ضاء  وامل�ضت�ضفيات  والتعليمية  ال�ضحية 

�ضبكة من الطرق الدولية وا�ضتحداث منطقة 

فر�س  الإيجاد  التنموية  طالل  بن  احل�ضني 

حت�ضني  يف  ت�ضهم  لكي  املنطقة  الأب��ن��اء  عمل 

م�ضتوى معي�ضتهم.

وق������ال رئ���ي�������س ب���ل���دي���ة امل����ف����رق ال���ك���بى 

ال�����ض��ع��ب  اإن  ال���ع���رق���ان  اهلل  ع���ب���د  ال���دك���ت���ور 

مّت  م���ا  اإىل  وف���خ���ر  ب��ث��ق��ة  ي��ت��ط��ل��ع  االأردين 

م�����ض��رياً  االأردن  ت���اري���خ  يف  وك��ت��اب��ت��ه  اجن�����ازه 

الكرمي  العي�س  بتوفري  جاللته  ج��ه��ود  اإىل 

 وال�������ض���ك���ن ال�����ك�����رمي ل���ك���ل اأ������ض�����رة اأردن�����ي�����ة.

وا���ض��ت��م��ل االح��ت��ف��ال ال����ذي ح�����ض��ره م��دي��رو 

يف  ال�ضعبية  والفعاليات  الر�ضمية  ال��دوائ��ر 

امل��ح��اف��ظ��ة ورئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور نبيل 

ال�����ض��واق��ف��ة وط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ق�ضائد 

�ضعرية واأغان وطنية ودبكات �ضعبية ج�ضدت 

احل���ب وال����والء ل��ق��ائ��د ال��وط��ن ج��الل��ة امللك 

عبد اهلل الثاين املعظم.
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مجل�س اأمناء الجامعة يقر موازنة الجامعة البالغة 32 مليونًا و385 الف دينار وي�سادق على 

الت�سكيالت االكاديمية

عقد  الذي  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  ا�ضتعر�س 

اخلطة  الطراونة  فايز  الدكتور  دولة  برئا�ضة 

لالأعوام  اجلامعة  اأعدتها  التي  االإ�ضراتيجية 

باجلامعة  النهو�س  اأجل  من  2013/2008م 

وم�ضريتها التعليمية.

نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ا�ضتعر�س  حيث 

حماور  اأهم  االأمناء  جمل�س  اأمام  �ضواقفة 

لها  التنفيذية  واخلطة  االإ�ضراتيجية،  اخلطة 

والتي ركزت على التطوير امل�ضتمر للتخ�ض�ضات 

على  جديدة  برامج  وا�ضتحداث  والبامج 

العليا،  والدرا�ضات  البكالوريو�س  م�ضتوى 

الكليات  بع�س  هيكلة  اإعادة  اإىل  باالإ�ضافة 

احلالية  الدرا�ضية  اخلطط  وحتديث  واملعاهد 

ملواكبة تطورات التعليم ومتطلبات �ضوق العمل، 

وحو�ضبة  واخلا�س  العام  االعتماد  و�ضروط 

الداخلي  االبتعاث  باب  وفتح  امل�ضاقات  بع�س 

و28  موفداً   31 اإيفاد  مت  حيث  واخلارجي، 

اجلامعة  ورفد  االآن،   حتى  لالبتعاث  مر�ضحاً 

بالكوادر املدربة واملوؤهلة للنهو�س باجلامعة.

اخلطة  ركزت  العلمي  البحث  جمال  يف  اأما 

املراكز  دور  وتفعيل  اإن�ضاء  على  االإ�ضراتيجية 

ر�ضالة  املتخ�ض�ضة يف جماالت حتقيق  البحثية 

للمياه  اإقليمي  مركز  اإن�ضاء  مّت  حيث  اجلامعة، 

واملائية  الطبيعية  اجلافة  واملوارد  والبيئة 

من  الق�ضوى  اال�ضتفادة  اإىل  للو�ضول  ي�ضعى 

احللول  وتقدمي  املنطقة  يف  املحدودة  املوارد 

مركز  واإن�ضاء  املتفاقمة  املائية  اأزمتها  لتجاوز 

للطاقة ملعاجلة ق�ضايا الطاقة امللحة والركيز 

االإبداع  مركز  واإن�ضاء  املتجددة  الطاقة  على 

يف  الرائدة  البحثية  االأفكار  لتبنى  والتميز 

خمتلف احلقول وحتويلها اإىل م�ضروعات قابلة 

االإ�ضالمي  الراث  مركز  وتطوير  للتحقيق 

والعلمي  التاريخي  االإ�ضالمي  الراث  لتحقيق 

دور  وتفعيل  والعمراين،  واالجتماعي  والثقايف 

مركز درا�ضات العامل االإ�ضالمي الإجراء درا�ضات 

يف  االإ�ضالمي  العامل  عن  متخ�ض�ضة  وبحوث 

خمتلف املجاالت، وتطوير معهد الفلك وعلوم 

الف�ضاء لي�ضبح مركز اأبحاث اإقليمي.

ويف جمال خدمة املجتمع املحلي �ضمت اخلطة 

الدعم  وتقدمي  املحلي  املجتمع  تنمية  حمور 

والثقايف  واالجتماعي  احل�ضري  للتطوير 

من  املفرق  حمافظة  يف  املحلي  للمجتمع 

اإنتاجية  مفهوم  اإدخال  يف  امل�ضاهمة  خالل 

املنتجة  غري  ال�ضرائح  على  والركيز  املجتمع 

�ضوق  يف  التناف�س  على  قادرة  لت�ضبح  وتاأهيلها 

املهارات  يف  التدريبية  الدرا�ضات  وعقد  العمل 

املجتمع  الأبناء  واالإدارية  واللغوية  احلا�ضوبية 

واملادي  والفني  التقني  الدعم  وتقدمي  املحلي، 

حتقيق  يف  وامل�ضاهمة  املدين  املجتمع  ملوؤ�ض�ضات 

التنمية االقت�ضادية للمجتمع  واإجراء م�ضوحات 

مجلس امناء الجامعة
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مجلس امناء الجامعة

تفعيل  و  للمحافظة  واجتماعية  اقت�ضادية 

امل�ضاريع  بع�س  على  للعمل  اال�ضتثمار  �ضندوق 

من  القريبة  اجلامعة  مناطق  يف  اال�ضتثمارية 

مدينة املفرق باالإ�ضافة اإىل ذلك �ضملت اخلطة 

والفني  االإداري  التطوير  على  االإ�ضراتيجية 

للحرم  التحتية  البنية  وتطوير  اجلامعة  يف 

للطالب  اجلامعية  البيئة  وحمور  اجلامعي  

وتر�ضيخ  الطالب  �ضخ�ضية  �ضقل  خالل  من 

الدميقراطية  واملمار�ضات  ال�ضاحلة  املواطنة 

اإيجابياً  االإيجابية وتنمية عالقته  وال�ضلوكيات 

واالإدارية، كما  التدري�ضية  الهيئتني  اأع�ضاء  مع 

وتوفري  الطلبة  عدد  زيادة  على  اخلطة  ركزت 

بيئة جامعية منا�ضبة وا�ضتقطاب طلبة وافدين 

من خمتلف دول العامل.

الدكتور  دولة  االأمناء  جمل�س  رئي�س  واأ�ضاد 

فايز الطراونة باالإجنازات التي متت واخلطط 

�ضويتها  رفع  يف  واملتمثلة  للجامعة،  امل�ضتقبلية 

العلمية التعليمية ودعم البحث العلمي وخدمة 

على  املجل�س  حر�س  موؤكداً  املحلي  املجتمع 

لتحقيق  اأوجهه  بكافة  الالزم  الدعم  توفري 

اأهداف اجلامعة.

كما وقرر املجل�س اإجراء الت�ضكيالت االأكادميية 

باجلامعة وعلى النحو االآتي: 

- الدكتور جهاد املجايل نائبا لرئي�س اجلامعة 

لل�ضوؤون االإدارية واملالية

لكلية  عميدا  الزغول  حممد  الدكتور    -

الدرا�ضات الفقيهة والقانونية

- الدكتور فواز عبد احلق الزبون عميدا لكلية 

االآداب والعلوم االإن�ضانية.

باأعمال عميد  قائما  الرواجفة  الدكتور عمر   -

كلية االأمرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س.

باأعمال  قائما  ال�ضعر  اأبو  عواطف  الدكتورة   -

عميد كلية العلوم الربوية.

عميد  باأعمال  قائما  مقداد  حممد  الدكتور   -

معهد بيت احلكمة.

- الدكتور حنا �ضابات قائما باأعمال عميد معهد 

الفلك وعلوم الف�ضاء.

كما �ضادق املجل�س على موازنة اجلامعة البالغة 

وثالثمائة  مليونا  وثالثون  اثنان   )32،385(

وخم�س وثمانون ديناراً وبعجز بلغ )12( مليون 

دينار.

البنية  تطوير  م�ضاريع  على  املوازنة  وركزت 

التحتية للجامعة وخطة االإيفاد ودعم م�ضاريع 

البحث العلمي حيث مت ر�ضد مبلغ مليون دينار 

للبعثات العلمية، ومليون دينار للبحث العلمي، 

مليوين  بقيمة  ريا�ضية  ن�ضاطات  جممع  وبناء 

دينار اإ�ضافة اإىل فتح تخ�ض�ضات جديدة حلاجة 

�ضوق العمل.

االإدارية  اللجنة  ت�ضكيل  املجل�س  اأعاد  كما 

الدكتور  االأ�ضتاذ  برئا�ضة  اال�ضتثمار  ل�ضندوق 

نبيل �ضواقفة رئي�س اجلامعة وع�ضوية كل من 

اأمين  وال�ضيد  احللواين،  حامت  العني  معايل 

والدكتور  امل�ضاعيد،  ها�ضم  والدكتور  حتاحت، 

و�ضاح،  اأبو  عمر  وال�ضيد  ال�ضرايري،  جمال 

وال�ضيد اأحمد مف�ضي اجلرايدة. 

وح�ضر االجتماع كل من معايل الدكتور عبد اهلل 

عويدات ومعايل الدكتور حممد ذنيبات ومعايل 

الدكتور حممد اأبو عليم ومعايل الدكتور ب�ضام 

و�ضعادة  حداد  حمزة  الدكتور  ومعايل  العمو�س 

عادل  الدكتور  و�ضعادة  الفواز،   كليب  الدكتور 

و�ضعادة  الزبدة  حازم  الدكتور  و�ضعادة  حما�ضنة 

رئي�س  والدكتور  ال�ضمادي  جميل  الدكتور 

اجلامعة.

- قرر جمل�س اأمناء اجلامعة جتديد تعيني االأ�ضتاذ الدكتور جهاد �ضاهر املجايل نائبا لرئي�س اجلامعة ملدة 

ثالث �ضنوات.

علما اأن االأ�ضتاذ الدكتور جهاد املجايل حا�ضل على درجة الدكتوراه يف النقد االأدبي من  جامعة مان�ض�ضر 

يف بريطانيا عام  1988 ودرجة املاج�ضتري يف النقد االأدبي من اجلامعة االأردنّية عام 1985م وبكالوريو�س لغة 

عربية من اجلامعة االأردنية عام 1980م 

وقد عمل عميدا لكلية االآداب يف جامعة موؤتة للعام اجلامعي 1998/1997م. وعميدا للكلية ذاتها من عام 2003 

وحتى 2005م.  ونائبا لرئي�س جامعة اآل البيت منذ عام 2006 وحتى االآن. 

و�ضدر للدكتور املجايل العديد من املوؤلفات العلمية واالأدبية القيمة  التي اأثرت يف احلركة االأدبية والثقافية  

وجمموعة من االأبحاث املحكمة املن�ضورة يف دوريات عربية وحملية .
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مجلس امناء الجامعة

دولة الدكتور فايز الطراونة رئي�س اأمناء الجامعة يوؤكد �سرورة توفير الدعم الالزم لتنفيذ 

م�ساريع وخطط الجامعة 

دولة  البيت  اآل  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  اأكد 

الدعم  توفري  �ضرورة  الطراونة  فايز  الدكتور 

م�ضاريعها  تنفيذ  لت�ضتطيع  للجامعة  الالزم 

وخططها امل�ضتقبلية.

 واأ�ضاف خالل لقائه رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل 

فخورون  اإننا  العمداء  جمل�س  واأع�ضاء  �ضواقفة 

على  �ضواء  اإجنازات  من  اجلامعة  حققته  مبا 

امل�ضتوى االأكادميي وخدمة املجتمعات املحلية من 

خالل ما ن�ضاهده من تطور ونقلة نوعية مل�ضتوى 

امل�ضتقبل  اأجيال  اإعداد  يف  �ضاهم  والذي  التعليم 

العمل  ب�ضوق  للدخول  واملعرفة  بالعلم  م�ضلحني 

وخدمة وطنهم واأمتهم.

االأمناء  اأن جمل�س  اإىل  الدكتور الطراونة   واأ�ضار 

�ضيكون م�ضانداً رئي�ضياً ملا تقوم به رئا�ضة اجلامعة 

نحو موا�ضلة حتقيق براجمها واأهدافها ومواكبة 

متطلبات تطوير العملية التعليمية �ضمن خطط 

التميز يف جودة  اإىل  توؤدي  اأن  �ضاأنها  وا�ضحة من 

التعليم اجلامعي.

اأهمية توا�ضل اجلامعة  الدكتور الطراونة   وبني 

الدولية  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  على  بانفتاحها 

املنح  من  واال�ضتفادة  العلمي  بالبحث  واالهتمام 

تنفيذ  جمال  يف  املوؤ�ض�ضات  تلك  �ضتقدمها  التي 

التعليمية  بالعملية  ال�ضلة  ذات  البحثية  امل�ضاريع 

وذلك  اجلامعة  يف  املحيطة  املجتمعية  وبالبنية 

الهادفة  العلمية  الدرا�ضات  على  الركيز  بهدف 

واجتماعياً  اقت�ضادياً  املناطق  نحو خدمة وتنمية 

وتنموياً.

اأهمية  اإىل  الطراونة  الدكتور   واأ�ضار 

خالل  من  الفقري  الطالب  االهتمام  ب�ضندوق 

الطلبة  اأبنائنا  على  ت�ضهيالت  من  به  تقوم  ما 

دون  اجلامعية  درا�ضتهم  ملتابعة  املقتدرين  غري 

�ضيوفر  ال�ضندوق  هذا  مثل  اأن  موؤكداً  عوائق 

من  امل�ضتهدفة  الفئات  من  للطالب  الفر�ضة 

يخفف  ومبا  الر�ضمية  اجلامعات  يف  الدرا�ضات 

الطلبة  تواجه  التي  املالية  االأعباء  من  جزء 

وذويهم.

 رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة ا�ضتعر�س 

من جانبه خطة اجلامعة لالأعوام املقبلة واملتمثلة 

اخلا�ضة  احليوية  امل�ضاريع  من  العديد  بتنفيذ 

للن�ضاطات  جممع  بناء  منها  اجلامعة  مبرافق 

متطلبات  مع  تتنا�ضب  حديثة  ومكتبة  الريا�ضية 

املرحلة باالإ�ضافة اإىل الركيز واالهتمام لتح�ضني 

واالأجهزة  اجلامعية  والبيئة  التحتية  البنية 

املتطورة يف جمال التعليم.

 واأ�ضاف الدكتور �ضواقفة اأن اجلامعة قامت باإعادة 

واأ�ضاليب  يتالءم  مبا  الدرا�ضية  باخلطط  النظر 

خبات  وتنمية  احلديثة  اجلامعي  التدري�س 

يف  االبتعاث  باب  وفتح  التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء 

العاملية،  اجلامعات  اأرقى  يف  للدرا�ضة  اجلامعة 

مع  التوا�ضل  يف  م�ضتمرة  اجلامعة  اأن  مبيناً 

خالل  من  الدولية  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف 

من  لال�ضتفادة  االتفاقيات  من  العديد  توقيع 

اخلبات يف املجاالت االأكادميية والتعليمية كافة 

املجتمعات  خدمة  يف  اجلامعة  بدور  يتعلق  ومبا 

املحلية و اأو�ضح الدكتور �ضواقفة اأن اجلامعة تقوم 

بدور حيوي وفعال يف تن�ضيط احلياة االقت�ضادية 

باالإ�ضافة  وال�ضبابية،  واالجتماعية  والثقافية 

املوؤهلة  الكفاءات  واإعداد  والتدريب  التاأهيل  اإىل 

مو�ضحاً  املجتمع،  يف  االإنتاجية  مفهوم  واإدخال 

تقدم  ومرافقها  مراكزها  اجلامعة من خالل  اأن 

املجتمع  ملوؤ�ض�ضات  واملادي  والفني  التقني  الدعم 

املدين يف حمافظة املفرق، وت�ضجع اإقامة العديد 

مب�ضاريع  لالنخراط  والندوات  املوؤمترات  من 

املنطقة  اأبناء  على  بالنفع  يعود  ومبا  اجلامعة 

املحلي  املجتمع  ا�ضتفادة  م�ضتوى  وحت�ضني 

باالإ�ضافة اإىل  اجلامعة  جمتمع  من  اقت�ضاديا 

بع�س  على  للعمل  اال�ضتثمار  �ضندوق  دور  تفعيل 

امل�ضاريع واملناطق القريبة من مدينة املفرق.

واأع�ضاء  دولته  بني  ما  مو�ضع  نقا�س    ودار 

التعليمية  املوا�ضيع  جميع  حول  العمداء  جمل�س 

املختلفة.

اجلامعة  رئي�س  يرافقه  الطراونة  الدكتور   وقام 

والدكتور  املجايل  جهاد  الدكتور  الرئي�س  ونواب 

مواقع  ملختلف  ميدانية  بجولة  امل�ضاعيد  ها�ضم 

اجلامعة ا�ضتمع خاللها اإىل اإيجاز عن  كل موقع.
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تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي

دولة رئي�س الوزراء يلتقي طلبة الجامعة 

اأكد رئي�س الوزراء �ضمري الرفاعي اأن االإجراءات 

ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا احل���ك���وم���ة م��ن��ذ ال���ي���وم االأول 

اأ�ضهمت  احل��ك��وم��ي  االإن��ف��اق  ل�ضبط  لت�ضكيلها 

160 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ،  يف حتقيق وف���ر م���ايل ب��ل��غ 

مو�ضحا اأن هذه االإج��راءات ت�ضتهدف وقف كل 

يوؤثر  ال  وب�ضكل  ال�ضرورية  غري  االإنفاق  اأوج��ه 

اخلدمات  اأو  االقت�ضاد  وتناف�ضية  م�ضرية  على 

املقدمة للمواطنني.

واأع���رب رئي�س ال���وزراء خ��الل لقاء ح���واري مع 

ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة، ع���ن االأم�����ل ب����اأن ت�����ض��ه��م ه��ذه 

االإجراءات باخلروج بنتائج ايجابية على �ضعيد 

عجز املوازنة ولتكون موازنة العام القادم يف و�ضع 

اأف�ضل مما هي عليه موازنة العام احلايل.

واأو�ضح رئي�س الوزراء بهذا ال�ضدد اأنه عمم على 

واملوؤ�ض�ضات  الر�ضمية  والدوائر  ال��وزارات  جميع 

 20 نفقاتها وتخفي�ضها مبقدار  العامة ل�ضبط 

باملائة، موؤكدا اأن هذا االإجراء ملزم للجميع.

يف  االقت�ضادي  الو�ضع  ال���وزراء  رئي�س  وعر�س 

اململكة والو�ضع املايل للموازنة العامة حيث اأكد 

يحقق  وه��و  جيد  ال��ع��ام  االقت�ضادي  الو�ضع  اأن 

القطاعات  ال��ع��دي��د م��ن  اي��ج��اب��ي��ة يف  م��وؤ���ض��رات 

يف ح��ني اإن و���ض��ع امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ب��ح��اج��ة اإىل 

ت�ضويب ، الفتا اإىل اأن احلكومة تعمل وفق هذه 

املعادلة ال�ضعبة وتدر�س اآليات حتفيز االقت�ضاد 

دون حتميل اخلزينة اأي اأعباء اأ�ضافية.وبني اأن 

احلكومة و�ضعت �ضيناريوهات متعددة للتخفيف 

تخفي�س حجم  على  ت��رك��ز  امل��وازن��ة  م��ن عجز 

االإن����ف����اق احل��ك��وم��ي وزي������ادة م�����ض��ارك��ة ال��ق��ط��اع 

اأن  اإىل  الفتا   ، االقت�ضادي  الن�ضاط  يف  اخلا�س 

ترحيل امل�ضاكل واالأزم��ات لي�س يف قامو�س هذه 

احلكومة.

وقال رئي�س الوزراء »منذ اأن كلفني جاللة امللك 

واملحاور  االأطر  بت�ضكيل احلكومة حدد جاللته 

اإيجاد  يف  ت�ضهم  اأن  املتوقع  من  التي  الرئي�ضية 

احللول للتحديات وتوؤدي اإىل االرتقاء مب�ضتوى 

حياة املواطن« ، مبينا اأن برنامج عمل احلكومة 

ال�����ض��ام��ل ال����ذي ب���ارك���ه ج��الل��ة امل��ل��ك يت�ضمن 

املقبلة  ال��ف��رة  خ��الل  احلكومة  عمل  اأول��وي��ات 

ملواجهة خمتلف التحديات التي تواجه االأردن.

اأن احلكومة در�ضت االأولويات  واأو�ضح الرفاعي 

التي �ضمنتها يف خطة عملها ، م�ضريا اإىل اأن اأي 

اأمور اأو م�ضروعات ال حتتل االأولوية يف التنفيذ 

�ضيتم تاأجيلها اأو اإلغاوؤها و اإن كل دينار �ضي�ضرف 

���ض��م��ن االأول����وي����ات ال������واردة يف حم����اور اخل��ط��ة 

�ضيكون يف اأوجه االإنفاق ال�ضحيحة.

وقال اإن اأي دولة منوذجية يجب اأن تتوفر فيها 

ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��وم��ات وال�����ض��روط يف مقدمتها 

ال���ق���ي���ادة امل�����ض��ت��ن��رية وامل����واط����ن امل��ت��ع��ل��م امل��ث��ق��ف 

العوامل  ه��ذه  جميع  اأن  م��وؤك��دا   ، واال���ض��ت��ق��رار 

متوفرة يف االأردن ف�ضال عن الطبقة الو�ضطى 

ال��ت��ي ت�����ض��ع��ى احل��ك��وم��ة ل��ت��ك��ري�����س وج���وده���ا يف 

اأخذ قطاع  اأهمية  على  الرفاعي  املجتمع.و�ضدد 

ال�ضباب لدورهم احلقيقي يف االنتخابات النيابية 

املقبلة التي �ضتجرى يف الربع االأخري من العام 

ويدعو ال�سباب اإلى ممار�سة دورهم االأ�سا�سي في تعزيز م�سيرة بناء الوطن وفقًا لقواعد واأ�س�س علمية مدرو�سة

رئي�س الجامعة: يوؤ كد حر�س الجامعة على تحقيق الروؤية الملكية ال�سامية في اإطار اأهدافها الرامية اإلى خدمة وتنمية المجتمع المحلي
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اأع�ضاء جمل�س نواب قادرين على  احلايل لفرز 

مب�ضتقبل  اأمانيهم  وحتقيق  طموحاتهم  تلبية 

اأكرث ازدهارا.ولفت بهذا ال�ضدد اإىل اأن احلكومة 

تدر�س جميع االقراحات ب�ضاأن قانون االنتخاب 

مبا  ب�ضاأنه  االأن�ضب  باخليار  و�ضتخرج  اجل��دي��د 

رئي�س  ودع���ا  وامل���واط���ن.  ال��وط��ن  م�ضلحة  يلبي 

الوزراء ال�ضباب اإىل ممار�ضة دورهم االأ�ضا�ضي يف 

تعزيز م�ضرية بناء الوطن وفقا لقواعد واأ�ض�س 

علمية مدرو�ضة.

�ضتبحث  احل��ك��وم��ة  اإن  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  وق����ال 

االأو�ضاع املالية للجامعات االأردنية ، مو�ضحا اأن 

خالل  �ضي�ضهم  اجلامعي  الطالب  دعم  �ضندوق 

ال�ضنوات القادمة بتغطية كلفة درا�ضة عدد كبري 

من الطلبة دون حتميل اجلامعة لهذا العبء.

�ضواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ورح��ب 

ال��وزراء مثمناً نهج احلكومة و�ضيا�ضتها  برئي�س 

يف ال��ت��وا���ض��ل واالل��ت��ق��اء امل��ب��ا���ض��ر م��ع امل��واط��ن��ني 

اقتداء بنهج جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم 

والتحدث  املواطنني  تفقد  على  يحر�س  ال��ذي 

معهم ب�ضاأن خمتلف الق�ضايا التي تهم حياتهم.

واأك�����د ح��ر���س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���روؤي���ة 

اإىل  الرامية  اأهدافها  اإط��ار  يف  ال�ضامية  امللكية 

خدمة وتنمية املجتمع املحلي ، م�ضريا اإىل اأنها 

االقت�ضادية  لالأو�ضاع  م�ضح  اأول  باأجناز  قامت 

واالجتماعية ل�ضكان حمافظة املفرق. واأ�ضار اإىل 

اأن اجلامعة و�ضعت خطة اإ�ضراتيجية البتعاث 

الطلبة ال�ضتكمال درا�ضاتهم العليا ، الفتا اإىل اأن 

اجلامعة اأن�ضاأت مركزا للطاقة املتجددة ومركزا 

للمياه والبيئة واآخر لالإبداع والتميز.

 وقال الدكتور ال�ضواقفة: اأن االأهداف التنموية 

يف  حتقيقها  اإىل  االأردن  ي�ضعى  ال��ت��ي  ال�ضاملة 

التقدم  يحققان  اللذين  والتميز  االإب���داع  اإط��ار 

للجهود  وحت��ق��ي��ق��ا  ال��ع��زي��ز  ملجتمعنا  وال��ن��م��اء 

�ضاحب  ح�ضرة  حر�س  التي  الرائدة  التنموية 

اجلاللة الها�ضمية امللك عبد اهلل الثاين املعظم 

فقد  امل�ضتدامة،  التنمية  �ضبيل  يف  تفعيلها  على 

ومعاهدها  بكلياتها  البيت  اآل  جامعة  حر�ضت 

ومراكزها العلمية والبحثية على حتقيق الروؤية 

اإىل  ال��رام��ي��ة  اأه��داف��ه��ا  �ضمن  ال�ضامية،  امللكية 

املختلفة،  قطاعاته  يف  االأردين  املجتمع  خدمة 

امل�ضتهدفة  االآف��اق  تر�ضيخ  االعتبار  بعني  اآخ��ذة 

ال���وط���ن���ي وال���ع���رب���ي  اإط�����اره�����ا  ال��ت��ن��م��ي��ة يف  يف 

واالإ�ضالمي.

 اإن اجلامعة حتر�س كل احلر�س على التوا�ضل 

للنهو�س  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م���ع 

�ضراكة  لفتح  وت�ضعى  عليها  امللقاة  بامل�ضوؤوليات 

ف��اع��ل��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وال���ع���ام يف جم��ال 

التدريب والتاأهيل وتبادل اخلبات واال�ضتثمار. 

خا�ضة  اقت�ضادية  تنموية  منطقة  اإن�����ض��اء  واإن 

مبحافظة املفرق وهي مكرمة من مكارم جاللة 

وا�ضحة  الإ���ض��ارة  املحافظة  الأب��ن��اء  املعظم  امللك 

من  للمحافظات  التنموي  ال���دور  تعزيز  نحو 

خالل توفري فر�س العمل الأبناء املحافظة والتي 

مرافقها  جميع  لفتح  جاهدة  اجلامعة  �ضتعمل 

اجلامعة  تعمل  حيث  املنطقة  اأه����داف  خل��دم��ة 

تخ�ض�ضات  وا����ض���ت���ح���داث  درا����ض���ة  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا 

هند�ضية وتكنولوجية تواكب احتياجات املنطقة 

يف  العاملة  الكوادر  وتدريب  تاأهيل  اإىل  اإ�ضافة 

اال�ضتثمارية  م�ضاريعها  جن��اح  ل�ضمان  املنطقة 

ل��ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى اأب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة اق��ت�����ض��ادي��اً 

واجتماعياً.

 وجرى حوار بني رئي�س الوزراء وطلبة اجلامعة 

اأجاب خالله دولته عن اأ�ضئلتهم وا�ضتف�ضاراتهم 

حيث �ضرح للطلبة التحديات االقت�ضادية التي 

التي  واالإج���راءات  وال�ضيا�ضات  اململكة  تواجهها 

مع  للتعامل  احلكومة  تنتهجها  اأن  امل��ق��رر  م��ن 

هذه التحديات.

وح�����ض��ر ال��ل��ق��اء حم��اف��ظ امل��ف��رق ون����واب رئي�س 

اجلامعة وعمداء الكليات واملعاهد يف اجلامعة.

تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي
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رئي�س الوزراء يزور الجامعة

اأك����د دول����ة رئ��ي�����س ال������وزراء ���ض��م��ري ال��رف��اع��ي اأه��م��ي��ة 

التنمية  ت�ضهم يف جهود  التي  الب�ضرية  امل��وارد  تنمية 

التعليمي  القطاع  دعم  على  احلكومة  حر�س  موؤكدا 

والنهو�س به.

واأ�ضاف خالل زيارته للجامعة ولقائه رئي�س اجلامعة 

ركيزة  تعتب  اجلامعات  ب��اأن  �ضواقفة  نبيل  الدكتور 

ال�ضاملة من  التنمية الوطنية  اأ�ضا�ضية من مرتكزات 

خالل ما تقوم به من تاأهيل واإعداد وتدريب وتخريج 

خلدمة  امل�ضوؤولية  حتمل  على  ق��ادرة  �ضبابية  قيادات 

وطنها مب�ضوؤولية واإخال�س.

تبذلها  التي  اجلهود  اإىل  ال�ضواقفة  الدكتور  واأ���ض��ار 

اأن�ضئت من  التي  بر�ضالتها  القيام  اأج��ل  من  اجلامعة 

امللك  ب��اإذن اهلل جاللة  له  املغفور  اأراده���ا  اأجلها وكما 

واأر���ض��ى دعائمها  ث��راه  ب��ن ط��الل طيب اهلل  احل�ضني 

امللك  الها�ضمية  اجل��الل��ة  ���ض��اح��ب  م�ضريتها  ودع���م 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب���ن احل�����ض��ني امل��ع��ظ��م، م�����ض��ريا اإىل 

ح��ر���س اجل��ام��ع��ة ب��ك��ل��ي��ات��ه��ا وم��ع��اه��ده��ا وم��راك��زه��ا 

العلمية والبحثية على حتقيق الروؤية امللكية ال�ضامية، 

�ضمن اأهدافها الرامية اإىل خدمة املجتمع االأردين يف 

امل�ضتقبلية  املختلفة، مبينا خطط اجلامعة  قطاعاته 

والتخ�ض�ضات  ومراكزها،  ومعاهدها  كلياتها  وع��دد 

والتدريبي  والتاهيلي  التنموي  ودورها  تقدمها  التي 

يف حمافظة املفرق.

ال��ن��زال،  علي  ال�ضيد  امل��ف��رق  حم��اف��ظ  اللقاء  وح�ضر 

ونواب رئي�س اجلامعة الدكتور جهاد املجايل والدكتور 

ها�ضم امل�ضاعيد.

نائب رئي�س الوزراء, وزير الداخلية يزور الجامعة

زار نائب رئي�س الوزراء، وزير الداخلية معايل ال�ضيد 

الدكت��ور  رئي�ضها  والتق��ى  اجلامع�ة  القا�ضي  نايف 

نبيل �ضواقفة.

واأعرب القا�ضي عن �ضعادته لزيارة اجلامعة لدورها 

الريادي الذي تقوم به خلدمة املجتمع املحلي واأبناء 

التعليمية  تقدمها  التي  البامج  خ��الل  من  الوطن 

للم�ضاهمة  والتوعوية  والتدريبية  والثقافية  منها 

يف رق����ي ال���وط���ن ون��ه�����ض��ت��ه، م��ب��ي��ن��ا ب����اأن اجل��م��ي��ع يف 

اأج��ل الوطن  ال��وط��ن عائلة واح���دة يعملون م��ن  ه��ذا 

م�ضتلهمني الوفاء واالإخال�س من القيادة الها�ضمية 

احلكيمة للنهو�س بهذا البلد وخدمة االأمة.

وبني القا�ضي باأن وجود اجلامعة يف حمافظة املفرق 

وهدية كرمية من جاللة  واعتزاز  لهو مو�ضع فخر 

ث��راه  اهلل  ط��الل طيب  ب��ن  احل�ضني  امللك  ل��ه  املغفور 

الأه�����ايل امل���ف���رق وال���وط���ن ل��ت��ق��وم ب���دوره���ا ال��ت��ن��م��وي 

يف  اجل��ام��ع��ات  ب���دور  م�ضيدا  املنطقة،   يف  والتعليمي 

خمتلف املناطق خلدمة اأبناء الوطن وتقدمهم.

ب���اأن اجل��ام��ع��ة ت��ق��وم ب��دور  وب��ني ال��دك��ت��ور ال�ضواقفة 

اإىل جانب  املحلي  املجتمع  اأبناء  وه��ام خلدمة  حيوي 

دورها التعليمي من خالل التاأهيل والتدريب والقيام 

وتفعيل  امل��ف��رق  حمافظة  يف  وامل�ضوحات  ب��ال��درا���ض��ات 

وفتح  العلمية  ال��درا���ض��ات  وتقدمي  اال�ضتثمار  عملية 

ومد  املحلي  املجتمع  فعاليات  خلدمة  مرافقها  كافة 

املوؤ�ض�ضات  خمتلف  م��ع  وال��ت��وا���ض��ل  ال��ت��ع��اون  ج�����ض��ور 

م�ضتعر�ضا  ال��وط��ن��ي��ة،  امل�����ض��ل��ح��ة  خل��دم��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

امل�����ض��اري��ع ال���ري���ادي���ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة من 

ا�ضتثمارات وبرامج خلدمة املجتمع املحيط.

ال��ن��زال  علي  ال�ضيد  امل��ف��رق  حم��اف��ظ  ال��ل��ق��اء  وح�ضر 

ونواب رئي�س اجلامعة الدكتور جهاد املجايل والدكتور 

فوزان  العميد  املفرق  �ضرطة  ومدير  امل�ضاعيد  ها�ضم 

ال��ع��ب��ادي ورئ��ي�����س ب��ل��دي��ة امل���ف���رق ال���ك���بى ال��دك��ت��ور 

عبداهلل العرقان.
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بحث رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة مع وزير 

التنمية ال�ضيا�ضية معايل املهند�س مو�ضى املعايطة �ضبل 

الندوات  التعاون بني اجلانبني يف جمال عقد  تعزيز 

والور�س العلمية والتوعوية لل�ضباب يف جمال التنمية 

ال�ضيا�ضية وتفعيل دورهم يف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية. 

واأ�ضار املهند�س املعايطة باأن اجلامعات تقوم بدور هام 

الدميقراطي  الطلبة يف احل��راك  وحيوي يف م�ضاركة 

وت���ع���زي���ز ق��ي��م ال������والء واالن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن وال���ق���ي���ادة 

الها�ضمية احلكيمة. 

وب���ني ال��دك��ت��ور ال�����ض��واق��ف��ة ب���اأن ث��ق��اف��ة احل����وار امل��ت��زن 

و���ض��م��ان��ة ح��ري��ة ال��ط��رح امل��ت��ع��دد امل�����ض��وؤول ه��و ال��ذي  

الوطني  باحل�س  يغذى  ال��ذي  الفكري  الن�ضج  يكفل 

ت�ضعى  ال����ذي  احل�����وار  وق���ب���ول  ال��ف��ك��ري  ال��ت��ن��وع  واأن 

التنمية  اجلامعة لر�ضيخه يف طلبتها يخدم م�ضرية 

للتعاون  اجلامعة  حر�س  مبيناً  امل�ضتدامة،  ال�ضاملة 

املوؤ�ض�ضات الوطنية للنهو�س بال�ضباب وت�ضليحهم  مع 

باملعارف املختلفة ليكونوا لبنات خري وعطاء وانتماء 

للوطن ووالء القيادة الها�ضمية احلكيمة.

جهاد  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  رئي�س  ن��واب  اللقاء  وح�ضر 

بيت  معهد  وعميد  امل�ضاعيد  ها�ضم  والدكتور  املجايل 

احلكمة الدكتور حممد مقداد.

بحث التعاون بين الجامعة ووزارة التنمية ال�سيا�سية

وزير االأ�سغال يوعز باإنارة طريق تقاطع الجامعة ولغاية البوابة 

الرئي�سية على ح�ساب وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان

الدكتور  معايل  واالإ�ضكان  العامة  االأ�ضغال  وزي��ر  زار 

حم��م��د ع��ب��ي��دات اجل��ام��ع��ة وال��ت��ق��ى رئ��ي�����س اجلامعة 

الدكتور نبيل �ضواقفة ومّت خالل اللقاء بحث التعاون 

التي  بامل�ضاريع  والقيام  للجامعة  اخلدمات  وتقدمي 

تعود بالنفع على اجلامعة واملنطقة املحيطة.

وبني الوزير باأن الوزارة تدعم كل املوؤ�ض�ضات الوطنية 

مبا يخدم الوطن واملواطنني واملحافظة على ال�ضالمة 

وتو�ضعة  تن�ضيق  خ���الل  م��ن  ال��ط��رق��ات  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 

ال�ضكانية  ال���زي���ادة  ي��ت��الئ��م وم��ت��ط��ل��ب��ات  ال��ط��رق مب��ا 

واحلركة عليها.

تاأهيلية  اإمكانية عقد دورات  وطلب الدكتور عبيدات 

املهارات  من  مزيد  الإك�ضابهم  املفرق  اأ�ضغال  ملوظفي 

واخل�������بات وخ���ا����ض���ة يف جم����ال احل���ا����ض���وب وال��ل��غ��ة 

االجنليزية واالت�ضال وحفظ امللفات يف اجلامعة.

ال�ضواقفة  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  اأ�ضاد  ومن جانبه 

بالدعم الذي تقدمه وزارة االأ�ضغال العامة واالإ�ضكان 

الداخلية  الطرق  وتو�ضعة  االأر�ضفة  عمل  خالل  من 

ب��اجل��ام��ع��ة ومثمنا دع��م��ه��ا الإن����ارة ال��ط��ري��ق اجل��دي��د 

املنطقة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ا  ينعك�س  ال��ب��واب��ة مب��ا  ب��اجت��اه 

امل��ح��ي��ط��ة واجل���ام���ع���ة، م��ب��ي��ن��ا ب����اأن ه��ن��اك ت���ع���اون مع 

دور  وتفعيل  اال�ضتثمارات  بخ�ضو�س  املحلي  املجتمع 

بالنفع  ليعود  باملنطقة  وال��ري��ادي  احليوي  اجلامعة 

على املجتمع املحيط والوطن.

 وراف����ق ال��وزي��ر اأم���ني ع���ام ال�����وزارة امل��ه��ن��د���س �ضامي 

هل�ضة ومدير اأ�ضغال حمافظة املفرق املهند�س حممد 

ال�ضمادي.

ون��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ض��وؤون االإداري������ة وامل��ال��ي��ة 

الدكتور جهاد املجايل ونائب رئي�س اجلامعة ل�ضوؤون 

الكليات العلمية الدكتور ها�ضم امل�ضاعيد.

تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي
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وزير الدولة ل�سوؤون االإعالم واالت�سال يزور الجامعة

وزير االت�ساالت وتكنولوجيا المعلومات يزور الجامعة

اأكد وزير االت�ضاالت وتكنولوجيا املعلومات معايل 

القطاع  اإ����ض���راك  اأه��م��ي��ة  م����روان جمعة  امل��ه��ن��د���س 

امل�ضرك وا�ضتمرارية  التعاون  يف  وال��ع��ام  اخلا�س 

اإق���ام���ة ال��ع��الق��ات امل��ت��ب��ادل��ة ومب���ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة 

ع��ل��ى م�����ض��ل��ح��ة ال���وط���ن وامل����واط����ن وخ���ل���ق ف��ر���س 

للخريجني لالإ�ضتفادة من هذه املوؤ�ض�ضات .

برئي�ضها  ولقائه  للجامعة  زي��ارت��ه  خ��الل  واأ���ض��اف 

الدكتور نبيل �ضواقفة اأن مثل هذه اللقاءات ما بني 

تقوية  ت�ضاهم يف  اأن  �ضاأنها  واجلامعة من  ال��وزارة 

وت��ع��زي��ز اأوا����ض���ر ال��ت��ع��اون ب��ه��دف ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 

العاملني يف  التوا�ضل بني  املزيد من قنوات  وفتح 

اخلا�س  القطاع  و���ض��رك��ات  االأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ض�ضات 

للنهو�س مبوؤهالت القوى العاملة .

وث��م��ن م��ع��ال��ي��ه ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة يف جم���ال تاأهيل 

وت����دري����ب ط��ل��ب��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وط��ل��ب��ة 

اأحدث  على  واطالعهم  واالأع��م��ال  امل��ال  اإدارة  كلية 

البجميات واالهتمام باجلانب النظري والتدريب 

معا وت��ط��وي��ر اخل��ط��ط ال��درا���ض��ي��ة مب��ا ي��ت��واءم مع 

بني  رائ����دة  تعتب  وال��ت��ي  ال��ع��م��ل  ���ض��وق  متطلبات 

اجلامعات االأردنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واملعرفة.

م�ضركة  برامج  تطبيق  اأهمية  اإىل  واأ�ضار معاليه 

وعلى اأر�س الواقع مع �ضركات تدريب ميداين مع 

اأهم املعارف  ال�ضركات املتخ�ض�ضة الإك�ضاب الطلبة 

العملية يف جمال عملهم م�ضريا باأن الوزارة ت�ضعى 

اإىل تن�ضئة جيل من الطلبة وال�ضباب املتميزين يف 

الدعم  توفري  و�ضيتم  املعلومات  تكنولوجيا  جمال 

املايل والفني الالزم لهم.

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل ���ض��واق��ف��ة اأو���ض��ح 

ال��وط��ن  اإىل رف���د  اأن اجل��ام��ع��ة ت�ضعى  م��ن ج��ان��ب��ه 

واإك�ضابهم  وموؤهلني  متميزين  بطلبة  وموؤ�ض�ضاته 

كافة املهارات االأ�ضا�ضية واملعارف الالزمة للمناف�ضة 

يف �ضوق العمل على امل�ضتوى الوطني واالإقليمي

اجل��ام��ع��ة قطعت  اأن  ال�����ض��واق��ف��ة  ال���دك���ت���ور  وب����ني 

املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  متقدمه  اأ�ضواطا 

والبجميات واإن�ضاء مراكز تعنى بالتميز واالإبداع 

لتحفيز الطاقات االإبداعية لدى الطلبة واالهتمام 

امل�ضتوى  على  لتكون  ودع��م��ه��ا  ال��ت��خ��رج  مب�ضاريع 

املوؤهل واالأخذ بالتو�ضيات الالزمة بها.

واأ�ضار الدكتور ال�ضواقفة اإىل �ضعي اجلامعة الإن�ضاء 

ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى ال��بجم��ي��ات مفتوحة  اأك��ادمي��ي��ة 

امل�����ض��در واأه��م��ه��ا ب��رجم��ي��ات اجن���ر����س م���ع �ضركة 

دروب لتقنية املعلومات ملواكبة متطلبات املرحلة ، 

مو�ضحا  باأن اجلامعة توجد فيها برامج متقدمة 

يف جم���ال ال��ق��ب��ول وال��ت�����ض��ج��ي��ل وامل��ال��ي��ة و����ض���وؤون 

موؤكدا  ال��بام��ج  ه��ذه  يف  رائ���دة  وتعتب  املوظفني 

حر�س اجلامعة على اأهمية تبادل اخلبات وعقد 

الدورات التدريبية والبامج امل�ضركة.

وح�ضر اللقاء نواب رئي�س اجلامعة الدكتور جهاد 

كلية  وعميد  امل�ضاعيد  ها�ضم  وال��دك��ت��ور  امل��ج��ايل 

ال�ضمادي  ع��دن��ان  الدكتور  املعلومات  تكنولوجيا 

جمال  الدكتور  واالأع��م��ال  امل��ال  اإدارة  كلية  وعميد 

ال�ضرايري ومدير مركز احلا�ضوب املهند�س حممد 

املعاين.

الناطق  واالت�ضال  االإع��الم  ل�ضوؤون  الدولة  وزير  اأكد 

الر�ضمي با�ضم احلكومة معايل الدكتور نبيل ال�ضريف 

على اأهمية االإعالم يف نقل احلراك االأكادميي والثقايف 

الذي يجري يف اجلامعات وتعريف املواطنني بالدور 

الذي تلعبه املوؤ�ض�ضات التعليمية يف خدمة املجتمع.

نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  لقائه  خ��الل  واأ���ض��اف 

االإع��الم  وو�ضائل  اجلامعة  بني  العالقة  اأن  �ضواقفه 

يجب اأن ترتكز على التعاون بني الطرفني يف جماالت 

التعريف بالبامج البحثية والتدريبية ودعم امل�ضرية 

ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات وم�����ض��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ه��و���س 

باملجتمعات املحلية.

التدريبية  ال��دورات  اال�ضتفادة من  اأهمية  و�ضدد على 

ال���ت���ي ت���ع���ق���ده���ا اجل����ام����ع����ات يف ت����زوي����د ال��ن��اط��ق��ني 

الالزمة  باخلبات  واملوؤ�ض�ضات  للوزارات  االإعالميني 

مل�ضاعدتهم على اأداء واجبهم على اأكمل وجه.

اجلامعة  ن�����ض��اأة  ���ض��واق��ف��ه  نبيل  ال��دك��ت��ور  وا���ض��ت��ع��ر���س 

واأهدافها ور�ضالتها ودورها الريادي يف خدمة املجتمع 

املحلي وعقد الدورات التدريبية الأبناء املنطقة يف كافة 

املجاالت م�ضريا اإىل دور و�ضائل االإعالم يف تعزيز ون�ضر 

اجنازات املوؤ�ض�ضات الوطنية دون اللجوء اإىل املمار�ضات 

التي تنظر اإىل امل�ضالح الذاتية.

االإداري��ة  لل�ضوؤون  رئي�س اجلامعة  نائب  اللقاء  ح�ضر 

واملالية الدكتور جهاد املجايل ونائب الرئي�س ل�ضوؤون 

ال��ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دك��ت��ور ه��ا���ض��م امل�����ض��اع��ي��د وق���دم 

الدكتور ال�ضواقفة درع اجلامعة لوزير الدولة ل�ضوؤون 

االإعالم واالت�ضال.
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وزير العمل ورئي�س الجامعة يتفقدان م�سروع تنفيذ برنامج 

مهارات لتوظيف وتدريب الخريجين 

خلريجي  العمل  فر�س  اإي��ج��اد  يف  اال�ضتمرار  بهدف 

اجلامعات االأردنية من خالل املبادرات التي تقوم بها 

احتياجات  ملختلف  والتدريب  التاأهيل  نحو  احلكومة 

�ضوق العمل قام وزير العمل الدكتور اإبراهيم العمو�س 

برئي�ضها  التقى خاللها  البيت  اآل  اإىل جامعة  بزيارة 

تنفيذ  �ضواقفة لالطالع ميدانيا على  نبيل  الدكتور 

برنامج توظيف وتدريب اخلريجني

 وبني الدكتور العمو�س اأهمية هذا امل�ضروع يف حتقيق 

املواءمة ما بني خمرجات التعليم و�ضوق العمل ، حيث 

جاء تنفيذه يف جامعة اآل البيت �ضمن م�ضاقات الطلبة 

اخل��ري��ج��ني الإك�����ض��اب��ه��م امل���ه���ارات االأ���ض��ا���ض��ي��ة جلميع 

العمل،  ب�ضوق  لالنخراط  تخرجهم  املتوقع  الطلبة 

االأخرى  االت�ضال  مهارات  من  اال�ضتفادة  اإىل  اإ�ضافة 

ومبا يعود بالفائدة على جميع اأبناء املنطقة.

من  اأو���ض��ح  �ضواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة    رئي�س 

جانبه  اأن اجلامعة متوا�ضلة يف تنفيذ كافة خططها 

التدريبية والعملية  اإجناح اجلوانب  الطموحة ب�ضان 

املوؤهلة  ال��ك��وادر  تخريج  على  الركيز  نحو  الهادفة 

واملدربة ل�ضد متطلبات �ضوق العمل من التخ�ض�ضات 

ت�����ض��اه��م يف معاجلة  اأن  ���ض��ان��ه��ا  امل��ط��ل��وب��ة وال��ت��ي م��ن 

البطالة لبع�س اخلريجني.

اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  ال�������ض���واق���ف���ة  ال����دك����ت����ور   واأ������ض�����ار 

الف�ضل  بداية  منذ  م��ه��ارات  برنامج  با�ضرت  بتنفيذ 

املا�ضي من خالل قيام الطلبة بتلقي معلومات عملية 

بعيدا عن اجلانب النظري لتمكينهم من دخول �ضوق 

العمل م�ضلحني بكافة املهارات ال�ضرورية لالنخراط 

يف العمل مو�ضحا اأن م�ضاق املهارات متطلب يف كلية 

على  تعميمه  م�ضتقبال  و�ضيتم  واالأع��م��ال  امل��ال  اإدارة 

وا���ض��ت��ط��اع  357 طالبا  ال��ك��ل��ي��ات يف اجل��ام��ع��ة،  ب��اق��ي 

وطالبة االلتحاق  بامل�ضاق للف�ضل احلايل.

بالركيز  اجل��ام��ع��ة  ح��ر���س  �ضواقفة  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

اخلطط  �ضمن  تخ�ض�ضاتها  يف  العملي  اجلانب  على 

الدرا�ضية املو�ضوعة كال ح�ضب اخت�ضا�ضه ، وخ�ضو�ضا 

ال��ت��خ�����ض�����ض��ات ال��ت��ي حت��ت��اج ل��ل��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل يف 

املحلية  االأ����ض���واق  يف  للعمل  احل��اج��ة  ذات  امل�����ض��اق��ات 

واخلارجية .

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز ت��ط��وي��ر االأع���م���ال  ن��اي��ف 

ا���ض��ت��ي��ت��ي��ة  ق������ال  اإن ال���بن���ام���ج امل���م���ول م���ن ال��وك��ال��ة 

االأمريكية للتنمية الدولية ينفذ يف اأربع  جامعات) اآل 

البيت والريموك واحل�ضني بن طالل واالأردنية ( وذلك 

�ضوق  يف  وظ��ائ��ف  على  احل�ضول  م��ن  الطلبة  لتمكني 

العمل بكل �ضهولة من خالل تغذيتهم بالعلم واملعرفة 

ب�ضقيها النظري والعملي، مبينا اأن ن�ضبة الت�ضغيل يف 

البنامج بلغت 92 باملائة، وحوايل 1270 �ضركة تعتمد 

على البنامج يف تعبئة �ضواغرها الوظيفية.

جهاد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ن��واب  اللقاء   وح�ضر 

املجايل والدكتور ها�ضم امل�ضاعيد ومدير مكتب النمو 

الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  يف  االقت�ضادي 

الوكالة  يف  امل�ضاريع  وم��دي��ر  جونيا،  �ضتيفن  ال�ضيد 

االأمريكية للتنمية الدولية ال�ضيدة جنود ال�ضرحان.

بحث التعاون بين الجامعة وجامعة العلوم االإ�سالمية العالمية 

امل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل  التعليمية  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 

واخلبات .

اجلهود  توا�ضل  اأهمية  ال�ضواقفة  الدكتور    واأك��د 

ما بني اجلامعات يف جمال التنوع يف التخ�ض�ضات 

روؤي����ة علمية  بينها  ���ض��م��ن  ف��ي��م��ا  ال��ت��ك��رار  وع����دم 

وا�ضحة تركز على متطلبات �ضوق العمل .

ال��ب�����ض��ل دور ج��ام��ع��ة العلوم  اأب���و  ال��دك��ت��ور    وب���ني 

ال��ق��ادر على  اإع����داد اجل��ي��ل  العاملية يف  االإ���ض��الم��ي��ة 

حتمل امل�ضوؤولية من خالل ما توفره اجلامعة من 

الع�ضر  معطيات  م��ع  تتنا�ضب  علمية  تخ�ض�ضات 

ومبا يحقق املوائمة ما بني االأ�ضالة واحلداثة .

 وح�ضر اللقاء نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ها�ضم 

العلوم  بجامعة  الطلبة  ���ض��وؤون  وعميد  امل�ضاعيد 

االإ�ضالمية العاملية الدكتور خليل حجاج التقى رئي�س اجلامعة  الدكتور نبيل �ضواقفة رئي�س 

���ض��الم��ي�����ة ال��ع��امل��ي�����ة ال��دك��ت��ور  ج��ام��ع�����ة ال��ع��ل��وم االإ

اللقاء بحث  خ��الل  ومت  الب�ضل  اأب��و  النا�ضر  ع��ب��د 

ال��ت��ع��اون والتن�ضيق م��ا ب��ني اجل��ام��ع��ت��ني يف  اأوج����ه 

تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي
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تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي

ال�سفير االندوين�سي يزور الجامعة

بحث رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة مع 

�ضعادة  االأردن  يف  املعتمد  االأندوني�ضي  ال�ضفري 

ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �ضبل  ن���ور،  ال��ب��ح��ر  زي���ن  ال�ضيد 

يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت ال��ع��ل��م��ي��ة ب���ني اجل��ام��ع��ة 

واجلامعات واملوؤ�ض�ضات التعليمية يف اأندوني�ضيا.

وا�ضتعر�س رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة 

ن�ضاأة اجلامعة واأهدافها ور�ضالتها والتخ�ض�ضات 

التي  الطموحة  واخل��ط��ط  وامل�ضاريع  امل��ت��واف��رة 

اخلدمة  اإىل  و�ضواًل  لتحقيقها  اجلامعة  ت�ضعى 

ال��واف��دي��ن  للطلبة وخ��ا���ض��ة  امل��ق��دم��ة  امل��ت��م��ي��زة 

منهم.

اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  ال�����ض��واق��ف��ة  ال��دك��ت��ور  واأ����ض���ار 

حري�ضة على ا�ضتمرارية التوا�ضل مع اجلامعات 

االن��دون��ي�����ض��ي��ة ال���ض��ت��ق��ط��اب ط��ل��ب��ة ل��ل��درا���ض��ة يف 

اجلامعة انطالقاً من التاأكيد على زيادة التبادل 

الثقايف والعلمي الإجن��اح ال��دور املبذول من كال 

اأوا�ضر  وتقوية  العالقات  نحو متتني  اجلانبني 

ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ض��ي��ق ب���ني اجل��ام��ع��ة وخم��ت��ل��ف 

اجلامعات االندوني�ضية وتبادل اخلبات العلمية 

ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اأو����ض���ع لتعليم  وف��ت��ح جم����االت 

اإىل  باالإ�ضافة  اجلامعة  يف  بها  الناطقني  لغري 

التخ�ض�ضات املختلفة.

ال�ضفري االأندوني�ضي يف عمان زين البحر نور اأ�ضار 

اإىل اأن جامعة اآل البيت تعتب منوذجاًً للثقافات 

الوافدة  املختلفة لوجود العديد من اجلن�ضيات 

التي تدر�س يف اجلامعة حيث مت موؤخراً توقيع 

االأك��ادمي��ي��ة بني  التفاهم  م��ذك��رات  م��ن  العديد 

زيادة  بهدف  واجلامعة  االندوني�ضية  اجلامعات 

ال�ضديقني  البلدين  بني  الثقايف  التبادل  حجم 

واإر�ضال طلبة جدد للدرا�ضة يف اجلامعة لل�ضمعة 

م�ضتوى  على  اجلامعة  بها  تتمتع  التي  العالية 

املنطقة والعامل .

وح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل�����ض��وؤون 

الكليات العلمية الدكتور ها�ضم امل�ضاعيد والوفد 

املرافق لل�ضفري االندوني�ضي .

 بحث التعاون مع جامعة فنزويال البوليفارية 

ب��ح��ث رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل ���ض��واق��ف��ة مع 

لوي�س  الدكتور  البوليفارية  فنزويال  جامعة  رئي�س  

دامياين، �ضبل التعاون بني اجلامعتني يف جمال تبادل 

املعلومات والطلبة وتبادل البامج والبعثات العلمية 

مركز  واإن�����ض��اء  اجلانبني  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  وتوقيع 

البوليفارية  فنزويال  جامعة  يف  العربية  للدرا�ضات 

واال�ضتفادة من خبة اجلامعة يف هذا املجال.

وا�ضتعر�س الدكتور ال�ضواقفة مراحل تطور اجلامعة 

وم�ضريتها العلمية وعدد كلياتها ومعاهدها ومراكزها 

خمتلف  م��ن  للطلبة  تطرحها  ال��ت��ي  والتخ�ض�ضات 

توطيد  اإىل  اجل��ام��ع��ة  �ضعي  اإىل  م�����ض��ريا  اجلن�ضيات 

ع��الق��ات��ه��ا م��ع اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��اأط��ري امل��ع��رف��ة 

وامل�ضاهمة يف تبادل املعرفة واملعلومات والتقريب بني 

ال�ضعوب من خالل املوؤ�ض�ضات العلمية وطلبتها.

جامعة  بزيارة  �ضعادته  عن  دامياين  الدكتور  واأع��رب 

�ضمعة مرموقة على م�ضتوى  ملا متثله من  البيت  اآل 

تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال���زي���ارة  ه���ذه  ب����اأن  مبينا  ال��ع��امل 

اجلامعات  مع  واخل���بات  املعلومات  وت��ب��ادل  التعاون 

اإن�����ض��اء م��رك��ز للدرا�ضات  اإم��ك��ان��ي��ة  االأردن���ي���ة ودرا���ض��ة 

العربية يف جامعة فنزويال.

وقام الدكتور دامياين يرافقه رئي�س اجلامعة ونائب 

الدكتور  وامل��ال��ي��ة  االإداري����ة  لل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�س 

جهاد املجايل ونائب رئي�س اجلامعة ل�ضوؤون الكليات 

مرافق  يف  بجولة  امل�ضاعيد  ها�ضم  الدكتور  العلمية 

اجلامعة �ضملت مركز اللغات ومركز احلا�ضوب ومعهد 

علوم االأر�س والبيئة ومتحف �ضمرقند.
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رئي�س الجامعة يلتقي �سعادة الملحق الثقافي الكويتي

نبيل  ال��دك��ت��ور  االأ���ض��ت��اذ  اجلامعة  رئي�س  التقى 

�ضواقفة امللحق الثقايف الكويتي يف عمان �ضعادة 

الدكتور حمد الدعيج.

ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ب��ح��ث �ضبل  ال��ل��ق��اء  ومّت خ���الل 

االأك���ادمي���ي ب��ني اجل��ام��ع��ة وامل��وؤ���ض�����ض��ات العلمية 

واالأك��ادمي��ي��ة يف دول���ة ال��ك��وي��ت واإم��ك��ان��ي��ة قبول 

اآل  جامعة  يف  للدرا�ضة  الكويت  من  ج��دد  طلبة 

البيت يف مرحلتي البكالوريو�س واملاج�ضتري.

وب����ني  ال���دك���ت���ور ال�����ض��واق��ف��ة ح��ر���س اجل��ام��ع��ة على 

حيث  واالإ�ضالمية  العربية  اجلامعات  مع  التوا�ضل 

ي��ل��ق��ى ال��ط��ل��ب��ة ك��ل ال��ع��ن��اي��ة وااله��ت��م��ام وت��ق��دم كافة 

الت�ضهيالت لهم الإكمال درا�ضتهم اجلامعية.

وال���ت���ق���ى رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة م���ع ال��ط��ل��ب��ة ال��ك��وي��ت��ي��ني 

ال��دار���ض��ني ب��اجل��ام��ع��ة وق���د دع��اه��م ل��ب��ذل امل��زي��د من 

لي�ضاركوا  العلمية  امل��ع��ارف  وك�ضب  وال��ع��ط��اء  العمل 

م�ضريتهم  حول  اآرائهم  اإىل  وا�ضتمع  اأمتهم،  بنه�ضة 

على  لالنفتاح  ت�ضعى  اجلامعة  ب��اأن  م��وؤك��دا  العلمية، 

بني  التمازج  واإث���راء  العلمية  واملوؤ�ض�ضات  اجلامعات 

خمتلف اجلن�ضيات.

واأب�����دى ال��ط��ل��ب��ة ال��ك��وي��ت��ي��ون ت��ق��دي��ره��م واإع��ج��اب��ه��م 

اآل البيت ودورها يف توجيه الطلبة ومتابعة  بجامعة 

درا�ضتهم وتذليل العقبات اأمامهم.

الرئي�س  نائب  املجايل  جهاد  الدكتور  اللقاء  وح�ضر 

لل�ضوؤون االإدارية واملالية.

ب��ح��ث رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل ���ض��واق��ف��ة مع 

وزي�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة م��ع��ايل ه��ال��ة ل��ط��وف 

�ضتيفان  اآر  االأردن  ل��دى  املعتمد  االأمريكي  وال�ضفري 

التطوعية  املجاالت  يف  التعاون  تعزيز  �ضبل  بيكرفت 

وتبادل املعلومات واخلبات وم�ضاعدة االأ�ضر الفقرية 

واالأعمال اخلريية  والتعاون مع اجلمعيات اخلريية 

وال��ت��وا���ض��ل م��ع ال��ف��ئ��ات امل��ع��وزة واالأي���ت���ام يف خمتلف 

املجاالت والقيام باالأعمال التطوعية.

وبينت معايل الوزيرة اأهمية اإقامة م�ضاريع م�ضركة 

اإىل  باالإ�ضافة  واالأيتام  االأ�ضر  م�ضروع  �ضمن  وخا�ضة 

االأي��ت��ام  الأب��ن��اء  درو����س تقوية  اإع��ط��اء  اإمكانية  درا���ض��ة 

التقارير  اإع���داد  يف  وامل�ضاركة  اجلامعة  م��ع  بالتعاون 

والدرا�ضات االجتماعية عن حمافظة املفرق. 

ال�ضفري االأمريكي بني دور فرق ال�ضالم االأمريكية يف 

تقدمي االأعمال التطوعية يف خمتلف قرى حمافظة 

املفرق واالأردن م�ضيدا بالدور الكبري الذي قامت به 

اللغة  اإع��داد هوؤالء املتطوعني وتعليمهم  اجلامعة يف 

العربية ومتابعة اأمورهم مع العائالت امل�ضت�ضيفة يف 

حمافظة املفرق.

على  اجلامعة  حر�س  اإىل  ال�ضواقفة  الدكتور  واأ���ض��ار 

وذوي  امل��ع��وزة  واالأ���ض��ر  املحلي  املجتمع  م��ع  التوا�ضل 

االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة وال��ت��و���ض��ع يف جم���ال ت��ق��دمي 

والدعم  ال��درا���ض��ات  وت��ق��دمي  املجانية  الطبية  االأي���ام 

لالأيتام واالأ�ضر املحتاجة يف حمافظة املفرق وتقدمي 

الدورات التدريبية للقائمني على هذه اجلمعيات مبا 

يعود بالنفع على املنطقة واملجتمع املحلي، مبينا باأن 

واجتماعي  اقت�ضادي  م�ضح  ب��اإج��راء  قامت  اجلامعة 

الأ�ضحاب  معلومات  ق��اع��دة  الإع���داد  امل��ف��رق  ملحافظة 

القرار واال�ضتفادة منها خلدمة املجتمع املحلي.

وح�ضر اللقاء نائب رئي�س اجلامعة لل�ضوؤون االإدارية 

واملالية الدكتور جهاد املجايل ونائب رئي�س اجلامعة 

ل�ضوؤون الكليات العلمية الدكتور ها�ضم امل�ضاعيد.

بحث التعاون بين الجامعة ووزارة التنمية االجتماعية 

وال�سفارة االأمريكية في عمان

تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي
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رئي�س الجامعة يلتقي مفتي القوات الم�سلحة االأردنية

التقى رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة يف 

العميد  االأردن��ي��ة  امل�ضلحة  القوات  مفتي  مكتبه 

الدكتور يحيى البطو�س.

ومت خالل اللقاء بحث اأوجه التعاون بني اجلامعة 

اال�ضتفادة  بهدف  اململكة  يف  االإف��ت��اء  وموؤ�ض�ضات 

من خبات تلك املوؤ�ض�ضات ذات العالقة مبجال 

االإفتاء، واأهمية عقد الندوات واملحا�ضرات التي 

ت�ضهم يف تثقيف الطلبة وتعريفهم مبا ي�ضتجد 

من اأمور دينهم ودنياهم.

واأكد الدكتور �ضواقفة ا�ضتعداد اجلامعة للتعاون 

وال��ت��ن�����ض��ي��ق م��ا ب��ني اجل��ان��ب��ني م��ن خ���الل كلية 

العلماء  والقانونية  خلدمة  الفقهية  الدرا�ضات 

وال���دار����ض���ني وال��ب��اح��ث��ني وال��ط��ل��ب��ة مب���ا ي��ع��ود 

بجهود  م�ضيدا  اجلميع.  على  العلمية  بالفائدة 

خمتلف  يف  اجلامعة  خدمة  يف  امل�ضلحة  ال��ق��وات 

املجاالت العلمية والدينية.

مفتي القوات امل�ضلحة االأردنية العميد الدكتور 

يحيى البطو�س اأ�ضاد من جانبه بجهود اجلامعة 

ودع����م����ه����ا ال������الحم������دود ل����ل����بام����ج واخل���ط���ط 

من  ال�ضمحة  االإ���ض��الم  ر�ضالة  لن�ضر  املو�ضوعة 

العربية  املنطقة  اعتدال وو�ضطية على م�ضتوى 

واالإ���ض��الم��ي��ة وال�����دور ال����ذي ت��ب��ذل��ه يف حتقيق 

النقلة التعليمة املطلوبة يف املجاالت كافة.

الجامعة تبحث التعاون مع وكالة الف�ساء االأمريكية

ب��ح��ث رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة االأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور نبيل 

���ض��واق��ف��ة م���ع رئ��ي�����س االحت�����اد ال��ف��ل��ك��ي ال����دويل 

الدكتور  اأمريكا  يف  هبل  تل�ضكوب  على  وامل�ضرف 

االأمريكية  الف�ضاء  روبرت ويليامز ورائد وكالة 

ن��ا���ض��ا ال��دك��ت��ور ج��ي��ف��ري ه��وف��م��ان  ���ض��ب��ل تعزيز 

الدويل  الفلكي  التعاون بني اجلامعة  واالحت��اد 

ووك����ال����ة ال��ف�����ض��اء االأم���ري���ك���ي���ة ن��ا���ض��ا يف جم��ال 

ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�����بات وع��ق��د امل���وؤمت���رات 

واملحا�ضرات العلمية وبحث التعاون يف املجاالت 

اجلامعة  م��ن  طلبة  وار���ض��ال  امل�ضركة  الفلكية 

مع  بالتعاون  اخل��بات  وتبادل  درا�ضتهم  الإكمال 

وكالة نا�ضا الف�ضائية.

اجلامعة  م�ضرية  ال�ضواقفة  الدكتور  وا�ضتعر�س 

مبعهد  املتعلقة  وخ��ا���ض��ة  ال��درا���ض��ي��ة  وخططها 

الوحيد  يعتب  الذي  باجلامعة  والف�ضاء  الفلك 

الفلك،  يف  املاج�ضتري  درج���ة  ومي��ن��ح  املنطقة  يف 

اأ�ضبحت  اجلامعة  ب��اأن  مبينا  الف�ضاء،  علوم  ويف 

���ض��م��ن ال�����ض��ب��ك��ة ال���دول���ي���ة ل���درا����ض���ة ال��ط��ب��ق��ات 

املتاأينة يف الغالف اجلوي االأر�ضي والتي تعرف 

ب��االأي��ون��و���ض��ف��ري، وال�����ذي ت�����ض��رف ع��ل��ي��ه جامعة 

�ضتانفورد يف الواليات املتحدة االأمريكية، مبينا 

امل��ع��ه��د مركز  ���ض��ع��ي اجل��ام��ع��ة لتجعل م��ن ه���ذا 

اأب���ح���اث م��ت��ق��دم ع��ل��ى غ����رار امل��ع��اه��د امل��م��اث��ل��ة يف 

العامل.

الفلك  علم  اأهمية  على  وليامز  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

وعلوم الف�ضاء ودورها يف تنمية املعرفة الب�ضرية 

هذا  ال�ضعوب،  بني  م�ضرك  تفاهم  لغة  واإي��ج��اد 

ع����دا ع���ن اأه��م��ي��ت��ه��ا يف ال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 

واالقت�ضادي. 

لعلوم  العربي  ع��ام االحت��اد  اأم��ني  اللقاء  وح�ضر 

ال��ف�����ض��اء وال��ف��ل��ك ال��دك��ت��ور ع���وين اخل�����ض��اون��ة، 

قن�ضل،  خليل  املهند�س  االحت���اد  رئي�س  ون��ائ��ب 

العلمية  الكليات  ل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�س  ونائب 

الفلك  معهد  وعميد  امل�ضاعيد  ها�ضم  ال��دك��ت��ور 

وعلوم الف�ضاء باجلامعة الدكتور حنا �ضابات.
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بحث التعاون في مجال تطوير برمجيات التعليم مع �سركة دروب

بحث رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة مع 

املدير التنفيذي ل�ضركة دروب لتقنية املعلومات 

تعزيز  �ضبل  �ضبح  املعطي  عبد  ع��ب��داهلل  ال�ضيد 

ال���ت���ع���اون واإن�������ض���اء اأك���ادمي���ي���ة خ��ا���ض��ة يف م��رك��ز 

احل��ا���ض��وب ب��اجل��ام��ع��ة ل��ت��وف��ري خم��ت��ب ح��دي��ث 

ال��الزم��ة يف جمال  للتدريب وت��ق��دمي اخل���بات 

ب��رجم��ي��ات اجن���ر����س، وت���ب���ادل اخل�����بات وع��ق��د 

الدورات التدريبية والبامج امل�ضركة.

          ح��ي��ث مّت االت���ف���اق امل��ب��دئ��ي ع��ل��ى اإن�����ض��اء 

مفتوحة  البجميات  على  للتدريب  اأك��ادمي��ي��ة 

امل�ضدر واأهمها برجميات اجنر�س باالإ�ضافة اإىل 

وال��دوائ��ر  واملالية  الت�ضجيل  برجميات  ت�ضويق 

االإداري�����ة االأخ����رى يف منطقة ال�����ض��رق االأو���ض��ط 

و�ضمال اإفريقيا وجنوبها وذلك رغبة وا�ضتجابة 

املعظم  الثاين  امللك عبد اهلل  لتوجيهات جاللة 

لتكنولوجيا  انطالق  نقطة  االأردن  يكون  اأن  يف 

املعلومات يف املنطقة برمتها.

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  اللقاء  وح�ضر 

ه��ا���ض��م امل�����ض��اع��ي��د، وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ومدير  ال�����ض��م��ادي،  ع��دن��ان  ال��دك��ت��ور  املعلومات 

مركز احلا�ضوب املهند�س حممد املعاين

بحث اإن�ساء فرع لمركز لغات في جامعة �سان توما�س االأمريكية

اإن  �ضواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ق��ال 

خمتلف  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل  على  حري�ضة  اجل��ام��ع��ة 

اجلامعات العاملية من خالل التعاون والتن�ضيق 

معاً للو�ضول لالأهداف املطلوبة لتطوير م�ضرية 

التعليم اجلامعي.

وب����ني خ����الل ل��ق��ائ��ه ال���دك���ت���ور ع�����ودة م��ه��او���س 

اأ�ضتاذ مقارنة االأدي��ان يف مركز احلوار  الدعجة 

توما�س  ���ض��ان  ج��ام��ع��ة  يف  امل�ضيحي  االإ���ض��الم��ي 

االأمريكية �ضرورة التن�ضيق ما بني االأكادمييني 

التاأكيد على ر�ضالة  يف اجلامعتني انطالقا من 

اجل��ام��ع��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى اأ���ض��ا���س احل�����وار م���ا بني 

االأديان.

واأو�ضح الدكتور �ضواقفة اأن االأردن بقيادة جاللة 

امللك عبد اهلل الثاين املعظم كان من اأوائل دول 

العامل التي دعت اإىل الت�ضامح واحلوار من خالل 

وبث  للحوار  اأمن��وذج��ا  باعتبارها  ع��م��ان  ر�ضالة 

اأتباع  الديني بني  للت�ضالح  وال�ضعي  االإخ��اء  روح 

من  ب��د  ال  اأن��ه  اإىل  م�ضريا  ال�ضماوية،  ال��دي��ان��ات 

الركيز على القوا�ضم امل�ضركة ما بني االأديان.

فرع  افتتاح  اإمكانية  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 

مل��رك��ز ل��غ��ات اجل��ام��ع��ة يف ج��ام��ع��ة ���ض��ان توما�س 

االأم���ري���ك���ي���ة وت��و���ض��ي��ع ن���ط���اق ت���ب���ادل اخل����بات 

العلمية بني الهيئة التدري�ضية وا�ضتقبال الوفود 

بني  ما  التعاون  طريق  على  كخطوة  الطالبية 

اإ���ض��اف��ة اإىل اع��ت��ب��ار ر���ض��ال��ة عمان  اجل��ام��ع��ت��ني، 

االأدي����ان  ح����وار  م��و���ض��وع  يف  للمناق�ضة  اأر���ض��ي��ة 

حيث يعتب االأردن من الدول الرائدة للتعاي�س 

االإ�ضالمي امل�ضيحي.

تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي
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بح�سور وزيرة التنمية االجتماعية وال�سفير االأمريكي

رئي�س الجامعة: يرعى حفل تخريج الفوج الثالث ع�سر  من متطوعي فرق ال�سالم االأمريكية

رعى رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة 

االجتماعية معايل  التنمية  وزيرة  بح�ضور 

وال�����ض��ف��ري  ل��ط��وف  ب�ضي�ضو  ه��ال��ة  ال�����ض��ي��دة 

بيكرفت  �ضتيفان  ار.  ع��م��ان  يف  االأم���ريك���ي 

وحم���اف���ظ امل���ف���رق ت��ي�����ض��ري ال�����ض��م��ور حفل 

متطوعي  م��ن  ع�ضر  الثالث  ال��ف��وج  تخريج 

فرق ال�ضالم االأمريكية. 

واألقى الدكتور ال�ضواقفة  كلمة قال فيها »اإن  

اجلامعة حر�ضت على توفري جميع اخلدمات 

امل��ط��ل��وب��ة الجن�����اح ال�����دور امل���ب���ذول م���ن قبل 

فريق املتطوعني والبالغ عددهم 39 متطوعاً 

ال��ت��دري��ب��ي��ة  ب��اأع��م��ال��ه��م  ال��ق��ي��ام  لي�ضتطيعوا 

وال��ق��رى  امل��ن��اط��ق  يف  التطوعية  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

والتي قاموا بزيارتها، وانخراطهم مع �ضرائح 

وتدريبهم  معهم  والتعاي�س  املحلي  املجتمع 

�ضمن اخلطة املو�ضوعة بهذا املجال «.

القائمني  جهود  ال�ضواقفة  ال��دك��ت��ور  وب��ني 

جاء  وال���ذي  التطوعي  البنامج  ه��ذا  على 

�ضمن توجه اجلامعة امل�ضتمر باالنفتاح على 

خمتلف ال�ضرائح من داخل اململكة وخارجها 

ب��ه��دف حتقيق ال��ف��ائ��دة امل��رج��وة م��ن اإق��ام��ة 

مثل هذه امل�ضاريع اخلدمية والتي من �ضاأنها 

اإب��راز دور اجلامعة يف تطوير  اأن ت�ضاهم يف 

مفاهيم احلوار مع ال�ضعوب االأخرى. 

وق���ال���ت  وزي�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة اإن 

ال����وزارة ت�ضعى ج��اه��دة م��ن خ��الل خططها 

وجتارب  خ��بات  من  اال�ضتفادة  وم�ضاريعها 

هذه املوؤ�ض�ضات التطوعية لتعود بالنفع على 

وقرى  مبناطق  املحيطة  املحلية  املجتمعات 

الفئات  ت��دري��ب  فيها  يتم  ال��ت��ي  امل��ح��اف��ظ��ات 

امل�ضتهدفة .

ال�����ض��ف��ري االأم�����ريك�����ي اأو�����ض����ح م����ن ج��ان��ب��ه 

ا�ضتمرارية اإجراء البامج التطوعية والتي 

ت�����ض��ب ���ض��م��ن ن��ط��اق ال��ت��ع��اي�����س يف ال��ع��ادات 

وال��ت��ق��ال��ي��د م���ا ب���ني ال��ب��ل��دي��ن و����ض���وال اإىل 

حتقيق االأهداف املرجوة منها . 

ب��االأردن   االأمريكية  ال�ضالم  فرق  عام  مدير 

جانبه  م��ن  ثمن  بو�ضطن  اليك�س  ال��دك��ت��ور 

املتطوعني  فريق  اإجن��اح  يف  اجلامعة  جهود 

ت��اأه��ي��ل��ي��ة وتدريبية  ب��اأع��م��ال  ق��ام��وا  ال��ذي��ن 

خمتلفة �ضواء داخل اجلامعة اأو بالقرى التي 

اأم�ضوا فيها اأيام مع املواطنيني والتي كر�ضت 

ال��ع��ائ��الت،  م��ع  احلقيقي  التعاي�س  مفهوم 

اإ���ض��ارة وا�ضحة و�ضراكة  ال��ذي يعطي  االأم��ر 

وا�ضحة يف بناء م�ضتقبل واع��د  للعالقة ما 

بني االأردن والواليات املتحدة االأمريكية.

م��دي��ر ال���بام���ج وال���ت���دري���ب ت���وم ج���ري اأك���د 

التطوعية  البامج  هذه  مثل  اإقامة  اهمية 

وخ�������ض���و����ض���ا يف اجل���ام���ع���ة وال����ت����ي وف����رت 

ال��الزم��ة  الت�ضهيالت  جميع  للمتطوعني 

خدمة  اجت��اه  بدورهم  القيام  من  ليتمكنوا 

املجتمعات املحلية .

ال�������ض���ه���ادات  ت����وزي����ع  احل���ف���ل مت  خ���ت���ام  ويف 

ال���ت���ق���دي���ري���ة وال�����ه�����داي�����ا ع���ل���ى ال���ع���ائ���الت 

امل�ضت�ضيفة لفرق ال�ضالم.

وح�ضر االحتفال نواب رئي�س اجلامعة وعدد 

من اأهايل حمافظة املفرق.
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رئي�س الجامعة يلتقي الملحق الثقافي ومدير دار القراآن الماليزي

نبيل  الدكتور  االأ���ض��ت��اذ  اجلامعة  رئي�س  التقى 

�ضواقفة امللحق الثقايف املاليزي يف عمان ال�ضيد 

اإب��راه��ي��م جي  اإ���ض��م��اع��ي��ل وال�����ض��ي��د  ب��ن  �ضليمان 

مدير دار القران يف ماليزيا.

بحث  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ومّت 

�ضبل تعزيز التعاون وقبول 

ط��ل��ب��ة ج����دد م���ن م��ال��ي��زي��ا 

اجل���ام���ع���ة  يف  ل����ل����درا�����ض����ة 

واإكمال درا�ضاتهم يف جمال 

علوم القراآن والتالوة.

وا�����ض����ت����ع����ر�����س ال����دك����ت����ور 

اجلامعة  ر�ضالة  ال�ضواقفة 

واأه������داف������ه������ا ودوره������������ا يف 

على  ال��ق��ادر  الن�ضئ  اإع���داد 

واأ����ض���اد ال�����ض��ي��د اإب��راه��ي��م ج��ي وال���وف���د امل��راف��ق 

املتميز  التعليم  ت��وف��ري  يف  ودوره����ا  ب��اجل��ام��ع��ة 

وتوفري كافة �ضبل الراحة والطماأنينة للطلبة 

اجلامعة  اإل��ي��ه  و�ضلت  ال��ذي  املتقدم  وامل�ضتوى 

اجلامعة  مع  التعاون  مبدياً  امل��ج��االت  كافة  يف 

امل��زي��د م��ن الطلبة املاليزيني  اإر���ض��ال  اأج��ل  م��ن 

ل��ل��ج��ام��ع��ة الأن��ه��ا حت��ظ��ى مب��ك��ان��ة خ��ا���ض��ة ل��دى 

املاليزيني.

ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ق���دم رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة درع���اً 

الثقايف  امللحق  اللقاء  لل�ضيف، وح�ضر  تذكارياً 

اإ�ضماعيل  بن  �ضليمان  ال�ضيد  عمان  يف  املاليزي 

والدكتور ها�ضم امل�ضاعيد نائب رئي�س اجلامعة 

ل�ضوؤون الكليات العلمية وعميد كلية الدرا�ضات 

الفقهية والقانونية الدكتور حممد الزغول.

اأن  مبيناً  بالعلم،  والت�ضلح  التحديات  مواجهة 

الطلبة الوافدين يلقون كل العناية واالهتمام 

الو�ضائل  كافة  اجلامعة  لهم  وتوفر  والرعاية 

املنا�ضبة الإكمال م�ضريتهم التعليمية.

بحث التعاون بين الجامعة وال�سركة الوطنية للت�سغيل والتدريب

ال��ع��م��ل ال��وظ��ي��ف��ي وامل��ه��ن��ي 

���ض��واء م�ضلحني  ح���ٍد  ع��ل��ى 

بالعلم واملعرفة االأكادميية 

م�������ض���دداً على  وال��ع��م��ل��ي��ة، 

العيب  ثقافة  نبذ  ���ض��رورة 

يف جم��ت��م��ع��ن��ا وال����ت����ي ل��ه��ا 

اأع���داد  دور ك��ب��ري يف زي����ادة 

البطالة بني اخلريجني. 

ال�ضواقفة  الدكتور  واأ���ض��ار 

اإىل ح��ر���س اجل��ام��ع��ة على 

ت��وف��ري ال��ت��خ�����ض�����ض��ات ذات 

وال��ت��دري��ب ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ع����ارف اأب��و ���ض��بة 

الوطني  امل�ضروع  اأه���داف  جانبه  من  ا�ضتعر�س 

ل��ل��ت��دري��ب م���ن خ����الل ا���ض��ت��ق��ط��اب اخل��ري��ج��ني 

وت���دري���ب���ه���م ل���رف���د ����ض���وق ال���ع���م���ل ب���اخل���بات 

الوافدة  العمالة  وج��ود  مع  خا�ضة  وال��ك��ف��اءات، 

املناف�ضة، حيث مّت تدريب اأكرث من خم�ضة اآالف 

�ضاب على خمتلف املهن واحلرف .

الرئي�س التنفيذي ملركز تطوير االأعمال ال�ضيد 

مِع  امل�ضركة  االأه��داف  اإىل  اأ�ضار  ا�ضتيتية  نايف 

اجلامعة وال�ضركة الوطنية للت�ضغيل والتدريب 

م�ضاقات  اجلامعيني  الطلبة  بتدري�س  املتمثلة 

عملية متهيداً لتدريبهم مهنياً بعد التخرج من 

اأجل تزويد �ضوق العمل باحتياجاته يف خمتلف 

القطاعات.

واأو�ضح ا�ضتيتية اأن برنامج مهارات الذي ُيدّر�س 

كم�ضاٍق يف كلية اإدارة املال واالأعمال يف اجلامعة 

برنامج  وه��و  الكليات  باقي  على  تعميمه  �ضيتم 

الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  من  ممول 

اآل  اأردنية منها جامعة  اأرب��ع جامعات  وينفذ يف 

البيت.

�ضواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  بحث 

مع مدير ال�ضركة الوطنية للت�ضغيل والتدريب  

تعزيز  �ضبل  اأب��و ���ض��بة  ع���ارف  ال��رك��ن  العميد 

التعاون امل�ضرك بني اجلامعة وال�ضركة الوطنية 

يف جمال التدريب املهني للخريجني، وبح�ضور 

الرئي�س التنفيذي ملركز تطوير االأعمال ال�ضيد 

نايف ا�ضتيتية.

واأك������د ال���دك���ت���ور ���ض��واق��ف��ة ع��ل��ى دور اجل��ام��ع��ة 

�ضخ�ضياتهم  و���ض��ق��ل  ال�����ض��ب��اب  دور  ت��ف��ع��ي��ل  يف 

�ضوق  دخ���ول  على  ق��ادري��ن  ليكونوا  واإع���داده���م 

ال��ط��اب��ع ال��ع��م��ل��ي و���ض��م��ن اخل��ط��ط ال��درا���ض��ي��ة 

املحلي  العمل  �ضوق  يحتاجها  وال��ت��ي  للجامعة 

واخلارجي.

اجلامعة  ا�ضتعداد  ال�ضواقفة  ال��دك��ت��ور  واأب���دى 

ل���ل���ت���ع���اون م����ع ال�������ض���رك���ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت�����ض��غ��ي��ل 

وال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا ع���ن ط���ري���ق عقد 

الندوات واملحا�ضرات التي تخدم توجه ال�ضباب 

نحو �ضوق العمل املهني.

م������دي������ر ال�����������ض�����رك�����ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة ل���ل���ت�������ض���غ���ي���ل 

تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي
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تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي

رئي�س الجامعة يلتقي متطوعي فرق ال�سالم االأمريكية

رئي�س الجامعة يلتقي محافظ المفرق الجديد

ال�ضيد  امل��ف��رق  حم��اف��ظ  اجلامعة  رئي�س  التقى 

تعزيز  �ضبل  بحث  اللقاء  خ��الل  ومّت  ن��زال  علي 

ال��ت��ع��اون يف جم���ال خ��دم��ة حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق يف 

خمتلف اجلوانب .

يف  اجلامعة  دور  ال�ضواقفة  الدكتور  وا�ضتعر�س 

املجاالت  خمتلف  يف  املحافظة  وتطوير  تنمية 

واإج����راء  والعلمية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 

البيانات  واإع���داد  العلمية  وال��درا���ض��ات  البحوث 

العليا  الدرا�ضات  طلبة  وتوجيه  املحافظة،  عن 

ب��اجل��ام��ع��ة الإج�������راء ال����درا�����ض����ات يف امل��ح��اف��ظ��ة 

اإىل دورها يف عقد  باالإ�ضافة  بالبيئة  واالهتمام 

وعقد  القطاعات،  ملختلف  التدريبية  ال���دورات 

ال���ن���دوات وامل����وؤمت����رات وامل��ح��ا���ض��رات ال��ت��ي تهم 

اجل��ام��ع��ة خلدمة  م��راف��ق  ك��اف��ة  وف��ت��ح  املنطقة 

اإق��ام��ة  يف  امل�ضرك  والتن�ضيق  املحلي،  املجتمع 

امل��ن��ا���ض��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة واإب�������راز ال������دور احل��ي��وي  

ملحافظة املفرق يف خمتلف االأوجه.

بني  اجلهود  تكاتف  اأهمية  اإىل  املحافظ  واأ���ض��ار 

املوؤ�ض�ضات لتطوير املحافظة والنهو�س  خمتلف 

بها وخدمة طلبة اجلامعة ومد ج�ضور التوا�ضل 

بني اجلامعة واملحافظة.

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  اللقاء  وح�ضر 

ها�ضم امل�ضاعيد .

اأن  �ضواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  اأك��د 

على  ومت��ي��ز  اح����رام  حم��ط  االأردن  يف  التعليم 

م�ضتوى املنطقة وذلك بف�ضل القيادة الها�ضمية 

التي حتر�س على تقدمي االأف�ضل الأبناء الوطن 

واإت���اح���ة ال��ف��ر���س اأم����ام ال�����ض��ب��اب ل��الط��الع على 

اأحدث امل�ضتجدات التكنولوجية العاملية.

واأ����ض���ار خ���الل ل��ق��ائ��ه م��ت��ط��وع��ي ف���رق ال�����ض��الم 

ت��ط��وي��ر  اإىل  ت�����ض��ع��ى  اجل��ام��ع��ة  اأن  االأم���ري���ك���ي���ة 

امل�ضرك  والتعاي�س  والتفاهم  احل��وار  مفاهيم 

ال�ضالم  ف��رق  ب���دور  م�ضيداً  ال��ث��ق��اف��ات،  ومت���ازج 

االأمريكية يف تعزيز هذه النهج ودوره��م يف اأداء 

يف  واالجتماعية  والتعليمية  االإن�ضانية  مهامهم 

االأردن.

وقال الدكتور ال�ضواقفة اأن اجلامعة ت�ضعى دائماً 

لالنفتاح والتعاون مع خمتلف اجلهات واملوؤ�ض�ضات 

وت�ضجيع  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

الطلبة على امل�ضاركة يف اللقاءات الدولية لتعزيز 

النواحي االإيجابية وتبادل اخلبات وفتح قنوات 

التوا�ضل وتو�ضيع مداركهم وثقافاتهم وهذا ما 

حتر�س علية القيادة الها�ضمية واإعطاء ال�ضباب 

اأن وجود  الدور االأكب يف اأحداث التغيري مبيناً 

مثل هذه املجموعة املتميزة من فرق ال�ضالم يف 

املعلومات  لتبادل  اع��ت��زاز  م�ضدر  لهو  اجلامعة 

وك�ضب اخلبات وتعزيز مفهوم العمل التطوعي 

العادات  وتبادل  واملعرفة  والفهم  الوعي  وزي��ادة 

بني  املتبادل  الفهم  م��ن  ن��وع  واإي��ج��اد  والتقاليد 

�ضباب امل�ضتقبل.

ومما جتدر االإ�ضارة اإليه اأن اجلامعة ت�ضت�ضيف 

40 متطوعاً من هذه الفرق وتقدم لهم التدريب 

ال����الزم يف جم���ال ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وو���ض��ع 

املحلي  املجتمع  م��ع  للتفاعل  متكامل  ب��رن��ام��ج 

واالإقامة مع العائالت االأردنية يف قرى حمافظة 

ال��ف��رق بالتطوع باجلامعة  امل��ف��رق، وت��ق��وم ه��ذه 

اللغة  والطلبة  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  لتعليم 

االجنليزية.

وح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل�����ض��وؤون 

ال��ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال���دك���ت���ور ه��ا���ض��م امل�����ض��اع��ي��د 

وم�ضاعد مدير عام فرق ال�ضالم يف االأردن ال�ضيد 

مدير  العجلوين  عمر  وال�ضيد  ه��ارت  جري  ت��وم 

�ضندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية واالإر�ضاد 

املهني.
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وفد غرفة تجارة المفرق يزور الجامعة

�ضواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  رئي�س  التقى 

وف���د غ��رف��ة جت����ارة امل��ف��رق ل��ب��ح��ث ���ض��ب��ل تعزيز 

حمافظة  جت��ارة  وغ��رف��ة  اجلامعة  ب��ني  التعاون 

املفرق وتن�ضيط احلركة التعاونية بني الطرفني، 

يف  اجلامعة  دور  �ضواقفة  ال��دك��ت��ور  وا�ضتعر�س 

ودوره��ا يف  به  والنهو�س  املحلي  املجتمع  خدمة 

النهو�س مبحافظة املفرق من خمتلف النواحي 

بها  قامت  التي  ال��ري��ادي��ة  امل�ضاريع  اإىل  م�ضرياً 

اجل��ام��ع��ة خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي م���ن خ��الل  

املفرق  مدينة  باجتاه  جديدة  بوابة  ا�ضتحداث 

وت�ضجيع اال�ضتثمارات  املختلفة.    

واأ�ضار الدكتور �ضواقفة اإىل اأن مدينة املفرق تلقى 

عناية خا�ضة موؤكداً على خدمة اأهايل حمافظة 

املفرق لال�ضتفادة مما تقدمه اجلامعة للنهو�س 

املنطقة  اال�ضتفادة من  اإىل  باالإ�ضافة   باملجتمع 

التنموية وموقع املفرق اجلغرايف املتميز.

وب���ني ال��دك��ت��ور ���ض��واق��ف��ة اأه��م��ي��ة دخ����ول غ��رف��ة 

جت����ارة امل���ف���رق ب��اال���ض��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

واأبنائها  املفرق  على  بالنفع  يعود  مبا  اجلامعة 

اأب�������واب اجل��ام��ع��ة  اأن  وال����وط����ن ال���غ���ايل م��ب��ي��ن��اً 

جمال  يف  وخا�ضة  اال�ضتثمارات  اأم���ام  مفتوحة 

مدر�ضة  لبناء  م�ضتثمر  واإي��ج��اد  الطلبة  م��ن��ازل 

من��وذج��ي��ة مب��وا���ض��ف��ات م��ت��م��ي��زة خل��دم��ة اأب��ن��اء 

املفرق الفتقارها ملثل هذه اخلدمات وغريها من 

اال�ضتثمارات التي ت�ضعى اجلامعة للقيام بها.

مع  التعامل  اأهمية  اإىل  �ضواقفة  الدكتور  ودع��ا 

مبا  وخدمتهم  وا�ضت�ضافتهم  الوافدين  الطلبة 

يعك�س املجتمع االأردين امل�ضياف الكرمي لينقل 

هوؤالء الطلبة ر�ضالة االأردن ال�ضمحة وامل�ضرقة.

واأع��رب اأع�ضاء غرفة جتارة املفرق عن �ضكرهم 

اجلزيل للجامعة ملا تقوم به من دور فاعل خلدمة 

املجتمع املحلي موؤكدين باأنهم �ضيقومون بعمل 

خالل  م��ن  ال��واف��دي��ن  للطلبة  خا�ضة  ب��ط��اق��ات 

جتار حمافظة املفرق لتقدمي االأ�ضعار لهم باأقل 

ما ميكن وذلك اإكراماً وتقديراً لهم والإعطائهم 

ال�ضورة امل�ضرقة عن حمافظة املفرق.

خالل لقاء الملحق الثقافي الماليزي

تقديم منح درا�سية للجامعة من ماليزيا

ب��ح��ث رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة االأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور نبيل 

�ضواقفة مع مدير امللحقية الثقافية يف ال�ضفارة 

اإ�ضماعيل  بن  �ضليمان  الدكتور  �ضعادة  املاليزية 

تعزيز اأوا�ضر التعاون بني الطرفني يف املجاالت 

ماليزيا  من  طلبة  وقبول  واالأكادميية  العلمية 

للدرا�ضة يف اجلامعة، وتقدمي منحتني درا�ضيتني 

املدنية  الهند�ضة  جم��ال  يف  ال��دك��ت��وراة  ل��درج��ة 

اآل  جلامعة  واملحا�ضبة  املعلومات  وتكنولوجيا 

البيت من ماليزيا.

 ومت خالل اللقاء بحث اإمكانية اإ�ضراك الطلبة 

املاليزيني الدار�ضني باجلامعة يف خدمة املجتمع 

التطوعية  ب��االأع��م��ال  القيام  خ��الل  م��ن  املحلي 

املفرق  حمافظة  مناطق  خمتلف  يف  واخلدمية 

لت�ضمل امل�ضاجد واجلمعيات اخلريية والبلديات 

وذلك لتن�ضيط التفاعل ودمج الطلبة الوافدين 

مع املجتمع املحلي ليكونوا جزءا فاعال فيه.

اجلامعة  حر�س  اإىل  �ضواقفة  ال��دك��ت��ور   واأ���ض��ار 

ع��ل��ى دم���ج ال��ط��ل��ب��ة ال��واف��دي��ن وان��خ��راط��ه��م يف 

املجتمع املحلي، وعمل برامج لالأ�ضر امل�ضت�ضيفة 

الن�ضاطات  وتعزيز  الوافدين  الطلبة  ال�ضتقبال 

التطوعية خلدمة املجتمع املحلي.

وم��ا  للجامعة  ���ض��ك��ره  امللحقية  م��دي��ر   واأب�����دى 

برنامج  ب���اأن  مبينا  امل��ال��ي��زي��ني  للطلبة  تقدمه 

املزايا  م��ن  العديد  �ضيحقق  امل�ضت�ضيفة  االأ���ض��ر 

والتقاليد  وال��ع��ادات  العربية  اللغة  تعلم  اأهمها 

واالندماج باملجتمع املحيط.

ل�ضوؤون  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ل��ق��اء   وح�ضر 

الكليات العلمية الدكتور ها�ضم امل�ضاعيد.

تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي
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تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي

بحث التعاون مع المكتبة الوطنية لحفظ المخطوطات والوثائق

بحث رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة مع 

اأمني عام املكتبة الوطنية ماأمون التلهوين �ضبل 

التعاون ما بني اجلامعة واملكتبة الوطنية لغايات 

املحافظة على املخطوطات وحمايتها من التلف 

والعبث ول�ضمان تقدميها للجهات ذات العالقة 

بكل �ضهولة وي�ضر .

واأك������د ال���دك���ت���ور ���ض��واق��ف��ة اأه���م���ي���ة اال���ض��ت��م��رار 

الوطنية  واملكتبة  اجل��ام��ع��ة  ب��ني  م��ا  والتن�ضيق 

بهدف اال�ضتفادة من كافة االإجراءات التي تقوم 

بها املكتبة للمحافظة على الوثائق واملخطوطات 

امل��ه��م��ة، وخ��ا���ض��ة اأن اجل��ام��ع��ة ت��ت��م��ي��ز ب��وج��ود 

االإ���ض��الم��ي متخ�ض�ضا يف  ال���راث  اإح��ي��اء  مركز 

يف  والراثية  االإ�ضالمية  واملخطوطات  الوثائق 

املركز  اإن�ضاء  ب��اأن  مبينا  وال��ف��ن��ون،  العلوم  كافة 

يف اجل��ام��ع��ة ج���اء ب��ه��دف ت��وف��ري م��ا اأم��ك��ن من 

امل��ع��ل��وم��ات امل��وث��ق��ة ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ال��ب��اح��ث��ني 

مكتبة  امل��رك��ز  ي�ضم  بحيث   ، وغ��ريه��ا  للدرا�ضة 

متخ�ض�ضة وقاعة ندوات علمية خلدمة الطلبة 

وال��دار���ض��ني ال��ذي��ن ي��واظ��ب��ون ع��ل��ى اال���ض��ت��ف��ادة 

لع�ضور  تعود  والتي  املخطوطات  ه��ذه  مثل  من 

تاريخية قدمية .

التلهوين  م��اأم��ون  ال��وط��ن��ي��ة  املكتبة  ع���ام  اأم���ني 

اأو����ض���ح م��ن ج��ان��ب��ه دور امل��ك��ت��ب��ة ال���ري���ادي نحو 

الركيز على ا�ضتخدام اأف�ضل االأجهزة احلديثة 

التي  امل��خ��ط��وط��ات  على  للمحافظة  وامل��ت��ط��ورة 

حت���وي ع��ل��ى ال��وث��ائ��ق امل��ه��م��ة م���ن خ���الل اإت��ب��اع 

االأنظمة اخلا�ضة بهذا املجال بهدف حفظ تلك 

الوثائق والرجوع اإليها باأي وقت ، باعتبار املكتبة 

الوطنية من املوؤ�ض�ضات الوطنية التي تعنى بهذا 

ال�ضاأن ، مبديا �ضكره وتقديره للجامعة لتعاونها 

مع املكتبة الوطنية واالهتمام باملخطوطات.

جامعة اأوهايو االأمريكية تقدم خم�س منح دكتوراة درا�سية للجامعة

م��ن��ح��ت ج��ام��ع��ة اأوه���اي���و االأم��ري��ك��ي��ة خ��م�����س منح 

درا�ضية لطلبة اجلامعة يف خمتلف التخ�ض�ضات.

 جاء ذلك خالل لقاء رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل 

�ضواقفة مع وفد من جامعة اأوهايو االأمريكية �ضم 

املدير التنفيذي ملركز الدرا�ضات الدولية يف جامعة 

اأوهايو الدكتور دانيال ويرن، وكبري امل�ضت�ضارين يف 

مكتب ال�ضوؤون الدولية الدكتور توم�س �ضو�ضتاك، 

للتعليم  العربية  للمجموعة  التنفيذي  وامل��دي��ر 

االأردن  يف  العاملية  الفي�ضل  باأكادميية  والتدريب 

الدكتور با�ضم ال�ضرايرة.

 ومت خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ���ض��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

اأع�ضاء  االأكادميي والثقايف بني اجلانبني  وتبادل 

ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وال���ط���ل���ب���ة وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 

والبامج الدرا�ضية واخلبات بني الطرفني.  كما 

مت بحث تاأ�ضي�س برنامج لتعليم اللغة العربية لغري 

الناطقني بها يف جامعة اأوهايو من خالل جامعة 

اآل البيت ملا تتميز به اجلامعة يف هذا املجال، واإيجاد 

وتعزيز  اجلامعتني  طلبة  ب��ني  م�ضركة  اأر���ض��ي��ة 

مفاهيم احلوار وتبادل املعلومات واخلبات.

�ضواقفة مع  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س   ووقع 

املدير التنفيذي ملركز الدرا�ضات الدولية الدكتور 

دانيال ويرن خالل اللقاء مذكرة تعاون تهدف اإىل 

تطوير برنامج املاج�ضتري يف تكنولوجيا املعلومات 

ال��بن��ام��ج  تقييم  و���ض��ي��ت��م  ال��ب��ي��ت،  اآل  ج��ام��ع��ة  يف 

امل�ضتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة  امل��ن��اه��ج  م���ن ح��ي��ث م��راج��ع��ة 

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  تاأهيل  اإىل  باالإ�ضافة  ل��ه، 

والتقييم  امل�����ض��روع  ع��ل��ى  واالإ�����ض����راف  وال���ت���دري���ب 

واإع����داد  وت��و���ض��ع��ت��ه،  امل�����ض��روع  لتح�ضني  ال�����ض��ن��وي 

هذا  يف  �ضتطرح  التي  للم�ضاقات  التعليمية  امل��واد 

البنامج واالقراحات اخلا�ضة بالكتب واملقررات 

الدرا�ضية من قبل اجلامعة.
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خالل لقائه بوفد �سركة االأنظمة والكمبيوتر العالمية 

  رئي�س الجامعة: �سنبداأ با�ستخدام التكنولوجيا الحديثة 

للتعليم االلكتروني في الجامعة قريبًا

اأكد رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة اأهمية 

ا�ضتخدام االأنظمة احلديثة يف التعليم التي  من 

الطلبة وخا�ضة  تنعك�س على م�ضتوى  اأن   �ضاأنها 

متطلبات  ت��وف��ري  ل�ضمان  االل��ك��روين  التعليم 

العملية التعليمية ومبا يتنا�ضب مع اخلطة التي 

و�ضعتها اجلامعة بهذا اخل�ضو�س.

واأ�����ض����اف خ����الل ل��ق��ائ��ه وف����د ���ض��رك��ة االأن��ظ��م��ة 

احلا�ضوب  مبركز  العاملية   املتكاملة  والكمبيوتر 

يف اجل��ام��ع��ة اأن����ه ���ض��ي��ت��م ال��ت��ن�����ض��ي��ق م���ع ال�����ض��رك��ة 

بهدف اال�ضتفادة من البامج التعليمة واملبا�ضرة 

بتطبيق التعليم االلكروين كمرحلة اأوىل لعدد 

ومبا  اجلامعة  يف  التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  من 

اجلامعة  يف  التعليمي  الو�ضع  على  بالنفع  يعود 

وت���ق���دمي اخل���دم���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وال��ت��وا���ض��ل م���ا بني 

املدر�س والطلبة.

وب���ني ال��دك��ت��ور ���ض��واق��ف��ة ���ض��رورة اال���ض��ت��م��رار يف 

اإتباع اأف�ضل  الو�ضائل اجلديدة يف التدري�س التي 

تلك  لدعم  خططها  خ��الل  م��ن  اجلامعة  ت�ضعى 

التعليم  نوعية  حت�ضني  يف  للم�ضاهمة  ال��بام��ج 

امل��رج��وة م��ن ا�ضتخدام  وال��و���ض��ول اإىل االأه����داف 

بالتعليم اجلامعي  ال�ضلة  ذات  املتطورة  االأنظمة 

العلمية  ال��ف��ائ��دة  حتقيق  م��ن  الطلبة  ولتمكني 

اإليها  والرجوع  املعلومة  على  ح�ضولهم  و�ضهولة 

يف اأي وقت. 

ا���ض��ت��خ��دام  اأن  ال�������ض���واق���ف���ة  ال���دك���ت���ور  واأ������ض�����اف 

االإل��ك��روين  التعليم  يف  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 

بالطرق  العلمية  امل��ادة  تلقي  من  الطالب  ميكن 

اإ�ضافة  ون��ح��وه��ا،  وامل���ق���روءة  وامل�ضموعة  امل��رئ��ي��ة 

العلمية  امل�����واد  م���ن  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  ت��وف��ري  اإىل 

االإل���ك���رون���ي���ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات 

وزيادة الفاعلية التدري�ضية يف قاعات املحا�ضرات 

وبا�ضتخدام برجميات التعليم االإلكروين، بهدف 

التدري�س  خلق بيئة للتفاعل ما بني ع�ضو هيئة 

والطالب معا .

 مدير الت�ضويق يف ال�ضركة هاين ال�ضاذيل عر�س 

اأهم خطوات تنفيذ برنامج  التعليم االلكروين 

اجل��ام��ع��ات  م��ن تطبيقه يف  وال��ف��ائ��دة  امل��ت��ك��ام��ل 

االأردنية والذي �ضيتم فيه ا�ضتخدام البجميات 

من  التدري�س  قاعات  داخ��ل  التعليم  يف  احلديثة 

اأنظمة متطورة بهذا املجال لتعود  خالل اعتماد 

مو�ضحا  اجل��ام��ع��ي،  التعليم  ق��ط��اع  على  بالنفع 

ا�ضتعداد ال�ضركة لتقدمي كل ما يلزم من اخلبات 

التي ت�ضاهم يف تطبيق البنامج يف اجلامعة بكل 

�ضهولة وي�ضر. 

اأكدت  اأر�ضيدات  املبيعات يف االأردن رنيم  م�ضوؤولة 

من جانبها االأهمية امللقاه على هذا امل�ضروع نحو 

التوا�ضل  يف  ي�ضاعد  ك��ون��ه  اجل��ام��ع��ة  يف  تنفيذه 

االل�����ك�����روين م����ا ب����ني ال���ط���ال���ب وع�������ض���و ه��ي��ئ��ة 

التدري�س لتحقيق الفائدة التعليمية املطلوبة .

االلكروين  للتعليم  البجميات  تعليم  م�ضرف 

م�ضروع  تنفيذ  اآلية  بني  ي�ضري  حممد  املهند�س 

التعليم االلكروين املتكامل الذي يقدم اخلدمات 

للطلبة بهدف التوا�ضل عب االنرنت وت�ضجيل 

املراجعة  على  الطلبة  ي�ضاعد  ومب��ا  املحا�ضرات 

من اأي مكان عب االنرنت ، حيث تعتب ال�ضركة 

املتكاملة للتعليم االلكروين من كبى ال�ضركات 

العاملية التي تعنى بتطبيق هذا التعليم احلديث 

�ضمن اأحدث البجميات اخلا�ضة بذلك .

مدير مبيعات القطاع التعليمي يف ال�ضرق الو�ضط 

���ض��ام��ي ج��ام��و���س اأك����د م��ن ج��ان��ب��ه اأن م��ث��ل ه��ذه 

برامج  تطبيق  �ضمن  ت��ات��ي  التعليمية  امل�ضاريع 

ل�ضمان  االأردنية  اجلامعات  يف  املعريف  االقت�ضاد 

مواكبة متطلبات النه�ضة التعليمة التي ت�ضهدها 

اململكة .

وح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل�����ض��وؤون 

امل�ضاعيد وعميد  العلمية الدكتور ها�ضم  الكليات 

لتكنولوجيا  اهلل   عبد  بن  احل�ضني  االأم��ري  كلية 

املعلومات الدكتور عدنان ال�ضمادي ومدير مركز 

احلا�ضوب املهند�س حممد املعاين. 

تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي
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تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي

مدير فرق ال�سالم االأمريكية يزور الجامعة

اأ����ض���اد م���دي���ر ف����رق ال�����ض��الم االأم���ري���ك���ي���ة اأرون 

با�ضت�ضافة  البيت  اآل  جامعة  بتجربة  ويليامز 

ال�ضالم  فرق  متطوعي  من  ع�ضر  الثالث  الفوج 

االأمريكية والبالغ عددهم 40 متطوعاً.

املرافق  والوفد  اجلامعة  زيارته   واأ�ضاف خالل 

�ضواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ولقائه 

اجلامعة  يف  الناجحة  املتميزة  التجربة  هذه  اأن 

�ضيتم تعميمها على باقي فرق ال�ضالم املوزعة يف 

باقي  على  وتعميمها  منها،  لال�ضتفادة  دولة   76

تلك  يف  ال�ضالم  ف��رق  فيها  املتواجدة  اجلامعات 

املناطق.

اأن اجلامعة  ال�ضواقفة  الدكتور   من جانبه بني 

ت�ضعى من خالل ا�ضت�ضافة هذه الفرق التطوعية 

يف  جنب  اإىل  جنباً  وال��ع��م��ل  املحبة  ت�ضجع  اإىل 

التفاهم  وت��ع��زي��ز  و���ض��ب��اب��ي��ة  تعليمية  م���ب���ادرات 

املحيط  املجتمع  بخدمة  والقيام  الطرفني  بني 

واال���ض��ت��ف��ادة من  التطوعية  ب��االأع��م��ال  وال��ق��ي��ام 

للعاملني  االإجنليزية  اللغة  لتعليم  الفرق  هذه 

واإداري���ني  تدري�س  هيئة  اأع�ضاء  م��ن  باجلامعة 

تلك  بتعليم  اجلامعة  ت�ضاهم  وباملقابل  وطلبة، 

الفرق اللغة العربية باجلامعة واملجتمع املحيط 

اإقامتهم  خ��الل  لهم  ال��الزم��ة  الرعاية  وتوفري 

باجلامعة.



��

دولة العين الدكتور معروف البخيت يحا�سر حول الق�سايا االإقليمية 

والظروف الراهنة في الجامعة

اأك���د ال��ع��ني ال��دك��ت��ور م��ع��روف ال��ب��خ��ي��ت رئ��ي�����س ال����وزراء 

امللك عبد اهلل  املبذولة من قبل جاللة  ال�ضابق اجلهود 

ل���الأردن  ت��اري��خ��ي��اً  املعظم وال��ت��ي �ضجلت م��وق��ف��اً  ال��ث��اين 

الإبقاء الق�ضية الفل�ضطينية يف ال�ضدارة من خالل ك�ضب 

تفهم ودعم العامل لعدالة الق�ضية وخا�ضة على ال�ضاحة 

االأمريكية من خالل ت�ضكيل قناعة لدى الرئي�س اأوباما 

باأولوية امللف الفل�ضطيني .

واأ�ضاف يف حما�ضرة األقاها بدعوة من معهد بيت احلكمة 

يف اجل��ام��ع��ة ب��ع��ن��وان )ال��ق�����ض��اي��ا االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ظ��روف 

الراهنة( وقدمها رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة، 

باعتبار  الفل�ضطيني  ال�ضعب  لق�ضية  االأق��رب  االأردن  اأن 

عليا  اإ�ضراتيجية  م�ضلحة  الفل�ضطينية  الدولة  اإقامة 

وحفز  اجل��ه��ود  م�ضاعفة  يتطلب  ال���ذي  االأم���ر  ل����الأردن 

الدول العربية وحثها والتعاون معها الأخذ زمام املبادرة 

بالقيام بهجوم دبلوما�ضي واإعالمي لك�ضب الدعم الدويل 

م�ضوؤولياته  اأمام  العامل  وو�ضع  اإ�ضرائيل  على  وال�ضغط 

القانونية واالأخالقية.

وبني الدكتور البخيت اأن االأردن مطالب باأن يكون يقظاً 

ح�ضابه   على  احل��ل��ول  ب��اأن  يفاجاأ  ال  حتى  بدقة  ومتابعاً 

كاإ�ضقاط  حق العودة الأن اأخطر ما ميكن مواجهته ظهور 

اتفاق �ضري ال ياأخذ م�ضاحله بعني االعتبار، م�ضرياً اإىل 

اأن اأهمية املتابعة احلثيثة الأي مفاو�ضات ر�ضمية اأو قنوات 

الفل�ضطينية  ال�ضرائح  مع  التوا�ضل  وتفعيل  تفاو�ضية 

الق�ضايا مبا  االأردن��ي��ة جت��اه خمتلف  امل��واق��ف  وحت�ضري 

يف ذلك اأ�ضا�ضيات التفاو�س ومنهجيته واالأخذ باملبادرات 

التي تنا�ضب م�ضاحله واإقناع ال�ضلطة واالأطراف بها.

تاريخية  ���ض��رورة  هناك  ب��اأن  البخيت  الدكتور  واأ���ض��اف 

ملراجعة املوقف العربي وتوحيد ال�ضف والقرار ال�ضيا�ضي 

االإ�ضرائيلي  االحتالل  مع  التعامل   يف  واملقاربة  واملنهج 

القيادية  وبخا�ضة  العربية  ال��دول  انفراد  اأن  مو�ضحاً   ،

باحلديث عن االإدارة االأمريكية بروؤى خمتلفة واأولويات 

اإنهاء  متباينة اأكب خطر يواجه العرب، م�ضددا ًعلى اأن 

التعامل  �ضي�ضهل  الفل�ضطينية  الدولة  واإقامة  االحتالل 

مع امللف االإيراين باعتبار معاجلة امللف اأولوية عربية.

االتفاق  ال�ضروري  من  اأن��ه  اإىل  البخيت  الدكتور  واأ�ضار 

ع��رب��ي��اً ل��ت�����ض��ع��ي��د م���ت���درج وم����درو�����س يف ع��الق��ات��ه��ا مع 

كلياً  م��ن��ع��ه��ا  اإىل  االت�������ض���االت  بتخفيف  ب���دء  اإ���ض��رائ��ي��ل 

وت��خ��ف��ي�����س ال��ت��م��ث��ي��ل ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي و���ض��ح��ب ال�����ض��ف��راء 

املجتمع  موؤ�ض�ضات  م��ع  االت�����ض��ال  اإدام����ة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 

ال�ضالم  مع�ضكر  وتقوية  العربية  امل��ب��ادرة  ل�ضرح  امل��دين 

باللجوء لالأمم  تكاملية  مبادرات  واإط��الق  اإ�ضرائيل  مع 

املتحدة الإ�ضدار قرار من جمل�س االأمن الإنهاء االحتالل 

االإ���ض��رائ��ي��ل��ي، ب��االإ���ض��اف��ة ال���ض��ت��م��راري��ة  حت��م��ل ال��ع��رب 

م�ضوؤولياتهم بال�ضغط على اإ�ضرائيل يف املحافل الدولية 

واكت�ضاب املزيد من الدعم الدويل لعزل اإ�ضرائيل م�ضرياً 

يخدم  واح��د ال  الفل�ضطينية من جانب  الدولة  قيام  اأن 

امل�ضالح االأردنية على االإطالق.

وت��اب��ع ال��دك��ت��ور ال��ب��خ��ي��ت ح��دي��ث��ه ق���ائ���اًل: » ب����اأن هناك 

جم��م��وع��ة م���ن ال�����ض��ي��ن��اري��وه��ات امل��ت��وق��ع ح��دوث��ه��ا ح��ال 

ا�ضتمرار الو�ضع الراهن ببقاء  اأبو مازن  كرئي�س لل�ضلطة 

رئي�س  اخ��ت��ي��ار  واأن  ال�����ض��الم  عملية  وتعليق  برحيله  اأو 

جديد لل�ضلطة ال يعني �ضيئاً على ال�ضعيد ال�ضيا�ضي كما 

النهاية بعد  املفاو�ضات بالركيز على خط  ا�ضتئناف  اأن 

باأنه  مبيناً   ، انطالقتها  و�ضروط  البداية  لر�ضم  الف�ضل 

حال ا�ضتمرار اإ�ضرائيل ب�ضيا�ضة تهويد القد�س  وان�ضداد 

اأمن احلل و�ضيوع الياأ�س واالإحباط فمن املمكن حدوث 

انتفا�ضة جديدة ال ميكن التنبوؤ مبداها«.

من  للمفاو�ضات  بالعودة  القبول  اأن  اإىل  البخيت  واأ�ضار 

دون جتميد كامل لال�ضتيطان مل يعد خياراً فل�ضطينياً 

اال�ضتيطان  جتميد  مطلب  وج��ع��ل  �ضيا�ضي  ان��ت��ح��ار  ب��ل 

جناحها،  ومعيار  ال�ضالم  عملية  مرجعيات  م��ن  واح���داً 

ولكن  اال�ضتيطان  بوقف  ت��ب��داأ  ال  املفاو�ضات  اأن  مبعنى 

املاأمول اأن تنتهي باإزالته حيث اأن العامل عجز عن اإرغام 

تفكيك  يف  يفلح  اأن  ل��ه  فكيف  جت��م��ي��ده  ع��ل��ى  اإ���ض��رائ��ي��ل 

امل�ضتوطنات الحقاً؟

الفل�ضطيني  ال��و���ض��ع  اإىل  ال��ب��خ��ي��ت  ال��دك��ت��ور  وت���ط���رق 

املعنية  العربية  ال��دول  اإدراك جميع  خ��الل  احل��ايل من 

بحيث  الداخلية  ق�ضاياهم  تعقيد  مب��دىل  ال�ضاأن  بهذا 

ي��ت��ج��ن��ب��ون ال��ت��دخ��ل ف��ي��ه��ا ب�����ض��ك��ل م��ن��ف��رد الأن ال��و���ض��ع 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي ال��داخ��ل��ي مي���ر ب��اأخ��ط��ر امل���راح���ل فهناك 

ال�ضيا�ضية  واالأط��ر  الهياكل  تاآكل  على  وموؤ�ضرات  ب��وادر 

والت�ضرذم  االن�ضقاقات  من  املزيد  وح�ضول  الفل�ضطينية 

بحيث ال يتوقف االنق�ضام يف فتح وحما�س بل بوادر على 

حدوث انق�ضامات داخل التنظيم الواحد ووجود حماور 

وجمموعات وخاليا و�ضلل.

وب����ني ب���اأن���ه ط���امل���ا اأن ج��م��ي��ع ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات وال��ف�����ض��ائ��ل 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة ت���وؤي���د احل����ل ال���ت���اري���خ���ي ب���اإق���ام���ة دول���ة 

ف���اإن  ح��م��ا���س  ذل���ك  يف  مب���ا   67 ح����دود  ع��ل��ى  فل�ضطينية 

مبرات ا�ضتمرار اخلالف ال تعك�س خالفاً حول امل�ضالح 

امل�ضالح  واإمنا اخلالف حول  الفل�ضطيني  لل�ضعب  العليا 

الف�ضائلية والتنظيمية.

االأدوار  ت��ب��ادل  م��ن  ا�ضتغرابه  البخيت  ال��دك��ت��ور  واأب���دى 

ال�ضلطة  م�ضوؤلو  ب��داأ  وال��ذي��ن  وحما�س  ال�ضلطة  بني  ما 

اأو�ضلو  اتفاقيات  ع��ن  التخلي  ب��اجت��اه  اإ���ض��ارات  ب��اإط��الق 

بتم�ضك حما�س باحلقائق التي اأفرزتها اتفاقيات اأو�ضلو، 

ب��اأن  وم�ضوؤوليتها  ال�ضلطة  ت�ضريحات  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 

عاماً   18 بعد  م�ضدود  طريق  اإىل  و�ضلت  ال�ضالم  عملية 

من التفاو�س وحل الدولتني اأ�ضبح غري ممكن ويلوحون 

ال��واح��دة ومب��ا يعني حل  ال��دول��ة  اإىل فكرة حل  بالعودة 

ال�ضلطة ومت�ضك حما�س بفكرة حل الدولتني.

ق��د رحب  �ضواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  وك���ان   

باملحا�ضر مو�ضحاً اأهمية اإقامة مثل هذه اللقاءات وت�ضليط 

االأ�ضواء على جميع الق�ضايا الراهنة من خالل احلوارات 

البناءة الهادفة لالطالع على اأبرز ق�ضايا ال�ضاعة وموقف 

اجلهات املتابعة واملخت�ضني بهذا ال�ضاأن مبا يعود بالفائدة 

على اأبنائنا الطلبة واالأكادمييني يف اجلامعة .

ويف ختام املحا�ضرة التي ح�ضرها نواب الرئي�س والعمداء 

اأ�ضئلة  ع��ل��ى  البخيت  ال��دك��ت��ور  اأج����اب  اجل��ام��ع��ة  وط��ل��ب��ة 

امل�ضاركني وا�ضتف�ضاراتهم.

ندوات ومحاضرات وورش عمل
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ندوات ومحاضرات وورش عمل

افتتح  نائب رئي�س الوزراء ، وزير الداخلية معايل 

ال�ضيد نايف القا�ضي اللقاء ال�ضبابي االأول بعنوان 

 « للحياة  نعم   « امل��خ��درات  م��ن  ال�ضباب  حماية   «

بالتعاون  االأردن��ي��ة  اأم���ان  جمعية  نظمته  وال���ذي 

مدرج  يف  واجلامعة  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  مع 

احل�ضني بن علي

املواطن  مكن  االأردن  يف  االأم���ن  �ضيوع  اإن  وق��ال 

واج��ب��ات��ه  واأداء  ح��ق��وق��ه  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م���ن 

امل�ضلحة  ي��راع��ي  مب��ا  املختلفة  موؤ�ض�ضاته  جت��اه 

م�ضكلة  اأن  م��ب��ي��ن��اً  االأردن�����ي�����ة،  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ل��ي��ا 

ال�ضباب  بع�س  بني  خ�ضبا  مكانا  جتد  املخدرات 

اإي���ج���اد ���ض��ي��ا���ض��ات ع��م��ل��ي��ة للحفاظ  م���ا ي��ت��ط��ل��ب 

اأن  اإىل  ال�ضياق  ه��ذا  يف  الوطن الفتاً  اأب��ن��اء  على 

اإىل  يعود  االأردن  اإىل  امل��خ��درات  ال��زي��ادة بدخول 

ب�ضكل  ال���دول يف مكافحة جت��اره  ط��رائ��ق بع�س 

االأم��ث��ل يف مكافحتهم.  االأ���ض��ل��وب  اإىل  ي��رق��ى   ال 

اإننا معنيون باملحافظة على  ولفت القا�ضي اإىل 

املكت�ضبات التي حققها الوطن �ضعيا اإىل حتقيق 

الها�ضمية  قيادته  حول  امللتفني  اأبنائه  م�ضالح 

اأب����واب  ع��ل��ى  االأردن  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  امل���ظ���ف���رة« 

مرحلة جديدة بحيث ال ميكن عزله عن الدول 

الوطني  باالقت�ضاد  النهو�س  ب��ه��دف  املحيطة 

التجاري. ال��ت��ب��ادل  على  مبا�ضر  ب�ضكل   املعتمد 

ف��ذة  ها�ضمية  ب��ق��ي��ادة  يحظى  االأردن  اإن  وق���ال 

�ضنعت م��ن��ه من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى يف ب��ن��اء ال��دول��ة 

ال�ضعب  دع��م  على  ال��ق��ادرة  والع�ضرية  احلديثة 

بكافة الو�ضائل وال�ضبل املتاحة.

وت�����ط�����رق رئ���ي�������س اجل����ام����ع����ة ال����دك����ت����ور ن��ب��ي��ل 

يف  تبز  التي  ال�ضلبية  االنعكا�ضات  اإىل  �ضواقفة 

فيها الفتا  املخدرات  اآفة  املجتمعات حال ظهور 

واالإخ��الل  طاقاتها  ا�ضتنزاف  على  قدرتها  اإىل 

حد  على  واالقت�ضادية  االجتماعية  باملنظومة 

ال��دول  م��ن  يعتب  االأردن  اأن  اإىل  منوها  ���ض��واء 

بف�ضل  امل���خ���درات  مكافحة  جم���ال  يف  امل��ت��ق��دم��ة 

واحل�س  االأم��ن��ي��ة  وال��رق��اب��ة  الها�ضمية  ال��ق��ي��ادة 

 االأمني املتوافر لدى كافة فئات ال�ضعب االأردين. 

وع���ر����س دور اجل��ام��ع��ة ل��ل��ح��د م���ن ه���ذه االآف���ة 

بعقد  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال��ت��وع��ي��ة  ب���رام���ج  اإىل  م�����ض��رياً 

ال�ضباب  ع��ل��ى  للمحافظة  وال���ن���دوات  ال��ل��ق��اءات 

ما  املجتمع  يف  ال��وا���ض��ع��ة  ال�ضريحة  باعتبارهم 

اإي��الئ��ه��م االأه��م��ي��ة م���ن خ���الل تر�ضيخ  ت��ط��ل��ب 

واالنتماء  ال���والء  قيم  وتعزيز  امل��واط��ن��ة  م��ب��ادئ 

بالعلم  وت�ضليحهم  وامل��ج��ت��م��ع  ال��وط��ن  خل��دم��ة 

وال��ت��ط��وي��ر. ال��ت��غ��ي��ري  يف  للم�ضاهمة   وامل��ع��رف��ة 

اجتماعية  مناخات  اإيجاد  اأن  ال�ضواقفة  واعتب 

ذهنية  اإن��ت��اج  يف  �ضت�ضهم  للمخدرات  مناه�ضة 

 راف�ضة لكافة اأ�ضكال املخدرات والعقاقري اخلطرة.

م��ن ج��ان��ب��ه دع���ا ال��ع��ني م����روان احل��م��ود و�ضائل 

اإي��ج��اد ب��رام��ج ت��وع��وي��ة للحد من  االإع����الم اإىل 

 انت�ضار املخدرات واحلفاظ على مقدرات الوطن. 

واأ������ض�����اد يف ك���ل���م���ة األ����ق����اه����ا ن���ي���اب���ة ع���ن���ه ه���اين 

للمنتدى البملاين  التنفيذي  االأم��ني  الفرحان 

ال��ع��رب��ي االإف���ري���ق���ي ل��ل�����ض��ك��ان وال��ت��ن��م��ي��ة ب��دور 

خ��الل  م��ن  ت��ع��ال��ج  ال��ت��ي  التعليمية  امل��وؤ���ض�����ض��ات 

�ضواء  اإبعادها  بكافة  املخدرات  م�ضكلة  براجمها 

�ضلوكية.  اأو  اج��ت��م��اع��ي��ة  اأو  اق��ت�����ض��ادي��ة   اأك���ان���ت 

نهى  االأردن���ي���ة  اأم����ان  جمعية  رئي�ضة  وت��ط��رق��ت 

اجل��م��ع��ي��ة  ون�������ض���اط���ات  اأه���������داف  اإىل  امل����ج����ايل 

ال��ه��ادف��ة اإىل ت��ط��وي��ر ك��اف��ة ق��ط��اع��ات ال��دول��ة 

بال�ضباب  اجلمعية  اهتمام  اإىل  الفتة  االأردن��ي��ة 

 ال���ذي���ن ت��ق��ع ع��ل��ي��ه��م امل�����ض��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة. 

وناق�س اللقاء اأوراق عمل تعلقت مبوقف الدين 

م���ن امل���خ���درات وال��ع��ق��اق��ري اخل���ط���رة وال�����ض��ب��اب 

وامل����خ����درات واالآث�������ار ال��ن��ف�����ض��ي��ة واالق��ت�����ض��ادي��ة 

متخ�ض�ضون  قدمها  للمخدرات  واالجتماعية 

يف هذه املجاالت مثلما مت عر�س م�ضرحية تبني 

خم��اط��ر ت��ع��اط��ي امل���خ���درات اإىل ج��ان��ب ���ض��رح يف 

للمتعاطني  العالجية  اخلدمات  تقدمي  كيفية 

والوقاية من املخدرات. 

وح�ضر اللقاء حمافظ املفرق ال�ضيد علي نزال 

وال�ضفري ال�ضعودي لدى االأردن ال�ضيخ فهد بن 

اجلامعة الدكتور  رئي�س  امل��ح�����ض��ن ون��واب  عبد 

جهاد املجايل والدكتور ها�ضم امل�ضاعيد وعدد من 

احل�ضور  وزار  املفرق.   حمافظة  ووجهاء  �ضيوخ 

املعر�س املتنقل لدائرة مكافحة املخدرات.

وزير الداخلية يفتتح لقاًء حول
حماية ال�سباب من المخدرات في الجامعة 
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وزير التنمية ال�سيا�سية يفتتح البرنامج الوطني التدريبي في 
الجامعة بعنوان: »العمل الحزبي في االأردن«

من  الرابعة  ال���دورة  ال�ضيا�ضية  التنمية  وزي��ر  افتتح 

البنامج الوطني التدريبي واملتعلق بالعمل احلزبي 

يف االأردن يف اجلامعة.

وقال وزير التنمية ال�ضيا�ضية معايل املهند�س مو�ضى 

املعايطة اأن التغيري يقع على عاتق ال�ضباب م�ضريا اإىل 

اأن ال�ضباب �ضيقررون اأع�ضاء جمل�س النواب القادم اإذا 

ما رغبوا الفتا يف هذا ال�ضياق اإىل اأن ممن �ضيحق لهم 

االنتخاب للمرة االأوىل حال اإجراء االنتخابات نهاية 

األ��ف ناخب مما يعني  العام احل��ايل ي�ضل اإىل )400( 

اجلانب  يف  نوعية  نقلة  اإح����داث  على  ال�ضباب  ق���درة 

ال�ضيا�ضي.

العمرية  الفئة  ي�ضتهدف  ال���ذي  ال��بن��ام��ج  وي��ه��دف   

متحمل  واع  ���ض��ب��اب  اإع����داد  اإىل  ع��ام��ا   )30-18( م��ن 

للم�ضوؤولية ومدرك ملاهية العمل ال�ضيا�ضي واحلزبي 

اإزال��ة  جانب  اإىل  الد�ضتورية  والثوابت  االأط��ر  �ضمن 

ثقافة اخلوف عند ال�ضباب وتدريبهم على ال�ضلوكني 

الدميقراطي وال�ضيا�ضي.

ولفت معايل الوزير اإىل اأن التجربة احلزبية متجذرة 

ال�ضيا�ضية  االأح������زاب  ك���ون  م��ن  ان��ط��الق��ا  االأردن  يف 

الفكر  ح��وا���ض��ن  اأه���م  م��ن  وتعتب  وطنية  موؤ�ض�ضات 

ال��ع��ام ف�ضال ع��ن دوره���ا بتوجيه  وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��م��ل 

التطلعات  مع  ين�ضجم  ما  ال�ضيا�ضي  العمل  م�ضارات 

واالأهداف العليا للدولة م�ضريا اإىل اأنه ال ميكن اإيجاد 

مقومات  ت��واف��ر  دومن��ا  حزبية  وتعددية  دميقراطية 

الهوية الوطنية.

واعتب اأن تفعيل دور ال�ضباب يف العمل الوطني العام 

ذي �ضفه براجمية للحكومة على اأن يكون من خالل 

الإدماجهم يف  العالقة  ذات  واالأهلية  الر�ضمية  االأطر 

اأن احلالة هذه  اإىل  امل�ضتدامة م�ضريا  عملية التنمية 

التقدم  بهدف  اجتماعية  حتوالت  اإيجاد  اإىل  �ضتوؤدي 

بكافة اأبعاده �ضواء اأكان �ضيا�ضيا اأو اجتماعيا اأو ثقافيا 

اأو فكريا.

اإىل  �ضواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وتطرق 

دور اجلامعة فيما يتعلق بتوفري بيئة التنوع الفكري 

ال�ضاملة  التنمية  م�ضرية  يخدم  مب��ا  احل���وار  وق��ب��ول 

احل��وار  وقبول  الفكري  التنوع  ب��اأن  مبينا  امل�ضتدامة 

امل�ضتدامة،  ال�ضاملة  التنمية  م�ضرية  يخدم  الذي  هو 

اأما االنق�ضام الذهني الذي يبني على ثقافة االنغالق 

�ضيبقى نهج  االإك��راه والتع�ضف. لهذا  ال��ذي يولد  هو 

الوطن  قائد  م�ضرية  تطلعات  مع  من�ضجماً  اجلامعة 

يف تقومي كافة موؤ�ض�ضات الدولة من منطلق ال�ضراكة 

والتعاون لرجمة م�ضرية االإ�ضالح والتحديث الذي 

تريدها الدولة بكافة مكوناتها.

تن�ضجم  روؤي��ة اجلامعة  ب��اأن  ال�ضواقفة  الدكتور  وق��ال 

مع احتياجات الوطن ومع متطلبات التنمية الفكرية 

توجه  وهي  تطبيقياً  ومنهجاً  نظرياً  فكراً  املدرو�ضة 

من  كغريهم  االأردين  ال�ضباب  م��ن  وا���ض��ع��ة  �ضريحة 

كل  حتقيق  نحو  ال��وط��ن  جامعات  كافة  يف  زمالئهم 

احلقيقية  ال�ضمانة  ب��اأن  مبينا  احلداثة.  م�ضتلزمات 

ال���ت���ي حت��ف��ظ ال���ع���دال���ة وامل�������ض���اواة ل��ل��ج��م��ي��ع تنطلق 

�ضيا�ضية  ت��ي��ارات  ووج���ود  �ضيا�ضي  ح���راك  اإي��ج��اد  م��ن 

واج��ت��م��اع��ي��ة م��ت��ع��ددة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى امل�����ض��ل��ح��ة العليا 

للوطن . 

وو�ضف النائب ال�ضابق املحامي عبد الكرمي الدغمي 

يتطلب  مم��ا  »بال�ضيئة«  االأردن  يف  احل��زب��ي��ة  احل��ي��اة 

اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال�ضيا�ضي  احل���راك  لتفعيل  تطويرها 

تعديل قانون االنتخاب يعد الركيزة االأ�ضا�ضية الإيجاد 

تنمية �ضيا�ضية حقيقية.

واع���ت���ب اأن احل���ل االأم���ث���ل ل��ت��وف��ري اأر���ض��ي��ة ت��ت��الءم 

اأح���زاب  بقيام  تكمن  ال�ضيا�ضية  التنمية  ومتطلبات 

تن�ضاأ من القواعد ال�ضعبية. وان احلوار امل�ضوؤول يعد 

اإىل التغيري نحو االأف�ضل، موؤكدا على دور ال�ضباب يف 

عملية االنتخابات وعلى اال�ضتفادة مما تقدمه وزارة 

التنمية ال�ضيا�ضية من ن�ضاطات معينة يف هذا املجال. 

الدكتور  بيت احلكمة يف اجلامعة  وقال عميد معهد 

اإن التحدي االأب��رز ال��ذي ما زال يقيد  حممد املقداد 

غياب  ه��و  االأردين  ال�ضيا�ضي  احل���راك  عملية  ت��ط��ور 

املعنية، واأن الفجوة بني موؤ�ض�ضات  الثقة بني املحاور 

الدولة والفرد باتت موؤ�ض�ضات املجتمع املدين معنية 

اأن  الب��د  االنتخابي  القانون  اأن  كما  عليها،  العمل  يف 

يحاور به �ضرائح اجتماعية واأكادميية قبل اأن يخرج 

اإىل الظهور وحيز التنفيذ.

وناق�س البنامج التدريبي على مدار ثالثة اأيام اأوراق 

عمل تتعلق بالبملان واالأح��زاب وامل�ضرية احلزبية يف 

االأردن واالأح���زاب واالإع��الم ودور االأح��زاب يف احلياة 

ال�ضيا�ضية قدمها متخ�ض�ضون يف هذه املجاالت.

ندوات ومحاضرات وورش عمل
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ندوات ومحاضرات وورش عمل

بمنا�سبة اليوم العالمي للمراأة نظمت الجامعة ور�سة عمل حول العمل 

الن�سوي في االأردن بين الواقع االجتماعي والت�سريعات القانونية

مب��ن��ا���ض��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل���ل���م���راأة رع����ى رئ��ي�����س 

اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور نبيل ���ض��واق��ف��ة ور���ض��ة عمل 

بهذه املنا�ضبة بعنوان: العمل الن�ضوي يف االأردن 

القانونية،  والت�ضريعات  االجتماعي  الواقع  بني 

والتي نظمتها عمادة �ضوؤون الطلبة.

اأ�ضا�ضي  رك��ن  امل��راأة  اأن  ال�ضواقفة  الدكتور  واأك��د 

وبني  االإ�ضالم  كرمها  وقد  واملجتمع،  االأ�ضرة  يف 

حقوقها وواجباتها، وبني دورها الطبيعي البناء 

مكاناً  امل��راأة  تبواأت  حيث  لالأجيال،  من�ضئة  ك��اأٍم 

م��رم��وق��اً م��ن��ذ ب���زوغ ف��ج��ر االإ����ض���الم ال���ذي ح��رر 

ال��ذي حاق  الظلم  ال�ضمحة من  بتعاليمه  امل��راأة 

ورّد  اإن�ضانيتها  لها  فاأعاد  الزمن،  من  ردح��اً  بها 

اإليها كرامتها لت�ضاهم يف اإعمار هذا الكون جنباً 

اإىل جنب مع الرجل.

اأمام  اأنف�ضنا  اإننا جند  الدكتور �ضواقفة  واأ�ضاف 

دعمتها  ال��ت��ي  الن�ضائية  االجن����ازات  م��ن  ح��زم��ة 

بالفعل  ف��اأوج��د  احل��ك��ي��م��ة،  الها�ضمية  ال��ق��ي��ادة 

حالة ن�ضائية اأردنية خا�ضة، حيث كانت البامج 

ق�ضايا  ل��دع��م  ال��ع��دي��دة  وال�ضيا�ضات  واخل��ط��ط 

و�ضحياً،  واقت�ضادياً  واجتماعياً  ت�ضريعياً  امل��راأة 

ولعل االأهم تعليمياً؛ كون التعليم هو االأ�ضا�س يف 

البناء ال�ضحيح لالإن�ضان واملجتمع، واإذا ما دخلنا 

الها�ضمية  القيادة  ملا قدمته  ق��راءة تف�ضيلية  يف 

للمراأة �ضنجد احلر�س على مدى متكني املراأة، 

وعدم االكتفاء بتوجيهها، بل ال�ضعي نحو العمل 

املرجم بالواقع مل�ضاركة املراأة يف خمتلف مناحي 

واالأمنية  الع�ضكرية  املجاالت  جميع  ويف  احلياة 

وال�ضحية والتعليمية والثقافية.

ال�ضيدة  �ضعادة  االأردين  الن�ضائي  االحتاد  رئي�ضة 

يف  الفاعل  امل���راأة  دور  ا�ضتعر�ضت  املعايطة  نهى 

العديد  تعديل  مّت  اأن��ه  واأك���دت  املحلي،  املجتمع 

من الت�ضريعات لتحقيق امل�ضاواة للمراأة االأردنية 

لتحقيق العدالة وتكافوؤ الفر�س، حيث ا�ضتطاعت 

احلكيمة  الها�ضمية  ال��ق��ي��ادة  م��ن  وب��دع��م  امل���راأة 

العديد من  واإ�ضغال  االأعمال  العديد من  اجناز 

املواقع االإدارية العليا يف الدولة االأردنية.

ال�ضيدة مي  امل��راأة   و�ضكرت رئي�ضة جتمع جل��ان 

اأبو ال�ضمن اجلامعة ملبادرتها مب�ضاركة املراأة يف 

ي��دل على  اأن ه��ذا االأم��ر  يومها العاملي، واأك���دت 

تعتب  حيث  االأردين،  املجتمع  يف  امل����راأة  مكانة 

ال��ع��ام��ة م��ن��ذ تاأ�ضي�س  ���ض��ري��ك��اً يف احل��ي��اة  امل�����راأة 

ال��د���ض��ت��ور االأردين  اأك���د  ال��دول��ة االأردن���ي���ة، فقد 

واإن  والواجبات،  احلقوق  يف  �ضواء  االأردنيني  اأن 

حتقيق املراأة لعديد من االجنازات مل يكن لوال 

اأثبتت  فقد  وب��ذل��ك  املعظم،  امل��ل��ك  دع��م ج��الل��ة 

الدولية  امل��ح��اف��ل  يف  ح�ضورها  االأردن���ي���ة  امل����راأة 

واملوؤمترات العاملية.

علي  الدكتور  اجلامعة  يف  الطلبة  �ضوؤون  عميد 

عليمات اأ�ضار اإىل معطيات الع�ضر واأهمية عمل 

اإىل  م�ضرياً  ال��رج��ل،  جانب  اإىل  للوقوف  امل���راأة 

البعد االقت�ضادي يف هذا املجال.

وعقد امل�ضاركون جل�ضتي عمل حتدث فيها العديد 

من القطاعات واجلمعيات واالحتادات الن�ضائية 

ومب�����ض��ارك��ة ج��م��ع غ��ف��ري م��ن ال��ق��ط��اع الن�ضائي 

وطموحه  واقعه  الن�ضوي  العمل  ح��ول  باململكة 

نتج عنه العديد من التو�ضيات اأهمها:

اإعالمي هادف نحو اجلامعات  التوجه بخطاب 

ال�����ض��ب��اب، وذل���ك لرفد  لك�ضب ق��ط��اع م��ه��م م��ن 

القاعدة  وتو�ضيع  االأردن���ي���ة  الن�ضائية  احل��رك��ة 

الداعمة للحركة يف االأردن.

ب��رمل��ان��ي��ة دائ��م��ة  ب��اجت��اه ت�ضكيل جل��ن��ة  وال���دف���ع 

ملتابعة  القادم  البملان  امل��راأة يف  ب�ضوؤون  وخا�ضة 

م�ضاريع القوانني املتعلقة ب�ضوؤون وحقوق املراأة.

وال���ت���وج���ه ال��ف��ع��ل��ي واجل�������اد ن���ح���و امل��وؤ���ض�����ض��ات 

االأكادميية )اجلامعات( من اأجل اإجراء درا�ضات 

اأ���ض��ك��ال ال��ت��م��ي��ي��ز ���ض��د امل�����راأة يف  م�ضحية ح���ول 

وا�ضحة  ت�ضورات  اإىل  و���ض��واًل  والعمل  االأ���ض��رة 

ومبنية على قاعدة بيانات دقيقة وموثقة وعلى 

م�ضتوى اململكة.

رئي�س اجلامعة: املراأة ركن اأ�سا�سي يف االأ�سرة واملجتمع, وقد كرمها االإ�سالم وبني حقوقها وواجباتها
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رئي�س الجامعة يفتتح ندوة  ال�سكان وال�سحة االأ�سرية

في البادية االأردنية

�ضواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  رئي�س  افتتح 

ن����دوة  ال�����ض��ك��ان وال�����ض��ح��ة االأ���ض��ري��ة يف ال��ب��ادي��ة 

االأردنية والتي نظمتها دائرة االإح�ضاءات العامة 

ومركز بحوث وتطوير البادية االأردنية وجامعة 

اآل البيت ووزارة ال�ضحة. 

يف  اجلامعة  دور  ال�ضواقفة  الدكتور  وا�ضتعر�س 

حمافظة  يف  املحيطة  والبيئة  املجتمع  خ��دم��ة 

ن��ف��ذت م�ضحاً  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  امل��ف��رق 

توفري  بهدف  للمحافظة  واجتماعيا  اقت�ضاديا 

الدميغرافية  ل��ل��ع��وام��ل  �ضاملة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 

واالجتماعية واالقت�ضادية والثقافية وال�ضيا�ضية 

الب�ضرية  والقوى  لل�ضكان  املختلفة  وال�ضياحية 

لتكون يف متناول الباحثني ومتخذي القرار.

مل�ضح  ي��اأت��ي مكمال  ه��ذا  اإن دور اجل��ام��ع��ة  وق���ال 

ال�����ض��ك��ان وال�����ض��ح��ة االأ���ض��ري��ة ل��ل��ب��ادي��ة االأردن��ي��ة 

وحت����دي����د االح���ت���ي���اج���ات االأ����ض���ا����ض���ي���ة احل��ال��ي��ة 

اأول��ي��ة  م��وؤ���ض��رات  اإىل  وال��ت��و���ض��ل  وامل�ضتقبلية، 

معاجلتها  وكيفية  والبطالة  الفقر  اأ�ضباب  عن 

وت�����ض��ل��ي��ط ال�������ض���وء ع���ل���ى ال���ن���واح���ي ال�����ض��ح��ي��ة 

والتعليمية. 

وبنّي الدكتور ال�ضواقفة اأن اجلامعة تو�ضلت من 

خالل امل�ضح اإىل بع�س املوؤ�ضرات ال�ضحية والتي 

اخلا�ضة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ع��ن  ب��ي��ان��ات  �ضملت 

واخل���دم���ات ال��ع��الج��ي��ة امل��ت��وف��رة ل��ه��م، وب��ي��ان��ات 

واالأم��را���س  واأ�ضكاله،  ال�ضحي  بالتاأمني  تتعلق 

املزمنة. 

وق����ال م��دي��ر ع����ام دائ�����رة االح�������ض���اءات ال��ع��ام��ة 

تنفيذ  ال���دائ���رة  اإن  ف��ري��ح��ات  ح��ي��در  ال��دك��ت��ور 

اململكة  مناطق  كافة  لت�ضمل  املماثلة  ال��بام��ج 

ع�����ض��رة  ت��خ�����ض�����س  احل���ك���وم���ة  اأن  اإىل  م�������ض���رياً 

لتنفيذ  االح�����ض��ائ��ي  ل��ل��ج��ان��ب  دي���ن���ار  م���الي���ني 

اإىل  لي�ضار  امل��ج��االت  كافة  يف  اإح�ضائية  ب��رام��ج 

 توظيف املعلومات وو�ضعها اأمام �ضانعي القرار. 

واأك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��رق��م االإح�����ض��ائ��ي يف ر�ضم 

واالجتماعية  واالقت�ضادية  الوطنية  ال�ضيا�ضات 

ينفذ  امل�ضح  اأن  اإىل  الفتاً  وال�ضحية  والتعليمية 

ك���ل خ��م�����س ���ض��ن��وات م����رة، ف��ي��م��ا مي��ك��ن تنفيذه 

يطلبها  التي  لالأهمية  وف��ق��اً  �ضنوات  ث��الث  ك��ل 

متخذي القرارات.

وع��ر���ض��ت امل��م��ث��ل��ة امل�����ض��اع��دة ل�����ض��ن��دوق االأمم 

اأعمال  اإدري�����س  منى  االأردن  يف  لل�ضكان  املتحدة 

ال�����ض��ن��دوق م�����ض��رياً اإىل ت���وف���ريه ك��اف��ة ال��دع��م 

ل��دائ��رة االح�����ض��اءات ال��ع��ام��ة ع��ل��ى اع��ت��ب��ار اأن��ه��ا 

اأن  اإىل  الف���ت���ة  االأردن  يف  ل��ل�����ض��ن��دوق  ���ض��ري��ك 

للم�ضح  امل�ضاهمة  زي��ادة  على  حر�س  ال�ضندوق 

مل�����ض��اع��دة �ضانعي  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ت��وف��ري   2007 ع���ام 

ال����ق����رار ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط وحت���دي���د ال��ف��ج��وات 

 واال����ض���ت���ج���اب���ة ل��ه��ا يف ب���راجم���ه���م ال��ت��ن��م��وي��ة . 

للتنمية  االم��ري��ك��ي��ة  ال���وك���ال���ة  ول��ف��ت��ت مم��ث��ل��ة 

م��ا  ال����ت����ع����اون  اإىل  م���ك���ني  ل��ي�����ض��ن��ي  ال����دول����ي����ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات  امل���ت���ح���دة  االأمم  ب����ني 

 . ال�������بن�������ام�������ج  ه����������ذا  ������ض�����م�����ن  امل�����م�����ل�����ك�����ة   يف 

وق�����ال م���دي���ر م���رك���ز ب���ح���وث وت��ط��وي��ر ال��ب��ادي��ة 

يهدف  للبادية  امل�ضح  اإن  �ضهبز  حممد  املهند�س 

اإىل ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات امل��ح��دث��ة وال��ك��اف��ي��ة حول 

م��وا���ض��ي��ع م��ت��ع��ددة ك���االإجن���اب وت��ن��ظ��ي��م االأ���ض��ر 

ووف���ي���ات االأط���ف���ال ال��ر���ض��ع ومم��ار���ض��ات تغذية 

 الطفل و�ضحة االأم اإىل جانب العنف االأ�ضري .

وع��ق��د امل�����ض��ارك��ون ث����الث ج��ل�����ض��ات ع��م��ل، ففي 

ال��ع��ام  امل���دي���ر  ت��راأ���ض��ه��ا  ال���ت���ي  االأوىل  اجل��ل�����ض��ة 

ل��الإح�����ض��اءات ال��دك��ت��ور ح��ي��در ف��ري��ح��ات، ق��دم 

االإح�ضاءات  دائ��رة  من  الن�ضور  فتحي  الدكتور 

العامة ورقة عمل بعنوان منهجية امل�ضح وخلفية 

ع��ام��ة ع��ن االأ����ض���ر وامل�����ض��ت��ج��ي��ب��ات، وع���ن متكني 

املراأة والتعر�س للعنف حتدثت االآن�ضة اإخال�س 

عرنكي من دائرة االإح�ضاءات العامة.

ويف اجلل�ضة الثانية التي تراأ�ضها املهند�س حممد 

���ض��ه��ب��ز م��دي��ر م��رك��ز ب��ح��وث وت��ط��وي��ر ال��ب��ادي��ة 

االأردنية، حتدثت الدكتورة خوله كّوع من وزارة 

عن  اإي��ج��ازاً  االأ�ضرة مقدمة  تنظيم  ال�ضحة عن 

بو�ضائل  وامل��ع��رف��ة  بال�ضكان  املتعلقة  امل��وؤ���ض��رات 

م�ضاروة  عي�ضى  الدكتور  وحت��دث  احلمل،  منع 

من اجلامعة االأردنية عن االإجن��اب، حيث قارن 

ون�ضب  االأقاليم،  االأردن ح�ضب  االإجن��اب يف  بني 

الدكتورة  وحتدثت  املحافظات  ح�ضب  االإجن���اب 

زينب الدباغ عن وفيات الر�ضع واالأطفال .

ويف اجلل�ضة الثالثة  التي تراأ�ضتها الدكتورة نهى 

املجتمع  �ضحة  متري�س  ق�ضم  رئي�ضة  �ضديفات 

يف كلية االأمرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س 

خوله  ال��دك��ت��ورة  حت��دث��ت  البيت،  اآل  جامعة  يف 

وزارة  م��ن  النجمي  حنان  وال��دك��ت��ورة  حيا�ضات 

ال�ضحة عن �ضحة االأم والطفل والتغذية.

الرعاية  اإدارة  ب�ضام حجاوي مدير  الدكتور  وقدم 

ال�ضحية يف وزارة ال�ضحة ورقة عمل بعنوان االإيدز 

حتدث فيها عن خماطره وطرق الوقاية منه.
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في ختام اأعمال ور�سة تطوير اأم الجمال

الم�ساركون يو�سون بت�سجيع ال�سياحة المحلية وترويج المنطقة 

لجذب ال�سياح من مختلف دول العالم

للحركة ال�ضياحية فيها.

جامعة  يف  املعمارية  الهند�ضة  كلية  وعّبعميد 

بي�ضكارا االإيطالية عن �ضعادته بالعمل يف االأردن 

والت�ضارك مع اجلامعة للقيام بامل�ضاريع امل�ضركة 

وخا�ضة املعمارية منها، م�ضيفاً اأن املخت�ضني يف 

لو�ضع  ت��ام  ا�ضتعداد  على  االإيطالية  اجلامعات 

خباتهم اأمام جامعة اآل البيت لال�ضتفادة منها، 

فاإيطاليا م�ضهورة جداً يف عمل الرميم الالزم 

للمناطق االأثرية.

والقى عميد معهد العمارة يف اجلامعة الدكتور علي 

التعاون يف  اأهمية تو�ضيع  اأك��د فيها   اأب��و غنيمة كلمة 

على  العمل  ليكون  االأخ���رى  اجلامعات  م��ع  امل�ضتقبل 

اآن  فقد  اأم اجلمال فقط،  ولي�س منطقة  اأو�ضع  نطاق 

االأوان لندعو اإىل م�ضروع وطني لتوثيق هذا املوروث، 

اإىل  نتعرف  حتى  اأ�ضا�ضية  �ضيغة  نتبنى  اأن  وعلينا 

احل�ضارات التي تعاقبت على اأر�س وطننا احلبيب.

وي���ذك���ر اأن ال��ور���ض��ة وال���ت���ي ا���ض��ت��م��رت اأ���ض��ب��وع��ا 

االإ�ضالمية  والفنون  العمارة  معهد  قد نظمها 

ب���اجل���ام���ع���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج���ام���ع���ة ب��ي�����ض��ك��ارا 

ال�ضياحة  ووزارة  االأردنية  واجلامعة  االإيطالية 

وبلدية اأم اجلمال وجامعة العلوم والتكنولوجيا 

وجامعة  التطبيقية  العلوم  وجامعة  االأردن��ي��ة 

دم�ضق ودائرة االآثار العامة.

اإقامة مثل  اأهمية  والذي بني  العلمية  الكليات 

واأع�ضاء  الطلبة  اإك�ضاب  بهدف  االأع��م��ال  ه��ذه 

اأف�ضل اخلبات يف  هيئة التدري�س يف اجلامعة 

املميزة  املعمارية  والت�ضاميم  املعماري  املجال 

مبيناً اأن حمافظة املفرق ت�ضتحق منا االهتمام 

واملتابعة والرويج �ضياحياً، وهذا العمل يهدف 

اإىل ت��رت��ي��ب م��ع��م��اري وج��م��ايل ل��ه��ذه امل��دي��ن��ة 

وتن�ضيطاً  والوطن  للمحافظة  خدمة  االأثرية 

اأم  ب��ور���ض��ة ت��ط��وي��ر منطقة  امل�����ض��ارك��ون  اأو���ض��ى 

اجل��م��ال االأث��ري��ة يف خ��ت��ام اأع��م��ال��ه��ا يف جامعة 

املوقع  توثيق  على  العمل  ب�ضرورة  البيت،  اآل 

االأثري الأم اجلمال معمارياً واجتماعياً وثقافياً 

معاملها  باإظهار  ال�ضياحي  والت�ضويق  وطبيعياً 

واعتبار منطقة  ال�ضياحية،  االأثرية  ومميزاتها 

االأث��ري��ة  امل��واق��ع  م��ع  اقليماً حملياً  اجل��م��ال  اأم 

باالإ�ضافة  املحلية  ال�ضياحة  وت�ضجيع  املجاورة، 

اإىل و����ض���ع خم��ط��ط االأول�����وي�����ات ع��ن��د ال��ق��ي��ام 

يف  املحلي  املجتمع  وم�ضاركة  التاأهيل،  بعملية 

وتخفيف  الت�ضهيالت  وتقدمي  القرارات  اتخاذ 

ال�������ض���رائ���ب ع��ن��د ال���ق���ي���ام ب��ع��م��ل��ي��ات ال��رم��ي��م 

دورات  وع��م��ل  امل���دين،  الن�ضيج  على  واحل��ف��اظ 

توؤمن  املنطقة  للقاطنني يف  وتاأهيلية  تدريبية 

لهم فر�س العمل وتثبيتهم يف م�ضاكنهم، وعمل 

اجلمال  الأم  االأث���ري  للموقع  توثيقية  درا���ض��ات 

ت��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا اأه��م��ي��ت��ه��ا م���ن ال��ن��اح��ي��ة االأث���ري���ة 

ال�ضياحي  وال��روي��ج  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  وال��ت��اري��خ��ي��ة 

الأم اجل��م��ال ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����ض��ت��وي��ات م��ن خ��الل 

برامج تعليمية وثقافية يف االإذاعة والتلفزيون 

الت�ضهيالت  كافة  وتقدمي  ال�ضياحية  واملكاتب 

لل�ضياح.

الدكتور  وافتتحها مندوباً عن رئي�س اجلامعة 

ل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  امل�ضاعيد  ها�ضم 

ندوات ومحاضرات وورش عمل
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اأك����د ال�����ض��ف��ري االن��دون��ي�����ض��ي امل��ع��ت��م��د يف ع��م��ان 

العالقات  عمق  ن��ور  البحر  زي��ن  ال�ضيد  �ضعادة 

االن��دون��ي�����ض��ي��ة االأردن����ي����ة يف خم��ت��ل��ف امل��ج��االت 

وخا�ضة االقت�ضادية منها.

واأ�ضاف خالل حما�ضرة له يف اجلامعة اأن حجم 

اال�ضتثمارات بني البلدين بلغ 350 مليون دوالر 

اإ�ضارة وا�ضحة نحو اجلهود  الذي يعطي  االأم��ر 

املبذولة لتعزيز ومتتني العالقات بني البلدين 

العمل  مب�ضتوى  النهو�س  لغايات  ال�ضديقني 

ليعود  امل�ضركة  امل�ضاريع  كافة  الإق��ام��ة  ال��ه��ادف 

بالنفع على اقت�ضاد البلدين

 واأ�ضار ال�ضفري نور اإىل اأن ال�ضفارة االندوني�ضية 

البلدين  ب��ني  التن�ضيق  موا�ضلة  على  حري�ضة 

ت�ضعى حكومة  وال��ت��ي  ال�����ض��ادرات  ل��زي��ادة حجم 

البلدين من اأجل اال�ضتفادة من احلوافز واملزايا 

يف  امل�ضاهمة  لغايات  البلدين  ك��ال  م��ن  املقدمة 

جلب اال�ضتثمارات الرائدة باالإ�ضافة اإىل تعزيز 

مقومات البنى التحتية بني اأندوني�ضيا واالأردن 

ال���ض��ت��ق��ط��اب امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن م���ن ك���ال اجل��ان��ب��ني 

مو�ضحاً اأننا ن�ضعى جاهدين لهذا التوجه حيث 

تقوم اأندوني�ضيا بت�ضدير اخل�ضب وزيت النخيل 

االأردن  اإىل  ال�����ض��روري��ة  ال�����ض��ل��ع  م���ن  وغ���ريه���ا 

وت�ضتورد منه الفو�ضفات والبوتا�ضيوم.

البيت  اآل  جامعة  اأن  االندوني�ضي  ال�ضفري  وبني 

ت��ع��ت��ب م���ن اجل���ام���ع���ات االأردن�����ي�����ة ال����رائ����دة يف 

�ضتقوم  والتي  االندوني�ضيني  الطلبة  ا�ضتقطاب 

اأث���ره���ا ب���زي���ادة ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف والعلمي  ع��ل��ى 

الثقايف  التمازج  من  واال�ضتفادة  اجلانبني  بني 

ودرا�ضة اللغة العربية لتكون االأ�ضا�س واالنطالق 

للتعاون بني البلدين .

واأ�ضاف ال�ضفري اأن اأندوني�ضيا تتوافر فيها العديد 

واملرافق  واال�ضتثمارات  االأ�ضا�ضية  املقومات  من 

لال�ضتثمار  اجل��اذب��ة  اجلميلة  وامل��دن  ال�ضياحية 

والتعليم م�ضرياً اإىل اأن اقت�ضاد اأندوني�ضيا وا�ضل 

واجهت  التي  العاملية  املالية  االأزم��ة  تقدمه رغم 

اإىل  االقت�ضادي  النمو  و�ضل  بحيث  العامل  دول 

4.8% بزيادة عن العام املا�ضي.

وب����ني ال�����ض��ف��ري اأن ه���ن���اك م���وؤ����ض���رات ب���اإح���داث 

النه�ضة  م�ضتوى  يف  اأندوني�ضيا  يف  نوعية  نقلة 

ال��ع��م��ران��ي��ة وال���ت���ي م����ازال����ت ت�����ض��ه��ده��ا اجل���زر 

امل����وج����ودة وب��خ��ا���ض��ة ال���رك���ي���ز ع��ل��ى ال��دي��ان��ة 

دول  ك��بى  من  اأندوني�ضيا  باعتبار  االإ�ضالمية 

ال��ع��امل ان��ت�����ض��اراً ل��الإ���ض��الم االأم���ر ال���ذي يدفعنا 

ملوا�ضلة العمل والتعاون مع اجلامعات االأردنية 

وال��ع��رب��ي��ة واالإ���ض��الم��ي��ة لن�ضر ر���ض��ال��ة االإ���ض��الم 

بال�ضكل املطلوب وخدمة االأمة باأكملها.

امل�ضاعيد  ها�ضم  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب 

الذي قدم املحا�ضر بني اأن العالقات بني االأردن 

واأندوني�ضيا يف منو م�ضتمر وخا�ضة يف املجاالت 

اال�ضتثمارية  وامل�ضاريع  واالقت�ضادية  العلمية 

�ضيا�ضة  �ضمن  ت��اأت��ي  املحا�ضرة  ه��ذه  ب��اأن  مبيناً 

اجلامعة بت�ضليط ال�ضوء على العالقات االأردنية 

مع خمتلف الدول الإطالع الطلبة عليها.

ويف نهاية املحا�ضرة دار حوار مو�ضع بني الطلبة 

وال�ضفري االندوني�ضي �ضملت خمتلف العالقات 

الثنائية بني البلدين.

 خالل محا�سرة له في الجامعة 
 ال�سفير االندوني�سي في عمان : )350( مليون دوالر حجم 

اال�ستثمارات بين البلدين وم�ساريع كبرى �سيتم تنفيذها قريبًا

الزبون يحا�سر حول دور التخطيط اللغوي في خدمة اللغة العربية

 األقى  عميد كلية االآداب والعلوم االإن�ضانية الدكتور فواز 

الزبون حما�ضرة ثقافية بعنوان » التخطيط اللغوي يف 

خدمة اللغة العربية » بح�ضور رئي�س ق�ضم اللغة العربية 

اللغة  اأهمية  خاللها  ت��ن��اول  العب�ضي  حممد  ال��دك��ت��ور 

ا�ضتقاقية باالإ�ضافة  العربية لكونها لغة مرنة �ضرفية 

اإىل التحديات التي تواجه اللغة العربية كاملناف�ضة من 

حمكية  حملية  لهجات  وظ��ه��ور  االأجنبية  اللغات  قبل 

عبارة  هجينة  لغات  وظهور  اليومي  للتداول  ت�ضتعمل 

ع��ن خليط م��ن ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��ام��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة ن��ظ��راً 

اأن االجتاهات  لوجود الوافدين يف الدول العربية كما 

ال�ضلبية نحو ا�ضتعمال العربية الف�ضحى يف التخاطب 

التحدي  اإىل  اإ�ضافة  ت�ضكل حتدياً يف جمملها  اليومي 

العلمي املتمثل يف اإدعاء البع�س اأن العربية ال ت�ضلح اأن 

تكون لغة علم وتكنولوجيا عدا عن ذلك ع�ضر مناهج 

اللغة العربية يف املدار�س.

فرع  اللغوي  التخطيط  اأن  الزبون  الدكتور  واأو�ضح 

من علوم اللغويات االجتماعية يعنى بدرا�ضة عالقة 

اللغة باملجتمع ومدى تاأثر كل منهما باالآخر ،ومن 

املهجورة  اللغة  اإح��ي��اء  اللغوي  التخطيط  تطبيقات 

واالإ�ضالح اللغوي وحتديث املفردات وتطويرها .

وبني الدكتور الزبون دور التخطيط اللغوي يف خدمة 

وعامل  هوية  ورم��ز  وج��ود  لغة  كونها  العربية  اللغة 

م�ضدر  العربية  ،واإدراك  عاملي  تخاطب  ولغة  توحيد 

من م�ضادر الدخل القومي .

اإىل تعظيم  ويف نهاية املحا�ضرة دعا الدكتور الزبون 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ن��ف��و���س وت��ق��دمي��ه��ا ب��ك��ل �ضهولة 

وو�ضوح .
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ور�سة عمل حول نقل التكنولوجيا

الكليات  ل�����ض��وؤون  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  افتتح 

عمل  ور���ض��ة  امل�ضاعيد  ها�ضم  ال��دك��ت��ور  العلمية 

يف  والباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  لتعريف 

اأح��د  وه��و  التكنولوجيا  نقل  مب��ح��ور  اجل��ام��ع��ة 

.) FP7 ( حماور البنامج االإطاري ال�ضابع

اإىل  امل�ضاعيد  الدكتور  اأ�ضار  الور�ضة  بداية  ويف 

مع  بالتعاون  العلمي  بالبحث  اجلامعة  اهتمام 

ووزارة  والتكنولوجيا  للعلوم  االأع��ل��ى  املجل�س 

اإىل  م�����ض��رياً  العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 

االتفاقيات التي وقعتها اجلامعة مع جهات عدة 

اأ�ضبح  العلمي  البحث  اأن  مبيناً  املجال،  هذا  يف 

متطلباً اأ�ضا�ضياً يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل.

ال�ضيد جميل اخلطيب من املجل�س االأعلى للعلوم 

ب��دوره عر�ضاً حول م�ضروع  والتكنولوجيا  قّدم 

البحث والتطوير  دعم مبادرات وا�ضراتيجيات 

اإىل  م�ضرياً   )SRTD( واالبداعي  التكنولوجي 

اأن مدته ثالث �ضنوات وينتهي يف 2/10 بتمويٍل 

اأوروب������ي ي��ق��در ب��اأرب��ع��ة م��الي��ني ي�����ورو؛ ب��ه��دف 

تطوير البحث واالكت�ضاف يف االأردن من خالل 

ترخي�س  يف  وامل�ضاعدة  النا�ضئة  ال�ضركات  دع��م 

امللكية الفكرية ودعم االأبحاث من خالل املجل�س 

االأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وجت�ضري الهوة بني 

القطاع ال�ضناعي والقطاع املعريف، واأ�ضار ال�ضيد 

اأن البنامج يدعم قوانني امللكية  اخلطيب اإىل 

الفكرية املتعلقة بباءة االخراع وحقوق املوؤلف 

والعالمة التجارية وال�ضّرية.

اأّم�����ا ح����ول ط����رق ن��ق��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف��اأو���ض��ح 

التوظيف  طريق  عن  ع��ادة  تتم  باأنها  اخلطيب 

االخ���راع  ب���راءة  تراخي�س  اأو  اال���ض��ت�����ض��ارات  اأو 

واإن�ضاء ال�ضركات وحا�ضنات االأعمال منوهاً اإىل 

اأهم معوقات  التمويل والكفاءات من  اأن �ضعف 

نقل التكنولوجيا.

وق��دّم��ت ال��دك��ت��ورة ُع��ري��ب رّوا�����س م��ن املجل�س 

عاماً حول  والتكنولوجيا عر�ضاً  للعلوم  االأعلى 

وي�ضمل   )  FP7  ( ال�ضابع   االإط���اري  البنامج 

حقواًل عدة اأهمها ال�ضحة والزراعة والطاقة.

ك��م��ا ب���نّي ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف اجل��ام��ع��ة 

ال���دك���ت���ور حم���م���ود ك���ن���اك���ري اأه���م���ي���ة ال��ت��ع��اون 

والور�س  امل��وؤمت��رات  من  مزيد  لعقد  والتكاتف 

واالأردين  ال��ع��رب��ي  ال�ضباب  لتحفيز  وال���ن���دوات 

نحو مزيد من االأبحاث وامل�ضاريع املتعلقة باملياه 

والطاقة والتكنولوجيا، مبيناً اأن اجلامعة اأولت 

وقامت  واهتمامها  عنايتها  جل  العلمي  البحث 

بالعديد من امل�ضاريع البحثية الهامة.

ويف نهاية الور�ضة التي ح�ضرها عدد من اأع�ضاء 

املحا�ضرون  اأج��اب  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة 

عن اأ�ضئلة احل�ضور وا�ضتف�ضاراتهم. 

محا�سرة في الجامعة حول الن�س الرقمي والثقافة في ع�سر العولمة

 نظم ق�ضم اللغة العربية يف اجلامعة حما�ضرة بعنوان: 

الن�س الرقمي والثقافة يف ع�ضر العوملة، تناول فيها 

ال��دك��ت��ور عبد ال��ق��ادر ال��رب��اع��ي ظ��اه��رة ال��ع��ومل��ة وما 

ا�ضتحدثته من حاالت كالنقد الثقايف والن�س الرقمي 

اأن  مو�ضحاً  االفرا�ضي،  والعامل  الرقمية  وال�ضورة 

بو�ضاطة  وتلقيه  اإنتاجه  يتم  ما  هو  الرقمي  الن�س 

جهاز احلا�ضوب حيث يت�ضع لي�ضمل الكلمة وال�ضورة 

وال�ضوت معاً وين�ضر اإلكرونياً على �ضبكة االإنرنت 

اأو على اأقرا�س مدجمة اأو يف كتاب اإلكروين.

واأ�ضار اإىل االأهمية الكبى لل�ضورة الرقمية يف النقد 

الثقايف والتي تكمن يف تعزيز الدعوة الإق�ضاء تاأثري 

االفرا�ضي  ال��ع��امل  اأم���ا  اجلمهور  وتقريب  النخبة 

م�ضتخدم  عنه  يعب  احلا�ضوب  �ضنع  من  ع��امل  فهو 

احلا�ضوب �ضعورياً.

اأننا اأمام عامل  واأكد الدكتور الرباعي يف حما�ضرته 

اف��را���ض��ي ج��دي��د م��ع��ومل ي��زي��ح م��ن اأم���ام���ه ك��ل ما 

روح��ي جميل  وت�ضاٍم  تفكري حر  الفل�ضفة من  خلفته 

املو�ضوعي  اإىل احل���وار  اإىل ���ض��رورة االح��ت��ك��ام  داع��ي��اً 

الواثق البّناء الذي يبتغي الفائدة العامة ويبتعد عن 

احتكار املعرفة و�ضخ�ضنة املواقف.
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ندوات ومحاضرات وورش عمل

اختتام ور�سة عمل خا�سة بروؤ�ساء الجمعيات الخيرية الجدد 

في محافظة المفرق

مندوباً عن رئي�س اجلامعة رعى االأ�ضتاذ الدكتور 

ج��ه��اد امل��ج��ايل ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ض��وؤون 

بالور�ضة  امل�ضاركني  واملالية حفل تخريج  االإداري��ة 

يف  اجل��دد  اخلريية  اجلمعيات  لروؤ�ضاء  التدريبية 

حمافظة املفرق والتي ا�ضتمرت ملدة يومني تلقوا 

االت�ضال  مهارات  يف  متنوعة  حما�ضرات  خاللها 

واالإدراك  ال��ف��ك��ري��ة  وال��ت��وع��ي��ة  ال���ق���رار  وات���خ���اذ 

واإدارة  االإداري��ة  والقيادة  املالية  واالإدارة  ال�ضيا�ضي 

ال���وق���ت وا����ض���ت���خ���دام احل���ا����ض���وب يف ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

االإدارية.

ب�ضكل  ت�ضعى  اجلامعة  اأن  امل��ج��ايل  الدكتور  وب��نّي 

املحلي  املجتمع  م��وؤ���ض�����ض��ات  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  م�ضتمر 

املوا�ضيع  خمتلف  يف  ومهاراتها  قدراتها  وتطوير 

وذل���ك ت��اأك��ي��داً ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ة ب��ني اجلامعة 

وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ال���ذي ي��ع��د ع��ل��ى �ضلم اأول��وي��ات 

اجلامعة.

نا�ضر  ال�ضيد  اخل��ريي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

فيها عن  امل�ضاركني عّب  با�ضم  كلمة  األقى  الزبون 

ال��دور  على  اجلمعيات  احت���اد  يف  وزم��الئ��ه  �ضكره 

املجتمع  خلدمة  اجلامعة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  الكبري 

املحلي عامة واحتاد اجلمعيات اخلريية خا�ضة.

ال����دك����ت����ور ه�����اين اأخ������و ار�����ض����ي����دة م���دي���ر م��رك��ز 

املجتمع   وتنمية  الفنية  واخلدمات  اال�ضت�ضارات 

بنّي الدور املحوري والتنموي للجامعة والتوا�ضل 

لتقدمي  اجلامعة  وا�ضتعداد  املحلي  املجتمع  مع 

مبيناً  املحلي  املجتمع  الأب��ن��اء  الت�ضهيالت  كافة 

التدريبية  ال���دورات  م��ن  العديد  عقد  امل��رك��ز  اأن 

يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 

والنهو�س به. 

ويف نهاية احلفل وبح�ضور رئي�س احتاد اجلمعيات 

قام  العطني  اإب��راه��ي��م  ال�ضيد  امل��ف��رق  يف  اخل��ريي��ة 

الدكتور املجايل بتوزيع ال�ضهادات على اخلريجني 

جمعيات  خمتلف  من  خريجاً   44 عددهم  والبالغ 

حمافظة املفرق.

اللغة العربية لغة التوا�سل والتعليم: ندوة في كلية االآداب 

والعلوم االإن�سانية بالجامعة

نظمت كلية االآداب والعلوم االإن�ضانية باجلامعة ندوة 

بعنوان: اللغة العربية لغة التوا�ضل والتعليم، حتدث 

فيها عميد الكلية الدكتور فواز العبد احلق الزبون 

مبيناً اأهمية ا�ضتخدام اللغة العربية االأم يف املحافل 

جميعها، اإىل جانب االهتمام باللغات االأخرى، مبيناً 

وواج��ب  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  لغة  العربية هي  اللغة  اأن 

هي  فالعربية  بها،  والتفاخر  االهتمام  جميعاً  علينا 

اأ�ضا�س العلوم وعلينا النهو�س باأنف�ضنا لنتعرف على 

املزيد من املفردات العربية التي تخدمنا.

العربية  اللغة  ق�ضم  رئي�س  العب�ضي  حممد  الدكتور 

اأن اللغة العربية هي ما�ضينا وحا�ضرنا  اأّكد  واآدابها 

الكرمي  القراآن  لغة  العربية هي  فاللغة  وم�ضتقبلنا، 

واحلديث النبوي ال�ضريف وبها كتبت دواوين العرب 

وماآثرهم وتاريخهم، وهذا اللقاء هو باكورة اللقاءات 

التي �ضيعقدها ق�ضم اللغة العربية.

وبينت الدكتورة مها مبي�ضني من ق�ضم اللغة العربية 

االأجانب، وتعقد  الطلبة  با�ضتقبال  اأن جامعة تقوم 

اتفاقيات عديدة مع دوٍل خمتلفة بهدف تعليم اللغة 

العربية لغري الناطقني بها؛ تعزيزاً الأهمية معرفة 

اللغة العربية واأ�ضرارها.

وا����ض���ار ال��دك��ت��ور ك��م��ال امل��ق��اب��ل��ة م��ن م��رك��ز ال��ل��غ��ات 

اأن  اإىل  العربية«  اللغة  »عاملية  بعنوان  ل��ه  بحث  يف 

اأوج  يف  بالعامل  االأوىل  املرتبة  حتتل  كانت  العربية 

اأن ملونك اوروبا اجتمعوا ملداولة  ازدهارها، لدرجة 

فكرة اعتماد اللغة العربية يف بالدهم.

اأداره��ا الدكتور عبد البا�ضط  ويف نهاية الندوة التي 

م��را���ض��دة م��ن ق�ضم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة األ��ق��ى ع���دد من 

ا�ضتح�ضان  ن��ال��ت  متنوعة  �ضعرية  ق�ضائد  الطلبة 

احل�ضور واإعجابهم، ودار حوار وا�ضع بني امل�ضاركني 

حول اللغة العربية واأهميتها.
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محا�سرة حول التنمية ال�سيا�سية في االأردن
روؤية ملكية في الجامعة 

مبنا�ضبة ذكرى ميالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن 

احل�ضني املعظم، وتويل جاللته �ضلطاته الد�ضتورية،  

حما�ضرة   اجلامعة  يف  الطلبة  ���ض��وؤون  ع��م��ادة  نظمت 

ملكية،  روؤي���ة  االأردن  يف  ال�ضيا�ضية  التنمية  بعنوان: 

الزبيدي من  �ضامي  ال�ضحفيني  حتدث فيها كل من 

جريدة الراأي وجميل النمري من جريدة الغد.

ال�����ض��ح��ف��ي ���ض��ام��ي ال���زب���ي���دي اأع���ط���ى ����ض���ورة ع��ام��ة 

للفل�ضفة االأردنية يف جمال التنمية ال�ضيا�ضية، وذكر 

الثاين ابن احل�ضني املعظم  امللك عبد اهلل  اأن جاللة 

وم��ن��ذ ت��ول��ي��ه ���ض��ل��ط��ات��ه ال��د���ض��ت��وري��ة ت��ع��ام��ل م���ع كل 

مواطن اأردين على اأنه فرد من اأفراد اأ�ضرته، م�ضرياً 

وج��ود  يف  تتمثل  ال�ضيا�ضية  التنمية  معيقات  اأن  اإىل 

خالل  م��ن  ال�ضيا�ضية  م�ضاحلها  تثبيت  تريد  نخب 

راأت  النخب  االأم��ام، وه��ذه  اإىل  والتطور  التقدم  عدم 

اأي وجود لالنتخابات ال�ضليمة �ضيوؤدي اإىل وجود  اأن 

التطور  معيقات  اإىل  وت��ط��رق  �ضيا�ضياً  قوية  اأح���زاب 

ال�ضيا�ضي ملراكز  ال�ضيا�ضي يف االأردن واملتمثلة بالنهج 

اإح��داث  ب�ضرورة  الزبيدي  مطالباً  ال�ضيا�ضية  القوي 

واالأن��ظ��م��ة  االأب���وي���ة  املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة  ت��غ��ي��ريات يف 

اآليات منظمة للتفكري احلر.  اإيجاد   الربوية بهدف 

وقال ال�ضحفي جميل النمري اإن االإ�ضالح ال�ضيا�ضي 

من خالل تداول ال�ضلطة روؤية ملكية ، مبينا اأن قانون 

االنتخاب احلايل ال ي�ضاعد على التغيري حيث �ضاهم 

والوا�ضطة  اخلدمات  بنائب  متثلت  ق�ضايا  بتكري�س 

واملح�ضوبية  م�ضرياً اإىل اأن جاللة امللك اأطلق اأفكاراً 

متثل  رئي�ضية  اأح�����زاب  ث��الث��ة  ب��وج��ود  االإرادة  منها 

التالوين ال�ضيا�ضية وتتداول ال�ضلطة . واأ�ضار اإىل اأن 

قوة ال�ضد العك�ضي متكنت من اإبقاء النظام االنتخابي 

وم�ضاحلهم  يتعر�س  التغيري  اأن  الع��ت��ق��اده  احل���ايل 

واأ�ضلوب تفكريهم.

عميد �ضوؤون الطلبة الدكتور علي عليمات اأكد خالل 

يعني  ال��ق��رار  �ضنع  يف  امل�����ض��ارك��ة  اأن  امل��ح��ا���ض��رة  اإدارة 

حتمل امل�ضوؤولية، وينتج لنا روؤى اأو�ضع واأكرث ن�ضوجاً، 

داعياً اجلميع اإىل التفكري اجلدي يف مفاهيم التنمية 

ال�ضيا�ضية.

محا�سرة حول تجربة معمارية في الجامعة

ب��دع��وة م��ن معهد ال��ع��م��ارة وال��ف��ن��ون االإ���ض��الم��ي��ة يف 

اجلامعة األقى املهند�س املعماري بالل حماد حما�ضرة 

جتربته  ع��ن  فيها  حت��دث  معمارية«  »جت��رب��ة  بعنوان 

املعمارية من حيث البدايات يف الت�ضميم الهند�ضي يف 

ال�ضبعينيات من القرن املا�ضي حيث كان هناك طلب 

الوحدات  وخا�ضة  الهند�ضية  الت�ضاميم  على  �ضديد 

ال�ضكنية اجلديدة ) ال�ضواحي ال�ضكنية(.

االأردن  يف  املعماريني  املهند�ضني  م��ن   %99 اإن   وق���ال 

والفلل  ال�ضكنية  الوحدات  بت�ضاميم  عملهم  يبداأون 

الت�ضميمية، م�ضتعر�ضاً  امل�ضاريع  اأ�ضعب  اأنها من  مع 

م�ضروع  اأول��ه��ا  وك���ان  بت�ضميمها  ق��ام  ال��ت��ي  امل�����ض��اري��ع 

اإ�ضكان الرباط وهو عبارة عن وحدات �ضكنية » اأ�ضباه 

املجتمع  ع��ائ��الت  ت��راب��ط  ع��ن  تعب  متال�ضقة  ف��ل��ل« 

فراغات  توفري  على  االإ���ض��ك��ان  ه��ذا  يف  ورك��ز  االأردين 

احل���رك���ة ال��داخ��ل��ي��ة م���ن خ����الل ال�����ض��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

للم�ضروع وخلق فراغ داخلي ال�ضتخدام العائالت التي 

تعي�س يف االإ�ضكان اإ�ضافة اإىل م�ضروع �ضاحية �ضكنية 

تاأهيل وجتديد  واإع���ادة  ال��زرق��اء اجل��دي��دة  حديثة يف 

مبنى االإدارة للبنك االأردين الكويتي باالإ�ضافة ل 25 

فرعاً مت جتديدها اأو ت�ضميمها للبنك 

�ضمن  �ضارك  قد  حماد  املعماري  املهند�س  اأن  ويذكر 

فريق م�ضرك مكون من حتالف 3 مكاتب يف ت�ضميم 

حدائق  يف  املتكامل  امل�ضروع  �ضمن  املنمقة  احل��دائ��ق 

والتي  دومن���اً   700 م�ضاحة  على  تقع  ال��ت��ي  احل�ضني 

ت�ضم متاحف وحدائق ومالعب ووحدات ترفيهية.

مبنى  حماد  املعماري  للمهند�س  امل�ضاريع  اأ�ضهر  ومن 

املوظفني الأمانة عمان الكبى ومبنى مركز احل�ضني 

العني،  راأ�س  ملوقع  التابعني  النورين  وم�ضجد  الثقايف 

كما �ضمم العديد من الفلل اخلا�ضة. 

اأدارها عميد معهد العمارة  ويف نهاية املحا�ضرة التي 

اأ�ضئلة  ع��ن  املحا�ضر  اأج���اب  غنيمة  اأب��و  علي  ال��دك��ت��ور 

الطلبة واحل�ضور وا�ضتف�ضاراتهم.

ندوات ومحاضرات وورش عمل
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 في محا�سرة بالجامعة �سحفي اأمريكي يوؤكد

اأن من اأ�ساءوا للر�سول واالإ�سالم هم اأ�سخا�س غير م�سوؤولين 

بدعوة من معهد بيت احلكمة يف اجلامعة، 

األ����ق����ى ر�����ض����ام ال���ك���اري���ك���ات���ري ك��ي��ف��ن )ك�����ال( 

 The« كاالغري ال�ضحفي االأمريكي يف جملة

Economist« ال�ضادرة يف لندن ،حما�ضرة 
ب��ع��ن��وان » احل��ري��ة االإع��الم��ي��ة وك��ي��ف ت��وؤث��ر 

للتغيري  ال���روي���ج  ال��ك��ارت��ون��ي��ة يف  ال��ر���ض��وم 

االجتماعي وال�ضيا�ضي« .

يف بداية حما�ضرته قدم ال�ضحفي كال عدداً 

م��ن ال��ر���ض��وم ال��ك��اري��ك��ات��ريي��ة ال��ت��ي اأب��دع��ه��ا 

خ���الل 33 ���ض��ن��ًة م��ن ال��ع��م��ل يف جم���ال ر�ضم 

الكاريكاتري تناول فيها العديد من الق�ضايا 

املهمة على ال�ضاحة الدولية كاحتالل العراق 

وعملية ال�ضالم يف ال�ضرق االأو�ضط واحلرب 

االإرهاب االإلكروين  على االإرهاب مت�ضمناً 

وم�ضتقبل  االقت�ضادية  االأزم���ة  اإىل  اإ�ضافة 

كوكب االأر�س والتلوث الكوين .

الكاريكاتريية  الر�ضوم  اأن  كال  ال�ضيد   واأكد 

تخت�ضر  فهي  التاريخ  لتوثيق  مميزة  رم��وز 

اإىل  للتوجه  دفعه  مما  الكلمات  من  الكثري 

الكاريكاتري ال�ضيا�ضي لن�ضر اأرائه ال�ضيا�ضية 

اأن  ، خا�ضة بعد اأحداث 11 �ضبتمب م�ضيفاً 

مهمته لي�ضت االإ�ضحاك ولكنها حث القراء 

اإىل  تدفع  التي  املهمة  الق�ضايا  تبني  على 

التغيري االجتماعي ال�ضيا�ضي االيجابي وقد 

اأ�ضار ال�ضيد كال اإىل اأنه مي�ضي وقتا طوياًل 

يف ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات م���ن و����ض���ائ���ل االإع�����الم 

ثم  واالنرنت  والتلفاز  كال�ضحف  العديدة 

يبحث عن مو�ضوع يهم القراء فيبداأ بر�ضم 

اأفكاره بر�ضوم اأوليه تتطور فيما بعد لت�ضبح 

ي��روج  ال��ذي  ال�ضاخر  النقد  م��ن  اآخ��ر  �ضكاًل 

لفكرة معينة .

وعن الر�ضوم الكاريكاتريية امل�ضيئة للر�ضول 

اأن من  ك����ال  ق����ال  و���ض��ل��م  ع��ل��ي��ه  ���ض��ل��ى اهلل 

اأ�ضاءوا للر�ضول واالإ�ضالم هم اأ�ضخا�س غري 

امل�ضوؤولية  ت�ضتوجب  احلرية  الأن  م�ضوؤولني 

ول��ك��ن��ه��م ا����ض���ت���خ���دم���وا احل����ري����ة ل���الإ����ض���اءة 

للم�ضلمني عن طريق �ضلطة وقوة القلم.

���ض��ن��وات  ل���ع���دة  ك����االغ����ري ع���م���ل  اأن   ي���ذك���ر 

ع��دي��دة مثل  ك��اري��ك��ات��ري يف �ضحف  ك��ر���ض��ام 

 The The Sunday Telegraph و 
Observer  وقد مت عر�س اأعماله يف متحف 
ومكتبة  بالتيمور  للفنون يف مدينة  وال��رز 

ال��ك��ون��غ��ر���س يف وا���ض��ن��ط��ن وح�����ازت اأع��م��ال��ه 

بن�ضر عدة  وق��ام  م��ن  اجل��وائ��ز  الكثري  على 

الرئي�س  وهو  ر�ضوماته  تت�ضمن  جمموعات 

االأ�ضبق لرابطة ر�ضامي الكاركاتري ال�ضحفي 

االأمريكيني . وال�ضيد كال الذي بداأ م�ضريته 

املهنية زمن مارغريت تات�ضر ورونالد ريغان 

وميخائيل غوربت�ضوف يركز على الوجوه يف 

ر�ضوماته الأنها �ضر ال�ضخ�ضية ح�ضب قوله ، 

ال��دول عب  وروؤ�ضاء  ال�ضيا�ضيني  ينتقد  فهو 

الركيز على وجوههم يف ر�ضوماته.

 ويف نهاية املحا�ضرة التي اأدارها عميد معهد 

بيت احلكمة الدكتور حممد مقداد وح�ضرها 

والطلبة  التدري�س  هيئة  اأع�����ض��اء  م��ن  ع��دد 

الق�ضايا  العديد من  ح��وار مو�ضع حول  دار 

ال�ضيا�ضية ودور الر�ضوم الكاريكاتريية فيها.

محا�سرة بعنوان » حياة الملك الراحل في عيون الجي�س« بالجامعة

ب���اإذن اهلل جاللة  اح��ت��ف��اًء ب��ذك��رى م��ي��الد املغفور ل��ه 

امل��ل��ك احل�����ض��ني ب���ن ط���الل ط��ي��ب اهلل ث�����راه، نظمت 

ع���م���ادة ����ض���وؤون ال��ط��ل��ب��ة يف ال���ث���اين وال��ع�����ض��ري��ن من 

ت�ضرين الثاين يف اجلامعة حما�ضرة حول حياة امللك 

فيها  حا�ضر  العربي  اجلي�س  ق��ادة  عيون  يف  ال��راح��ل 

فيها  ا�ضتعر�س   ، اخل��وال��دة  اإبراهيم  املتقاعد  اللواء 

ت�ضلم  اأن  الراحل منذ  امللك  واجهت  التي  ال�ضعوبات 

�ضلطاته الد�ضتورية اأهمها تعريب قيادة اجلي�س عام 

الثالثي  العدوان  من  الراحل  امللك  وموقف  1956م 

امللك  ،وحم����اوالت  م�ضر  ال�ضقيقة  على  1956م  ع��ام 

الراحل احلثيثة لتجنب هزمية 1967م ثم االنت�ضار 

يف معركة الكرامة عام 1968م.

 وعلى امل�ضتوى الداخلي بني اخلوالدة طبيعة حكم 

االإن�ضاين، ومت  ات�ضمت بالطابع  الراحل والتي  امللك 

عاك�ضاً  كله  الوطن  لت�ضمل  التنمية  مكت�ضبات  توزيع 

بالتايل روؤية الراحل العظيم لالأردن االأمنوذج .

اأداره�������ا م�����ض��اع��د عميد  ويف خ��ت��ام امل��ح��ا���ض��رة ال��ت��ي 

وح�ضرها  ال��ق��ا���ض��ي  هيثم  ال��دك��ت��ور  الطلبة  ���ض��وؤون 

الطلبة  اأ�ضئلة  على  اخل��وال��دة  اأج���اب  اجلامعة  طلبة 

ومالحظاتهم .
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محا�سرة حول االإ�سالح ال�سريبي واقع وطموحات

اأكد مدعي عام �ضريبة املبيعات يف دائرة �ضريبة 

ال�ضريبي  االإ�ضالح  اأن  الوحو�س  اأحمد  الدخل 

ال ميكن حتقيق نتائجه مبعزل عن االإ�ضالحات 

اإىل  للو�ضول  االأخ��رى  واالجتماعية  ال�ضيا�ضية 

االقت�ضادي  االإ���ض��الح  نحو  امل��رج��وة  االأه����داف 

املطلوب .

واأ�����ض����اف خ����الل حم���ا����ض���رة ح����ول »االإ�����ض����الح 

ال�����ض��ري��ب��ي واق�����ع وط���م���وح���ات« ن��ظ��م��ت��ه��ا كلية 

اأن  اجلامعة  يف  والقانونية  الفقهية  الدرا�ضات 

وبناء  بالتوا�ضل  ت��ق��وم  ال��دخ��ل  �ضريبة  دائ���رة 

وال��دائ��رة من خالل  املكلفني  الثقة بني  ج�ضور 

عقد الور�ضات التعريفية واإر�ضال ر�ضائل خلوية 

بهدف  الرئي�ضية  ال���دائ���رة  ب��اأع��م��ال  للتعريف 

املبذول  بالدور  والقيام  املميزة  حتقيق اخلدمة 

الإجناح م�ضروع االإ�ضالح ال�ضريبي .

واأ�ضار الوحو�س اإىل اأن القانون احلايل لل�ضريبة 

القوانني بوجود مقومات  يتميز عن غريه من 

وال���ذي  ال�����ض��ري��ب��ي اجل��ي��د  ل��الإ���ض��الح  حقيقية 

وال��ق��واع��د  ال��د���ض��ت��وري��ة  الن�ضو�س  م��ن  ان��ط��ل��ق 

واقعية  درا���ض��ة  اإج����راء  خ��الل  م��ن  االجتماعية 

ل��ل��ن��ظ��ام احل����ايل وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��دي��ل��ه بهدف 

يف  م��وج��ودة  كانت  التي  ال�ضلبية  االآث���ار  ت��ف��ادي 

النظام ال�ضريبي ال�ضابق.

واأ����ض���اف ال��وح��و���س اأن ق��ان��ون ال�����ض��ري��ب��ة ج��اء 

للحد من ا�ضتهالك بع�س ال�ضلع مثل الدخان 

وامل�ضروبات الروحية والتي مت فر�س ال�ضرائب 

عليها ،وهناك بع�س االإ�ضالحات ال�ضريبية مت 

اإقرارها مت�ضياً مع ظروف املواطنني من خالل 

تخفي�س ال�ضرائب على بع�س ال�ضلع باالإ�ضافة 

من  بالكامل  الغذائية  امل���واد  بع�س  اإع��ف��اء  اإىل 

ال�����ض��ري��ب��ة م��ث��ل ط��ع��ام االأط���ف���ال واح��ت��ي��اج��ات 

ال�ضرائب  تخفي�س  مت  باأنه  مو�ضحا  املعاقني 

على اللحوم واالأل��ب��ان وت��ف��ادي االزدواج��ي��ة يف 

حت�ضيل ال�ضرائب حيث يوجد خ�ضم �ضريبي 

تراكم  ع��دم  �ضريطة  واملبيعات  امل�ضريات  على 

اأن االإع���ف���اء  ال�����ض��ري��ب��ي��ة م��و���ض��ح��اً  االأم��������وال 

اأي�ضاً على خدمات املحامني  اقت�ضر  ال�ضريبي 

يف ق�ضايا املحاكم ومت ا�ضتثناء اال�ضت�ضارات من 

خالل فر�س ال�ضرائب عليها.

وبني اأنه مت �ضمن عمليات االإ�ضالح االجتماعي 

اإع����ف����اء ال�������ض���ي���ارات ال���ه���ج���ني م����ن ال�����ض��رائ��ب 

توفري  ل�ضمان  للبيئة  �ضديقة  تعتب  وال��ت��ي 

اال���ض��ت��ه��الك م���ن ال���وق���ود ،ب��االإ���ض��اف��ة اإىل ما 

�ضهدته اململكة من اأزمة اقت�ضادية يف عام 2007 

اإ�ضدار قرار برفع  اآن��ذاك على  عملت احلكومة 

حد الت�ضجيل للتجار من 50 األف دينار اإىل 100 

اآخر  �ضريبي  اإ�ضالح  اإىل  باالإ�ضافة  دينار  األ��ف 

على م���ادة االإ���ض��م��ن��ت وال��ت��ي ج���اءت اث��ر ارت��ف��اع  

هذه  مثل  اتخاذ  من  بد  ال  فكان  عاملياً  االأ�ضعار 

االإجراءات املهمة .

ال��دخ��ل  ���ض��ري��ب��ة  دائ����رة  يف  ال��ق��ان��وين  امل�ضت�ضار 

خلف ال�ضكارنة اأو�ضح من جانبه مراحل تطبيق 

الثانية  الدولة  االأردن  باعتبار  ال�ضريبة  قانون 

لل�ضريبة  قانون  اأول  اأ�ضدرت  التي  العراق  بعد 

ال��ق��ان��ون جاء  اأن  وب��ني   ، الد�ضتور  اإىل  ا���ض��ت��ن��اداً 

اإلزامي  ب�ضكل  املكلفني  ال�ضرائب من  ال�ضتيفاء 

االق��ت�����ض��ادي من  النمو  لتحقيق  ال��ق��ان��ون  وف��ق 

خالل ت�ضجيع اال�ضتثمار مبنح االإعفاءات الكلية 

االق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ن�����ض��اط��ات  ملختلف  اجل��زئ��ي��ة  اأو 

منها  اأخ���رى  ف��وائ��د  اإىل  اإ���ض��اف��ة  واال�ضتثمارية 

اأهداف  اأن هناك  اإىل  �ضبط اال�ضتهالك م�ضرياً 

االأغنياء  من  جتبى  بحيث  لل�ضريبة  اجتماعية 

وتنفق على الفقراء .

ب��اإع��الن  ي��ق��وم  املكلف  اأن  اإىل  ال�ضكارنة  واأ���ض��ار 

ال���دخ���ل االإج���م���ايل وال���ت���ي وج����دت ع��ل��ى اأث��ره��ا 

،مو�ضحاً  الدخل  و�ضريبة  املكلف  بني  ما  الثقة 

يف  نوعية  نقلة  حتقق  اأن  ا�ضتطاعت  الدائرة  اأن 

خدماتها و�ضمن االأنظمة والتعليمات املو�ضوعة 

بهذا اخل�ضو�س.

موفق  الدكتور  اأداره���ا  التي  املحا�ضرة  ختام  يف 

اأ�ضئلة  اأجاب الوحو�س وال�ضكارنة على  حماميد 

الطلبة واحل�ضور وا�ضتف�ضاراتهم.

ندوات ومحاضرات وورش عمل
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ندواات ومحاضرات وورش عمل

ور�سة عمل بعنوان: دمج نتائج م�سروع �سحة البدو في 

م�ساقات تمري�س �سحة المجتمع في كلية االأميرة �سلمى بنت 

عبداهلل للتمري�س في الجامعة

نظمت كلية التمري�س يف اجلامعة ور�ضة عمل بعنوان: 

متري�س  م�ضاقات  يف  البدو  �ضحة  م�ضروع  نتائج  دم��ج 

ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  �ضلمى  االأم����رية  كلية  يف  املجتمع  �ضحة 

للتمري�س، وقدم   عميد كلية التمري�س الدكتور عمر 

منها  الور�ضة  ه��ذه  مثل  الأه���داف عقد  رواج��ف��ة عر�ضاً 

اإط��ار  �ضمن  البدو  �ضحة  درا�ضة  م�ضروع  نتائج  تقدمي 

متري�س �ضحة املجتمع يف اجلامعات املختلفة وتقريب 

املحلي  املجتمع  وم�ضكالت  النظري  العلم  بني  الفجوة 

اآل��ي��ات وا���ض��رات��ي��ج��ي��ات لتطوير  اإىل و���ض��ع  ب��االإ���ض��اف��ة 

وح�ضب  االأردن���ي���ة  للمجتمعات  التمري�ضية  ال��ع��ن��اي��ة 

معطيات علمية.

كلية  يف  املجتمع  �ضحة  ق�ضم  رئي�ضة  ا�ضتعر�ضت  وق��د 

التمري�س الدكتورة نهى �ضديفات جوانب تطبيق نتائج 

مل�ضاقات  العملي  التطبيق  خ��الل  البدو  �ضحة  م�ضروع 

متري�س �ضحة املجتمع باإال�ضافة اإىل كيفية دجمه يف 

امل�ضاقات النظرية يف ق�ضم �ضحة املجتمع.

التمري�س يف جامعة  الدكتورة فادية ح�ضنة عميدة كلية 

ال��رج��وع  امل�����ض��روع ه��و  ال��ه��دف م��ن  اإن  ق��ال��ت:  فيالدلفيا 

مثل  تدر�س  التي  واجلامعات  املحلي  للمجتمع  بالفائدة 

ه���ذه امل�����ض��اري��ع ه���ي ج��ام��ع��ات مم��ي��زه ون�����ض��ي��ط��ة وال���ذي 

اأعطى القوة لهذا امل�ضروع هم ال�ضركاء والقائمني عليه، 

ف��امل�����ض��روع ب���داأ ع��ام 2006 ومل���دة ث��الث ���ض��ن��وات ول��ك��ن مت 

التمديد �ضنة اأخرى ومن اأهداف هذا امل�ضروع الك�ضف على 

الو�ضع ال�ضحي للبدو واحلالة التي يعي�ضونها واخلروج 

مبدخالت مع �ضانعي القرارات ومزودي اخلدمة.

اأجريت  العملية  الدرا�ضة  اإن  الدكتورة ح�ضنة  واأ�ضافت 

متت  حيث  جميعها،  ال�ضرائح  �ضملت  مناطق  �ضبع  يف 

قبل  م��ن  فائقة  بعناية  املناطق  لتلك  االنتقاء  عملية 

يف  كبري  دور  البادية  تطوير  وملركز  املخت�س،  الفريق 

دع��م امل�����ض��روع ال���ذي ي��خ��دم وطننا ال��غ��ايل وخ��ا���ض��ة يف 

ال�ضحراء ال�ضرقية من اململكة.

البلقاء  �ضحر خمامرة من جامعة  الدكتورة  وحتدثت 

التطبيقية عن جتربتها يف امل�ضروع رابطًة اإياه بالعمل 

هذا  اأب��ن��اء  م��ن  اجلميع  داع��ي��ة  التطوعي  االج��ت��م��اع��ي 

الوطن للم�ضاركة بالعمل التطوعي وخا�ضة يف املجال 

ال�ضحي واخلدماتي.

الدكتور حممد �ضمريان من جامعة اآل البيت اأكد من 

البادية  يف  وتلوثها  امل��ي��اه  نق�س  م�ضاكل  وج��ود  جانبه 

ال�ضرقية وعند التجمعات ال�ضكانية البدوية.

ويف نهاية الور�ضة دار حوار وا�ضع بني امل�ضاركني اأجابوا 

فيه عن اأ�ضئلة احل�ضور وا�ضتف�ضاراتهم.

محا�سرة في الجامعة بعنوان: التحديات االأخالقية التي تواجه ال�سباب

بدعوة من املركز الثقايف االإ�ضالمي يف اجلامعة األقى 

ت�ضخي�س  اأخ�ضائي  الق�ضاة  احلميد  عبد  ال��دك��ت��ور 

االأمرا�س  خبري  واالأم�ضال،  اجلرثومية  االأم��را���س 

املنقولة جن�ضياً واالإيدز، حما�ضرة بعنوان: التحديات 

االأخالقية التي تواجه ال�ضباب.

ا�ضتعر�س فيها اأهم التحديات التي تواجه ال�ضباب يف 

هذه االأيام والتي توؤدي اإىل الوقوع يف املعا�ضي واالآثام 

موؤكداً اأهمية االلتزام الديني واالبتعاد عن االن�ضياق 

وراء ال�ضهوات التي تعد طريقاً يوؤدي اإىل الوقوع يف 

�ضالح  هو  االنرنت  اأن  مبيناً  واالنحالل،  االأمرا�س 

يقارب  ما  ي�ضرف  ثانية  كل  ففي  حدين،  ذو  خطري 

اإباحية، و12% من  اآالف دوالر بحثاً عن مواد  ثالثة 

املواقع على االنرنت هي مواقع اإباحية ال اأخالقية، 

داعياً اإىل اأهمية وجود رقابة على االنرنت ومتابعة 

االأهل الأبنائهم وخا�ضة يف املنازل.

قد  ال�����ض��ائ��ع��ة  امل��ع��روف��ة  اجلن�ضية  االأم���را����س  اإن  وق���ال 

زادت يف الع�ضر احلايل من خم�ضة اأمرا�س اإىل ثمانية 

االل��ت��زام  اإىل  واجلميع  الطلبة  داع��ي��اً  مر�ضاً،  واأرب��ع��ني 

الديني واخللقي، فالزواج هو الطريقة املنا�ضبة لتجنيب 

ال�ضباب الوقوع بالفاح�ضة واالبتعاد عن املخدرات التي 

للمجتمعات،  االأم���را����س  ن��ق��ل  يف  ال��و���ض��ائ��ل  م��ن  تعتب 

م�ضيداً باجلهود التي تقوم بها خمتلف موؤ�ض�ضات الدولة 

ملواجهة االآفات واالأمرا�س التي تواجه املجتمع.

ويف ن��ه��اي��ة امل��ح��ا���ض��رة ال��ت��ي اأداره������ا ال��دك��ت��ور جهاد 

باجلامعة  االإ�ضالمي  الثقايف  املركز  مدير  ال�ضرفات 

فيه عن  اأج���اب  وامل�����ض��ارك��ني  املحا�ضر  ب��ني  ح���وار  دار 

ا�ضتف�ضاراتهم.
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بم�ساركة ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات

ندوة حول تعزيز قدرات ال�سياغة القانونية في الجامعة

يف  والقانونية  الفقهية  الدرا�ضات  كلية  نظمت 

اجلامعة بالتعاون مع ال�ضبكة القانونية للن�ضاء 

العربيات ندوة بعنوان« تعزيز قدرات ال�ضياغة 

القانونية«.

اآالء النا�ضر مديرة  �ضارك فيها كل من االآن�ضة 

الت�ضريعية  ال�ضياغة  ق����درات  ت��ع��زي��ز  م�����ض��روع 

وال�����ض��ي��دة ج��ان��ي��ت ج��وؤي�����س م���ن دي�����وان ال����راأي 

عبري  وال��دك��ت��ورة  ال���وزراء  رئا�ضة  يف  والت�ضريع 

دب��اب��ن��ة م��ن م��رك��ز درا����ض���ات امل�����راأة يف اجلامعة 

االأردنية.

ال��درا���ض��ات  كلية  اأك���د عميد  ال��ن��دوة  ب��داي��ة  ويف 

ال��زغ��ول  حممد  ال��دك��ت��ور  والقانونية  الفقهية 

الثقافة  لتعزيز  الندوات  هذه  مثل  عقد  اأهمية 

املحلية  واملجتمعات  ال��ط��الب  ل��دى  القانونية 

لبحث  حت��ت��اج  القانونية  ال�ضياغة  اأن  م��وؤك��داً 

ال�����ض��ي��اغ��ة  اأدوات  ت��ط��وي��ر  اأج�����ل  م���ن  ق���ان���وين 

القانونية وتذليل التحديات التي تواجهها.

وا�ضتعر�ضت اآالء النا�ضر ممثلة مديرة م�ضروع 

تعزيز قدرات ال�ضياغة الت�ضريعية ن�ضاأة ال�ضبكة 

حكومية  غري  اإقليمية  كمنظمة  بها  والتعريف 

من  ع���دداً  وت�ضم  االأردن،  يف  الرئي�س  مقرها 

وتهدف  واالأكادمييات  والقانونيات  املحاميات 

ال�ضبكة لرفع الكفاءات والوعي العام القانوين 

ورفع قدرات املراأة االحرافية يف القانون ومن 

�ضمن م�ضاريعها م�ضروع تعزيز قدرات ال�ضياغة 

الت�ضريعية.

وحت��دث��ت ال�����ض��ي��دة ج��ان��ي��ت ج��وؤي�����س م��ن دي���وان 

ال�ضياغة  واقع وحتديات  والت�ضريع عن  الراأي 

الت�ضريعية يف االأردن موؤكدة على وجوب �ضبط 

بالقوانني  االإمل���ام  مع  حمكمة  بعبارات  االأف��ك��ار 

والثقافة القانونية واللغة االإجنليزية واأن يكون 

ال�ضياغة  ت��اأت��ي  ال  واأن  معقواًل  القانون  حجم 

ال��ق��ان��ون��ي��ة م��ب��ت��ورة اأو غ��ري وا���ض��ح��ة ب��ل تكون 

موؤدية للغر�س ومعبة عن الواقع االجتماعي 

ال��ق��ان��ون  ي���ك���ون  واأن  اال����ض���ت���ق���رار  اإىل  ومت���ي���ل 

م�ضاغاً بلغة ب�ضيطة قريبة من لغة التخاطب 

مدى  متابعة  من  للتمكني  وا�ضحة  تكون  واأن 

اح����رام ���ض��ي��ادة ال��ق��ان��ون وت�����ض��اع��د ع��ل��ى اإن���زال 

اأحكام الت�ضريع بعدالة ومو�ضوعية.

وتناولت الدكتورة عبري دبابنة من مركز درا�ضات 

اأه����داف ال�ضياغة  امل����راأة يف اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة 

الت�ضريعية والنوع االجتماعي واتفاقية الق�ضاء 

على كافة اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة كما طالبت 

الأطفالها  االأردن��ي��ة  اجلن�ضية  ح��ق  االأم  باإعطاء 

وت�ضييق الفجوة بني القانون واملجتمع.

اتفاقية  اأنها  دبابنة  قالت  �ضيداو  اتفاقية  وعن 

والرجل يف جميع  امل��راأة  امل�ضاواة بني  اإىل  تدعو 

وتاأتي  واملدنية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امليادين 

�ضمن  امل��راأة  ق�ضايا  و�ضعت  كونها  من  اأهميتها 

العن�ضر  ع��ل��ى  واأك�����دت  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأه�����داف 

امل��راأة وتناولت التمييز �ضد  االإن�ضاين يف حقوق 

امل��راأة والق�ضاء على ا�ضتغالل امل��راأة، لكن هناك 

االتفاقية  بنود هذه  التحفظ على بع�س  بع�س 

ال�ضماوية  ال�����ض��رائ��ع  م��ع  تتعار�س  اأن��ه��ا  ب��داع��ي 

الثابتة.

ندوات ومحاضرات وورش عمل
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ندوات ومحاضرات وورش عمل

الجامعة تنظم ندوة حول اإنقاذ حق الموؤلف في االأردن

م��اأم��ون  الوطنية  املكتبة  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال 

التلهوين اأن ان�ضمام االأردن اإىل منظمة التجارة 

ال���دول���ي���ة ك����ان ال ب���د م��ن��ه ل��غ��اي��ات اإق��ت�����ض��ادي��ة 

ول��ت��م��ك��ني االأردن م��ن االن��ف��ت��اح ع��ل��ى االأ����ض���واق 

لالن�ضمام  الالزمة  ال�ضروط  وكان من  العاملية 

ومنها  ل��ذل��ك  منا�ضبة   ت�ضريعية  بيئة  اإي��ج��اد 

ة بامللكية الفكرية. القوانني اخلا�ضّ

امللكية  ال��ت��و���ض��ي��ات  اأن  اإىل  ال��ت��ل��ه��وين  واأ�����ض����ار 

الوطنية  للمكتبة  جديدة  دائ��رة  لبناء  ال�ضامية 

خالل زيارة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم 

يف ع����������ام2003م  مت��ث��ل االن���ط���الق���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة 

للدائرة، ف�ضاًل عن االأثر الكبري يف اإعادة الدور 

العام لها ومتكينها من القيام بواجبها املطلوب 

جتاه حتقيق اأهدافها وم�ضاريعها.

واأ�ضاف التلهوين خالل ندوة عقدت بدعوة من 

كلية الدرا�ضات الفقهية والقانونية يف اجلامعة  

»حول اإنقاذ حق املوؤلف يف االأردن« اأهمية تفعيل 

ق��ان��ون ح��م��اي��ة ح��ق امل��وؤل��ف واحل��ق��وق امل��ج��اورة 

القانون  جاء  حيث  باملوؤلف  ال�ضلة  ذات  وخا�ضة 

نظراً لتاأ�ضي�س عدد كبري من املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة 

الن�ضر وال��ت��وزي��ع واالأف����الم  وال��ع��ام��ة يف جم���ال 

احلقوق  تداخل  اإىل  اإ�ضافًة  احلا�ضوب  وب��رام��ج 

النا�ضر وامل��وؤل��ف وامل��وزع  ب��ني  الناجتة ع��ن ذل��ك 

املوؤلفني  حقوق  على  االعتداء  وزي��ادة  واملرجم 

وجود  توجب  ال��ذي  االأم��ر  الفكري  اإنتاجهم  يف 

قانون يحمي حقوقه.

املتمثلة بجمع  ال��دائ��رة  اأه���داف  التلهوين  وب��ني 

لتمكني  به  واالحتفاظ  الوطني  الفكري  النتاج 

ال���ب���اح���ث���ني وال����دار�����ض����ني م����ن االط�������الع ع��ل��ي��ه 

اأرق����ام  املتعلقة مب��ن��ح  ���ض��ه��ول��ة واخل���دم���ات  ب��ك��ل 

االإي�������داع ال��وط��ن��ي ل��ل��م�����ض��ن��ف��ات ل��ت��م��ث��ل ���ض��ه��ادة 

م��ي��الد الإن��ت��اج��ه��ا ال��ف��ك��ري، اإ���ض��اف��ة اإىل اإ���ض��دار 

و  املكتبية  واخل��دم��ات  الوطنية،  الببليوغرافيا 

الدوائر  ل��دى  امل��وج��ودة  الوطنية  الوثائق  جمع 

وال��وزارات واملوؤ�ض�ضات العامة واالأف��راد مبوجب 

لغايات  ال���وزراء،  رئا�ضة  عن  ال�ضادرة  البالغات 

حفظها وتنظيمها ون�ضرها، مو�ضحا اأن الدائرة 

ب�����ض��دد ح��و���ض��ب��ة خ��دم��ات��ه��ا وم���وج���ودات���ه���ا من 

امل�����ض��ن��ف��ات واإت��اح��ت��ه��ا ع��ب امل��وق��ع االل��ك��روين 

املحلية  للثقافة  م��رج��ع��اً  ل��ت��ك��ون  ب��ه��ا،  اخل��ا���س 

والعربية والعاملية.

مت  ال��ت��ي  الق�ضايا  ع��دد  اأن  التلهوين  واأ���ض��اف   

حتويلها من مكتب حماية حق املوؤلف يف الدائرة 

 2000 عام  تاأ�ضي�ضه  منذ  الق�ضائية  اجلهات  اإىل 

حتى نهاية العام 2009 بلغت 2933 ق�ضية �ضملت 

امل�ضبوطات  تنوعت  و  اململكة  حمافظات  كافة 

وامل���خ���ال���ف���ات م���ا ب���ني ال��ق��ر���ض��ن��ة ع��ل��ى اأج���ه���زة 

DVD والكتب وبرامج احلا�ضوب  وال   CD
اإ����ض���اف���ة اإىل اخ�����راق بث  واالأل����ع����اب وغ���ريه���ا 

اخلدمة  تقدم  التي  الف�ضائية  القنوات  بع�س 

ك��وادر  ال��دائ��رة  ل��دى  مقابل اال����ض���راك، حيث 

موؤهلة وقادرة على معرفة مثل هذه ال�ضرقات، 

مو�ضحا باأنه يوجد مدونة �ضلوك من احلكومة 

دائ��رة  من  جلنة  ت�ضكيل  على  املوافقة  فيها  مت 

مثل  ملتابعة  املعنية  وال���وزارات  الوطنية  املكتبة 

هذه  يف  احلكم  يتم  م��ا  وغالباً  ال�ضرقات.  ه��ذه 

اأو كليهما كما  اأو باحلب�س و  الق�ضايا بالغرامة 

جاء يف املادة 51 من القانون.

واأكد التلهوين اأن االأردن ي�ضري بتقدم يف مو�ضوع 

خالل  م��ن  احلا�ضوب  ب��رام��ج  قر�ضنة  مكافحة 

االإجراءات املتخذة واملتابعة امليدانية والقوانني 

اململكة  متكنت  حيث  بذلك  اخلا�ضة  واالأنظمة 

البجميات  على  القر�ضنة  ن�ضبة  تقلي�س  من 

 2008 ع��ام   %58 لتبلغ  نقطتني   بن�ضبة  م��وؤخ��راً 

ولتكون  بذلك ثاين اأف�ضل دولة اأداء يف منطقة 

ن�ضبة  اأن  اإىل  واإفريقيا م�ضرياً  االأو�ضط  ال�ضرق 

قانون  باإنفاذ  ال��ب��دء  قبل  اململكة  يف  القر�ضنة 

حماية حق املوؤلف و�ضلت اإىل %87. 

الناجت  14% م��ن  م��ن   اأك��رث  اأن  التلهوين  وب��ني 

امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل ل������الأردن حت��ق��ق م���ن خ��الل 

 %6 ك��ان  اأن  بعد  املعلومات  تكنولوجيا  �ضناعة 

عام 1999 ملا لهذه ال�ضناعة من م�ضاهمة فعالة 

يف حتقيق فر�س العمل وزيادة الدخل الوطني 

ا�ضتثمارية  فائدة  من  امل�ضاريع  هذه  متثله  وما 

يف توفري فر�س العمل املنا�ضبة مطالبا القطاع 

اخل���ا����س ب�������ض���رورة ال���ت���ع���اون م���ن اأج����ل ح��م��اي��ة 

حقوقه وتقدمي كل االإمكانات الالزمة لل�ضركات 

اخلا�ضة وحفزهم نحو املزيد من االإبداع.

الق�ضائي  املجل�س  من  ال�ضمادي  حازم  القا�ضي 

اإنقاذ حق  تطرق من جانبه اإىل دور الق�ضاء يف 

املوؤلف يف االأردن والقوانني االأخ��رى من خالل 

اإنقاذ  التن�ضيق مع اجلهات املعنية للم�ضاهمة يف 

قانون حق املوؤلف ل�ضمان املحافظة على حقوقه 

اجلامعات يف  دور  اإىل  م�ضريا  العدالة،  وحتقيق 

الفكرية  االع���ت���داءات  منع  خ��الل  م��ن  التوعية 

ميكن  ال  ج�ضام  م�����ض��وؤول��ي��ات  عليها  يقع  بحيث 

اإغفالها بهذا االجتاه.

النماذج  بع�س  ال�ضمادي  القا�ضي  وا�ضتعر�س 

الطلبة  ق��ي��ام  منها  ع��ق��وب��ة  عليها  ي��ق��ع  ال  ال��ت��ي 

بت�ضوير الكتاب لغايات الدرا�ضة الن اال�ضتعمال 

احل��االت،  ه��ذه  عليه مبثل  عقوبة  ال�ضخ�ضي ال 

وال�����راث  امل�����ض��اج��د  اخل���ط���ب يف  اأن  م��و���ض��ح��ا 

اجل��ام��ع��ات  يف  االأ���ض��ات��ذه  وحم��ا���ض��رات  ال�ضعبي 

كانت  واإن  حتى  الفكرية  امللكية  بقانون  حممية 

غري مودعة لدى دائرة املكتبة الوطنية.

واأ����ض���ار ن��ائ��ب ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���درا����ض���ات الفقهية 

الدور  ب��اأن  الداللعة  �ضامر  الدكتور  والقانونية 

ال��وط��ن��ي��ة واجل��ه��از  امل��ك��ت��ب��ة  ب���ه  ال����ذي ت�ضطلع 

ال��ت��ي غ��دا  امل�����ض��رق��ة  ال�����ض��ورة  ي��ك��ر���س  الق�ضائي 

امل��وؤل��ف  اإن���ق���اذ ح��ق��وق  ���ض��ب��ي��ل  االأردن يف  ع��ل��ي��ه��ا 

ويرجم التوجيهات امللكية ال�ضامية.

اأع�ضاء  بني  مو�ضع  ح��وار  دار  ال��ن��دوة  نهاية  ويف 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وط��ل��ب��ة ال��ق��ان��ون وامل�����ض��ارك��ني 

بالندوة حول حقوق املوؤلف. 



��

محا�سرة بعنوان » الحرية ال�سخ�سية و�سوابطها في االإ�سالم«

بدعوة من املركز الثقايف االإ�ضالمي يف اجلامعة 

األ��ق��ى ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ع��واي�����ض��ة م��دي��ر امل��رك��ز 

الثقايف االإ�ضالمي يف اجلامعة االأردنية حما�ضرة 

يف  و���ض��واب��ط��ه��ا  ال�ضخ�ضية  احل��ري��ة   « ب��ع��ن��وان 

االإ�ضالم« بح�ضور نائب رئي�س اجلامعة لل�ضوؤون 

االإدارية واملالية الدكتور جهاد املجايل .

واالإ�ضالم  للجميع  مطلب  احلرية  اأن  فيها  اأك��د 

�ضرع العتق ومل ي�ضرع الرق ودعا اإىل عتق الرقاب 

عن طريق الكفارات والنذور.

واأ�ضاف اأن للمراأة دور عظيم منذ فجر التاريخ 

ف��االإ���ض��الم ك��رم امل���راأة اأم���اً وزوج���ة واأخ��ت��اً وابنة، 

ومن مظاهر احلرية يف االإ�ضالم عدم االإكراه يف 

الدين حيث قال اهلل تعاىل: ال اإكراه يف الدين.

وقال اإن احلرية يف االإ�ضالم لها �ضوابط وقيود 

واحل��ري��ة  الب�ضرية  النف�س  طبيعة  ت��خ��ال��ف  ال 

واالإ���ض��الم  والعلم  والتفكري،  العقل  ح��ري��ة  ه��ي 

الر�ضول  قال  بينهما حيث  ع��داوة  مرابطان ال 

العلم  تعلم  من  خريكم  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى 

تعتب  ال  االإ�ضالم  يف  احلرية  ف�ضوابط  وعلمه، 

ق���ي���وداً ���ض��د احل��ري��ة ف��احل��ج��اب م��ث��اًل ال مينع 

االإب���داع يف  امل���راأة وال مينعها مند  التفكري عند 

حياتها العلمية والعملية.

بالدين  االل��ت��زام  اإىل  العواي�ضة  ال��دك��ت��ور  ودع���ا 

االإ����ض���الم���ي احل��ن��ي��ف وب��ال��ع��ق��ي��دة االإ���ض��الم��ي��ة 

ال�ضمحة للو�ضول اإىل احلياة املثلى.

ومن جانبه اأكد مدير املركز الثقايف االإ�ضالمي 

اأن احلرية  يف اجلامعة الدكتور جهاد ال�ضرفات 

و�ضع  واالإ����ض���الم  ال�ضخ�ضية،  م��ق��وم��ات  اإح����دى 

ال�ضحيحة ولكن  اإط��ار متني وح��دد معاملها  لها 

اأع�������داء االإ�����ض����الم ي����روج����ون ل��ل��ح��ري��ة امل��ط��ل��ق��ة 

ويو�ضعون دائرتها لتحقيق اأهدافهم من تدمري 

الديني  ال��وازع  واإماتة  واخللقية  الدينية  القيم 

واخل��ل��ق��ي وحت��ط��ي��م ال��ن��ظ��م االج��ت��م��اع��ي��ة، ل��ذا 

ن�ضو�س  م��ن  احل��ري��ة  فهم  اإىل  بحاجة  فنحن 

الوحي ال من خالل ت�ضورات ب�ضرية قائمة على 

االأهواء وال�ضهوات وامل�ضالح .

محا�سرة بعنوان: »تح�سير مواد وجزيئات بوا�سطة طريقة جديدة 

لتكوين حلقات في خطوة واحدة«

بدعوة من ق�ضم الكيمياء يف اجلامعة األقى اأ�ضتاذ 

االأملانية  رو�ضتوك  الع�ضوية يف جامعة  الكيمياء 

الدكتور بير النغر حما�ضرة بعنوان:

 Synthesis of Molecules and Materials“ 
”by New One-Pot cyclizations

»حت�ضري مواد وجزيئات بوا�ضطة طريقة جديدة 

لتكوين حلقات يف خطوة واحدة«.

حت�ضري  مو�ضوع  حما�ضرته  يف  النغر  وت��ن��اول 

غري  احللقية  امل��رك��ب��ات  مثل  ع�ضوية  م��رك��ب��ات 

املتجان�ضة اإ�ضافة اإىل درا�ضة الفاعلية البيولوجية 

لل�ضرطان  كم�ضادات  الع�ضوية  املركبات  لهذه 

مثل �ضرطان اجللد واللوكيميا »�ضرطان الدم«.

وحت�����دث اأي�������ض���اً ع���ن ال��ف��اع��ل��ي��ة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

للمركبات الع�ضوية كم�ضادات للبكترييا والتي 

ت�ضهم يف الوقاية من العديد من االأمرا�س التي 

ت�ضببها البكترييا.

كلية  عميد  ح�ضرها  التي  املحا�ضرة  ختام  ويف 

ق�ضم  ورئي�س  ط�ضطو�س  ح�ضن  الدكتور  العلوم 

نقا�س  دار  م�ضطفى   هتاف  الدكتورة  الكيمياء 

على  الق�ضاء  يف  الع�ضوية  الكيمياء  دور  ح��ول 

اأمرا�س الع�ضر.

ندوات ومحاضرات وورش عمل
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خريجة من الجامعة تفوز بجائزة الملكة رانيا العبد اهلل للتميز التربوي لعام 2009م

املعلمة  �ضواقفة  نبيل  الدكتور  كّرم رئي�س اجلامعة 

ب�����ض��اي��ر خ���ال���د ال����ده����ون م���ن م���در����ض���ة ك��ف��رع��وان 

جائزة  على  ح�ضولها  مبنا�ضبة  للبنات  االأ�ضا�ضية 

2009م  لعام  الربوي  للتميز  العبداهلل  رانيا  امللكة 

وه�����ي اإح�������دى خ���ري���ج���ات اجل���ام���ع���ة يف م��رح��ل��ت��ي 

البكالوري�س واملاج�ضتري .

واأثنى الدكتور ال�ضواقفة على جهود املعلمة ب�ضاير 

وعلى �ضريتها العلمية مبيناً باأن فوزها بهذة اجلائزة 

املخل�س  وعملها  مثابرتها  على  دليل  لهو  املتميزة 

لتفوز بهذة اجلائزة املتميزة  والتي اطلقتها �ضاحبة 

اجلاللة امللكة رانيا العبد اهلل لتعزيز وجتذير ثقافة 

التميز واإبراز وحتفري املعلمني املتميزين، مبيناً باأن 

م�ضدر  لهو  اجلامعة  خريجات  الح��دى  الفوز  هذا 

طاقاتها  بكل  اجلامعة   �ضعى  موؤكداً  واعتزاز  فخر 

ومتكينهم  الطلبة  لدى  االبداعية  الطاقات  لدعم 

ليكونوا  ورعايتهم  والتمييز  االإب���داع  على  وحثهم 

لبنات خري وعطاء يف هذا الوطن الغايل .

التكرمي  بهذا  �ضعادتها  عن  ب�ضاير  املعلمة  وع��بت 

الذي يدل على اهتمام اجلامعة بطلبتها والتوا�ضل 

م��ع��ه��م ول��ف��ت��ه ك���رمي���ه الع��ط��ائ��ه��ا ح���اف���زاً للعمل 

والتفاين به.

وح�ضر حفل التكرمي عميدة كلية العلوم الربوية 

ب�ضاير  املعلمة  ووالد  ال�ضعر  اأبو  عواطف  الدكتورة 

ال�ضيد خالد الدهون.

الجامعة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية ال�سريفة

يف  �ضواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  رعى 

بذكرى  االح��ت��ف��ال  االأول  ك��ان��ون  م��ن  الع�ضرين 

كلية  نظمته  وال��ذي  ال�ضريفة  النبوية  الهجرة 

الدرا�ضات الفقهية والقانونية يف اجلامعة.

وت�ضمن احلفل على كلمة ملفتي القوات امل�ضلحة 

االأردن����ي����ة ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى ال��ب��ط��و���س 

النبوية  ال��ه��ج��رة  م�����ض��رية  ا���ض��ت��ع��ر���س خ��الل��ه��ا 

الت�ضامح �ضمن منظومة  توؤثر على  كانت  التي 

ملعاجلة  االإ���ض��الم��ي��ة  ال��دول��ة  اأ�ضا�ضها  متكاملة 

امل�ضاكل التي كانت حتدث بني امل�ضلمني .

وبني اأهمية هذه  املنا�ضبة والتي متيزت بالكثري 

ال�ضالة  عليه  للر�ضول  االإ�ضالمية  املواقف  من 

وال�ضالم واإعالء كلمة احلق .

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���درا����ض���ات ال��ف��ق��ه��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة 

كلمة  األقى  الزغول  حممد  الدكتور  باجلامعة 

اليوم  واجبنا ونحن جنتمع  اأنه من  فيها:  قال 

نحكي ذكرى هجرة نبينا �ضلى اهلل علية و�ضلم 

ن��اأخ��ذ منها  وان   ، ال��ه��ج��رة  ن��ع��ت��ب مب��ع��اين  اأن 

الدرو�س والعظات حلا�ضرنا ولناأخذ من درو�ضها 

الأهل  دائماً  الن�ضر  اأن  ولنعلم  والثبات  ال�ضب 

احلق وما تعر�ضه الظروف من حمن ومتاعب 

اأمتنا تواجه  واإذا كانت  ابتالء واختبار  اإمنا هو 

اأر�ضنا  على  ت�ضتويل  اليهود  من  �ضرذمة  اليوم 

وتدن�س مقد�ضاتنا وت�ضرد اأالف االآالف من اأهلنا 

ي��وم مبذبحة جديدة ف��ان ه��ذا ال  وتطالعنا كل 

يزيدنا اإال اإ�ضرارا على التم�ضك بحقنا وحافزاً 

على مزيد من البذل والعطاء .

و���ض��م��ل احل��ف��ل ال����ذي ح�����ض��ره ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س 

لل�ضوؤون االإدارية واملالية الدكتور جهاد املجايل 

ونائب الرئي�س ل�ضوؤون الكليات العلمية الدكتور 

على  الطلبة  من  غفري  وجمع  امل�ضاعيد  ها�ضم 

ق�ضيدة لل�ضاعر الرائد حممود اخلوالدة.

من أخبار الجامعة
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مبنا�ضبة احتفاالت اجلامعة بعيد ميالد جاللة 

امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين اب����ن احل�����ض��ني امل��ع��ظ��م 

�ضلطاته  للوطن وتويل جاللته  الوفاء  وذك��رى 

ال��د���ض��ت��وري��ة  اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

الطلبة  ���ض��وؤون  عميد  بح�ضور  ���ض��واق��ف��ة  نبيل 

اأع�ضاء  من  غفري  وجمع  عليمات  علي  الدكتور 

الهيئة التدري�ضية والطلبة اإطالق م�ضروع قارئ 

اإجناز  موؤ�ض�ضة  م�ضابقة  �ضمن  الغد  قائد  اليوم 

االأول  قيادي  م�ضروع  وه��و  القيادية  للم�ضاريع 

م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�����ض��ت��وى اجل��ام��ع��ات االأردن���ي���ة 

اإيجاد جمتمع قارئ ومثقف من  اإىل   والهادف 

للحث  واالأف��ك��ار  امل�ضاريع  م��ن  جمموعة  خ��الل 

على القراءة والذي نظمته عمادة �ضوؤون الطلبة 

باجلامعة.

امل�ضروع لهو  اإط��الق  اأن  ال�ضواقفة   الدكتور  واأك��د 

مو�ضوع حيوي وهام مبيناً اأن ديننا احلنيف ي�ضجع 

على العلم والقراءة والتي ت�ضهم يف تطور �ضخ�ضية 

االإن�ضان ورقيه وبناء جمتمع مثقف وواٍع.

مفاهيم  ن�ضر  يف  متميز  امل�ضروع  ه��ذا  اأن  مبيناً 

ال��ذي  التطوعي  العمل  واأن  والثقافة  ال��ق��راءة 

قام به الطلبة يعك�س مفهوم االنتماء احلقيقي 

للوطن داعياً الطلبة اإىل تعميم ثقافة القراءة، 

وح����ث زم��الئ��ه��م ع��ل��ي��ه��ا، وا���ض��ت��غ��الل اأوق��ات��ه��م 

املختلفة يف القراءة وطلب املعرفة الفتا اإىل دور 

اجلامعة يف تن�ضئة وتنمية جيل من ال�ضباب واع 

لذاته وقدراته منتمياً لوطنه.

وبني الدكتور عميد �ضوؤون الطلبة علي عليمات 

و�ضقل  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��اأه��ي��ل  ت�����ض��ع��ى  اجل��ام��ع��ة  اأن 

كافة  وت��وف��ري  وامل��ع��رف��ي��ة  العلمية  �ضخ�ضيتهم 

االأجواء لهم لال�ضتفادة من اجلامعة واخلدمات 

الطلبة  �ضوؤون  عمادة  دعم  مبيناً  تقدمها،  التي 

ملثل هذه امل�ضاريع وتوفري الدعم الالزم لها.

وق����دم ال��ط��ل��ب��ة امل�����ض��ارك��ون يف امل�����ض��روع ع��ر���ض��اً 

مف�ضاًل ع��ن امل�����ض��روع واأه���داف���ه ور���ض��ال��ت��ه وم��ا 

للو�ضول  ب��ه  القيام  االأع�����ض��اء  م��ن  مطلوب  ه��و 

القراءة  ثقافة  وتعميم  امل��رج��وة،  االأه���داف  اإىل 

وو�ضائل  وامل�ضت�ضفيات  واملدار�س  اجلامعات  بني 

النقل.

عيد  الطلبة مبنا�ضبة  �ضوؤون  عمادة  نظمت  كما 

م��ي��الد ج��الل��ة امل��ل��ك امل��ع��ظ��م م��ع��ر���ض��اً للكتاب 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة امل��ف��رق يف قاعة 

املعر�س  وا�ضتمل  االإمام م�ضلم،  املعار�س مببنى 

على13 األف ن�ضخة حتمل 76 عنواناً يف خمتلف 

اآداب وعلوم، منها  جماالت احلياة الثقافية من 

16 عنواناً تعر�س للمرة االأوىل.

بمنا�سبة احتفاالت الجامعة بعيد ميالد جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين المعظم

اإطالق الم�سروع القيادي االأول من نوعه على م�ستوى 

الجامعات بعنوان: قارئ اليوم قائد الغد

من أخبار الجامعة
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رئي�س الجامعة يتفقد الطلبة الوافدين

�ضواقفة  نبيل  الدكتور  االأ�ضتاذ  اجلامعة  رئي�س  دع��ا 

اأ����ض���رة اجل��ام��ع��ة ج��م��ي��ع��اً ل��ت��ق��دمي ال��ع��ون وامل�����ض��اع��دة 

للطلبة الوافدين وحث اجلميع على رعايتهم وتقدمي 

ب�ضمعة  يليق  امل��ج��االت مب��ا  لهم يف خمتلف  اخل��دم��ة 

اجلامعة التي تعد منارة للعلم على م�ضتوى الوطن، 

ال��واف��دي��ن يف  الطلبة  م��ن��ازل  واأ���ض��اف خ��الل تفقده 

ليكون  وتلبيتها  احتياجاتهم  تلم�س  اإىل  اجل��ام��ع��ة 

بامل�ضتوى الذي يليق بهوؤالء الطلبة وتاأمني ما يلزم 

وت��وف��ري ك��اف��ة �ضبل ال��راح��ة ل��ه��م الأن��ه��م ب��ني اأهلهم 

امل��ع��روف بكرمه  كي  امل��ع��ط��اء  البلد  ه��ذا  وذوي��ه��م يف 

وتراثنا  ثقافتنا وعاداتنا  ناقلني  بلدانهم  اإىل  يعودوا 

و���ض��ف��راء خ��ري ل��ن��ا، م���وؤك���داً ع��ل��ى ت��ام��ني ك��ل م��ا يلزم 

وتوفري كافة �ضبل الراحة لهم.

 ورافق رئي�س اجلامعة نائب رئي�س اجلامعة االأ�ضتاذ 

الهند�ضة  دوائ����ر  وم����دراء  امل�ضاعيد  ه��ا���ض��م  ال��دك��ت��ور 

رئي�س  ووج��ه  العامة  واخل��دم��ات  وال��ل��وازم  وال�ضيانة 

ال�ضرورية  االإج���راءات  من  العديد  التخاذ  اجلامعة 

وال����الزم����ة خل���دم���ة ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م م��ن خم��ت��ل��ف دول 

العامل.

رئي�س الجامعة يفتتح العديد من القاعات النموذجية في الجامعة 

�ضمن �ضعي اجلامعة للتحديث والتجديد افتتح رئي�س 

القاعات  من  العديد  �ضواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة 

واق��ع  لتح�ضني  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ن��م��وذج��ي��ة  ال��ت��دري�����ض��ي��ة 

اخلدمات التعليمية املقدمة للطلبة وت�ضهيل االأجواء 

ذات  فيها  االي�ضايحة  امل�ضتلزمات  توفري  مع  املريحة 

العالقة بالعملية التعليمية التي يحتاجها الطلبة. 

ولقائه  االف��ت��ت��اح  خ��الل  ال�ضواقفة  ال��دك��ت��ور   واأك���د 

مب��ج��م��وع��ة م����ن ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ة اأه���م���ي���ة ال��ع��م��ل 

والبيئة  اجلامعية  ال��رع��اي��ة  متطلبات  ت��وف��ري  على 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ن��ا���ض��ب م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات مرحلة 

�ضمن  اجلامعة  بها  تقوم  التي  والتحديث  التطوير 

وامل�ضاحات  املباين  توفري  خالل  من  املقبلة  خطتها 

واخلدمات ذات ال�ضلة بالعملية التعليمية.

اأن اجلامعة حري�ضة  اإىل  ال�ضواقفة  الدكتور   واأ�ضار 

واإدارة  الطلبة  ب��ني  م��ا  ال��ت��وا���ض��ل  ا���ض��ت��م��راري��ة  على 

واحتياجاتهم  مطالبهم  اإىل  لال�ضتماع  اجل��ام��ع��ة 

جاهدة  اجلامعة  تعمل  حيث  منها،  املمكن  وتوفري 

والدعم  الرعاية  كل  اجلامعية  البيئة  اإع��ط��اء  على 

واالهتمام، مما يوؤثر ايجابياعلى م�ضرية وخمرجات 

التعليم ومالءمتها ملتطلبات �ضوق العمل.

 وبني الدكتور ال�ضواقفة �ضعي اجلامعة نحو موا�ضلة 

تنفيذ امل�ضاريع الرائدة كمجمع الن�ضاطات الطالبية 

و�ضمان  واالجتماعية  الثقافية  الن�ضاطات  خلدمة 

تنفيذ اخلدمات املتنوعة والت�ضهيالت التي من �ضاأنها 

اأن جتعل من اجلامعة بيئة جاذبة ومريحة للطلبة، 

من  للعديد  الدائمة  ال�ضيانة  اإج��راء  اإىل  باالإ�ضافة 

املباين وفتح املختبات العلمية واحلا�ضوبية ومتابعة 

الق�ضايا الطالبية ال�ضرورية. 

وح�ضر االفتتاح نائب رئي�س اجلامعة لل�ضوؤون االإدارية 

واملالية الدكتور جهاد املجايل ونائب رئي�س اجلامعة 

ل�ضوؤون الكليات العلمية الدكتور ها�ضم امل�ضاعيد.

من أخبار الجامعة
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من أخبار الجامعة

الجامعة تقيم حفل تاأبين للمرحوم االأ�ستاذ الدكتور يحيى �سديفات

اأق���ام���ت اجل��ام��ع��ة ح��ف��ل ت��اأب��ني ل��ل��م��رح��وم نائب 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل�����ض��وؤون ال��ك��ل��ي��ات االإن�����ض��ان��ي��ة 

بن  احل�ضني  م��درج  يف  �ضديفات  يحيى  الدكتور 

ومريديه،  وحمبيه  الفقيد  ذوي  بح�ضور  علي 

وقد األقى رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة 

اليوم  نلتقي  فيها:  ق��ال  ال��ت��اأب��ني  حفل  يف  كلمة 

الدكتور  ال��غ��ايل،  فقيدنا  مناقب  معاً  لن�ضتذكر 

يحيى �ضديفات، فكلمات التاأبني ال تفي الراحل 

حقه، وتبقى احلد االأدن��ى من واجب الوفاء له، 

فكيف اإذا كان الراحل �ضديقاً، اأخاً، وزمياًل عا�س 

اإن�ضاناً متوا�ضعاً، خلوقاً،  بيننا يف اجلامعة وكان 

�ضادقاً، هادئ الطبع، دمث اخللق، مراعياً حلقوق 

االآخرين وم�ضاعرهم.

�ضتبقى  اأ�ضرة اجلامعة،  من  واح��داً  افتقدنا  لقد 

روحه توؤثر فينا، وتظل �ضورته تظهر يف خميلتنا، 

فكثرية هي املواقف التي عا�ضها كل واحد منكم 

مع الفقيد، ولكن هذا ق�ضاء اهلل وقدره.

وا���ض��ت��ع��ر���ض��ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��رب��وي��ة 

امل��رح��وم  مناقب  ال�ضعر  اأب���و  ع��واط��ف  ال��دك��ت��ورة 

اإن املرحوم كان  الدكتور يحيى �ضديفات، وقالت 

م��ث��ااًل يحتذى يف ال�����ض��دق وال��ت��ع��اون وامل��واط��ن��ة 

الربوية  العلوم  كلية  اأ�ض�س  فهو من  ال�ضاحلة، 

وخدمها اأ�ضتاذاً وعميداً.

 وقال الدكتور عبد اهلل �ضديفات �ضقيق املرحوم 

اإن ال��ف��راق �ضعب، ورح��ي��ل امل��رح��وم ق��ا���ٍس ج��داً، 

ولكن العزاء هو اأن الدكتور ترك لنا علماً مفيداً، 

يف  �ضتبقى  احلية  و�ضريته  جمهول  جندي  فهو 

الذاكرة.

  وقدم الدكتور اأحمد احلراح�ضة من ق�ضم اللغة 

الدكتور  للفقيد  �ضعرية  مرثية  واآدابها  العربية 

يحيى �ضديفات.

 ويف ن��ه��اي��ة ح��ف��ل ال��ت��اأب��ني ال����ذي ح�����ض��ره ن��واب 

رئي�س اجلامعة الدكتور جهاد املجايل والدكتور 

ها�ضم امل�ضاعيد، وذوي الفقيد واأع�ضاء الهيئتني 

التدري�ضية واالإداري��ة، قدم رئي�س اجلامعة درعاً 

تذكارياً وهدية رمزية الأبناء الفقيدمقدمة من 

نادي العاملني باجلامعة.
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رئي�س الجامعة والمحافظ ي�ساركون الطلبة االأندوني�سيين

بحملة دهان اطاريف واأعمال تطوعية في المفرق

تفعيال لدور اجلامعة يف خدمة املجتمعات املحلية 

اأك���رث م��ن 100 طالب  يف حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق ���ض��ارك 

وطالبة من اأندوني�ضيا يدر�ضون يف اجلامعة بحملة 

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي داخ��ل حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق وال��ت��ي 

نظمتها اجلامعة بالتعاون مع بلدية املفرق الكبى 

وهيئة �ضباب كلنا االأردن. 

 وخ���الل ل��ق��اء حم��اف��ظ امل��ف��رق ع��ل��ي ن���زال ورئي�س 

الطلبة  �ضواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  البيت  ال  جامعة 

املتطوعني اأكد نزال اأهمية هذه املبادرة من الطلبة 

التطوعي  بالعمل  ���ض��ارك��وا  ال��ذي��ن  االندوني�ضيني 

ل��غ��اي��ات امل�����ض��اه��م��ة يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات امل��م��ي��زة 

للمواطنني يف املجاالت كافة .

وثمن نزال جهود جامعة اآل البيت يف اإدماج الطلبة 

الوافدين مع املجتمع املحلي يف املحافظة وتن�ضيط 

احل���رك���ة االق��ت�����ض��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

وال�ضياحية مبا يعود بالفائدة على اأبناء املنطقة.

 رئي�س اجلامعة د. نبيل �ضواقفة اأو�ضح من جانبه 

اأن اجل��ام��ع��ة ح��ر���ض��ت ع��ل��ى ال��ت��وا���ض��ل واالن��ف��ت��اح 

م�ضاركة  بدليل  املحلي  املجتمع  �ضرائح  جميع  مع 

الطلبة بهذه احلملة التطوعية التي جاءت مببادرة 

من اأ�ضرة اجلامعة لتحقيق الفائدة املطلوبة خدمة 

الأهايل املدينة.

با�ضتقطاب  ق��ام��ت  اجل��ام��ع��ة  اأن  ���ض��واق��ف��ة  د.  وب���ني 

الطلبة من اجلن�ضيات املختلفة العربية واالإ�ضالمية 

واالج��ن��ب��ي��ة وك��ان��ت ه���ذه ال��دف��ع��ة امل��ك��ون��ة م��ن 100 

ف��رة  �ضيق�ضون  اأن��دون��ي�����ض��ي��ا  م��ن  ط��ال��ب وط��ال��ب��ة 

اأن  مو�ضحا  العربية،  اللغة  لتعليمهم  اجلامعة  يف 

م�ضاركتهم يف فعاليات العمل التطوعي يعتب جزء 

من برنامج عملهم لالنخراط مع املجتمع املحلي 

املحيط باجلامعة .

واأ�ضار د. �ضواقفة اإىل تقدمي جميع اخلدمات املطلوبة 

احتاجاتهم ال�ضرورية  وت��وف��ري  ال��ط��الب��ي  ل��ل��وف��د 

ل��ك��رم ال�ضيافة  امل�����ض��رق��ة  ال�����ض��ورة  اإع���ط���اء  ب��ه��دف 

االأردنية التي نفاخر بها العامل ، حيث قامت اجلامعة 

�ضابقا بتظيم العديد من اجلوالت للوفود الطالبية 

وك��ان��ت امن��وذج��ا ي��ح��ت��ذى ب���ه يف ت��ق��دمي ك��ل م��ا هو 

جديد ب�ضاأن التعليم والتدريب والتاأهيل يف جماالت 

النوعية  والنقلة  التطوير  بيان  يف  �ضاهمت  عديدة 

ا�ضتمرارية  مو�ضحا   ، لدينا  التعليم  ي�ضهدها  التي 

تنفيذ ا�ضراجتية اجلامعة لتو�ضعة م�ضاريعها نحو 

ا�ضتقطاب املزيد من الطلبة الوافدين وخا�ضة من 

العربية  ال���دول  م��ن  وغ��ريه��ا  وماليزيا  اأندوني�ضيا 

واالإ�ضالمية ومن دول العامل املختلفة.

كما قام الطلبة بيوم عمل تطوعي يف مدر�ضة �ضفية 

بنت عبد املطلب يف بلدة الزعري- حمافظة املفرق 

اأطاريف  االندوني�ضيون بدهان  الطلبة  �ضارك فيها 

الطرقات للمدر�ضة واملرافق العامة التابعة لها.

التنمية  وزي���رة  ق��ام��ت  التطوعية  احلملة  وخ���الل 

االج���ت���م���اع���ي���ة ه���ال���ة ل���ط���وف ي���راف���ق���ه���ا حم��اف��ظ 

والطلبة  املدر�ضة  بتفقد  ن��زال  علي  ال�ضيد  امل��ف��رق 

جهود  مثمنًة  احلملة  يف  امل�ضاركني  االندوني�ضيني 

املجتمع  م��ع  ال��واف��دي��ن  الطلبة  اإدم���اج  يف  اجلامعة 

املحلي وتعريفهم بالثقافة االأردنية.

وت����اأت����ي ه�����ذه احل���م���ل���ة ���ض��م��ن ���ض��ل�����ض��ل��ة ن�����ض��اط��ات 

الم��ن��ه��ج��ي��ة اأع��دت��ه��ا اجل���ام���ع���ة ل��ت��ع��ري��ف ال��ط��ل��ب��ة 

االن��دون��ي�����ض��ي��ني ب��امل��ن��اط��ق ال�����ض��ي��اح��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة 

والرفيهية يف خمتلف مناطق اململكة .

من أخبار الجامعة
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واملالية  االإداري��ة  لل�ضوؤون  نائب رئي�س اجلامعة  رعى 

الدكتور جهاد املجايل حفل تكرمي املوظفني املنتهية 

خدماتهم باجلامعة لبلوغهم ال�ضن القانوين والذي 

نظمه نادي العاملني باجلامعة.

واأ�ضاد الدكتور املجايل بهذه املبادرة لتكرمي العاملني 

الذين خدموا اجلامعة باإخال�س وتفاٍن.

واألقى رئي�س النادي ال�ضيد عمر حراح�ضة كلمة قال 

فيها: اإن اجتماعنا هنا لتكرمي جمموعة من زمالئنا 

الذين مل يبخلوا ب�ضيء من جهدهم وعرقهم خلدمة 

ه���ذه امل��وؤ���ض�����ض��ة اخل���رية ال��ت��ي حت��م��ل ا���ض��م اآل البيت 

االأخيار، فقد قدموا ما ا�ضتطاعوا لها ليمتزج العرق 

فيها حاملني  ال��زي��ت��ون  �ضجر  كما  ول��ي��ك��بوا  ب��راب��ه��ا 

بامل�ضاهمة يف تطويرها ومنائها، كيف ال ومن مل ينتم 

ملوؤ�ض�ضته فال انتماء عنده لبلده.

املوظفني  على  الهدايا  بتوزيع  املجايل  الدكتور  وقام 

الذين انتهت خدماتهم والبالغ عددهم 35 موظفاً.

حفل تكريم للموظفين المنتهية خدماتهم

مبنا�ضبة يوم الكرامة افتتح رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل 

عمادة  نظمته  ال��ذي  الها�ضميني  ل�ضور  معر�ضا  �ضواقفة 

التوجيه  مديرية  مع  باجلامعة  بالتعاون  الطلبة  �ضوؤون 

املعنوي  قيادة املنطقة الع�ضكرية ال�ضرقية.

 وا�ضتمل املعر�س على �ضور تاأ�ضي�س اململكة االأردنية 

تطور  ومراحل  الها�ضمية،  العائلة  و�ضور  الها�ضمية 

عبد  امللك  جلاللة  و�ضور  االأردن��ي��ة  امل�ضلحة  ال��ق��وات 

امل��واق��ع واالجن����ازات  امل��ع��ظ��م يف خمتلف  ال��ث��اين  اهلل 

�ضمل  كما  ج��الل��ت��ه،  عهد  يف  حتققت  ال��ت��ي  الوطنية 

املعر�س �ضوراً لقوات حفظ ال�ضالم االأردنية ودورها 

يف ن�ضر االأمن واالأمان والقيام بالواجبات االإن�ضانية 

اإىل معر�س �ضور  باالإ�ضافة  العامل،  يف خمتلف دول 

ل��ن�����ض��اط��ات ع�����ض��رية اجل���وال���ة ب��اجل��ام��ع��ة واالأع���م���ال 

التطوعية التي يقومون بها.

ال�ضواقفة  الدكتور  اأك��د  املعر�س  يف  جتواله   وخ��الل 

اأهمية يوم الكرامة بالن�ضبة لالأردن والدول العربية 

واالإ�ضالمية،  فقد كان هذا اليوم مبثابة رد االعتبار 

ل��ل��ق��وات ال��ع��رب��ي��ة، مبينا ب���اأن ي��وم ال��ك��رام��ة خ��ال��د يف 

�ضمري االأردنيني.

 وب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة وج���ه ال��دك��ت��ور ال�����ض��واق��ف��ة ع�ضرية 

يف  التطوعية  ب��االأع��م��ال  القيام  اأهمية  اإىل  اجل��وال��ة 

امل�ضاركة  وتفعيل  املحيط  واملجمتع  اجلامعي  احل��رم 

وتعزيز االنتماء والوالء للوطن والقيادة احلكيمة.

 وح�ضر افتتاح املعر�س نائب رئي�س اجلامعة الدكتور 

ال��دك��ت��ور علي  الطلبة  ���ض��وؤون  امل��ج��ايل وعميد  ج��ه��اد 

التدري�س  هيئة  اأع�����ض��اء  م��ن  غ��ف��ري  وج��م��ع  عليمات 

اأيام  ملدة ثالثة  املعر�س  وا�ضتمر  باجلامعة،  والطلبة 

يف قاعة ق�ضري عمرة باجلامعة.

رئي�س الجامعة يفتتح معر�سًا بمنا�سبة يوم الكرامة 
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معر�س لل�سور بمنا�سبة

عيد ميالد جاللة الملك المعظم

مب��ن��ا���ض��ب��ة ع��ي��د م���ي���الد ج���الل���ة امل���ل���ك امل��ع��ظ��م 

�ضلطاته  وت��ويل جاللته  الوفاء للوطن  وذك��رى 

ال��د���ض��ت��وري��ة ن��ظ��م ن����ادي ال��ع��ام��ل��ني ب��اجل��ام��ع��ة 

قيادة  املعنوي   التوجيه  مديرية  م��ع  بالتعاون 

املنطقة الع�ضكرية ال�ضرقية معر�ضاً لل�ضور بهذه 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  رع���اه  املنا�ضبة، 

جهاد املجايل  مندوباً عن رئي�س اجلامعة.

وا���ض��ت��م��ل امل��ع��ر���س ع��ل��ى ���ض��ور ت��اأ���ض��ي�����س اململكة 

الها�ضمية،  العائلة  و���ض��ور  الها�ضمية  االأردن��ي��ة 

ومراحل تطور القوات امل�ضلحة االأردنية.

وخالل جتواله يف املعر�س اأكد الدكتور املجايل 

حتققت  التي  ب��االجن��ازات  م�ضيداً  املنا�ضبة  عمق 

منذ تويل جاللته �ضلطاته الد�ضتورية وما زالت 

خمتلف  على  انعك�ضت  والتي  تتواىل  االآن  حتى 

وما  التعليمي  القطاع  وخا�ضة  احل��ي��اة  مناحي 

�ضهده هذا القطاع من تطور كبري انطالقاً من 

التعليمية  الفر�س  توفري  على  جاللته  حر�س 

اجليدة الأبناء الوطن من خالل توفري ال�ضروح 

اأ�ضبحت منارات للعلم واملعرفة  التي  التعليمية 

يف االأردن .

�ضعرية  ق�ضيدة  �ضديفات  حنان  االآن�ضة  واأل��ق��ت 

ب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، ع���بت ف��ي��ه��ا ع��ن ح��ب ال��وط��ن 

من  ع��دد  االفتتاح  وح�ضر  الها�ضمية،  والقيادة 

العمداء واأع�ضاء الهيئتني التدري�ضية واالإدارية 

وطلبة باجلامعة.

افتتاح معر�س المخطوطات الم�سورة في الجامعة

م��ن��دوب��ا ع���ن رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور نبيل 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  افتتح  �ضواقفة، 

ج��ه��اد امل��ج��ايل م��ع��ر���س امل��خ��ط��وط��ات امل�����ض��ورة، 

وذلك يف قاعة املكتبة الها�ضمية باجلامعة والذي 

بالتعاون  االإ�ضالمي  الراث  اإحياء  نظمه مركز 

مع كلية االآداب والعلوم االإن�ضانية باجلامعة.

 و�ضّم املعر�س العديد من الوثائق واملخطوطات 

م���ن ال������راث االإ����ض���الم���ي وال���ت���ي ب��ل��غ��ت 2500 

خمطوطة م�ضورة مّت جمعها بالتعاون مع مركز 

اإحياء  ق�ضم  وم��ن  دب��ي  يف  للراث  املاجد  جمعة 

الراث االإ�ضالمي يف بيت املقد�س. 

واأكد الدكتور املجايل خالل االفتتاح على قيمة 

وحتقيقها،  وف��ه��ر���ض��ت��ه��ا  امل��خ��ط��وط��ات  واأه��م��ي��ة 

الطلبة من خالل  باأهميتها لدى  الوعي  ون�ضر 

املحا�ضرات واملعار�س الفنية والعلمية.

واأع�ضاء  الكليات  عمداء  االفتتاح  حفل  وح�ضر 

ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وج���م���ع غ���ف���ري م����ن ال��ط��ل��ب��ة 

باجلامعة.

من أخبار الجامعة
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ال��ت��اي��ك��وان��دو  ل��ق��ب م�ضابقة  ح�����ض��دت اجل��ام��ع��ة 

اجلامعية  الريا�ضية  ال���دورة  مناف�ضات  �ضمن 

ال�ضتوية التا�ضعة التي اختتمت يف العقبة خالل 

 )12( مب�����ض��ارك��ة    2010/1/  27 –  23 ال��ف��ت�����رة 

جامعة.

 وجمعت اآل البيت 3 ذهبيات وف�ضيتني وبرونزية 

رعد  االأم��ري  �ضالة  يف  ج��رت  التي  املناف�ضات  يف 

ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة، وم��ت��ق��دم��ة على 

ذهبيتني  ب��ر���ض��ي��د  ال��رت��ي��ب  ث��ان��ي��ة  الها�ضمية 

االأردن����ي����ة بر�ضيد  وف�����ض��ي��ة وب���رون���زي���ة وع��ل��ى 

ذهبيتني.

وقد كانت النتائج على النحو االآتي :

امليدالية  1. حممد في�ضل عقيدات ح�ضل على 

الف�ضية يف وزن حتت )54( كغم .

امليدالية  على  ح�ضل  العداربة  ج��الل  اأمي��ن   .2

الذهبية يف وزن حتت )58( كغم . 

3. حممود حممد اأبو �ضعيب ح�ضل على امليدالية 

الف�ضية يف وزن حتت )63( كغم .

امليدالية  على  ح�ضل  ال��ع��دارب��ة  ج��الل  ان�����س   .4

الذهبية يف وزن حتت )68( كغم .

امليدالية  على  ح�ضل  حممد  جب  م�ضطفى   .5

البونزية يف وزن حتت )80( كغم .

امليدالية  على  ح�ضل  الزعبي  يحيى  حممد   .6

الذهبية يف وزن فوق )87( كغم .

الجامعة بطلة التايكواندو خالل الدورة الريا�سية 

الجامعية في العقبة

المبا�سرة بتنفيذ تو�سعة طرق رئي�سية بالجامعة بدعم من 

وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان

بتنفيذ  واالإ�ضكان  العامة  االأ�ضغال  وزارة  با�ضرت 

م�ضروع تو�ضعة الطريق مب�ضربني داخل احلرم 

اجل��ام��ع��ي ب���دء م��ن ال��ب��واب��ة اجل���دي���دة وان��ت��ه��اء 

بالبوابة اجلنوبية ال�ضرقية للجامعة.

وي��اأت��ي تنفيذ ال��ط��ري��ق ب��ت��بع ك��رمي م��ن وزارة 

العامة واالإ�ضكان بعد اجلهود احلثيثة  االأ�ضغال 

على  للح�ضول  اجلامعة  رئا�ضة  بها  قامت  التي 

زي���ارة معايل  بعد  دي��ن��ار  األ���ف   220 بقيمة  دع��م 

عالء  املهند�س  واالإ�ضكان  العامة  االأ�ضغال  وزي��ر 

البطاينة بتاريخ 2009/4/20م للجامعة ولقائه 

رئي�ضها الدكتور نبيل �ضواقفة.

األ��ف   200 بقيمة  للجامعة  دع��م  تقدمي  مت  كما 

ب��واب��ة اجلامعة  ب��دء م��ن  اأر���ض��ف��ة  دي��ن��ار لتنفيذ 

اجلديدة وانتهاء بتقاطع جامعة اآل البيت وذلك 

خالل لقاء معايل وزير االأ�ضغال العامة واالإ�ضكان 

املهند�س �ضهل املجايل برئي�س اجلامعة الدكتور 

نبيل �ضواقفة بتاريخ 2008/12/18م.
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و�ضركة  اجلامعة  بني  تعاون  اإتفاقية  توقيع  مت 

ا�ضمنت الراجحي – االأردن ووقعها عن اجلامعة 

�ضركة  وع��ن  ال�ضواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  رئي�ضها 

اأ�ضمنت الراجحي - االأردن ممثلة مبديرها العام 

ال�ضيد فرا�س قراعني.

هذه  ال��راج��ح��ي مب��وج��ب  ا�ضمنت  �ضركة  وت��ق��وم 

اإجن��از  يف  اجل��ام��ع��ة  طلبة  مب�ضاعدة  االت��ف��اق��ي��ة 

م�ضاريعهم التعليمية وتقدمي املعلومات العلمية 

ب�ضناعة  املتعلقة  وخ��ا���ض��ة  الإمت��ام��ه��ا  ال��الزم��ة 

االإ�ضمنت، من خالل اللقاء املبا�ضر مع الطلبة، 

املجتمع  دع��م  يف  امل�ضاهمة  مل��ب��داأ  حتقيقاً  وذل��ك 

جتاه  االجتماعية  مل�ضوؤوليتها  وممار�ضة  املحلي 

املجتمع.

املخبية  التحاليل  بعمل  اجل��ام��ع��ة  ت��ق��وم  كما 

والدرا�ضات واالأبحاث اخلا�ضة باملواد امل�ضتخدمة 

ال��دورات  لتقدمي  اإ�ضافة  االإ�ضمنت،  �ضناعة  يف 

التدريبية والتعاون يف جمال نقل املعرفة خلدمة 

قطاع �ضناعة االإ�ضمنت يف االأردن، بجانب درا�ضة 

وحتليل الق�ضايا البيئية املختلفة.

�ضواقفة،  نبيل  ال��دك��ت��ور  ق��ال  املنا�ضبة،  وب��ه��ذه 

مع  التعاون  بهذا  نفتخر  »اإننا  اجلامعة:  رئي�س 

اأن��ن��ا  ك��م��ا  – االأردن،  ال��راج��ح��ي  ا�ضمنت  ���ض��رك��ة 

بها  �ضتعود  التي  االإيجابية  بالنتائج  متفائلون 

من  خ��ا���س  ب�ضكل  طالبنا  على  االتفاقية  ه��ذه 

اأهايل  وعلى  كفاءاتهم  و  قدراتهم  تعزيز  خالل 

املنطقة ب�ضكل عام من خالل دفع عجلة التنمية 

االقت�ضادية امل�ضتدامة«.

وم�����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ال�����ض��ي��د ف����را�����س ق���راع���ني، 

»اإن  – االأردن:  ال��راج��ح��ي  اإ���ض��م��ن��ت  ع���ام  م��دي��ر 

ا�ضمنت  �ضركة  ال��ت��زام  ي��وؤك��د على  ال��ت��ع��اون  ه��ذا 

الراجحي  باال�ضتثمار وامل�ضاهمة يف منو القطاع 

من  وذل����ك   ، االأردين  واالق��ت�����ض��ادي  التعليمي 

اآل  خالل تبادل التقنيات واخلبات مع جامعة 

البيت لدعم وتنمية امل�ضتوى التعليمي وم�ضاعدة 

طلبة اجلامعة يف اأبحاثهم ودرا�ضاتهم يف جمال 

�ضناعة اال�ضمنت.

اأن �ضركة ا�ضمنت الراجحي  اإىل  وجتدر االإ�ضارة 

عام 2006 بهدف تلبية الطلب  تاأ�ض�ضت  –االأردن 
االأردنية  ال�ضوق  يف  االإ�ضمنت  م��ادة  على  املتزايد 

بعد التطور الذي رافق ازدهار قطاع االإن�ضاءات 

يف خمتلف مناطق اململكة.

املفرق  حم��اف��ظ  ن��ائ��ب  االتفاقية  توقيع  وح�ضر 

ال�����ض��ي��د ن��اي��ف امل��وم��ن��ي ون���ائ���ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

ل�ضوؤون الكليات االإن�ضانية الدكتور ها�ضم امل�ضاعيد، 

والدكتور برهم م�ضامني املدير التنفيذي ل�ضوؤون 

االت�ضال والبيئة واملجتمع املحلي يف �ضركة اإ�ضمنت 

ال���راج���ح���ي، وامل��ه��ن��د���س حم��م��د زي��دان��ي��ني ن��ائ��ب 

معهد  وعميد  ال��راج��ح��ي.  ا�ضمنت  م�ضنع  مدير 

الدكتور عدنان احلراح�ضة  والبيئة  االأر�س  علوم 

ومدير مركز بحوث املياه والبيئة واملناطق اجلافة 

الدكتور ر�ضا العظامات.

توقيع اتفاقية تعاون مع �سركة ا�سمنت الراجحي لدعم المجتمع المحلي

اتفاقيات
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اتفاقيات

اأكد رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة اأهمية ال�ضراكة 

انفتاح اجلامعة على  البلديات بهدف دميومة  مع وزارة 

املجتمع املحلي خلدمة تلك املناطق.

واأ�ضاف خالل توقيع اتفاقية تعاون بني اجلامعة 

كفريق  بالعمل  معنيون  اإن��ن��ا  ها�ضم  بني  وب��ل��دي��ة 

واحد الإجناح مثل هذه املبادرات والتي من �ضاأنها 

اأن ت�ضاهم يف حتقيق اأهداف التنمية املن�ضودة.

على  اجلامعة  اأن  اإىل  ال�ضواقفة  ال��دك��ت��ور  واأ���ض��ار 

يلزم  ما  كل  وتقدمي  املتوا�ضل  للتعاون  ا�ضتعدادا 

العالقة  ذات  ب��امل��ج��االت  امل��ط��ل��وب��ة  م��ن اخل��دم��ات 

هناك  اأن  مبيناً  الطرفني  بني  املوقعة  باالتفاقية 

جهود كبرية تبذلها اجلامعة من اأجل تعزيز �ضبل 

التعاون يف جمال تدريب وتاأهيل الكوادر الب�ضرية 

يف املجاالت ذات االهتمام، واأكد الدكتور ال�ضواقفة 

يف  امل��ت��وف��رة  الطبيعية  ب��امل��وارد  اال�ضتثمار  اأه��م��ي��ة 

اإقامة  من  اال�ضتفادة  خ��الل  من  املفرق  حمافظة 

امل�����ض��اري��ع واالأن���دي���ة حيث ت��ق��وم اجل��ام��ع��ة بتقدمي 

القيام  املحلية  املجال�س  لت�ضتطيع  ال��الزم  الدعم 

يعود  املحلية ومبا  املجتمعات  بدورها جتاه خدمة 

بالفائدة.

ال�ضرفات  طالب  حممد  ها�ضم  بني  بلدية  رئي�س 

ث��ّم��ن م��ن ج��ان��ب��ه ج��ه��ود رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة لدعمه 

مناطق  جميع  يف  البلدية  للمجال�س  ال��الحم��دود 

امل��ح��اف��ظ��ة وخ��ا���ض��ة ال��ب��ع��ي��دة م��ن��ه��ا وت��وق��ي��ع مثل 

هذه االتفاقية من اجلانبني الإ�ضارة وا�ضحة نحو 

امل�ضروع  ه��ذا  مثل  تبني  يف  ال��ري��ادي  اجلامعة  دور 

اال�ضتثماري والذي من �ضاأنه اأن ي�ضاهم يف حتقيق 

التنمية امل�ضتدامة ملناطق البادية االأردنية.

امل�ضرك يف خدمة  التعاون  االتفاقية على  وتن�س 

وا�ضتك�ضاف  املحلية  البيئة  وتنمية  املحلي  املجتمع 

يف  املتوفرة  املختلفة  املعدنية  اخلامات  وا�ضتغالل 

حدود البلدية.

على  تعمل  �ضراكة  تاأ�ضي�س  على  الطرفان  وات��ف��ق 

يعود  ومبا  الهدف  هذا  لتحقيق  ا�ضتثمارية  اأ�ض�س 

عليها بالفائدة.

وح�����ض��ر ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجلامعة 

املجايل  جهاد  الدكتور  واملالية  االإداري���ة  لل�ضوؤون 

الدكتور  العلمية  الكليات  لل�ضوؤون  الرئي�س  ونائب 

ها�ضم امل�ضاعيد وعميد معهد علوم االأر�س والبيئة 

الدكتور عدنان احلراح�ضة

لتاأ�سي�س �سراكة تعمل على اأ�س�س ا�ستثمارية 

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة وبلدية بني ها�سم

مذكرة بين الجامعة وكلية التربية االإ�سالمية في ال�سين 

 لتعزيز التعاون العلمي والثقافي

والبحثي  وال��ث��ق��ايف  العلمي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ب��ه��دف 

ت��ع��اون م��ع كلية الربية  وق��ع��ت اجل��ام��ع��ة م��ذك��رة 

ال�ضني  جمهورية  يف  قان�ضو  –الجنو-  االإ�ضالمية 

ال�ضعبية.

اأن  اأو���ض��ح  �ضواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  رئي�س 

املذكرة وغريها من املذكرات التي وقعتها اجلامعة 

وجت����اوزت )30( امل��ذك��رة داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة ج��اءت 

وا�ضتقطاب  وال���دويل  املحلي  اجلامعة  دور  لتعزيز 

ور�ضالتها  بدورها  لتقوم  باجلامعة  للدرا�ضة  طلبة 

البتعاث  اأو�ضع  جم��االت  فتح  اإىل  باالإ�ضافة  العاملية 

الطلبة للدرا�ضة يف اخلارج.

وتهدف املذكرة التي وقعها نيابة عن اجلامعة عميد 

كلية الدرا�ضات الفقهية والقانونية الدكتور حممد 

الزغول، وعن كلية الربية االإ�ضالمية يف جمهورية 

ال�ضني ال�ضعبية نائب مدير الكلية الدكتور اإبراهيم 

ال م��ي��ن��غ ���ض��ي��و، ع��ل��ى ت���ب���ادل اخل�����بات ال��ت��دري�����ض��ي��ة 

وال��ط��ل��ب��ة وال��ت��ع��اون يف اإع�����داد اخل��ط��ط ال��درا���ض��ي��ة 

يقوم  بحيث  درا�ضية  برامج  عمل  واإمكانية  املنا�ضبة 

االإ�ضالمية   ال��رب��ي��ة  كلية  م��ن  ال�ضينيون  الطلبة 

والثالثة  بال�ضني  والثانية  االأوىل  ال�ضنة  بدرا�ضة 

به  املعمول  النظام  البيت وفق  اآل  والرابعة بجامعة 

يف اجلامعة.
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مّت توقيع اتفاقية تعاون م�ضرك بني اجلامعة 

امللك  كلية  االأردين/  امللكي  اجل��و  �ضالح  وق��ي��ادة 

احل�ضني اجلوية.

الدكتور  رئي�ضها  اجلامعة  عن  االتفاقية  ووق��ع 

امللكي  اجل��و  �ضالح  قيادة  وع��ن  ال�ضواقفة،  نبيل 

االأردين مدير التدريب.

وتهدف االتفاقية اإىل تعزيز التعاون امل�ضرك يف 

الدورات  وعقد  والتعليمية  االأكادميية  املجاالت 

مع  متا�ضياً  االأخ���رى  والعلوم  االإدارة  جم��ال  يف 

للقوات  وال��دع��م  ال��ت��ع��اون  يف  اجل��ام��ع��ة  �ضيا�ضة 

يخدم م�ضلحة  البا�ضلة، ومبا  االأردنية  امل�ضلحة 

املوؤ�ض�ضتني خ�ضو�ضاً والوطن عموماً.

 واأك����د ال��دك��ت��ور ال�����ض��واق��ف��ة ح��ر���س اجل��ام��ع��ة على 

التعاون مع القوات امل�ضلحة االأردنية البا�ضلة والتي 

تعتب من املوؤ�ض�ضات الرائدة يف جمال خدمة الوطن 

واأمنه. مبينا باأن هذه االتفاقية هي لتعميم الفائدة 

يف  وخا�ضة  اخل��بات  وتبادل  الوطن  موؤ�ض�ضات  بني 

امللكي  ال����دورات اخل��ا���ض��ة ب�ضالح اجل��و  جم��ال عقد 

رئ��ي�����س  ن����واب  االت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  االأردين وح�����ض��ر 

اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ج��ه��اد امل��ج��ايل وال��دك��ت��ور ها�ضم 

الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع قيادة �سالح الجو الملكي االأردني/ كلية 

الملك الح�سين الجوية 

امللك احل�ضني اجلوية، ومدير  واآمر كلية  امل�ضاعيد، 

مركز اال�ضت�ضارات واخلدمات الفنية وتنمية املجتمع 

يف اجلامعة الدكتور �ضعد العيا�س.

الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع جمعية برقع التعاونية الزراعية

مّت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م�����ض��رك ب��ني اجل��ام��ع��ة 

جت�ضيدا  وذل��ك  ال��زراع��ي��ة  التعاونية  برقع  وجمعية 

يف  املدنية  وموؤ�ض�ضاته  املحلي  املجتمع  م��ع  للتعاون 

خدمة وتنمية املجتمع املحلي.

ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور نبيل 

ال�ضواقفة، وعن جمعية برقع التعاونية الزراعية

رئي�ضها فار�س غ�ضاب ال�ضرحان.

البيئة  امل�ضرك يف تنمية  للتعاون  وتهدف االتفاقية 

باأجناز  والقيام  ال��زراع��ي  امل��ج��ال  يف  وخا�ضة  املحلية 

امل�ضاريع الزراعية التجريبية منها واال�ضتثمارية بعد 

اإجراء الدرا�ضات االقت�ضادية من قبل دائرة الزراعة 

واملياه والري يف اجلامعة وبامل�ضاحات التي تقررها.

اجلامعة مبوجب هذه  ب��اأن  ال�ضواقفة  الدكتور  وبني 

الزراعية واخلبات  االأر���س  بتقدمي  تقوم  االتفاقية 

للم�ضاريع  التحتية  البنية  وتنفيذ  واالإداري���ة  الفنية 

املجتمع  لقطاع  دعما  وذل��ك  عليها،  املتفق  الزراعية 

يقوم  التي  باالأعمال  والنهو�س  وموؤ�ض�ضاته  املحلي 

واال�ضتفادة من خبات اجلامعة  املحلي  املجتمع  بها 

ب��ني اجلامعة  ال�����ض��راك��ة احلقيقية  م��ن  ن��وع  واإي��ج��اد 

وموؤ�ض�ضات املجتمع الوطني.

االتفاقية  هذه  بتوقيع  �ضعادته  عن  ال�ضرحان  وعب 

املوؤهلة  وكوادرها  اجلامعة  من  الق�ضوى  لال�ضتفادة 

وف���ت���ح امل���ج���ال اأم�����ام اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ل��ل��ق��ي��ام 

مب�ضاريع اإنتاجية تعود بالفائدة على الطرفني، مبينا 

ال��الزم  امل��ايل  التمويل  بتاأمني  �ضتقوم  اجلمعية  ب��اأن 

وت�ضويق  م�ضتلزماتها  بكافة  عليها  املتفق  للم�ضاريع 

املنا�ضبة،  بالطرق  امل�ضاريع  هذه  منتجات وحما�ضيل 

بالت�ضاوي  ال�ضافية  االأرب��اح  الطرفان  يتقا�ضم  حيث 

بعد نهاية كل م�ضروع.

وح�����ض��ر ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

لل�ضوؤون االأكادميية الدكتور ها�ضم امل�ضاعيد.

اتفاقيات
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اتفاقيات

واملدر�ضة  اجلامعة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  مّت 

ا�ضتقبال  بهدف  اندوني�ضيا  يف  االإ�ضالمية  العاملية 

اللغة  لتعلم  باجلامعة  �ضنوياً  وطالبة  طالب   95

العربية.

ووق�����ع امل����ذك����رة ب��ح�����ض��ور ال�����ض��ف��ري االن��دون��ي�����ض��ي 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ن��ور،  البحر  زي��ن  بعمان 

املدر�ضة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  �ضواقفة  نبيل 

االإ�ضالمية اإندا اإميل عبا�س.

للدرا�ضة  طلبة  ا�ضتقبال  �ضيتم  امل��ذك��رة  ومبوجب 

والثقافة  العربية  اللغة  لتعلم  ال��ل��غ��ات  م��رك��ز  يف 

و�ضتقوم اجلامعه  واالإ�ضالمية  العربية  واحل�ضارة 

بتوفري اأع�ضاء هيئة التدري�س والكتب وامل�ضتلزمات 

�ضياحياً  ب�����االأردن  وت��ع��ري��ف��ه��م  للطلبة  ال��درا���ض��ي��ة 

املناطق  برامج ملختلف  وتنظيم  وثقافياً وح�ضارياً 

ال�ضياحية واالأثرية.

الدوؤوب  اجلامعة  حر�س  ال�ضواقفة  الدكتور  واأكد 

على التوا�ضل مع خمتلف دول العامل جلذب املزيد 

بها  امل��ن��وط  ب��دوره��ا  للقيام  للجامعة  الطلبة  م��ن 

ودوره  ب���االأردن  والتعريف  العربية  اللغة  خلدمة 

الريادي يف جمال التعليم العايل مبيناً اأن اجلامعة 

واخل��دم��ي��ة  التعليمية  ال��و���ض��ائ��ل  للطلبة  �ضتوفر 

طيلة درا�ضتهم باجلامعة واإثراء التمازج احل�ضاري 

جن�ضية   31 ميثلون  ال��ذي��ن  طلبتها  ب��ني  وال��ث��ق��ايف 

خمتلفة.

جامعة  ب��دور  االندوني�ضي  ال�ضفري  �ضعادة  واأ���ض��اد 

اآل البيت يف خدمة الطلبة االندوني�ضيني وتوفري 

العديد من  اأن هناك  لهم مبيناً  الالزمة  الرعاية 

املوؤ�ض�ضات التعليمية يف اندوني�ضيا �ضتوقع مذكرات 

ت��ف��اه��م م��ع ج��ام��ع��ة اآل ال��ب��ي��ت الإر����ض���ال م��زي��د من 

الطلبة اإىل اجلامعة.

وح�ضر توقيع املذكرة مدير مركز اللغات باجلامعة 

الدكتور عمر خزاعلة. 

بح�سور ال�سفير االأندوني�سي 

مذكرة تفاهم بين الجامعة والمدر�سة العالمية االإ�سالمية في اندوني�سيا
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املوؤمتر  يف  والقانونية  الفقهية  الدرا�ضات  كلية  �ضمريان من  علي  الدكتور حممد  �ضارك 

الفقهي الثالث للموؤ�ض�ضات املالية واالإ�ضالمية والذي عقد يف دولة الكويت، وقدم الدكتور 

ورقة بحثية بعنوان: اأحكام اإع�ضار واإفال�س املوؤ�ض�ضات املالية.

�ضارك االأ�ضتاذ الدكتور فواز عبد احلق الزبون يف املوؤمتر الذي عقد يف جممع اللغة العربية 

االأردين عن »واقع اللغة العربية يف املوؤ�ض�ضات الر�ضمية: واقع وطموحات«، حيث قدم بحثاً 

اللغة  اأهمية  عن  فيه  حتدث  العربية«  اللغة  خدمة  يف  اللغوي  التخطيط  »دور  بعنوان: 

اأمنوذج مقرح  العربية، علم التخطيط اللغوي، تطبيقات التخطيط اللغوي وميادينه، 

من منظور التخطيط اللغوي خلدمة العربية يف القطاعات الر�ضمية واخلا�ضة.

�ضارك الدكتور حممد اخلطيب من ق�ضم اللغات احلديثة يف املوؤمتر الدويل الذي نظمته 

عبدو  جامعة  يف  عقد  وال��ذي  الربويني  تاأهيل  ملوؤ�ض�ضات  الفرانكفونية  العاملية  ال�ضبكة 

موموين يف النيجر. قدم الدكتور ورقة بحثية بعنوان )عندما ي�ضبح املعلم تربوياً(.

�ضارك الدكتور اأكرم حمار�ضة من كلية االأمري احل�ضني بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات يف املوؤمتر 

 International Conference on Signal Processing and Imaging Engineering

ICSPIE’09

 Reconstructed(بعنوان بحثاً  الدكتور  ق��دم  االأمريكية.حيث  املتحدة  ال��والي��ات  يف  عقد  ال��ذي 

  )Color Image Segmentation

�ضارك الدكتور علي ال�ضرعة اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية مبعهد بيت احلكمة  مبوؤمتر القاهرة 

الدميقراطية  يف  االإفريقي  العربي  الدائم  احل��وار  ملنتدى  االأول  اللقاء  الرابع-  ال��دويل 

جمهورية  يف  عقد  ال��ذي  االإفريقي«  العربي  العامل  يف  »الهجرة  بعنوان  االإن�ضان  وحقوق 

م�ضر العربية.

مشاركات علمية
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مشاركات علمية

املوؤمتر  دائرة �ضمان اجلودة ومراقبتها يف  البطاينة مدير  اأحمد مو�ضى  الدكتور  �ضارك 

العاملي الرابع ع�ضر حول تدري�س اللغة االجنليزية يف جنوب �ضرق اآ�ضيا الذي عقد برعاية 

من جامعة )اتينودومانيال( يف الفلبني، حيث �ضارك الدكتور اأحمد البطانية بورقة بحثية 

ناق�س فيها اأثر الطريقة الت�ضاركية على الطالقة اللغوية لدى متعلمي اللغة االجنليزية 

كلغة اأجنبية.

اهلل  عبد  بن  احل�ضني  االأم��ري  كلية  عميد  ال�ضمادي  خري  حممد  عدنان  الدكتور  �ضارك 

املعلوم���������ات  لتكنولوجي����ا  التا�ض��ع  ال��دويل  الع������ربي  باملوؤمتر  املعلوم����ات  لتكن�وجي�����ا 

)ACIT 2009(، والذي انعقد يف جامعة العلوم والتكنولوجيا يف اليمن، حيث مّت اختيار 

الدكتور ال�ضمادي ممثاًل للجامعات االأردنية.

�ضارك الدكتور حممد خمتار املفتي من كلية الدرا�ضات الفقهية والقانونية يف اأعمال املوؤمتر 

وتطبيقاتها(  واالأدبية  اللغوية  الدرا�ضات  )اإ�ضالمية  واآدابها  العربية  للغة  الثاين  العاملي 

الوحي  واآدابها-كلية معارف  العربية  اللغة  املاليزية كواالملبور ونظمه ق�ضم  العا�ضمة  يف 

والعلوم االإن�ضانية- اجلامعة االإ�ضالمية العاملية مباليزيا.

�ضارك الدكتور علي حممود اأبو غنيمة عميد معهد العمارة والفنون االإ�ضالمية يف املوؤمتر 

الدويل االأول حول اال�ضتدامة وامل�ضتقبل والذي اأقيم يف جامعة لوبورو  يف اجنلرا. 

ويل  �ضاركت الدكتورة منتهى طه احلراح�ضة من كلية االآداب والعلوم االإن�ضانية يف اأعمال املوؤمتر الدَّ

الثاين للرواية الذي انعقد يف اجلامعة اللبنانية يف بريوت بعنوان:»بريوت يف الرواية /الرواية يف 

اأن �ضورة  وبينت  االأردنية(  الرواية  بعنوان:)�ضورة بريوت يف مرايا  ورقة بحثية  ب��ريوت« وقدمت 

الفناء لتعود  الطائفية يف لبنان متجددة   ومتغرية تنبثق من  ب��ريوت رغم احل��روب وال�ضراعات 

للحياة من جديد .
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�ضّم  ال��ذي  احل��واري  امللتقى  يف  احلكمة  بيت  معهد  عميد  املقداد  حممد  الدكتور  �ضارك 

االأردنية، والذي  االأكادمييني يف اجلامعات وبالتعاون مع وزارة اخلارجية  جمموعة من 

جاء بدعوٍة من مقر حلف �ضمال االأطل�ضي )الناتو( يف بروك�ضل.

مشاركات علمية

اأعمال املوؤمتر الدويل  �ضارك الدكتور من�ضور نزال الزبون من كلية العلوم الربوية يف 

املتحدة،  العربية  االإم��ارات  انعقد يف دول��ة  ال��ذي  »الريا�ضة يف مواجهة اجلرمية«  الثاين 

من  احل��د  يف  للريا�ضة  والعالجي  الوقائي  ال��دور  بعنوان:  بحثية  ورق��ة  الدكتور  وق��ّدم 

اأمرا�س الع�ضر.

�ضارك الدكتور يا�ضني اأحمد ال�ضعود االأ�ضتاذ امل�ضارك يف ق�ضم الكيمياء بكلية العلوم يف املوؤمتر الدويل 

(Singapore International chemical conference 6) )SICC-6( والذي عقد  للكيمياء: 

 Synthesis Nematocidal and Antioxidant Properties :يف �ضنغافورة وقدم بحثاً بعنوان

of Some Novel New 1,2,4 Triazole Derivatives

ت�سكيل لجنة البت في ق�سايا الطلبة االكاديمية

قرر جمل�س العمداء املوافقة على اإعادة ت�ضكيل 

جلنة البت يف ق�ضايا الطلبة االأكادميية برئا�ضة 

ها�ضم  ال��دك��ت��ور  االأ���ض��ت��اذ  اجلامعة  رئي�س  نائب 

امل�ضاعيد، وع�ضوية كل من:

1. االأ�ضتاذ الدكتور عميد كلية االآداب والعلوم االإن�ضانية.

2. االأ�ضتاذ الدكتور عميد الدرا�ضات العليا.

3. االأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���درا����ض���ات 

الفقهية والقانونية.

4. الدكتور القائم باأعمال عميد �ضوؤون الطلبة.

5. مدير القبول والت�ضجيل.

6. عميد الكلية / املعهد املعني.

7. ال�ضيد �ضالح الروا�ضدة / اأمني �ضر اللجنة.

حيث تفو�س اللجنة ب�ضالحيات جمل�س العمداء 

يف الق�ضايا االأكادميية التي مل يرد فيها ن�س يف 

االأنظمة والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة.
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ق�ضم  امل�ضارك يف  االأ�ضتاذ  ج��رن،  �ضليم  الدكتور عدنان  تثبيت  على  املوافقة  العمداء  قرر جمل�س   -

العلوم احلياتية باخلدمة الدائمة يف اجلامعة.

قرارات مجلس العمداء

- قرر جمل�س العمداء املوافقة على تثبيت الدكتور �ضليمان ح�ضني الب�ضتاوي، االأ�ضتاذ امل�ضارك يف 

ق�ضم املحا�ضبة بكلية اإدارة املال واالأعمال باخلدمة الدائمة يف اجلامعة. 

- قرر جمل�س العمداء املوافقة على تثبيت الدكتور عبد الرحمن الهويدي، االأ�ضتاذ امل�ضارك يف ق�ضم 

اللغة العربية بكلية االآداب والعلوم االإن�ضانية باخلدمة الدائمة يف اجلامعة.

- قرر رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة تكليف الدكتور �ضعد حممد عقلة العيا�س القيام باأعمال 

مدير مركز اال�ضت�ضارات واخلدمات الفنية وتنمية املجتمع.

باأعمال مدير  الدكتور حممد حمدان �ضمريان للقيام  املوافقة على تعيني  العمداء  - قرر جمل�س 

مركز بحوث الطاقة.
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- قرر جمل�س العمداء املوافقة على تثبيت املدر�س خالد حممود �ضليم الفقيه، املدر�س يف ق�ضم نظم 

املعلومات بكلية االأمري احل�ضني بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات يف اخلدمة الدائمة باجلامعة.

املال  اقت�ضاديات  ق�ضم  اأر�ضالن يف  ي�ضع  رم��زي  املدر�س  تثبيت  على  املوافقة  العمداء  قرر جمل�س   -

واالأعمال بكلية اإدارة املال واالأعمال يف اخلدمة الدائمة باجلامعة.

ق�ضم  يف  امل�ضارك  االأ�ضتاذ  املطارنة،  ف��الح  غ�ضان  الدكتور  تثبيت  على  املوافقة  العمداء  جمل�س  ق��رر   -

املحا�ضبة بكلية اإدارة املال واالأعمال يف اخلدمة الدائمة باجلامعة.

قرارات مجلس العمداء

ق�ضم  يف  امل�ضارك  االأ�ضتاذ  غ��امن،  اأحمد  رائ��د  الدكتور  تثبيت  على  املوافقة  العمداء  جمل�س  ق��رر   -

الكيمياء بكلية العلوم يف اخلدمة الدائمة يف اجلامعة.

- قرر جمل�س العمداء املوافقة على تثبيت الدكتور ماهر مفلح الزيادات، االأ�ضتاذ امل�ضارك يف ق�ضم 

املناهج والتدري�س بكلية العلوم الربوية، يف اخلدمة الدائمة باجلامعة.
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قرارات مجلس العمداء

- قرر جمل�س العمداء املوافقة على تثبيت املدر�س �ضفيان عي�ضى حريز يف ق�ضم التمويل وامل�ضارف 

بكلية اإدارة املال واالأعمال يف اخلدمة الدائمة باجلامعة.

التمويل  العبادي يف ق�ضم  ع��ارف  ف��وزان  املدر�ضة عبري  تثبيت  املوافقة على  العمداء  - قرر جمل�س 

وامل�ضارف بكلية اإدارة  املال واالأْعمال يف اخلدمة الدائمة باجلامعة.

- قرر جمل�س العمداء املوافقة على حتويل تعيني الدكتور عاهد م�ضلم اأبو ذويب، املحا�ضر املتفرغ 

يف معهد بيت احلكمة اإىل اأ�ضتاذ م�ضاعد.

- قرر جمل�س العمداء املوافقة على حتويل تعيني الدكتور اإ�ضماعيل �ضعود العون، املحا�ضر املتفرغ 

يف ق�ضم املناهج والتدري�س بكلية العلوم الربوية اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد.

- قرر جمل�س العمداء املوافقة على حتويل تعيني الدكتور هيثم ممدوح القا�ضي، املحا�ضر املتفرغ 

يف ق�ضم املناهج والتدري�س بكلية العلوم الربوية اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد.
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قرارات مجلس العمداء

- قرر جمل�س العمداء املوافقة على حتويل تعيني الدكتور حممود حامد ح�ضني املقدادي، املحا�ضر 

املتفرغ يف ق�ضم الإدارة الرتبوية بكلية العلوم الرتبوية اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد. 

براتب  متفرغاً  الببري حما�ضراً  نببواف  قا�ضم  الدكتور  املوافقة على تعيني  العمداء  قببرَر جمل�س   -

اأ�ضتاذ م�ضاعد يف ق�ضم املناهج والتدري�س بكلية العلوم الرتبوية.

- قرر جمل�س العمداء املوافقة على تعيني الدكتور اأحمد حممد عقيل الدويري )دكتوراه مناهج 

وطرق وتدري�س الريا�ضيات( حما�ضراً متفرغاً براتب اأ�ضتاذ م�ضاعد يف ق�ضم املناهج والتدري�س بكلية 

العلوم الرتبوية.

- قرر جمل�س العمداء املوافقة على تعيني ال�ضيد �ضامل حممد اخلوالدة، املدر�س يف مركز اللغات 

بوظيفة حما�ضر متفرغ  براتب اأ�ضتاذ م�ضاعد يف املركز اعتباراً من بداية الف�ضل الدرا�ضي الثاين 

من العام اجلامعي 2010/2009م.

- قرر جمل�س العمداء املوافقة على تعيني الدكتور عبدال�ضالم مو�ضى العديلي حما�ضراً متفرغاً 

براتب اأ�ضتاذ م�ضاعد يف ق�ضم املناهج والتدري�س بكلية العلوم الرتبوية
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ترقيات

قرَر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور رفيق كندالين من رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد اإىل 

رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف معهد علوم الفلك والف�ضاء.

اأ�ضتاذ  رتبة  ال�ضرايري من  عادل  الدكتور جمال  ترقية  على  املوافقة  العمداء  جمل�س  قرَر 

م�ضاعد اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم املحا�ضبة بكلية اإدارة املال واالأعمال.

رتبة  من  خ�ضا�ضنة  خليل  حممد  منر  الدكتور  ترقية  على  املوافقة  العمداء  جمل�س  ق��رَر 

الفقهية  الدرا�ضات  بكلية  واأ�ضوله  الفقه  ق�ضم  يف  م�ضارك  اأ�ضتاذ  رتبة  اإىل  م�ضاعد  اأ�ضتاذ 

والقانونية.

قرَر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتور اإبراهيم عزيز عبد الرحمن الب�ضول من 

رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم الفيزياء بكلية العلوم.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على ترقية الدكتورة هتاف م�ضطفى بكر، من رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد اإىل 

رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم الكيمياء بكلية العلوم.
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دعوة للم�ساركة في الموؤتمر الدولي االأول �سيغ مبتكرة للتمويل 

الم�سرفي االإ�سالمي 

االأول �ضيغ  ال��دويل  املوؤمتر  للم�ضاركة يف  دع��وة 

م��ب��ت��ك��رة ل��ل��ت��م��وي��ل امل�����ض��ريف االإ����ض���الم���ي خ��الل 

الفرة من 5-2010/7/7م .

وي�ضتمل املوؤمتر على املحاور التالية:

امل�ضارف  يف  املعتمدة  امل�ضريف  التمويل  �ضيغ   .1

االإ�ضالمية.

2. معوقات العمل امل�ضريف االإ�ضالمي.

اأدوات �ضيغ التمويل امل�ضريف املعتمدة  3. تقييم 

يف امل�ضارف االإ�ضالمية.

امل�ضريف  للتمويل  وم�ضتجدة  مبتكرة  �ضيغ   .4

االإ�ضالمي.

دعوة للم�ساركة في موؤتمر اآفاق الخطاب النقدي )االأول( »الموروث 

ال�سردي العربي في �سوء المناهج النقدية المعا�سرة«

توّجه املرا�ضالت اإىل العنوان االآتي:

 املعهد العايل للدرا�ضات االإ�ضالمية – جامعة اآل البيت

 االأردن- املفرق- مكتب بريد جامعة اآل البيت. 

�س.ب )130040( املفرق 25113 االأردن

 هاتف: 6297000)2(00962 فرعي )3651( - 

mhawamleh@aabu.edu.jo:البيد االإلكروين

دعوة للم�ضاركة يف موؤمتر اآفاق اخلطاب النقدي 

�ضوء  يف  ال��ع��رب��ي  ال�����ض��ردي  »امل������وروث  )االأول( 

ال��ف��رة من  امل��ع��ا���ض��رة«  خ��الل  النقدية  املناهج 

11-2010/5/13م .

وي�ضتمل املوؤمتر على املحاور التالية:

1.احل���ك���اي���ة ع��ن��د ال���ع���رب يف ����ض���وء ال��ن��ظ��رّي��ات 

ال�ضردّية احلديثة. 

واالأن�ضاق  ال�ضردّي  البناء  ال�ضعبّية:  2.ال�ضرية 

الثقافّية. 

3.ال���ذات واالآخ���ر يف ال���راث ال�����ض��ردّي العربّي: 

اأدب الرحالت. 

4.امل���ق���ام���ات: ت�����ض��ّك��الت ال���ن���وع االأدب�������ّي واأب��ن��ي��ة 

ال�ضرد. 

ّية يف تراث  5.تداخل االأجنا�س والتفاعالت الن�ضّ

ال�ضرد العربّي. 

6.امل�ضكوت عنه يف تراث ال�ضرد العربّي. 

ال��ع��رب��ّي  االأدب  يف  ال�������ض���ردّي  امل�������وروث  7.اأث�������ر 

احلديث. 

امل����وروث ال�����ض��ردّي ال��ع��رب��ّي يف االآداب  8.ت���اأث���ري 

العاملّية. 

9.تلّقي امل���وروث ال�����ض��ردّي وت��اأوي��ل��ه: ق���راءات يف 

نقد النقد. 

 

توّجه املرا�ضالت اإىل العنوان االآتي:

 رئي�س ق�ضم اللغة العربية واآدابها

 االأردن- املفرق- مكتب بريد جامعة اآل البيت. 

 �س.ب )130040( املفرق 25113 االأردن

 * هاتف: 6297000)2(00962 فرعي )2231( - )2235(   

 sardarabi@hotmail.com:البيد االإلكروين * 

دعوة للمشاركة


