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تخريج طلبة الفوج الثالث ع�سر

رئي�س اجلامعة

املراجعة اللغ�ية
د. أحمد احلراحشة

وال�ستني  الثالث  العدد  �سدور  مع  ي�سعدين 
�سهر  ظالل  نتقياأ  ونحن  الزهراء  جملة  من 
اجلامعة  احتفلت  وق��د  امل��ب��ارك,  رم�����س��ان 
طلبتها  م��ن  ع�سر  ال��ث��ال��ث  ال��ف��وج  بتخريج 
وعطاء من حملة  بلبنات خري  الوطن  لرتفد 
درجة البكالوريو�س ودرجة املاج�ستري, تفخر 
ليواكب  ي�سعى  علمي  �سرح  نتاج  بهم,  وتعتز 
املحبة  قيم  فيهم  ت��زرع  والتطوير,  احلداثة 
والعلم واملعرفة, وتنري اأمامهم طريق النجاح 
احلبيب  اأردننا  بنه�سة  لي�ساهموا  والعطاء, 
اهلل  عبد  امللك  جاللة  امل�سرية  قائد  ظل  يف 
والقيادة  للوطن  فنبارك  املعظم,  ال��ث��اين 
طلبتنا  من  اجلديدة  الكوكبة  هذه  بتخريج 

الأعزاء.

املا�سية  الأ�سهر  خالل  اجلامعة  �سهدت  كما 
والجتماعي  الثقايف  احل���راك  م��ن  العديد 
والعلمي واإقامة العديد من املوؤمترات الدولية 
والندوات والأيام العلمية, بالإ�سافة اإلى فتح 
التطور  لتواكب  جديدة  علمية  تخ�س�سات 
تواكب  جديدة  عمل  فر�س  ولتفتح  الهائل, 
احتياجات �سوق العمل اأمام طلبتنا الأعزاء, 
نظم  بكالوريو�س  تخ�س�س  فتح  مت  حيث 
املحا�سبة  وبكالوريو�س  املحا�سبية  املعلومات 
وقانون الأعمال يف كلية اإدارة املال والأعمال, 
اخلا�سة  ال��رتب��ي��ة  ب��ك��ال��وري��و���س  وتخ�س�س 
ودبلوم �سعوبة التعلم يف كلية العلوم الرتبوية, 
التطبيقية  اجليولوجيا  ماج�ستري  وتخ�س�س 
ون�سعى  وال��ب��ي��ئ��ة.   الأر�����س  ع��ل��وم  معهد  يف 
وخططها  اجلامعة  برامج  لتطوير  جاهدين 
�سوق  ومتطلبات  العلمي  والتقدم  يتوافق  مبا 

العمل.

بلدنا  يحفظ  اأن  احلكيم  العزيز  اهلل  ندعو 
واأ�سرتنا  وال��وط��ن  ع��ام  وك��ل  م�ستقرا,  اآمنا 
�ساحب  ح�سرة  ظ��ل  يف  ب��خ��ري,  الها�سمية 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�سمية  اجل��الل��ة 

املعظم.
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رعى رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور 
ع�سر  الثالث  الفوج  تخريج  حفل   �سواقفة  نبيل 
والبالغ عددهم )2444( من مرحلة  من طلبتها 
الماج�ستير  مرحلة  م��ن   314 و  البكالوريو�س 
والدبلوم. وذلك في ميدان �سالح الدين الأيوبي 

في الجامعة, وعلى مدار اأربعة اأيام.
طالب   )758( تخريج  تم  الأول  اليوم  ففي 
وكلية   ,)364( التربوية  العلوم  كلية  وطالبة, 

العلوم )394(. 
طالب   )711( تخريج  تم  الثاني  اليوم  وفي 
 ,)395( الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  وطالبة, 
 ,)88( القانون  وكلية   ,)104( ال�سريعة  وكلية 
الأر�س  ومعهد بيت الحكمة )55(, ومعهد علوم 

والبيئة )69(.
وفي اليوم الثالث تم تخريج  )680( طالب 
 ,)443( والأع��م��ال  المال  اإدارة  كلية  وطالبة, 
لتكنولوجيا  اهلل  عبد  بن  الح�سين  الأمير  وكلية 

المعلومات )237(.
طالب   )609( تخريج  تم  الرابع  اليوم  وفي 
اهلل  ع��ب��د  ب��ن��ت  �سلمى  الأم���ي���رة  كلية  وط��ال��ب��ة, 
 ,)100( الهند�سة  وكلية   ,)195( للتمري�س 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ي��رع��ى ح��ف��ل ت��خ��رج ال���ف���وج ال��ث��ال��ث 
ع�����ش��ر م���ن ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة وي���ك���رم ط��ل��ب��ت��ه��ا الأوائ�����ل

تخريج طلبة الفوج الثالث ع�رش

وطلبة الدرا�سات العليا )314(.
�سواقفة  نبيل  الدكتور  الجامعة  رئي�س  وقام 
بتوزيع ال�سهادات على الخريجين كما قام بتكريم 
الفائزين  وتكريم  والأوائ���ل  المتميزين  الطلبة 
اأكاديميين  م��ن  علمية  وم�ساركات  بم�سابقات 

وطلبة خالل هذا العام. 
وذوي��ه��م  الطلبة  ال�سواقفة  ال��دك��ت��ور  وه��ن��اأ 
بمنا�سبة تخرجهم, متمنيا لهم التوفيق والنجاح 
الجاللة  �ساحب  ح�سرة  ظل  في  الوطن  لخدمة 
اهلل  حفظه  المعظم  اهلل  عبد  الملك  الها�سمية 

ورعاه.
خليل  ال��دك��ت��ور  الطلبة  ���س��وؤون  عميد  وق���ال 
م�سيرتها  توا�سل  البيت  اآل  جامعة  اإن  حجاج 
اليوم  وتحتفل  والأم��ة  الوطن  خدمة  في  الخيرة 
يحملون  الغد  فر�سان  كوكبة جديدة من  بتخريج 

الأمانة لرفعة الوطن وخدمته.
الجامعة  رئي�س  نواب  التخريج  حفل  وح�سر 
الإداري��ة  الدوائر  وم��دراء  و�سيوخ  ووجهاء  ونواب 
ذوي  من  غفيرة  وجماهير  المفرق  محافظة  في 
الطلبة, وعدد من ال�سفراء والملحقين الثقافيين 

المعتمدين لدى المملكة.
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اأ�����س����م����اء اأوائ�����������ل ال���ط���ل���ب���ة ل���ل���ف����ج ال����ث����ال����ث ع�����س��ر

الفقه واأ�سولهامنة ح�سني ابراهيم ابراهيم
اأ�سول الدينزيد �سالح حممد ابو دلبوح

القانونرجا قبالن فهد ال�سرعه
اللغة العربية واآدابهامنى مف�سي �سليم العظامات

اللغة الفرن�سية وادابهاعلي احمد حممود التميمي
التاريخحممد عبدالرزاق احمد حمارب

اللغة الجنليزية واآدابهااميان حممد حمد العي�سى
الرتجمةطارق حممود عبدالكرمي النمران

الريا�سياتحنان ابراهيم احمد ابوقلي�سه
الفيزياءغفران احمد مر�سود ب�سبو�س

الكيمياءحممد بكر �سعيد متويل
العلوم احلياتيةخديجه احمد ابراهيم القرعان

العلوم الكتواريةايات خالد علي عليان ال�سامي
القت�ساديا�سر طالع ابراهيم عزام

ادارة الأعمالاحالم جربين احمد ح�سني
التمويل وامل�سارفاريج ممدوح خليل العمو�س

املحا�سبةرنا حامد عبد عبده
اقت�ساد املال والأعمالالء ريا�س ح�سني الوعل

العلوم ال�سيا�سيةامل �سليمان نايف مومني
هند�سة العمارةلبنى عبداهلل عي�سى عبيد

علوم الر�س والبيئة ا�سيل حممد عبداهلل امل�سري
التطبيقية

علم احلا�سوباريج يو�سف عي�سى �ستات
نظم املعلومات احلا�سوبيةحنني عبد العزيز ا�سماعيل �سالمه

نظم املعلومات الداريةرميا �سعود �سليمان امل�ساقبه
التمري�سمرمي مالك نورالدين عي�سى

معلم ال�سفرميا فنخور حممود العظمات
تربية الطفلا�سالم ح�سن يو�سف القدومي
معلم �سف لغة اإجنليزيةعبري خالد حممود ابو �سري�س

الفقه واأ�سولهمرزوق حممد �سليمان ال�سرفات
اأ�سول الدينر�سوان �سليمان العلي عبيدات

الق�ساء ال�سرعيخالد بن نا�سر بن حممد احلب�سي
القانونطالل ارفيفان عو�س ال�سرفات

امللكية الفكريهه�سام عو�س �سامل الطراونه
اللغة العربية واآدابهار�سميه فرج �سالمه احل�سبان

التاريخخمي�س بن علي بن �سيف الرواحي
الريا�سياتورود برهان راجح ن�سار

الفيزياءهيثم عبداهلل حممد العا�سي
الكيمياءح�سام ح�سني عطوه ال�سعود

العلوم احلياتيةغنية جقريف
ادارة الأعمالاآمال مطاب�س

التمويل وامل�سارففاتن �سكري حممد ال�سغري
املحا�سبةحممد �سبحي عبداهلل احلميدي

العلوم ال�سيا�سيةرائد عرمان غثوان ال�سرور
موارد املياه والبيئةالء ر�سا عبدالكرمي اخلوالده

علم احلا�سوبوفاء �سابر حمدان عليان
الإدارة الرتبوية وال�سولترفه رزق اهلل نويران العليمات

املناهج والتدري�س/اللغة العربيةعائ�سه حممد علي اخلزاعله
املناهج والتدري�س/الرتبية ال�سالميةخلف علي �سالح عبدالرحمن

املناهج والتدري�س/اللغة الجنليزية�سالمه فليح عواد العبيه
املناهج والتدري�س/الريا�سياتاينا�س احمد عواد اجلرايده

املناهج والتدري�س/العلومعبداهلل عطيه حممد ال�سرعه
املناهج والتدري�س/الدرا�ساتحنان علي نا�سر الدغمي

املناهج والتدري�س/املناهج العامةفاطمه حممد احمد اخلوالده
علم الفلكمنى عبداحلكيم عارف ال�سيناوي

اأوائل املاج�سترياأوائل البكال�ري��س

تخريج طلبة الفوج الثالث ع�رش
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اطالق حملة العطاء ال�ساد�س

بنت  ب�سمة  الأم���ي���رة  �سمو   اأطلقت 
ط���الل ال��م��ع��ظ��م��ة ف���ي ح���رم ج��ام��ع��ة اآل 
ال�سامل  ال��ع��ط��اء  حملة  فعاليات  البيت 
الأردنية  الجمعية  نظمته  ال��ذي  ال�ساد�س 
مع  وبالتعاون  الخيرية  بالأ�سرة  للعناية 
لنعمل   ( �سعار  تحت  البيت  اآل  جامعة 
التفكك(وذلك  من  الأ���س��رة  لحماية  معا 
الجامعة في  علي  بن  الح�سين  م��درج  في 

الفخري  للرئي�س  كلمة  الحفل  وت�سمن 
للجمعية الأردنية للعناية بالأ�سرة الخيرية 
فيها   بين   ال��ط��راون��ة  فايز  الدكتور  دول��ة 
اهلل  عبد  الملك  ج��الل��ة  ورع��اي��ة  اهتمام 
الثاني ابن الح�سين باأبناء اأ�سرته الأردنية 
ال���واح���دة م��ن خ���الل م��ا ت��ق��دم��ه ال��ق��ي��ادة 
لها  ي�سهد  مميزة  خدمات  من  الها�سمية 
مو�سحا   , الأ�سعدة  مختلف  على  الجميع 
المتخ�س�سة  الجمعية  مثل هذه  اإن�ساء  اأن 
الخير  وع��م��ل  الأ����س���رة  رع���اي���ة  ب�����س��وؤون 

�ش�����مو الأم���رية ب�ش�������مة تطلق فعال�������������������يات حملة العطاء ال�شامل ال�شاد�س من اجلامعة 

في  الم�ساهمة  �سانه  الذي من  المتوا�سل 
خلق بيئة متوازنة ومجتمع متما�سك لتحقيق 
ال��روح  وب��ث  والتكافل  الجتماعي  ال�سلم 
ومنجزاته. بالوطن  والع��ت��زاز  الوطنية 

 وت���ط���رق ال���دك���ت���ور ال���ط���روان���ة اإل���ى 
ببناء  والمتمثلة  الجمعية  اأه���داف  اأب���رز 
والمحافظة  ومتما�سكة  �سليمة  اأ���س��رة 
ع��ل��ى ت����راث الأم�����ة ودي��ن��ه��ا ال��ح��ن��ي��ف , 
بالعمل  ال�ستمرار  ���س��رورة  يتوجب  مما 
البرامج  تحقيق  نحو  وج��اد  واح��د  كفريق 
الخير  عطاء  حمالت  وتنفيذ  والأن�سطة 
لخدمة  ال��ت��ط��وع��ي��ة  الخ����رى  والأع���م���ال 
منها البعيدة  وخ�سو�سا  المناطق  جميع 

نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س 
الأميرة  �سمو  جهود  ب��دوره  ن  ثمَّ �سواقفة 
ال��الم��ح��دود  لدعمها  ط���الل  ب��ن��ت  ب�سمة 
والخيرية  التطوعية  الحمالت  هذه  لمثل 
والمجتمعات  الأ�سرة  خدمة  نحو  الهادفة 

ال��م��ح��ل��ي��ة ب��ه��دف ت��ق��دي��م ال��م�����س��اع��دات 
المختلفة  والتوعوية  الخيرية  وال��ب��رام��ج 
ال��وط��ن اأب��ن��اء  م��ن  الم�ستهدفة  للفئات 

جامعة  اأن  �سواقفة   الدكتور  واأ�ساف 
اآل البيت حري�سة على الم�ساركة المتميزة 
ب��ح��م��الت ال��خ��ي��ر وال��ع��ط��اء وذل����ك بفتح 
الخيرية  الم�ساريع  لجميع  الجامعة  اأبواب 
خالل  من  المحلي  المجتمع  اأبناء  لخدمة 
وبما  والتدريبية  التاأهيلية  البرامج  تقديم 
وال��م��واط��ن. ال��وط��ن  على  بالفائدة  ي��ع��ود 

للعناية  الأردنية  الجمعية  رئي�س   وقال 
عوجان  بركات  الدكتور  الخيرية  بالأ�سرة 
الم�ساريع  اأه����م  ف��ي��ه��ا  ا���س��ت��ع��ر���س  ك��ل��م��ة 
الجمعية  بها  �ستقوم  ال��ت��ي  والن�ساطات 
م���ن خ���الل م��وا���س��ل��ة اإي�����س��ال خ��دم��ات 
وذل��ك  ك��اف��ة  المحافظات  اإل���ى  الجمعية 
وخيرية  وزراع��ي��ة  �سحية  اأن�سطة  بتقديم 
ال�سلة  ذات  ال��ن�����س��اط��ات  م��ن  وغ��ي��ره��ا 
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اطالق حملة العطاء ال�ساد�س

�ش�����مو الأم���رية ب�ش�������مة تطلق فعال�������������������يات حملة العطاء ال�شامل ال�شاد�س من اجلامعة 

باأنه  مبينا   , المحلي  المجتمع  بخدمة 
�سيتم افتتاح فروع في محافظات المملكة 
وتنفيذ  الجمعية  واأه���داف  ب��رام��ج  لن�سر 
النائية. المناطق  في  وخ�سو�سا  خططها 

فيلم  ت��ق��دي��م  ع���ل  ال��ح��ف��ل   و���س��م��ل 
الجمعية  ون�ساطات  ن�ساه  ح��ول  وث��ائ��ق��ي 
فنية  وف��ق��رة  م�سرحي  �سكت�س  وع��ر���س 
وق�����س��ي��دة  ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة  ل��ف��رق��ة 
���س��ع��ري��ة ل��ل�����س��اع��ر ع�����س��ي��ب ع�����س��ي��ب��ات.

ال����ذي ح�سره  ال��ح��ف��ل   وف���ي خ���ت���ام  
ونائب  الرواحنة  �سليم  المفرق  محافظ 
جهاد  الدكتور  الإداري���ة  لل�سوؤون  الرئي�س 
الكليات  ل�سوؤون  الرئي�س  ونائب  المجالي 
ونائب  الم�ساعيد  ها�سم  الدكتور  العلمية 
الرئي�س ل�سوؤون الكليات الإن�سانية الدكتور 
نا�سر الخوالدة �سلمت �سموها درعا تكريما 
لرئي�س الجامعة الدكتور نبيل �سواقفة وعدد 
من الداعمين لن�ساطات وبرامج الجمعية.

الحملة  اإط��الق  عقب  �سموها  وتابعت 
ن�����س��اط��ات��ه��ا ب��اف��ت��ت��اح ال���ب���ازار ال��خ��ي��ري 
على  �سمل  الجامعة  ح��رم  في  اأقيم  ال��ذي 
ال�سعبية  وال��م��الب�����س  ال��م��اأك��ولت  ع��ر���س 
وال����ح����رف ال���ي���دوي���ة وم���ع���ر����س ل��ل�����س��ور 
المعنوي. م��دي��ري��ة  التوجيه  بم�ساركة 

و�سكرها  اإع��ج��اب��ه��ا  �سموها   واأب����دت 

البيت على  اآل  العاملين في جامعة  لجميع 

دعمهم لهذه الأن�سطة الخيرية والتطوعية 

محافظة  ف��ي  المحلي  المجتمع  وخ��دم��ة 

المفرق لتحقيق الغاية المطلوبة نحو توفير 

والأ�سرية  المحلية  المجتمعات  متطلبات 

من خالل اإقامة الن�ساطات والم�ساريع التي 

كافة. المجالت  في  عليهم  بالنفع  تعود 
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اإطالق م�رشوع تعزيز الوعي

برعاية �سمو الأمرية عالية بنت احل�سني 

ت��اأت��ي ف��ي مرحلة  ال��م�����س��روع  ه���ذا 
�سعف  من  المجتمعات  فيها  تعاني 
ال�سيا�سية  ال�سبابية  ال��م�����س��ارك��ة 
ثقافة  مديرية  اأن  م��وؤك��دًا  الة  الفعَّ
المفرق تولي الأهمية الق�سوى لهذه 

المراكز التوعوية في المحافظة .
�سمو  قامت  الحفل  نهاية   وفي 
الأميرة �سناء عا�سم بتوزيع الدروع 
اآل  رئي�س جامعة  على  التكريمية 
ومدير  الم�ستقبل  وموؤ�س�سة  البيت 

ثقافة المفرق.
رئي�س  ن����واب  ال��ح��ف��ل   وح�سر 
جهاد  الدكتور  ال�ستاذ   الجامعة  
ها�سم  الدكتور  ال�ستاذ  و  المجالي 
الم�ساعيد و ال�ستاذ الدكتور نا�سر 
ومديرو  ووجهاء  و�سيوخ  الخوالدة 

الدوائر الإدارية وطلبة الجامعة 

ح��ف��ل اإط����اق م�����ش��روع ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة امل�����ش��ارك��ة 
اجلامعة  يف  وامل����راأة  ال�شباب  لقطاع  الة  الفعَّ ال�شيا�شية 

عا�سم  ���س��ن��اء  الأم����رية  �سم�  رع���ت  املعظمة  احل�����س��ن  ب��ن��ت  ع��ال��ي��ة  الأم����رية  �سم�  ع��ن   م��ن��دوب��ا 
لقطاع  ��ال��ة  ال��ف��عَّ ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ال���ع��ي  ت��ع��زي��ز  م�����س��روع  اإط����اق  ح��ف��ل  ب��رن��ام��ج 
ال�����س��ب��اب وامل������راأة وب��ح�����س���ر رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة اآل ال��ب��ي��ت ال���س��ت��اذ ال��دك��ت���ر ن��ب��ي��ل ���س���اق��ف��ة 
م��ع اجل��ام��ع��ة. ب��ال��ت��ع��اون  امل��ف��رق  امل����دين يف  امل��ج��ت��م��ع  م�����س��اواة لتنمية  م��رك��ز  ن��ظ��م��ه  وال����ذي 

رئي�س  ق��ال  الحفل  بداية    وفي 
المجتمع  لتنمية  م�����س��اواة  م��رك��ز 
اإن  خوالدة  �سليمان  ال�سيد  المدني 
الم�سروع جاء تج�سيدا  اإطالق هذا 
بالتركيز  ال�سامية  الملكية  للروؤية 
المثقف  ال��ب�����س��ري  العن�سر  ع��ل��ى 
والموؤهل القادر على تحقيق التنمية 
واإع��داد  جميعا,  اإليها  نهدف  التي 
الم�سوؤولية,  تحمل  على  ق��ادر  جيل 
 2009 ع��ام  المركز  تاأ�سي�س  فمنذ 
ق���ام ب��ع��دة ن�����س��اط��ات م��ث��ل :ع��ق��د 
م��وؤت��م��رات ون�����دوات وور�����س عمل 
الوعي  ل��زي��ادة  ح��واري��ة  وجل�سات 
بحقوق المراأة وتمكين ال�سباب من 
ت��ن��م��ي��ة  ف��ي  ���س��ه��م  اأجل زيادة ف��ر
اأن  اإل��ى  م�سيرًا   , ت��ه��م  م��ج��ت��م��ع��ا
كلفة الم�سروع حوالي 49 األف دينار 

من   %16 ب  م�ساواة  مركز  �ساهم 
كلفته .

م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ق���ال م�����س��وؤول 
موؤ�س�سة  ف��ي  الخارجية  العالقات 
هذا  اإن  �سوارب  ح�سان  الم�ستقبل 
موؤ�س�سة  من  بتمويل  ينفذ  الم�سروع 
اأهالي  م��ع  وبال�سراكة  الم�ستقبل 
ويعد  المفرق  محافظة  وجمعيات 
لدفع  الأردنية  المبادرات  اأهم  من 
يعطي  وال�����ذي  الإ����س���الح  ع��م��ل��ي��ة 
للم�ساركة  حيزًا  المدني  المجتمع 
اإلى  واأ�سار   , ال�سيا�سية  التنمية  في 
على  عملت  الم�ستقبل  موؤ�س�سة  اأن 
دول  عدة  في  م�سروعًا   140 تمويل 

عربية .
من  محمد  عاقل  ال�سيد   وبيَّن 
اأهمية  اأن  المفرق  ثقافة  مديرية 
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اجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة

اآل  جامعة  اأم��ن��اء  مجل�س  اأق���رَّ 
معالي  برئا�سة  عقد  ال��ذي  البيت 
ال��دك��ت��ور محمد  الأ���س��ت��اذ  ال��ع��ي��ن 
الجامعة  رئي�س  وبح�سور  حمدان 
�سواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
للعاملين  ال��خ��دم��ة  نهاية  م��ك��اف��اأة 
قانون  نفاذ  من  اعتبارا  بالجامعة 
1997/4/15م  ب��ت��اري��خ  الجامعة 
والتي جاءت نتيجة جهود حثيثة قام 
رئي�س  ومعالي  الجامعة   رئي�س  بها 
التوا�سل  خالل  من  الأمناء  مجل�س 
مع معالي وزير التعليم العالي ودولة 
الموافقة  وب��ه��ذه  ال����وزراء.  رئي�س 
بالجامعة  العاملين  م�سكلة  حل  تم 
والتي  طويلة  �سنوات  منذ  والعالقة 
الحكومة. موافقة  على  بناء  جاءت 

مو�سوع  المجل�س  اأح����ال  ك��م��ا 
تخ�س�سات  ث���الث���ة  ا���س��ت��ح��داث 
البكالوريو�س  م�ستوى  على  جديدة 
الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  في 

جم��ل�����س اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة ي��ق��ر م��ك��اف��اأة ن��ه��اي��ة اخل��دم��ة 
1997م ع�����ام  م����ن  اع���ت���ب���ارا  ب���اجل���ام���ع���ة  ل��ل��ع��ام��ل��ن 
وال���ت���ن�������ش���ي���ب ب���ا����ش���ت���ح���داث ت��خ�����ش�����ش��ات ج���دي���دة

و)انجليزي  اي��ط��ال��ي(  )انجليزي 
تخ�س�س  وا���س��ت��ح��داث  ا���س��ب��ان��ي( 
كلية  في  الماج�ستير  م�ستوى  على 
اللغة  تعلم  ف��ي  ال��ت��رب��وي��ة  ال��ع��ل��وم 
الحا�سوب  با�ستخدام  النجليزية 
الى مجل�س التعليم العالي للموافقة. 

ك���م���ا ت�����م اإح������ال������ة م���و����س���وع 
المقدم  والإداري  المالي  التقرير 
م���ن ج���ه���از ال���رق���اب���ة ال��داخ��ل��ي��ة 
ولغاية   2011/1/1 م��ن  ل��ل��ف��ت��رة 
ال��ل��ج��ن��ة  اإل������ى  2011/4/18م 
الإداري��������ة وال��م��ال��ي��ة ل��درا���س��ت��ه.

كما وافق المجل�س على الح�ساب 
للعام  البيت  اآل  لجامعة  الختامي 
اإلى مجل�س  2010 والتن�سيب برفعه 
عليه  للم�سادقة  ال��ع��ال��ي  التعليم 
م�سروع  مو�سوع  في  المجل�س  ونظر 
رئي�س  قدمه  ال��ذي  الجامعة  تقييم 
بالجامعة  للنهو�س  الأمناء  مجل�س 

الدكتور  ال���س��ت��اذ  وا�ستعر�س  

تمت  ال��ت��ي  الإن���ج���ازات  ال�سواقفة 
في  وخا�سة  الما�سي  العام  خ��الل 
مجال البحوث المن�سورة اأو المقبولة 
في  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  للن�سر 
الجامعي  للعام  البيت  اآل  جامعة 
2010/2009, حيث بلغ ما ن�سر في 
بحثا,  محكمة 367  علمية  مجالت 
 , بحثا.   134 للن�سر  قبل  م��ا  وبلغ 
العلمي  الإن��ت��اج  ن�سبة  بلغت  حيث 
1,4 لكل ع�سو هيئة تدري�س والبالغ 
تدري�س  هيئة  ع�سو   260 ع��دده��م 

يحملون �سهادة الدكتوراه .
عقد  ال���ذي  الج��ت��م��اع    وح�سر 
من  ك���ل  ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة  ف���ي 
محمود  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  معالي 
ع��ادل  الدكتور  والأ���س��ت��اذ  دوي���ري, 
م��ح��ا���س��ن��ة, والأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
م��ح��ي��الن,  م�سطفى  ال��م��ه��ن��د���س 
والأ������س�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور ه��ا���س��م 
ن�سير  اأم��ل  والدكتورة  الم�ساعيد, 
وال���دك���ت���ور ف�����وزي اح���م���د ب��ن��ات.
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وزير الأوقاف وال�شوؤون
 واملقد�شات الإ�شامية يزور اجلامعة 

تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف 

الأوق����اف  وزي����ر  م��ع��ايل  زار 
العكور  الرحيم  عبد  الإ�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون 

اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة  اآل البيت والتقى رئي�س جامعة  جامعة 
وعقد  والوعاظ  الأئمة  وتدريب  تاأهيل  جمال  يف  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  ومت 

الدورات التدريبية والتوعوية.
الطلبة وخدمة  تاأهيل  البيت يف  اآل  به جامعة  الذي تقوم  الكبري  الأوقاف بالدور   واأ�ساد وزير 

طلبة العلم من خمتلف دول العامل موؤكدا على الدور امللقى على اأع�ساء هيئة التدري�س يف كليات ال�سريعة 
يف جمال التوعية واإقامة احللقات الدينية وتاأهيل الأئمة والوعاظ خلدمة املجتمعات املحلية وخدمة ر�سالة 

الإ�سالم وامل�سلمني.
وال�سوؤون  الأوق��اف  وزارة  مع  والتعاون  التوا�سل  ج�سور  مد  على  اجلامعة  حر�س  ال�سواقفة  الدكتور   وبني 

الف�سيل  رم�سان  �سهر  خالل  وخا�سة  الدينية  الدرو�س  وعقد  والتدريب  التاأهيل  جمال  يف  الإ�سالمية  واملقد�سات 
مبينا باإن اجلامعة ت�سعى بكل طاقاتها خلدمة املجتمعات املحلية والنفتاح عليها مبا يعود بالفائدة على املواطنني 
والوطن, مبينًا باإن اجلامعة عقدت العديد من الدورات لالأئمة والوعاظ والواعظات بالإ�سافة اإلى قيامها بت�سنيع 
العديد من املنابر للم�ساجد يف اإطار التعاون وخدمة ر�سالة امل�سجد الذي نقدره كثريا لأهميته يف تثقيف النا�س 

وتوعيتهم باأمور دينهم ودنياهم.
كلية  وعميد  امل�ساعيد  ها�سم  والدكتور  املجايل  جهاد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نواب  اللقاء   وح�سر 

ال�سريعة الدكتور حممد الزغول.
 وقام العكور بلقاء اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية ال�سريعة, وجرى حوار مو�سع حول الربامج 

واخلطط واأهمية الوعظ والإر�ساد واأهمية م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية ال�سريعة 
بربامج وزارة الأوقاف يف جمالت الوعظ والإر�ساد واخلطابة والتوعية وتوجيه 

الطلبة للم�ساركة يف برامج وزارة الأوقاف
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تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف 

وفد من جامعة ريجوكابريا اليطالية يزوراجلامعة 

من  وف��ٌد  البيت  اآل  جامعة  زار 
وطالبة,  طالبًا   38 ي�سم  اليطالية  ريجوكالبريا  جامعة 

اإقامة ور�سة عمل  برئا�سة رئي�سها الربوفي�سور ما�سيمو جوفانيني بهدف 
يف  اجلامعتني  بني  التعاون  �سبل  وتعزيز  الأردن,  يف  املعماري  الرتاث  على  للحفاظ 

اأكادمييي  وال�ستفادة من جتارب  العمارة  الثقايف لطلبة  والتبادل  الأكادميي  التوا�سل  جمال 
وطلبة جامعة رجوكالبريا وخا�سة فيما يتعلق مبو�سوع احلفاظ على الرتاث وترميم و�سيانة املباين 

نظرا لتخ�س�س اجلامعات اليطالية يف هذه املجالت, والتو�سل من خالل الدرا�سات املطروحة يف الور�سة 
على حلول ت�سميمية منا�سبة للم�ساكل التي تعاين منها املناطق الأثرية حيث ميكن اأن ت�سبح مراجع للموؤ�س�سات 

املعنية يف هذا املجال مثل دوائر الآثار والبلديات ملا له من تعميم مل�سلحة الوطن.
والتقى رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة الوفد ال�سيف م�ستعر�سا مراحل تطور اجلامعة وم�سريتها 
اإلى  للطلبة من خمتلف اجلن�سيات م�سريا  التي تطرحها  والتخ�س�سات  كلياتها ومعاهدها ومراكزها  العلمية وعدد 
�سعي اجلامعة اإلى توطيد عالقاتها مع اجلامعات العاملية لتاأطري املعرفة وامل�ساهمة يف تبادل املعرفة واملعلومات بني 

املوؤ�س�سات العلمية وطلبتها.
واأعرب الدكتور جوفانيني عن �سعادته بزيارة جامعة اآل البيت ملا متثله من �سمعة مرموقة على م�ستوى العامل 

مبينا اأن هذه الزيارة تهدف اإلى تعزيز التعاون وتبادل املعلومات واخلربات.
وح�سر اللقاء عميد كلية الهند�سة الدكتور علي اأبو غنيمة وعميدة كلية الهند�سة يف جامعة ريجوكالبريا 

الربوفي�سورة  فران�سي�سكا فاتا.
ومن اجلدير بالذكر اأن زيارة وفد جامعة ريجوكالبريا ا�ستمر ملدة ثمانية اأيام تخللها ور�سة 

عمل حول احلفاظ على الرتاث املعماري وحما�سرات ولقاءات مع طلبة واأ�ساتذة كلية 
الهند�سة/ق�سم هند�سة العمارة يف جامعة اآل البيت.
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تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف 

رئي�س اجلامعة يلتقي املديرة الإقليمية لفرق ال�سالم الأمريكية 
يف ال�سرق الأو�سط و�سرق اآ�سيا 

التقى رئي�س جامعة اآل البيت 
الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة �سعادة ال�سيدة هيلني لومانز 

املديرة الإقليمية لفرق ال�سالم الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط و�سرق اآ�سيا 
ملختلف  التدريبية  الدورات  وعقد  وتبادل اخلربات  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  ومت 

متطوعي فرق ال�سالم وعمل الربامج امل�سرتكة ودجمهم باملجتمعات املحلية وتعليمهم اللغة 
العربية والعادات والتقاليد العربية الأ�سيلة.

 واأ�سادت ال�سيدة لومانز بجهود جامعة اآل البيت ودورها يف اإجناح الربامج التطوعية, حيث وفرت 
للمتطوعني جميع الت�سهيالت الالزمة ليتمكنوا من القيام بدورهم جتاه خدمة املجتمعات املحلية.

بالأعمال  والقيام  املحيط  املجتمع  خدمة  يف  احليوي  اجلامعة  دور  ال�سواقفة  الدكتور  وا�ستعر�س 
التطوعية, و�سعيها اإلى تطوير مفاهيم احلوار والتفاهم والتعاي�س امل�سرتك ومتازج الثقافات, م�سيدًا 

والتعليمية  الإن�سانية  مهامهم  اأداء  ودورهم يف  املنهاج  تعزيز هذا  الأمريكية يف  ال�سالم  فرق  بدور 
والجتماعية.

توما�س  ال�سيد  بعمان  ال�سالم  فرق  مكتب  يف  والتدريب  الربامج  مدير  اللقاء  وح�سر 
لنا  ال�سيدة  ال�سالم  فرق  يف  الإجنليزية  اللغة  تعليم  برنامج  ومديرة  جريهارت 

ال�سالم  ف��رق  يف  اخلا�سة  والرتبية  ال�سباب  برنامج  ومديرة  املومني 
ال�سيدة نوال جنار.
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وف����د ط���الب���ي م���ن ج��ام��ع��ة ب���ر زي����ت ي�����زور اجل��ام��ع��ة

تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف 

 زار جامعة اآل البيت وفد من 
وطالبة  طالبًا   )  33  ( �سم  فل�سطني  يف  زيت  بري  جامعة 

بهدف امل�ساركة يف ور�سة عمل حول تطوير العمارة املحلية والتي نظمتها 
كلية الهند�سة باجلامعة.

و�سارك طلبة بري زيت وطلبة اآل البيت بالعديد من امل�ساريع والت�ساميم املعمارية وتبادل 
اخلربات العلمية وخا�سة فيما يتعلق بتطوير العمارة املحلية والتو�سل من خالل الدرا�سات املطروحة 

يف الور�سة والو�سول اإلى حلول ت�سميمية منا�سبة للم�ساكل التي تواجه العمارة املحلية .
 والتقى رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة باأع�ساء الوفد, مبينا اأهمية اإقامة مثل هذه الزيارات 

وعقد الور�سات العلمية لتبادل املعرفة واخلربات بني الطلبة وتفعيل التوا�سل واحلوار لإثراء املعلومات واملكنون 
بالتعاون مع  الهند�سة  بن�ساطات وور�س عمل نظمتها كلية  اأن اجلامعة قامت  اإلى  الثقايف بني اجلانبني, م�سريا 
جامعات عربية واأجنبية بهدف الرتقاء بالعمل املعماري وتبادل اخلربات ليعود بالفائدة على الطلبة واملجتمع 

املحلي.
بهذه  �سعادتها  عن  زيت  بري  جامعة  يف  العمارة  هند�سة  ق�سم  رئي�سة  الناظر  �سمر  الدكتورة   واأعربت 

ب�سمعة  م�سيدة  اجلامعتني,  بني  واخلربات  املعلومات  وتبادل  التعاون  تعزيز  اإلى  تهدف  التي  الزيارة 
جامعة اآل البيت على امل�ستوى املحلي والعاملي.

 وعرب الدكتور علي اأبو غنيمة عميد كلية الهند�سة يف جامعة اآل البيت عن اأهمية هذا 
حول  العمل  ور�سات  من  العديد  تخللها  الزيارة  بان  مبينا  الطلبة,  بني  اللقاء 

للمواقع  امليدانية  الزيارات  من  والعديد  املحلية  العمارة  تطوير 
الأثرية, يف خمتلف مناطق اململكة
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من اأخبار اجلامعة

جمل�س طلبة اجلامعة يوؤدون الق�شم القانوين
 امام رئي�س اجلامعة

اآل  جامعة  جمل�س  طلبة  اأدى 
البيت احلادي ع�سر الق�سم القانوين 
نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  اأمام 
40 ع�سوًا  والبالغ عددهم  �سواقفة 
اجلامعة  ك��ل��ي��ات  خمتلف  مي��ث��ل��ون 

ومعاهدها املختلفة. 

وب�������ارك الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور 
ال�����س��واق��ف��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ف���وزه���م يف 
ال  جامعة  طلبة  جمل�س  انتخابات 
جمل�س  دور  اأهمية  موؤكدا  البيت, 
ال��ط��ل��ب��ة يف ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي, 
خمتلف  يف  الطلبة  اإ�سراك  واأهمية 
اأن  ف��ع��ال��ي��ات اجل���ام���ع���ة, م��ب��ي��ن��ًا 
النتخابات الطالبية جرت باأجواٍء 
حيث  والنزاهة,  الدميقراطية  من 
العام  ه��ذا  الالمركزية  تطبيق  مت 
بالنتخابات ولأول مرة على م�ستوى 
اجل��ام��ع��ات, م��ن خ���الل الق���رتاع 
والفرز لكل كلية ومعهد على حدى, 

من  امل�سافة  بنف�س  اجلامعة  ووقفت 
جميع الطلبة  داعيًا املجل�س اإلى تبني 
وطرحها  وهمومهم  الطلبة  ق�سايا 
عمل  خطة  بو�سع  املجل�س  يبادر  واأن 
عمادة  مع  بالتعاون  العام  مدار  على 
يكون  واأن  الطلبة يف اجلامعة,  �سوؤون 
واأن  العمل  اأ�سا�س  والن��ت��م��اء  ال���ولء 
ل��زم��الئ��ه��م يف حتمل  ق���دوة  ي��ك��ون��وا 
مفتوحة  الأبواب  اأن  مبينًا  امل�سوؤولية, 
اإياهم  داعيًا  وجمل�سهم  الطلبة  اأمام 
الذي  والتحديث  بالتطوير  امل�ساركة 
اأع�ساء  يتوا�سل  وان  باجلامعة,   يتم 
املجل�س مع العمداء بالكليات واملعاهد 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  ه��م��وم  ون��ق��ل 
ك��ل��ي��ات��ه��م وم��ع��اه��ده��م, وامل�����س��ارك��ة 
باإقامة الفعاليات والن�ساطات املختلفة 

باجلامعة.

الدكتور  الطلبة  �سوؤون  وبنينّ عميد 
وف��رت  ب���اأن اجل��ام��ع��ة  خليل ح��ج��اج 

لإجن��اح  امل�ستلزمات  كافة  للطلبة 
ف��رزت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية 
�سفافية  بكل  الطالبية  ال��ق��ي��ادات 
الطلبة  جمل�س  دعم  موؤكدا  ونزاهة 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ال��واج��ب��ات امل��وك��ل��ة اإل��ي��ه 

خلدمة طلبة اجلامعة.

الطلبة  جمل�س  اأع�ساء  واأ���س��اد 
بدور اجلامعة والقائمني عليها على 
واملريحة  النزيهة  الأج����واء  ت��وف��ري 
اأجواء  النتخابي يف  ملمار�سة حقهم 
وت�سجيعهم  متميزة  دمي��ق��راط��ي��ة 
الهادف وتطبيق  البناء  على احلوار 

الالمركزية بالنتخابات. 

القانوين  الق�سم  اأداء  وح�سر 
نواب رئي�س اجلامعة الدكتور جهاد 
اخلوالدة  نا�سر  والدكتور  املجايل 
خليل  الدكتور  الطلبة  �سوؤون  وعميد 

حجاج. 
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من اأخبار اجلامعة

رئي�س اجلامعة يفتتح م�شاريع التخرج 
لطلبة هند�شة العمارة 

البيت  ال  جامعة  رئي�س  اأك���د 
ال��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل ���س��واق��ف��ة اأه��م��ي��ة 
والأبحاث  امل�ساريع  من  ال�ستفادة 
ب��ه��ا طلبة  ي���ق���وم  ال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة 

اجلامعة.
م�ساريع  رعايته  خالل  واأ�ساف 
التخرج لطلبة هند�سة العمارة  يف 
جلان  بح�سور  البيت  اآل  جامعه 
 20 فيها  �سارك  للم�ساريع  حتكيم 
ولبنان  وم�سر  الأردن  من  حمكما 
الأعمال  ه��ذه  مثل  اأن  وفل�سطني, 
من �ساأنها ان ت�ساهم يف التنمية يف 
اململكة وال�ستفادة منها يف اإحداث 
التطوير  يف  �ساملة  ن��وع��ي��ة  نقلة 

وال��ت��ح��دي��ث يف امل��ج��ال��ني ال��ع��م��راين 
املجتمع  على  وتنعك�س  والقت�سادي 

املحلي.
ال�سواقفة  الدكتور  الأ�ستاذ  واأ�سار 
تنفيذ  على  الطلبة  تركيز  اأهمية  اإلى 
م�ساريع تهم املجتمعات املحلية لتعود 

بالفائدة على الوطن الغايل .
الدكتور علي  الهند�سة  كلية  عميد 
مت  باأنه  جانبه  من  اأو�سح  غنيمة  اأب��و 
جامعات   10 من  حتكيم  جلان  دع��وة 
على  ب��الإي��ج��اب  ينعك�س  مم��ا  عربية 
ال���ت���خ���رج يف اجل��ام��ع��ة  م�������س���اري���ع 
وخ�����س��و���س��ا ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اإع����داد 
اأن  درا�سات بحثية وعلمية من �سانها 

التنمية  م�سرية  تطوير  يف  ت�ساهم 
املطلوبة يف خمتلف املجالت.

اأن  غنيمة  اأب��و  الدكتور  واأ�ساف 
ت�سميم  �سملت  الطلبة  م�����س��اري��ع 
م�����س��اري��ع ث��ق��اف��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة 
م�ساريع  اإل����ى  اإ���س��اف��ة  وت��رف��ي��ه��ي��ة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط احل�����س��ري يف امل��ف��رق 
عمان  اأمانة  من  معرو�سة  وم�ساريع 

الكربى.
وح�����س��ر احل��ف��ل ن��ائ��ب رئ��ي�����س 
العلمية  الكليات  ل�سوؤون  اجلامعه 
وجمع  امل�ساعيد  ه��ا���س��م  ال��دك��ت��ور 

غفري من ذوي الطلبة اخلريجني.

العربية  املنظمة  ع�س�ية  اإلى  البيت  اآل  جامعة  ان�سمام  مت 
ل�سمان اجل�دة يف التعليم، وذلك بهدف النه��س بج�دة التعليم يف 
ال�طن العربي من خال تقدمي خدمات �سمان اجل�دة والعتماد 
خ�سائ�س  ح�ل  ال�عي  ون�سر  اخل��رات  وتبادل  القدرات  وبناء 

ومتطلبات التعليم املتميز

جامعة
 اآل البيت ع�سو 

يف املنظمة العربية 
ل�سمان اجلودة يف 

التعليم 
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من اأخبار اجلامعة

ب��اح��ث��ان م���ن اجل��ام��ع��ة ي���ف���وزان ب��ج��ائ��زة 
ال�������ش���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال�����ش��اب��ع��ة

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  م  ك��رَّ
امل�ساعيد  �سالح  الدكتور  �سواقفة  نبيل  الدكتور  ال�ستاذ 

والدكتوره جومانه �سديفات من اجلامعة وذلك مبنا�سبة فوزهما  باملركز 
الثاين يف جائزة ال�سيخ خليفة بن �سلمان بن حممد اآل خليفة العلمية ال�سابعة وذلك 

تاأثريات الأزمة  العمل يف �سوء  “درجة متكني املراأة الأردنية يف �سوق  عن بحثهم بعنوان 
املالية العاملية”.

التي  امل�سابقة  بهذه  والوطن  اجلامعة  ا�سم  لرفع  الباحثني  بجهود  ال�سواقفة  الدكتور  واأ�ساد 
�سارك فيها  )108( مركز وجامعة داخل البحرين وخارجها, من بينها م�سر وال�سودان  وليبيا  

و�سورية  ودول اخلليج العربي, مبينا اأن البحث العلمي هو الأ�سا�س يف النهو�س باملوؤ�س�سات 
العلمية وتطوير اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س.واأ�ساد كل من الدكتورة �سديفات والدكتور 

امل�ساعيد بدعم اجلامعة واهتمامها بالبحث العلمي واأن هذا التكرمي يدل على 
اهتمام اجلامعة بهما وحافزًا  لهما م�ستقبال لبذل املزيد.
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من اأخبار اجلامعة

باآجلامعة  ال��ك��رام��ة  ي���وم  ب��ذك��رى  الح��ت��ف��ال 

الطلبة  ����س���وؤون  ع��م��ادة  ن��ظ��م��ت 
بجامعة اآل البيت معر�سا واحتفال كبريا مبنا�سبة ذكرى معركة 

امل�سلحة  للقوات  املعنوي  التوجيه  ومديرية  الطلبة  جمل�س  مب�ساركة  الكرامة, 
الأردنية, رعاه رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة.

وا�ستمل املعر�س على �سور معركة الكرامة و�سور البطولة والت�سحيات التي قام بها جنودنا البوا�سل 
بقيادة امللك الراحل احل�سني بن طالل) رحمه اهلل (الذي كان بني جنوده ميدهم بالعزمية والقوة يف معركة 

ال�سرف والكرامة, والتي اأعادت للجندي العربي معنوياته و�سطر بها البوا�سل اأعظم واأروع الت�سحيات. بالإ�سافة 
اإلى �سور �سهداء اجلي�س العربي و�سور القوات امل�سلحة و�سور لآليات العدو املدمرة.

وبني الدكتور �سواقفة خالل جتواله يف املعر�س اأن يوم الكرامة هو يوم فخر وعز للوطن ولالأمة اأجمع, حيث جاءت نتائجها 
م�سرفة على ال�سعيد الع�سكري واملعنوي للجي�س العربي ول�سعوب املنطقة, مبينا اأن الها�سميني �سطروا اأروع الأمثلة يف الفداء 

والت�سحية يف �سبيل ق�سايا الأمة والذود عنها.
وقام رئي�س اجلامعة ونواب رئي�س اجلامعة الدكتور جهاد املجايل والدكتور ها�سم امل�ساعيد والدكتور نا�سر اخلوالدة 

وعميد �سوؤون الطلبة الدكتور خليل حجاج وجمع غفري من اأع�ساء هيئة التدري�س مب�ساركة الطلبة احتفالتهم بهذه 
املنا�سبة من خالل اإقامة الدبكات والأغاين الوطنية التي عربت عن اللتفاف حول القيادة الها�سمية احلكيمة 

جلاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم ورددوا �سعارات الوفاء للقيادة والوطن واأنهم �سيكونون جندا اأوفياء 
للقائد والوطن معربين عن اعتزازهم بهذا اليوم الذي �سطر به اجلي�س الأردين اأروع الأمثلة 

مواجهة  يف  واحدا  �سفا  والوقوف  اللحمة  اأهمية  على  موؤكدين  والوفاء,  الفداء  يف 
الأحداث ليبقى هذا الوطن عزيزا منيعا بقيادته الها�سمية احلكيمة.
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طالبة من جامعة اآل البيت تفوز باملرتبة الأولى
 يف حمور تكنولوجيا املعلومات على م�ستوى اجلامعات 

معر�س للرتاث الفل�سطيني باجلامعة

من اأخبار اجلامعة

ال�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  ك��رم 
طه  فاطمة  الطالبة  �سواقفة  نبيل  الدكتور 
عبد  بن  احل�سني  الأمري  كلية  من  اخلوالدة 
باملرتبة   لفوزها  املعلومات  لتكنولوجيا  اهلل 
الأول�����ى يف حم���ور ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
احلكومية  اململكة  جامعات  م�ستوى  على 
واخل��ا���س��ة, وذل����ك ���س��م��ن م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
الذي  الرابع  الوطني  التكنولوجي  املهرجان 
�سندوق  وب��دع��م  فيالدلفيا  بجامعة  عقد 
والعديد من  للمراأة  الإمنائي  املتحدة  الأمم 

املوؤ�س�سات وال�سركات . 
واأكد الدكتور ال�سواقفة حر�س اجلامعة 
للطلبة  الإبداعية  الطاقات  كافة  دعم  على 
الأ�سا�سية  متطلباتهم  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن 
العلمية  الجن�����ازات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 
وال��ع��م��ل��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ت��ي 
يدر�سونها ومبا يعود بالفائدة على م�سريتهم 
اأن  مو�سحا  اجل��ام��ع��ة,  م��ن  تخرجهم  بعد 
والتميز  ل��الإب��داع  مركزا  اأن�ساأت  اجلامعة 
الذي ي�سعى اإلى ن�سر الوعي مبفاهيم املوهبة 

الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  افتتح 
ال���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل ���س��واق��ف��ة م��ع��ر���س ال����رتاث 
الفل�سطينيون  الطلبة  نظمه  الذي  الفل�سطيني 
الدار�سون يف اجلامعة بالتعاون مع عمادة �سوؤون 

الطلبة .             

وا�ستمل املعر�س على جم�سم قبة ال�سخرة 
الفل�سطينية  وامل��دن  وامل��ع��امل  والآث���ار  امل�سرفة 

والإبداع وثقافة التميز و�سبل رعايتها وت�سجيع 
متهيدا  الإبداعية  طاقاتهم  لإطالق  املبدعني 
ل�سقلها وتنميتها يف خمتلف املجالت, وتوفري 
امل�ستلزمات ال�سرورية لتحويل اأفكار املبدعني 

اإلى م�سروعات قابلة للتنفيذ.  
الدكتور  الطالبة  م�سروع  على  امل�سرف 
حممد علي العكور اأ�سار اإلى اأن هذا امل�سروع 
الذي فازت فيه الطالبة يعد من اأولى امل�ساريع 
الأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  م�ستوى  على  البحثية 
املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  يقع  ال���ذي 
الذكاء  تقنيات  با�ستخدامات  العالقة  ذات 
م�ستخدمي  ع��ل��ى  للت�سهيل  ال���س��ط��ن��اع��ي 

الرتاثية  والأواين  والأزي��اء  واملطرزات  واملالب�س 
واملدن  املخيمات  اأ�سماء  اإلى  بالإ�سافة  املختلفة 
الح��ت��الل  وط����اأة  حت��ت  ال��واق��ع��ة  الفل�سطينية 
التي  وامل��ج��ازر  فل�سطني,  و�سهداء  الإ�سرائيلي, 
اإلى  بالإ�سافة  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  ارتكبت 
ال�سهيد  وخيمة  فل�سطني  ال��زخ��ارف  وخارطة 
العن�سري ور�سومات  الف�سل  جل���دار  و���س��ور 
ال�سعب  م��ع��ان��اة  ت��ب��ني  ك��اري��ك��ات��ريي��ة  ول���وح���ات 

ابرز  بتلخي�س  اللكرتونية  واملواقع  النرتنت 
املوا�سيع البحثية والعلمية التي يرغب الباحث 

الطالع عليها بكل �سهولة وي�سر.
�سعادتها  عن  اخلوالدة  الطالبة  واأعربت 
والذي جاء بدعم من  املحور  بفوزها يف هذا 
ت�سهيالت  م��ن  قدمته  مل��ا  البيت  اآل  جامعة 
وحوافز لت�سجيع الطلبة على موا�سلة تفوقهم 
جم��ال  يف  وخ�سو�سا  اإب��داع��ات��ه��م  وت��ق��دمي 

تكنولوجيا املعلومات. 
وح�سر حفل التكرمي  عميد كلية  الأمري 
املعلومات  لتكنولوجيا  اهلل  عبد  بن  احل�سني 

الدكتور ا�سماعيل عبابنه

�سور  اإلى  بالإ�سافة  غزة  وح�سار  الفل�سطيني 

اجل  من  نا�سلت  التي  الفل�سطينية  للقيادات 

فل�سطني.      

جتواله  خ��الل  ال�سواقفة  واأك���د  الدكتور 

املعار�س  ه��ذه  مثل  اإق��ام��ة  اأه��م��ي��ة  باملعر�س 

والتعريف  فل�سطني  يف  الأهل  مبعاناة  للتعريف 

اإلى  م�سريا  الفل�سطينية  واحل�سارة  بالثقافة 

واهتمام  ال�سعبني  بني  الأخ��وي��ة  العالقة  عمق 

ودعم  الفل�سطينية  بالق�سية  الها�سمية  القيادة 

�سمودهم على اأر�سهم ونيل حقوقهم كاملة.

وح�سر حفل الفتتاح نائب رئي�س اجلامعة 

الطلبة  �سوؤون  وعميد  اخلوالدة  نا�سر  الدكتور 

طلبة  م��ن  غفري  وجمع  حجاج  خليل  ال��دك��ت��ور 

اجلامعة.
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من اأخبار اجلامعة

رئي�س اجلامعة يوؤكد اأهمية التعليم الت�ساركي للطلبة لإبراز مواهبهم 
وقدراتهم ومواكبة متطلبات �سوق العمل

نبيل  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  رئي�س  اأك��د 
التدريب  �سواقفة حر�س اجلامعة على توفري جميع متطلبات 

التعليمية  الربامج  من  لال�ستفادة  اجلامعة  يف  الدار�سني  للطلبة  والتاأهيل 
املقدمة لهم.

الطلبة- مكتب  �سوؤون  تنفذه عمادة  الذي  الت�ساركي  التعليم  م�سروع  افتتاحه  واأ�ساف خالل 
التاأهيل الوظيفي يف �سندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية يف اجلامعة وبالتعاون مع كلية الأمري احل�سني 

للم�ساركة  الطلبة فر�سة  يعطي  والذي  الربنامج   اأهمية هذا  املعلومات يف اجلامعة  لتكنولوجيا  بن عبد اهلل 
للنهو�س مب�ستوى اخلريجني  والت�سالت  املعلومات  لتكنولوجيا  للو�سائل احلديثة  الأمثل  ال�ستخدام  نحو  اجلادة 

ومواكبة متطلبات �سوق العمل.
واأ�سار الدكتور ال�سواقفة اإلى اأن التعليم الت�ساركي اأ�سبح �سرورة ملحة لإي�سال املعلومة بكل �سهولة وي�سر وبعيدا عن 

التلقني ما بني املدر�س والطالب ولتوفري الوقت واجلهد للح�سول على كافة املعلومات ذات ال�سلة مبجال تخ�س�ساتهم, 
اأن تطبيق هذه التجربة من �ساأنها امل�ساهمة يف حت�سني جودة ونوعية التعليم العايل وحتقيق املواءمة بني خمرجات  مبينا 

التعليم واحتياجات �سوق العمل وحت�سني اأ�ساليب التدري�س وتطويرها. 
ما  بدليل  احلا�سوبي  املجال  يف  ملمو�سا  وتطورا  نوعية  نقلة  ت�سهد  اجلامعة  “اإن  قائال  حديثه  ال�سواقفة  الدكتور  وتابع 
ن�ساهده على ار�س الواقع من كفاءات متميزة من خريجي جامعة اآل البيت الذين ا�ستطاعوا اإيجاد فر�س عمل منا�سبة يف 

الأ�سواق املحلية واخلارجية”.
مدير مركز احلا�سوب يف اجلامعة الدكتور حممد املعاين حتدث بدوره عن جتربة التعليم الت�ساركي والأهداف 

املرجوة التي ت�سعى اجلامعة لتحقيقها م�ستقبال من خالل تطبيق التجربة �سمن مادة �سبكات احلا�سوب التي 
تدر�س يف اجلامعة لإتاحة الفر�سة اأمام الطلبة لإبراز مواهبهم وقدراتهم.

وا�ستمع الدكتور �سواقفة وبح�سور نائب الرئي�س الدكتور ها�سم امل�ساعيد وعميد كلية احل�سني 
بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات الدكتور اإ�سماعيل عبابنه, لعدد من الطلبة ملعرفة اآرائهم 

لي�ستطيعوا   بنجاحها  اإعجابهم  الطلبة  اأب��دى  حيث  الت�ساركي,  التعليم  حول 
احل�سول على املعلومة وبا�ستخدام الأجهزة احلا�سوبية املتطورة.
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من اأخبار اجلامعة

رئي�س اجلامعة يلتقي مديري الدوائر الإدارية 
البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  اأك����د 
اأهمية  على  �سواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور 
اإ�سراك جميع اأبناء املجتمع اجلامعي 
للجامعة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��اخل��ط��ط 
وم��ع��رف��ة م��ا اأجن���ز وم��ا يتم اجن��ازه 

والعقبات التي تواجه اجلامعة.
واأ����س���اف خ���الل ل��ق��ائ��ه م��دي��ري 
اأهمية  باجلامعة  الإداري����ة  ال��دوائ��ر 
باجلامعة  للنهو�س  اجلماعي  العمل 
واأن يكون التعامل اأفقي ولي�س عمودي 
لت�سهيل  اليومي  التفاعل  خ��الل  م��ن 
اجلميع  داعيا  فيه,  والإ���س��راع  العمل 
الطلبة  م�سلحة  فيه  ملا  التعاون  اإل��ى 
الر�سمي,  بالعمل  واللتزام  واجلامعة 
و�سرورة امل�ساركة اجلماعية يف اإبداء 
والأفكار  الق��رتاح��ات  وتقدمي  ال��راأي 
ون�سر  ب��ه  والنهو�س  العمل  لتطوير 

روح العمل اجلماعي كاأ�سرة واحدة بني 
والنتماء.  امل�سوؤولية  لتعزيز  املوظفني 
ورك����ز ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإي�������س���ال ���س��ك��وى 
الحتفاظ  وع��دم  موظف  اأي  وتظلمات 
الأ�سول  ح�سب  وتقدميه  ا�ستدعاء  باأي 
ت�سجيع  اإل��ى  بالإ�سافة  عليه,  لالطالع 
وان  العمل.  على  وحتفيزهم  املوظفني 

يتوا�سل املديرون مع املوظفني, و�سرورة 
الإدارية  اجلوانب  خمتلف  بني  التن�سيق 

ملا فيه امل�سلحة العامة.
اإلى �سبط  ال�سواقفة  الدكتور  ودعا   
النفقات واأن يتم و�سع خطة عمل يلتزم 
بها اجلميع وتقييم خطة العمل �سلبا اأو 

اإيجابا.

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  نائب  قال 
الدكتور  الإن�سانية  الكليات  ل�����س��وؤون 
نا�سر اخلوالدة اإن امل�سوؤولية تقع على 
عاتق ع�سو هيئة التدري�س باعتباره من 
العلمية  والعقلية  الطلبة  معارف  يبني 

ت�سليم ال�سهادات للم�ساركني بدورات مركز تطوير 
اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة

وي�ساهم يف تنمية الجتاهات والقيم.
توزيع  حفل  رعايته  خ��الل  واأ���س��اف 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  على  ال�سهادات 
نظمها  خمتلفة  ب��دورات  �ساركوا  الذين 
مركز تطوير اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س 

ال���دورات  ه��ذه  مثل  اأن  اجل��ام��ع��ة  يف 
التعليمية  العملية  تطوير  اإلى  �ستوؤدي 
مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى امل��در���س 

والطالب معا.
اأع�ساء  اأداء  تطوير  مركز  مدير 
التح  زي���اد  ال��دك��ت��ور  ال��ت��دري�����س  هيئة 
اأو���س��ح م��ن ج��ان��ب��ه اأن امل��رك��ز ج��اء 
الهيئة  اأع�ساء  ق��درات  تنمية  بهدف 
م�ستوى  ورفع  اجلامعة  يف  التدري�سية 
ال���ك���ف���اءة ل��دي��ه��م م���ن خ����الل عقد 

الدورات التدريبية املختلفة.

الدكتور  �سلم  الحتفال  نهاية  ويف 
اخلريجني  على  ال�سهادات  اخلوالدة 
يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�����س��اء  م��ن 

اجلامعة. 
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من اأخبار اجلامعة
تخريج دورة يف منهجية الوعظ والإر�شاد يف اجلامعة 

ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة  يف  مت   
ال��وع��ظ  منهجية  يف  دورة  ت��خ��ري��ج 
والإر����س���اد ل��ع��دد م��ن ال��واع��ظ��ات يف 
كلية  نظمتها  والتي  املفرق  حمافظة 
 23 مب�ساركة  اجلامعة  يف  ال�سريعة 
واعظة من مديرية اأوقاف املحافظة.
وت�����س��م��ن��ت ال���������دورة ال��ع��دي��د 

م��ن امل��وا���س��ي��ع يف م��ه��ارات الإل��ق��اء 
النموذجي  والتح�سري  والت�����س��ال, 
الناجح,  الواعظ  و�سفات  للمو�سوع, 
والأ����س���ال���ي���ب احل��ك��ي��م��ة يف ال��وع��ظ 
والإر�����س����اد, واأخ��الق��ي��ات ال��واع��ظ, 

والوعظ املوؤثر.  
وب���ني ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة يف 

اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��زغ��ول 
ال�����س��ه��ادات على  ت��وزي��ع  خ��الل حفل 
امل�ساركات, دور اجلامعة يف موا�سلة 
اإقامة مثل هذه الدورات والتي جاءت 
كافة  مع  بالتوا�سل  ر�سالتها  �سمن 
لتحقيق  املحلية  املجتمعات  اأب��ن��اء 

الغاية من فر�س التاأهيل والتدريب.
ال���رواد   م��ادل��ني  ال�سيدة   واأل��ق��ت 
اأ�سادت  الدورة  خريجات  با�سم  كلمة 
ملا  ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة  ب��ج��ه��ود  فيها 
قدمته من خدمات �ساهمت يف اإجناح 
يف  خرباتها  من  وال�ستفادة  ال��دورة 

جمال الوعظ والإر�ساد.
بتوزيع  ال�سريعة  كلية  عميد  وقام 

ال�سهادات على اخلريجات.

دورة  البيت  اآل  جامعة  يف  اختتم 
للمهارات  خلقية  لتطبيقات  تاأهيلية 
املهنية ذات اأبعاد تنموية, والتي نظمها 
الإ�سالمية  للدرا�سات  العايل  املعهد 
و�سارك فيها )60( طالبا وطالبة من 

ماليزيا, وال�سني, والأردن.
بيان اأهمية  اإل��ى  ال��دورة   وتهدف 
التنموية.  باأبعادها  املهنية  الأخ��الق 
يف  املهنية  الأخ��الق  خ�سائ�س  وبيان 
اللتزام  من  ن�ستفيد  وماذا  الإ�سالم, 
الأخالقي  الوعي  واأهمية  الأخالقي. 
املهني وما يرتتب عليه من اأثار متعددة 
وال�سوابط  املهنية,  اجل��وان��ب  على 
باأبعادها  املهنة  لأخالقيات  ال�سرعية 
وماذا  اإ�سالمي.  منظور  من  التنموية 

دورة تاأهيلية لتطبيقات خلقية للمهارات املهنية يف اجلامعة 
ي��رتت��ب ع��ل��ى ال���س��ت��ع��داد الأخ��الق��ي 

املهني.
وق������ام ع��م��ي��د امل���ع���ه���د ال���ع���ايل 
ل��ل��درا���س��ات الإ���س��الم��ي��ة الأ���س��ت��اذ 

ال��دك��ت��ور حم��م��د ���س��م��ريان ب��ت��وزي��ع 
بح�سور  اخلريجني,  على  ال�سهادات 
رواحنه  علي  الدكتور  العميد  نائب 

والدكتور ة جمانه �سذيفات.
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من اأخبار اجلامعة
ت�شنيع العديد من املنابر مل�شاجد حمافظة املفرق يف اجلامعة 

البيت  اآل  جامعة  �سيا�سة  �سمن 
بالنفتاح على املجتمع املحلي وتقدمي 
اخلدمات املميزة له, قامت اجلامعة 
بت�سنيع العديد من املنابر للم�ساجد 

يف خمتلف مناطق حمافظة املفرق.
وتاأتي هذه اخلطوات �سمن توجه 

رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �سواقفة 
تكون  واأن  املحلي,  املجتمع  لتطوير 
فكري  وعطاء  اإ�سعاع  مركز  اجلامعة 
وث��ق��ايف واج��ت��م��اع��ي وت��ن��م��وي داخ��ل 
القريب,  واملجتمع  املفرق  حمافظة 
اأم  مل�سجد  منرب  ت�سليم  ج��رى  حيث 

القطني بح�سور عميد كلية ال�سريعة 
الدكتور حممد الزغول ومدير دائرة 
كنعان  ب�����س��ام  امل��ه��ن��د���س  ال�����س��ي��ان��ة 
ورئ��ي�����س جل��ن��ة اإع���م���ار م�����س��ج��د اأم 
وعدد  املعرعر  �سامل  حممد  القطني 

من املهتمني.
ومم���ا ي��ج��در الإ����س���ارة اإل��ي��ه اأن 
اجلهود  من  بالعديد  تقوم  اجلامعة 
يف  املحلي  املجتمع  خلدمة  احلثيثة 
جمال عقد الدورات التدريبية واإقامة 
امل�سرتكة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الن�ساطات 
وتقدمي الدرا�سات والأبحاث للنهو�س 

باملجتمعات املحلية.
التي  املعرعر هذه اخلطوة  وثمن 
خلدمة  البيت  اآل  جامعة  بها  تقوم 

بيوت اهلل واملجتمع املحلي.   

ق���دم���ت اأم���ان���ة ع���م���ان ال��ك��ربى 
اأ�سجار نخيل الزينة هدية  عددا من 
التعاون  اإط��ار  يف  البيت  اآل  جلامعة 
لتجميل مدخل  وذلك  بني اجلانبني, 
مدينة  ب���اجت���اه  اجل���دي���د  اجل��ام��ع��ة 

املفرق.

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ��ن  وث��مَّ  
لإظهار  الإه���داء  ه��ذا  �سواقفة  نبيل 
اجلامعة,  مل��دخ��ل  اجل��م��ايل  املنظر 
الكربى  عمان  اأمانة  بجهود  م�سيدا 
يف جتميل العديد من املواقع يف بلدنا 

الغايل.

اأمانة عمان الكربى تهدي اجلامعة عددا من اأ�شجار نخيل الزينة
واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ���س��واق��ف��ة اإل���ى 
البيئة  لتجميل  ت�سعى  اجلامعة  اأن 
الداخلية واخلارجية للحرم اجلامعي 
وعمل العديد من ال�ساحات اخل�سراء 

لتوفري الأجواء املالئمة للطلبة.
وياأتي هذا الدعم من اأمانة عمان 
ودائ��رة  الهند�سة  كلية  م��ن  بتن�سيق 
الزراعة واملياه والري باجلامعة.      
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موؤمترات
برعاية دولة رئي�س الوزراء 

مبتكرة  �شيغ  ح��ول  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  فعاليات 
ل��ل��ت��م��وي��ل امل�����ش��ريف الإ����ش���ام���ي ب��اجل��ام��ع��ة

اأب��و حمور  الدكتور  املالية  وزي��ر  واأك��د 
على اأن الأردن  ميتلك جتربة غنية يف 
�سدر  فقد  الإ�سالمي,  التمويل  جمال 
يف  الأردين  الإ�سالمي  البنك  قانون 
1978, كما �سدر قانون �سندات  عام 
فتح  وق��د   ,1981 ع��ام  يف  املقار�سة 
اأم��ام  وا�سعًا  املجال  الأخ��ري  القانون 
فكرة اإ�سدار ال�سكوك, اإل انه مل يتم 
ا�ستغالل هذه الفرتة ب�سكل مالئم من 
قبل اجلهات احلكومية, وحاليًا يعمل 
اإ�سالمية  م�سارف  اأربعة  اململكة  يف 
ي��ب��ل��غ اإج���م���ايل م��وج��ودات��ه��ا ح���وايل 
م��وج��ودات  اإج��م��ايل  م��ن   )%12,3(
على  وت�ستحوذ  امل�����س��ريف,  اجل��ه��از 
)17%( من اإجمايل الئتمان املمنوح, 
وحوايل )14,1%( من اإجمايل ودائع 
البنك  ي��األ��و  ول  امل�����س��ريف,  اجل��ه��از 
وحتديث  تطوير  يف  ج��ه��دًا  امل��رك��زي 

ال�سناعة امل�سرفية الإ�سالمية. 
واأ���س��ار ال��دك��ت��ور اأب���و ح��م��ور  اإل���ى اأن 
ملو�سوع  خا�سة  اأهمية  اأولت  احلكومة 

مندوبا عن دولة رئي�س 

ال������زراء اف��ت��ت��ح وزي��ر 

الدكت�ر  معايل  املالية 

حم���م���د اأب�������� ح��م���ر 

فعاليات امل�ؤمتر الدويل 

ح�����ل ���س��ي��غ م��ب��ت��ك��رة 

ل��ل��ت��م���ي��ل امل�������س���ريف 

الإ�سامي والذي نظمه 

املعهد العايل للدرا�سات 

جامعة  يف  الإ�سامية 

مب�����س��ارك��ة  ال��ب��ي��ت  اآل 

عدد من الدول العربية 

والإ�سامية

اإح��دى  كونها  الإ�سالمية  ال�سكوك 
من  ال���س��ت��ف��ادة  تتيح  ال��ت��ي  الأدوات 
ال�����س��ي��ول��ة امل��ت��وف��رة ل���دى امل�����س��ارف 
امل�ساريع  متويل  لغايات  الإ�سالمية 
هام  دور  لل�سكوك  اأن  كما  املختلفة, 
اخلا�س  القطاع  م�ساركة  تعزيز  يف 
لذلك  الق��ت�����س��ادي��ة,  الأن�����س��ط��ة  يف 
اآلية  لدرا�سة  جلنة  ت�سكيل  جاء  فقد 
برئا�سة  الإ�سالمية  ال�سكوك  اإ�سدار 
واملقد�سات  وال�سوؤون  الأوق��اف  وزي��ر 
من  الآل��ي��ة  ه��ذه  لدرا�سة  الإ�سالمية 
والفنية  امل��ال��ي��ة  ج��وان��ب��ه��ا  خم��ت��ل��ف 
املنا�سبة  الأطر  ولتحديد  والقانونية, 
ال�سريعة  اأح���ك���ام  م���ع  وامل��ن�����س��ج��م��ة 
الإ���س��الم��ي��ة ال���غ���راء وال��ت�����س��ري��ع��ات 
انتهت  وق��د  العالقة,  ذات  الأردن��ي��ة 
م�سروع  م�سودة  �سياغة  من  اللجنة 
الإ�سالمية  ال�سكوك  لإ�سدار  قانون 
من  ���س��واًء  ال�سكوك  اإ���س��دار  يتيح 
العاملة  ال�سركات  اأو  احلكومة  قبل 
القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف 
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موؤمترات
ال�سريعة  مع  املن�سجمة  لل�سروط  وفقًا 
الغراء ومع اأدوات التمويل الإ�سالمي, 
اإ���س��دار  ���س��رورة  على  التاأكيد  ولعل 
الإ�سالمية  بال�سكوك  يتعلق  قانون 
الت�سريعي  الإط���ار  اأهمية  م��ن  ي��اأت��ي 
العمليات  ي��ن��ظ��م  ال����ذي  وال��ق��ان��وين 
املالية, بحيث ت�سبح ال�سكوك اإحدى 
يف  وقانونيًا  �سرعيًا  املعتمدة  ال�سيغ 
اململكة لتوفري التمويل الالزمة لتنفيذ 

امل�ساريع الإنتاجية.
نبيل  الدكتور  البيت  اآل  رئي�س جامعة 
�سواقفة قال: اإن امل�سارف الإ�سالمية 
ثالثني  م��ن  اأك���ر  منذ  عملها  ب���داأت 
املدة  ه��ذه  خ��الل  حققت  وق��د  عاما, 
حجم  قدر  حيث  ملحوظة,  اجن��ازات 
يزيد  مب��ا  ال�سناعة  ل��ه��ذه  الأم����وال 
اأكر  اإل��ى   2008 ع��ام  مليار  ع��ن820 
 .2010 تريليون دولر خالل عام  من 
الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  ونالت 
�سهرة على امل�ستوى الإقليمي والعاملي 
اأثناء الأزمة املالية العاملية يف ال�سنتني 
عام  خ��الل  حققت  حيث  املا�سيتني, 
جعل  مم���ا   %28 من���و  م��ع��دل   2009
يف  املخت�سني  اخل����رباء  م��ن  ال��ك��ث��ري 
جميع اأنحاء العامل املناداة بال�ستعانة 
كنموذج  الإ�سالمي  امل�سريف  بالنهج 

لعدم تكرار ما حدث يف الأزمة .
بع�س  اأن  ال�سواقفة  ال��دك��ت��ور  وب��ني 
امل�����س��ارف الإ���س��الم��ي��ة ق��د ت��اأث��رت 

بالأزمة املالية ب�سورة مبا�سرة اأو غري 
اأن امل�سارف التي كانت  اإل  مبا�سرة, 
ال�سريعة  مقا�سد  حتقيق  اإل��ى  اأق��رب 
الأبعد  كانت  التطبيق,  يف  الإ�سالمية 

عن التاأثر املبا�سر من الأزمة.
امل�سارف  اأن  ال�سواقفة  الدكتور  واأكد 
العديد من  تواجه  تزال  الإ�سالمية ل 
انت�سارها  من  تعيق  والتي  التحديات, 
اإقليميا وعامليا, وهنا ياأتي دور اخلرباء 
يف جمال القت�ساد الإ�سالمي وعلماء 
الفقه الإ�سالمي والقانون يف مراجعة 
وال�سلبيات  لاليجابيات  جادة  علمية 
ل���و����س���ع خ��ط��ة  يف ه�����ذه امل�������س���رية, 
النظام  لبناء  وعملية  اإ�سرتاتيجية 
متكامل  ب�����س��ك��ل  الإ����س���الم���ي  امل����ايل 
العمل  يتطلب  وال��ذي  للتطبيق,  قابل 
املالية  الأدوات  وتطوير  ابتكار  على 
العودة  اأي�سا  يتطلب  ورمبا  املنا�سبة, 
قامت  التي  احلقيقية  الفل�سفة  اإل��ى 
بدايًة,  الإ�سالمية  امل�سارف  عليها 
وخا�سة يف جانب القيم الأخالقية يف 

القت�ساد الإ�سالمي.
رئ��ي�����س امل��ع��ه��د ال���ع���ايل ل��ل��درا���س��ات 
�سمريان  حممد  الدكتور  الإ�سالمية 
اأو����س���ح م���ن ج��ان��ب��ه ان امل�����س��ارف 
الإ����س���الم���ي���ة ت��ع��د ال���ب���ذرة ال��ط��ي��ب��ة 
لالقت�ساد الإ�سالمي اإذا روعيت فيها 
املحكمة  والقيود  ال�سرعية  ال�سوابط 
الكتاب  يف  ورد  مل��ا  الأم��ث��ل  للتطبيق 

الرقابة  بهيئة  ذلك  ويتحقق  وال�سنة 
الإ�سالمية  امل�����س��ارف  يف  ال�سرعية 
التي يجب اأن تكون م�ستقلة يف تنفيذ 
اإدارة  ملجل�س  تخ�سع  ول  ال�سرع  حكم 
ودي��دن��ه��ا يف ذل��ك تطبيق  امل�����س��رف 
�سرع اهلل يف الأر�س وخدمة الإ�سالم 

وامل�سلمني.

واأل��ق��ى ال��دك��ت��ور احل���اج ال��دو���س من 
امل�����س��ارك��ني تطرق  ك��ل��م��ة  ال�����س��ودان 
اأه��م��ي��ة ان��ع��ق��اد م��ث��ل ه��ذه  اإل���ى  فيها 
نحو  الهادفة  الإ�سالمية  امل��وؤمت��رات 
متويل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
بالفائدة  تعود  اأن  �ساأنها  من  والتي 
العربية  ال��ب��ل��دان  ا���س��ت��ث��م��ارات  على 

والإ�سالمية.

وح�سر فعاليات املوؤمتر رئي�س جمل�س 
اأمناء اجلامعة معايل الدكتور حممد 
حمدان, ومعايل الدكتور عبد ال�سالم 
ال�سابق,   الأوق�����اف  وزي���ر  ال��ع��ب��ادي 
الدكتور جهاد  رئي�س اجلامعة  ونواب 
امل�ساعيد  ها�سم  والدكتور  املجايل 
وع��دد  اخل���وال���دة,  نا�سر  وال��دك��ت��ور 
م���ن امل�����س��ارك��ني وم���دي���ري ال��ب��ن��وك 
للموؤمتر  وال��داع��م��ني  وامل��خ��ت�����س��ني 
وخرج بالعديد من التو�سيات الهامة 
لتطوير العمل امل�سريف وفق ال�سريعة 

الإ�سالمية .
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اإف������ت������ت������اح ف����ع����ال����ي����ات امل�����وؤمت�����ر 
ال��ث��اين ال�����دويل  الأردين  ال��ف��ران��ك��وف��وين 
ب���ع���ن���وان: ت��ل��ق��ي األ�����ف ل��ي��ل��ة ول��ي��ل��ة يف 
باجلامعة عامليا  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ح��ق��ول 

البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  اف��ت��ت��ح 
الأُ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة فعاليات 
تلقي  بعنوان:  الثاين  ال��دويل  املوؤمتر 
األ����ف ل��ي��ل��ة ول��ي��ل��ة يف ح��ق��ول ال��ع��ل��وم 
كلية  نظمته  وال��ذي  عامليا,  الإن�سانية 
الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة 
الفرن�سية  ال�����س��ف��ارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
التابع  العلمي  البحث  دعم  و�سندوق 
ل������وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 
اجلامعي  واملكتب  الأردن��ي��ة,  العلمي 

للفرانكوفونية .

وق���ال رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
اأفرزت  العربية  العقلية  اإن  ال�سواقفة: 
ملونة  األوانًا  احل�سارية  م�سريتها  يف 
ال��ذي  وال��ث��ق��ايف  العلمي  الإب����داع  م��ن 

انتقل عرب قناطر التوا�سل احل�سارينّ 
على  احلية,  ال�سعوب  من  العديد  اإلى 
مواطنها,  وتباعد  اأق��ط��اره��ا  تباين 
العربية  الإب��داع��ي��ة  الأع��م��ال  ون��ال��ت 
احرتام الغرب وتقديره, وكافئ الغرُب 
ال�ست�سراقية  الطاقات  بتوجيه  ذلك 
والهتمام  الأعمال  هذه  درا�سة  نحو 
بن�سرها على النا�س, واإجراء البحوث 
القبيل,  ه��ذا  وم��ن  حولها.  النقدية 
وليلة«  ليلة  »األف  باأثر  الغربيون  اهتمَّ 
ورف��ع��وه  ن��وع��ه,  م��ن  ف��ري��دًا  اهتمامًا 
وقاموا  العاملية,  الآداب  م�ستوى  اإل��ى 
منذ  القومية  لغاتهم  اإل��ى  برتجمته 
اأوائل القرن الثامن ع�سر, وطبعوه يف 
ع�سر,  التا�سع  القرن  مطلع  يف  الهند 

ُبلدانهم,  يف  انت�ساره  على  و�سجعوا 
من  لكثري  اإلهام  م�سدر  اأ�سبح  حتى 
الكتاب والفنانني واملبدعني على مدار 
اإل��ى  زال���وا  وم��ا  الأخ��ريي��ن,  القرنيني 
الن�س  هذا  اإل��ى  ينظرون  هذا  يومنا 
الأع��م��ال  م��ن  اأن���ه  ع��ل��ى  الق�س�سي 
ب�سحرها  تغمرهم  ال��ت��ي  العظيمة 

وخلودها ودميومتها التي ل تن�سب.

والعلوم  الآداب  كلية  عميد  وق��ال 
الدروبي:  حممد  الدكتور  الإن�سانية 
هذا  اجلامعة  يف  املوؤمتر  انعقاد  ياأتي 
الباحثني  اأم���ام  ثمينًة  فر�سًة  ال��ع��ام 
م���ن خمتلف  واملُ��ه��ت��م��ني,  ���ق���اد  وال���نُّ
الأقطار , يف �سبيل مد ُج�سور جديدة 
بني  احل�����س��ارينّ  التوا�سل  ِمعمار  يف 

موؤمترات
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متانة  وت��اأك��ي��د  وال���غ���رب,  ال�����س��رق 
��ة ب���ني الأُم�����م  ال����رواب����ط ال��ث��ق��اف��ينّ
عوب يف هذا العامل  على امتداِد  وال�سُّ

ُرقعة كونه الف�سيح.

وان�سجامًا مع اأهداف اجلامعة يف 
 , الإ�سالمينّ الثقايفنّ  باملُنجز  التعريف 
رفد  يف  للعرب  احل�����س��ارينّ  وال����دور 
اأوا�سر  وتعزيز  الإن�سانينّة,  املعرفة 
التوا�سل مع الآخر, جاء اختيار كتاب 
للموؤمتر  مو�سوعًا  وليلة«  ليلة  »األ��ف 
ول�سينّما  ُموفقًا,  اختيارًا  العام,  هذا 
العربينّ  ال�سردي  الأثر  �سهرة هذا  اأن 
جتاوزت ُحدوَد الزمان واملكان, حتى 
خ��ال��دًا,  عامليًا  ثقافيًا  اأث���رًا  اأ�سحى 
��ة  ا���س��ت��ه��وى رغ���ب���َة الأُم�����م ال�����س��رق��ينّ
لفتًا,  اإقباًل  عليه  فاأقبلوا  والغربينّة, 
وا���س��ت��ل��ه��م��وا ح��ك��اي��ات��ه, واق��ت��ب�����س��وا 
اأقا�سي�سه, وجالوا ُمتاأثرين بطاقاته 
�سعرًا  وُفنونهم  اآداب��ه��م  يف  الفنينّة 
ورواي�����ًة وق�����س��ًة ل��ل��ك��ب��ار والأط���ف���ال 
وغناًء  ومو�سيقى  و�سينما  وم�سرحًا 
اإلى  متحركًة  ��ورًا  و���سُ ونحتًا  ور�سمًا 

غري ذلك.     

م���ق���رر امل���وؤمت���ر ال���دك���ت���ور وائ���ل 
اآل  جامعة  تت�سرف  ق���ال:  الرب�سي 
العلمي  للبحث  داع��م��ة  اأول  ال��ب��ي��ت 
الأردن��ي��ة  اململكة  يف  ال��ف��ران��ك��ف��وين 
اليوم متمنية  اأن ت�ستقبلكم  الها�سمية 
حوار  يف  الرائع  اللقاء  هذا  يثمر  اأن 
احل�سارات ثمارا تغني �سعورنا وتغذي 
وعينا. اإنَّ  لقاءنا يقع يف مدينة املفرق 
العربية  باللغة  ا�سمها  يعني  وال��ت��ي 
احل���وار  ت��ب��ادل  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  ملتقى 
لل�سداقة  وي��دع��و  ال��ع��امل��ي  ال��ث��ق��ايف 
به  ن���ادى  مل��ا  تعبريا  ج��اء  والت�سامح 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف ر�سالة 
يكون  اأن  اللقاء  ه��ذا  نية  اإنَّ  عمان. 
جت�سيدا حيا لعامل متعدد اجلن�سيات 
والثقافات كما هو حال عامل حكايات 

األف ليلة وليلة.

يربي  كرمية  الدكتورة  واأل��ق��ت 
من جامعة امللك احل�سن الثاين من 
املغرب  يف  البي�ساء  ال���دار  مدينة 
جامعة  اهتمام  فيها  �سكرت  كلمة 
اآل البيت باألف ليلية وليلة وبالثقافة 
الأجنا�س  و�سعيها لجتماع  العربية, 

والتوا�سل  الآخ���ر  على  والن��ف��ت��اح 
وليلة عمل  ليلة  األف  اأن  معه, مبينة 
فح�سب  للعرب  لي�س  عظيم  اإن�ساين 

ولكن لالإن�سانية جمعاء.

وت�����س��م��ن امل���وؤمت���ر ع����دة حم���اور 

الآداب  يف  وليلة  ليلة  األف  تلقي  حول 

العاملية والفنون اجلميلة, والأدب من 

الجتماعي,  النوع  )اجلندر(  منظور 

امل�سورة,  والق�س�س  الأطفال  واأدب 

والنحت  واملو�سيقى  والر�سم  وامل�سرح 

واأف��الم  املتلفزة  والأف���الم  وال�سينما 

األ��ف  وترجمات  املتحركة,  الر�سوم 

ليلة وليلة: تقومي ونقد, وحكايات األف 

القراءة  نظريات  وليلة يف �سوء  ليلية 

والتلقي والتاأويل, وحكايات األف ليلية 

 , واإن�����س��اين  نف�سي  منظور  م��ن  وليلة 

اآفاق جديدة  وليلة:  ليلية  األف  ومنابع 

العربي يف  املجتمع  وروؤي��ة  وال��غ��رب,  

مراآة األف ليلية وليلة.

موؤمترات
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موؤمترات

املوؤمتر الطابي الأول
 لل�شامة املرورية لطلبة اجلامعة

اجلامعة  رئي�س  ع��ن  م��ن��دوب��ا   
رعى الدكتور نا�سر اخلوالدة نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون 

املرورية لطلبة  لل�سالمة  الأول  املوؤمتر الطالبي  افتتاح  الإن�سانية  الكليات 
اجلامعة بح�سور العميد فوزان العبادي مدير اإقليم ال�سمال والعميد غازي ال�سمور 

مدير املعهد املروري وقال الدكتور اخلوالدة اإن الأردن وبف�سل القيادة الها�سمية الفذة وجهود 
مديرية الأمن العام واجلهات امل�سوؤولة عن املرور يحاول جاهدا احلر�س على �سالمة املجتمع و�سبابه 

من خالل رفع م�ستوى كفاءة العاملني يف جمال املرور ون�سر الوعي املروري يف كافة الو�سائل املكتوبة واملرئية 
للتحذير من خطر هذه احلوادث.

واأ�ساف اأن اأهم الق�سايا املتعلقة بال�سالمة املرورية يف الأردن �سرورة مواكبة الت�سريعات املرورية خا�سة التي 
رافقت التطورات القت�سادية والجتماعية والتكنولوجيا املرورية. ودعا اإلى �سرورة تكاتف اجلهود مع خمتلف اجلهات 

من اجل حتقيق الفائدة املرجوة وال�ستمرار يف تنفيذ الربامج ذات ال�سلة بالتوعية املرورية.
 من جانبه قال العميد فوزان العبادي مدير اإقليم ال�سمال اإن احلوادث املرورية وان كانت هما وطنيا كبريا وهاج�سا 
يوؤرق جميع �سرائح املجتمع الأردين اإل انه ميكن مقاومتها بالإرادة والعزمية املقرونة بالنتماء ال�سادق لهذا البلد الطيب.
 واأ�سار اإلى اأن حوادث املرور باتت من اأقوى الأمرا�س التي تودي بحياة الكثريين من اأبنائنا فهي تهدد امن و�سالمة 

املجتمع الأردين باأكمله نظرا ملا تخلفه من اأثار ماأ�ساوية واجتماعية تعود على الوطن والتنمية باأ�سرار فادحة.
 مدير املعهد املروري العميد غازي ال�سمور قال اإن الأردن يعاين كغرية من دول العامل من م�سكلة حوادث املرور 

وما ينجم عنها من حوادث وخيمة يذهب �سحيتها املئات من الأبرياء وكذلك الآلف من اجلرحى التي قد ت�سل 
140 األف حادث �سري نتج  2010 اإلى وقوع حوايل  اإ�سابة بع�سهم اإلى الإعاقة وت�سري الإح�سائيات يف عام 

عنها وفاة 670 �سخ�س واإ�سابة 17403بجروح اإل انه وعلى الرغم من ذلك وقيا�سا بعام 2007 �سنة 
معدل  وكذلك   %33 بن�سبة  الوفيات  انخف�ست  فقد  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  تنفيذ  يف  الأ�سا�س 

خطورتها 24% حتى اأ�سبحنا بحمد اهلل وبف�سل التوجيهات امللكية يف م�ساف الدول 
الأكر تقدما يف جمال مكافحة هذه امل�سكلة.

وح�سر الفتتاح عميد �سوؤون الطلبة الدكتور خليل احلجاج 
وجمع غفري من الطلبة باجلامعة.
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ندوة ح�ل ال�سيخ ن�ر الدين ال�ساملي باجلامعة
 بالتع�اون م��ع م�كتب الإفتاء  الُعماين و�سفارة �سلطنة ُعمان

ندوات وحما�رشات علمية

ن��ظ��م��ت وح����دة ال���درا����س���ات 
البيت  اآل  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ُع��م��ان��ي��ة 
الدين  نور  “ال�سيخ  بعنوان  ندوة 
ال�����س��امل��ي )1286-1332ه����������/ 
اج��ت��ه��ادات��ه  1869-1913م(: 
ال��ف��ق��ه��ي��ة وج����ه����وده ال��ف��ك��ري��ة 
رئي�س  افتتحها  والإ�سالحية” 
نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة 
الأولى  باملئوية  احتفاًء  �سواقفة, 

على رحيله.

اإننا  ال�سواقفة:  الدكتور  وقال 
تنظيم مثل هذه  �سعداء جدا يف 
اأر���س  على  العمانية  الفعاليات 
وحدة  باأن�سطة  وفخورون  الأردن 
الدرا�سات العمانية يف جامعة اآل 
البيت والتي تعد ترجمة حقيقية 
بني  والرا�سخة  الطيبة  للعالقات 
البلدين الأردن وال�سلطنة ال�سيخ 
الأمني  ال�سيابي  �سعود  بن  اأحمد 

�سلطنة  يف  الإف���ت���اء  ملكتب  ال��ع��ام 
عمان, األقى كلمة قال فيها: ل ريب 
الدين  ن��ور  الإم���ام  ب��ه  املحتفى  اأن 
كان  ال�ساملي  حميد  ب��ن  اهلل  عبد 
ملا  العماين  التاريخ  يف  نوعية  نقلة 
كان له من جهود علمية واإ�سالحية 
يف  تتجلى  و�سيا�سية  واجتماعية 
الذين  ت��الم��ي��ذه  الأول  م�����س��اري��ن, 
اأداء  وا�سلوا  اأجالء  اأ�سبحوا علماء 
الر�سالة ونهجوا النهج و�ساروا على 
موؤلفاته  الثاين,  امل�سار  اأما  الدرب. 
ال��ق��ي��م��ة وامل���ت���ع���ددة م��دي��ر وح���دة 
عليان  الدكتور  الُعمانية  الدرا�سات 
اجلالودي قال : ياأتي هذا الن�ساط يف 
�سياق النهج الذي اختطته الوحدة, 
وف�سلهم  ُع��م��ان,  بعلماء  للتعريف 
الإ�سالمية  العربية  احل�����س��ارة  يف 
عمومًا  الإن�ساين  والفكر  خ�سو�سًا 
ال��دروب��ي  حممد  الدكتور  واأل��ق��ى   ,

فيها:  ق��ال  امل�ساركني  با�سم  كلمة 
ُدنّ الإن�سان العماين مثال حيا على  ُيَعَ
ال�سمود والتما�سك والنتماء, وكان 
اأملعيته  على  �ساهدا  العلمي  اإنتاجه 
ال��ف��ك��ري��ة واأ���س��ال��ت��ه احل�����س��اري��ة, 
برجالتها  تعتد  اأن  عمان  حق  ومن 
العظماء وان توجه الطاقات العلمية 
والتعريف  بهم  للعناية  والبحثية 
والإن�سانية.  العلمية  باجنازاتهم 
وت�سمنت الندوة عدة حماور منها, 
وم�سلحًا,  مفكرًا  ال�ساملي  ال�سيخ 
وال�سيخ  فقيهًا,  ال�ساملي  وال�سيخ 
ال�ساملي  وال�سيخ  اأ�سوليًا,  ال�ساملي 
لغويًا,  ال�ساملي  وال�سيخ  م��وؤرخ��ًا, 
والبعد  م��رب��ي��ًا,  ال�ساملي  وال�سيخ 
ال�ساملي,  ال�سيخ  اأراجيز  يف  الأدب��ي 
ال�سرعية.  العلوم  ن�سر  يف  واأث���ره 
ال�ساملي  ال�سيخ  اآث���ار  اإل��ى  اإ���س��اف��ة 
امل��خ��ط��وط��ة وامل��ن�����س��ورة, وج��ه��ود 

الباحثني  يف حتقيقها ون�سرها.
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ندوات وحما�رشات علمية

ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون 
نا�سر  ال��دك��ت��ور  الإن�سانية  الكليات 
اخلوالدة اأكد اأهمية هذه الندوة التي 
يحقق  الذي  القانون  اأهمية  من  تنبع 
املا�سة  واحلاجة  املجتمع  يف  العدالة 
العادلة,  املحاكمة  �سمانات  لتطبيق 
مبينا اهتمام اجلامعة باطالع الطلبة 
يتعلق  فيما  امل�ستجدات  ك��اف��ة  على 

بالوطن والعامل. 
زيتون  �سمرية  املحامية  وق��دم��ت 
من ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات 
اإميانًا  ياأتي  ال��ذي  بامل�سروع  تعريفًا 
يف  احل��ق  ب��اأن  القانونية  ال�سبكة  من 
منظومة  من  ج��زء  العادلة  املحاكمة 
ح���ق���وق الإن�������س���ان واأح�����د الأع���م���دة 
ت�سكل  كما  القانون  لدولة  الأ�سا�سية 
مت  حال  يف  العادلة  املحاكمة  معايري 
اللتزام بها اأحد اأهم ال�سمانات التي 
توؤدي اإلى حماية الإن�سان من التمييز 

والعتداء على اإن�سانيته وكرامته.
وحت��دث اأ���س��ت��اذ ال��ق��ان��ون ال��دويل 

ندوة حول �شمانات املحاكمة العادلة باجلامعة 
يف  ال��ق��ان���ن  كلية  نظمت 
ن��دوة  البيت  اآل  جامعة 
املحاكمة  “�سمانات  ح�ل 
“بالتعاون  ال���ع���ادل���ة 
القان�نية  ال�سبكة  م��ع 
اإطار  العربيات يف  للن�ساء 
“تعزيز  م�سروع  تنفيذ 
����س���م���ان���ات امل��ح��اك��م��ة 
.“ الأردن  يف  ال��ع��ادل��ة 

جامعة  م��ن  املو�سى  حممد  ال��دك��ت��ور 
ال��ع��ل��وم الإ���س��الم��ي��ة ع���ن م��ف��ردات 
الدويل  القانون  يف  العادلة  املحاكمة 
وجم���م���وع���ة الأح�����ك�����ام ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وال�����س��م��ان��ات وامل��ع��اي��ري ال��ت��ي يجب 
اإل��ى  وت��ط��رق  املحاكمة  يف  تطبيقها 
واتفاقيات  العادلة  املحاكمة  م�سادر 
جمموعة  اإلى  م�سريًا  الإن�سان  حقوق 
ت�سمن  التي  الدولية  التفاقيات  من 
الأردن  يف  ال��ع��ادل��ة  امل��ح��اك��م��ة  ح��ق 
واتفاقية  الطفل  حقوق  اتفاقية  مثل 
الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد 

املراأة .
رام���ي ح�سوة  ال��ق��ا���س��ي  وت��ن��اول 
دور  الأردين  الق�سائي  املجل�س  م��ن 
حماكمة  �سمان  يف  الأردين  القا�سي 
ا���س��ت��ق��الل  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دًا  ع���ادل���ة 
الأ�سا�سية  املبادئ  اأه��م  من  الق�ساء 
للح�سول على حماكمة عادلة م�سريًا 
والت�سريعات  القانونية  الن�سو�س  اإلى 
الوطنية التي ت�سمن ذلك وحتدث عن 

نظام التفتي�س الق�سائي التابع لوزارة 
عمل  م��راق��ب��ة  ي�سمن  ال���ذي  ال��ع��دل 

الق�ساة وحما�سبتهم .
الدكتورة عبري دبابنة من اجلامعة 
الأردن���ي���ة حت��دث��ت ع��ن امل��ح��اك��م��ات 
احل�������س���ا����س���ة ل���ل���ن���وع الج���ت���م���اع���ي 
العامة  الآداب  ومنها  و�سماناتها 
ال�ستثناء  اإل��ى  اللجوء  يف  والتو�سع 
تطوير  واإمكانية  احلماية  يوفر  الذي 
احل�سا�سة  املحاكمات  يف  التقنيات 
وخ��ا���س��ة ق�����س��اء الأح�����داث وج��رائ��م 
اأن��ن��ا بحاجة  اإل���ى  ال�����س��رف م�����س��ريًة 
يف  ال��ق�����س��اة  اإل��ي��ه��ا  ي�ستند  ل��ث��واب��ت 
للنوع  حماكماتهم للق�سايا احل�سا�سة 

الجتماعي .
ويف نهاية الندوة التي اأدارها عميد 
الدكتور  اجلامعة  يف  ال��ق��ان��ون  كلية 
حول  مو�سع  حوار  دار  احل�سبان  عيد 

�سمانات املحاكمة العادلة.
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ندوات وحما�رشات علمية

نظم معهد بيت احلكمة يف جامعة 
اآل البيت ندوة حول ال�سراكة الأوروبية 
العايل  التعليم  خم��رج��ات  وحت�سني 
معايل  من  كل  فيها  �سارك  الأردن  يف 
زع��ب��الوي  ع�سام  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
الهيجا  اأب��و  اأحمد  الدكتور  والأ�ستاذ 
من الربنامج اخلا�س بالتعليم العايل 
وم�ساعد  الوطني(  متبو�س  )برنامج 
العايل  التعليم  ل���وزارة  ال��ع��ام  الأم���ني 

املهند�س منذر البطاينة.
وق���دم م��ع��ايل الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
�سمات  عن  �سرحا  زع��ب��الوي  ع�سام 
اخلريج الذي نريد يف �سوء ال�سيا�سات 
مثل  ال��ع��ايل  التعليم  لتطوير  العامة 
التجربة  م�ستعر�سا  واملهارة,  الكفاءة 
تطوير  يف  منها  وال�ستفادة  الأوروبية 
ان هناك دواعيًا  العايل حيث  التعليم 
للتعليم  م��وؤ���س��رات  وه��ن��اك  للتغيري 
القت�سادي  ال��ت��ح��ول  ومنها  ال��ع��ايل 
املعريف يف تطوير التعليم العايل, وهو 
تاأهيل الطلبة �سمن القت�ساد املعريف 
املعرفة.  على  مبني  القت�ساد  وان 
باأن عدد الطلبة يف الأردن يبلغ  مبينا 
وهي  اجلامعات  يف  طالب  مليون  ربع 
ال�سكان  – 5% من جمموع  ن�سبة 4,5 
الوطن  يف  الن�سب  ت��ف��وق  ن�سبة  وه��ي 
الأردن  يجعل  وه��ذا  واأوروب����ا  العربي 

مركزا اإ�سعاعيًا متميزا للتعليم.
باأن عملية  الدكتور زعبالوي  وبني 

ندوة حول ال�شراكة الأوروبية وحت�شن 
خمرجات التعليم العايل يف الأردن

الإب����داع ج��زء م��ن دور اجل��ام��ع��ات ومل 
علمي  بحث  ج��ام��ع��ات  اجل��ام��ع��ات  تعد 
ومعلوماتية  فكرية  اإب��داع��ات  هناك  بل 
منتجة  جامعات  اإلى  اجلامعات  لتحول 

ولي�ست جامعات �سركات.
الهيجاء  اأب���و  ال��دك��ت��ور  وا�ستعر�س 
 TEMPUS املراحل التي مير بها برنامج
موجزا  وق��دم  ميولها,  التي  وامل�ساريع 
ع��ن ب��رن��ام��ج اإي��را���س��م��و���س م��ان��دو���س 
التعليم  يف  الأك��ادمي��ي  المتياز  لدعم 
يف  للطلبة  وال��ت��ن��ق��ل  الأوروب�����ي  ال��ع��ايل 
اإج���راءات  وا�ستعر�س  الربنامج,  ه��ذا 
امل��ح��اور الثالثة  ال��ربن��ام��ج م��ن خ��الل 
وه���ي ب��رام��ج امل��اج�����س��ت��ري وال��دك��ت��وراه 
واملنح الدرا�سية التي تنفذها اجلامعات 
موؤ�س�سات  م��ع  وال�����س��راك��ات  الأوروب���ي���ة 
التعليم العايل غري الأوروبية والهتمام 

بالبعد الدويل يف التعليم العايل.
م�ساعد  البطاينة  منذر  املهند�س 
اأمني عام وزارة التعليم العايل قدم اآفاق 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع 
وتطلعاتة من خالل تعريف التعليم العايل 
وا�ستعر�س  حلاجته,  الأ�سا�سية  والغاية 
منذ  الأردن  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ت��ط��ور 
الناظمة  والت�سريعات  ولالآن   1958 عام 
املتعلقة  الوطنية  وال�سرتاتيجيات  له 
العايل  التعليم  قطاع  وتطوير  مبراجعة 
اإيالء الدولة الأردنية العناية  من خالل 
به  للنهو�س  القطاع  ب��ه��ذا  واله��ت��م��ام 

وبكل م�ستوياته لي�سبح الأردن مركزا 
مب��ج��الت��ه  ال��ع��ايل  للتعليم  اإق��ل��ي��م��ي��ا 

وم�ستوياته املختلفة.
واأ�سار البطاينة اإلى وثيقة الأجندة 
الوطنية واملحاور التي و�سعت لأجلها, 
وامل�ساريع,  فيها,  املن�سودة  والأه��داف 
وال���س��ت��ج��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة لجت��اه��ات 
هناك  اأن  وذك��ر  والتطوير.  التحديث 
الوزارة  عليها  اأ�سرفت  دولية  م�ساريع 
م�����س��روع  م��ث��ل  2007-2010م  م��ن��ذ 
القت�ساد  نحو  العايل  التعليم  تطوير 
ال��دويل,  البنك  مع  بالتعاون  املعريف 
واملوائمة بني خمرجات التعليم العايل 
مع  والتعاون  العمل,  �سوق  ومتطلبات 

الحتاد الأوروبي.
احلكمة  بيت  معهد  عميد  واأ���س��ار 
اأهداف  اأن  الدكتور حممد مقداد الى 
جت�سيد  يف  تكمن  البيت  اآل  جامعة 
البحثية  العلمية  امل�ساريع  احت�سان 
وكل ما ي�سهم يف بناء منظومة العملية 
التعليمية املوؤهلة يف الوقت الذي تتقدم 
ب��ه اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ب��اق��ي اجل��ام��ع��ات 
يف ع��دد الأب��ح��اث امل��ن��ج��زة م��ن قبل 
على  وتعمل  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 
العامة  ال�سيا�سة  توجهات  يف  ال��دوام 
الرامية اإلى حت�سني خمرجات التعليم 
وان�سجامها مع متطلبات التحديث يف 

خمتلف جمالت التنمية.
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ور�شة عمل حول التعديات الد�شتورية يف اجلامعة

ندوة اإبداعية ل�شناء ال�شعان يف اجلامعة

ندوات وحما�رشات علمية

اآل  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ق��ان��ون  كلية  نظمت 
للتنمية  احلرية  مركز  مع  بالتعاون  البيت 
وحقوق الإن�سان ور�سة عمل حول التعديالت 
بني  ال��ت��وازن  لتحقيق  املطلوبة  الد�ستورية 

ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية.
وت�سمنت الور�سة على اأوراق عمل قدمها 
عميد كلية القانون يف اجلامعة الدكتور عيد 
احل�سبان تطرق فيها اإلى اأهمية انعقاد مثل 
هذه الور�سة لبيان كافة الآراء من اأ�سحاب 
الإ�سالح  للم�ساركة يف حتقيق  الخت�سا�س 
احل��وار  جلنتي  قبل  م��ن  املنتظر  ال�سامل 

الوطني والتعديالت الد�ستورية.
اأن  ال���دك���ت���ور احل�����س��ب��ان  واأ�����س����اف 
التعديالت الد�ستورية التي مت اإدخالها على 
التوازن  اختالل  اإلى  اأدت  الأردين  الد�ستور 
الأمر  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتني  بني 
يف  النظر  اإع��ادة  على  العمل  يتوجب  ال��ذي 

بع�س التعديالت ل�سيما املادة )73(.
ال��د���س��ت��وري يف كلية  ال��ق��ان��ون  اأ���س��ت��اذ 
ليث  الدكتور  الأردن��ي��ة  باجلامعة  احلقوق 
ن�����س��راوي��ن اأو����س���ح  م���ن ج��ان��ب��ه اأه��م��ي��ة 

ا�ست�سافت كلية الآداب والعلوم الن�سانية 
يف جامعة اآل البيت الأديبة الأردنية الدكتورة 
جتربتها  حول  اأدبية  ندوة  يف  ال�سعالن  �سناء 
احلوار  واأدار  الننّدوة  م  ق��دنّ وقد  الق�س�سية. 
نا�سر  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  نائب 
ت�ست�سيف  اجلامعة  اإننّ  قال:  الذي  اخلوالدة 
يف  اجلامعة  ب��دور  اإمي��ان��ًا  ال�سعالن  الأدي��ب��ة 
التوا�سل  عرب  الثقايف  امل�سهد  مع  التوا�سل 
اإلى  م�سريًا  ��ة,  والإب��داع��ينّ الثقافية  رم��وزه  مع 
تعدنّ  التي  عالن  ال�سنّ ل�سناء  الإبداعينّة  ال�سرية 
اأمنوذجًا للمبدعة الأردنية التي ا�ستطاعت اأن 
ًا يف م�سهد ثقايف عربي  اقًا بهينّ حتفر ا�سمها برنّ
الإ���س��دارات  من  كبرية  �سل�سلة  عرب  عمالق 

النقدينّة والإبداعينّة التي كان لها �سدى كبري, 
والعربية  الدولينّة  اجلوائز  من  الكثري  ونالت 

واملحلينّة.
وقد قراأت ال�سعالن طائفة من ق�س�سها 
توثيقينّة  م��ادة  عر�س  هام�س  على  الننّدوة  يف 
خ�سينّة,  وال�سنّ الإبداعينّة  ت�سجيلينّة عن �سريتها 
الإبداعينّة  املحطات  اأهم  عن  ثت  حتدنّ كذلك 
والتكوينية يف م�سريتها الإبداعينّة, ف�ساًل عن 
الوقوف عند اأهم مالمح وموا�سيع وت�سكيالت 
جمموعتها  �سيما  ل  الق�س�سية  جمموعاتها 

الق�س�سية اجلديدة »تراتيل املاء«.
ال�سعالن واحل�سور  ودار حوار طويل بني 
ال��روؤي��ة  اأب��ع��اد  اأك��ادمي��ي��ني وطلبة ح��ول  م��ن 

والت�سكيل يف جتربتها. فاأثار رئي�س ق�سم اللغة 
الدكتورحممد  البيت  اآل  جامعة  يف  العربية 
العب�سي ق�سية احلدود الفا�سلة بني احلقيقة 
وال�سرية  ال��ذات��ي��ة  ال�����س��رية  ب��ني  اأو  واخل��ي��ال 
حني  يف  ال�سعالن,  جتربة  يف  املفرت�سة  الذاتية 
اأبعاد  عن  اأبوعلو�س  اإبراهيم  الدكتور  ث  حت��دنّ
البا�سط  عبد  الدكتور  ا  اأمنّ ق�س�سها,  يف  املعنى 
يف  الت�سكيل  ح��دود  ع��ن  ث  حت��دنّ فقد  م��را���س��دة 
على  مفتوحًا  ي��ك��ون  عندما  الإب��داع��ي  الننّ�س 
جتريبي  �سكل  بناء  �سبيل  يف  الأجنا�س  تداخل 
منتهى  الدكتورة  اأث��ارت  ذلك  اإزاء  ويف  جديد, 
احلراح�سة ق�سية موت املوؤنّلف يف جتربة الإبداع.

جتربتها  اأننّ  اإل��ى  ال�سعالن  اأ���س��ارت  وق��د 
اإلى  جتنح  والروائي  الق�س�سي  الت�سكيل  يف 
دون  عامة  الإن�سانية  التجربة  اإل��ى  ��زوع  ال��ننّ
النحياز اإلى التعيني والتخ�سي�س اإلنّ اذا كان 
يف ذلك خلو�س اإلى جتربة فردية ذات طابع 
اإن�ساين �سامل. كما اأ�سارت اإلى اأهمينّة التخييل 
الق�سرية  الق�سة  يف  التجريبي  الت�سكيل  يف 
هذا  اإل��ى  افعة  الدنّ العوامل  من  الكثري  ب�سبب 

وع من التنّ�سكيل. الننّ

الت�سريعية  ال�سلطتني  بني  ما  التوازن  اإع��ادة 
للتقيد  الد�ستورية  وال�سمانة  والتنفيذية 
من   73 املادة  ب�ساأن  قرار  اأي  اتخاذ  عند  بها 

الد�ستور.
اآل  جامعة  يف  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ 
البيت الدكتور فرحان امل�ساعيد حتدث حول اثر 
الوزارية  امل�سوؤولية  على  الد�ستورية  التعديالت 
الت�سريعية  ووظائفه  الربملان  رقابة  خالل  من 
تعزز  اأن  �ساأنها  من  التي  الربملانية  والأ�سئلة 
دور جمل�س النواب يف الرقابة والت�سريع الأمثل 
بني  ما  التوازن  على  املحافظة  ي�سمن  ب�سكل 

ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية .

املركز  يف  للحريات  اخل��ا���س  املفو�س 
الوطني حلقوق الإن�سان والنا�سط احلقوقي 
علي الدبا�س ا�ستعر�س بدوره �سرورة اإعادة 
اأع�ساء  ع�سوية  يف  الف�سل  اآلية  يف  النظر 
جمل�س النواب من خالل ن�س املادة )71( 
الد�ستورية  النظم  مع  وربطها  الد�ستور  من 
من  الطعون  يف  النظر  اإع��ادة  على  والعمل 
من  ب��ه  يتمتع  مل��ا  الق�ساء  اإ���س��راف  خ��الل 

نزاهة وحيادية وا�ستقاللية.
ونقا�س  ح��وار  دار  ال��ور���س��ة  نهاية  ويف 
خاللها  اأج��اب  وامل�ساركني  الطلبة  بني  ما 

املحا�سرون عن اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم.
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اختتام ور�شة عمل اإيطالية  اأردنية م�شرتكة حول احلفاظ 
على الرتاث املعماري يف الأردن يف اجلامعة 

البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  يف  اخ��ت��ت��م��ت 
الأردن  يف  املعماري  ال��رتاث  على  احلفاظ  حول  عمل  ور�سة 

والتي نظمتها كلية الهند�سة/ ق�سم هند�سة العمارة يف اجلامعة مع وفد من 
جامعة رجوكالبريا الإيطالية بح�سور رئي�سها الربوف�سور ما�سيمو جوفانيني.

وقد�سارك طلبة جامعة رجوكالبريا الإيطالية والبالغ عددهم )38( طالبًا وطالبة على مدى 
ثمانية اأيام مع طلبة ق�سم العمارة وخا�سة مادة الت�سميم املعماري يف اجلامعة, مبناق�سة وتقييم العديد من 

امل�ساريع املتعلقة بالطلبة مثل م�سروع “مركز التعليم الإبداعي للطفل” و م�سروع “مبنى البنك”.  وجرت حوارات 
مو�سعة حول مفاهيم احلفاظ على الرتاث املعماري و�سيانة املباين بني الوفد الإيطايل وطلبة الكلية مبختلف امل�ستويات. 

وقد قام الوفد بزيارة ملعظم الآثار واملعامل املوجودة يف الأردن من خالل رحالت ن�سقتها اجلامعة لهم. وخا�سة فيما 
يتعلق بالق�سور ال�سحراوية, حيث عمل الوفد على درا�سات وحتاليل مو�سعة لهذه الق�سور.   

   واأ�سار رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة  اإلى الدور املبذول من قبل كافة كوادر اجلامعة احلري�سة على 
اإقامة الن�ساطات والربامج الهادفة نحو تنمية املجتمع املحلي والتعاون مع اجلامعات العربية والأجنبية, ومبا يعود بالفائدة على 

م�سرية التطوير والتحديث لكافة امل�ساريع التي ت�سعى املجال�س املحلية للقيام بها يف حمافظة املفرق, والتي حتتاج ملزيد من الهتمام 
من�سية  واأجنبية يف  عربية  مع جامعات  بالتعاون  الهند�سة  كلية  نظمتها  وور�سات عمل  بن�ساطات  قامت  اجلامعة  اأن  مبينًا  والدعم. 
بني ح�سن واأم اجلمال وو�سط مدينة املفرق, بهدف الرتقاء باملجتمع املحلي وخدمته والتاأثري فيه يف خمتلف النواحي القت�سادية 

والجتماعية والثقافية والعلمية وغريها.
عميد كلية الهند�سة يف اجلامعة الدكتور علي اأبو غنيمة اأو�سح من جانبه اأهمية اإقامة هذه الور�سة املتخ�س�سة التي قامت 

بها اجلامعة لتطوير مفاهيم احلفاظ على الرتاث املعماري وبالت�سارك مع اجلامعات اليطالية للو�سول اإلى احللول املنا�سبة 
ملعاجلة مواقع اخللل التي تواجه بع�س املناطق وخا�سة الأثرية.

ن الربوف�سور ما�سيمو جوفانيني اأهمية التعاون امل�سرتك ما بني جامعة اآل البيت واجلامعات اليطالية لإقامة  وثمنّ
الن�ساطات ذات ال�سلة للحفاظ على الرتاث املعماري يف الأردن واإقامة الدرا�سات للم�ساريع التي تركز على 

اجلانب التنموي بهدف احلفاظ على تراث املناطق التي تتمتع مبواقع �سياحية وتاريخية مهمة.
ويف نهاية الور�سة العلمية قام الدكتور ها�سم امل�ساعيد نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات 

العلمية بتوزيع ال�سهادات على امل�ساركني باأعمال الور�سة موؤكدًا �سعي اجلامعة الدوؤوب 
الالزمة  اخلربات  لكت�ساب  اجلامعة  طلبة  اأمام  اأو�سع  جمالت  لفتح 

مع  والعلم  املعرفة  وتبادل  العلمية  م�سريتهم  خالل 
الآخرين.

ندوات وحما�رشات علمية
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اإدارة  كلية  يف  التمويل  ق�سم  نظم 
البيت  اآل  جامعة  يف  والأع��م��ال  امل��ال 
ال��ت��اأم��ني  ه��ي��ئ��ة  ع���ن  تثقيفية  ن����دوة 

الأردنية وبراجمها.
عبد  ف��را���س  ال�سيد  فيها  ت��ن��اول 
الهادي من مكتب الت�سال والإعالم 
تنظيم  يف  ودوره��ا  ن�ساأتها  الهيئة  يف 
بداأت  اأن  منذ  الأردين  التاأمني  قطاع 
كمديرية ملراقبة اأعمال التاأمني �سمن 
اأن  اإل���ى  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة 
 1999 اأ�سبحت هيئة م�ستقلة يف عام 
كمركز  الأردن  تكري�س  يف  ودوره���ا 
حقوق  حلماية  و�سعيها  اإقليمي  تاأمني 
التاأمني  خدمات  وتطوير  لهم  املوؤمن 
ا�ستقرار  على  املحافظة  خ��الل  م��ن 
مع  متميزة  �سراكات  وب��ن��اء  القطاع 
املوؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية 
ل�سرائح  التاأمينية  التغطية  وتو�سعة 

املجتمع املختلفة.
القانونية  ال�سوؤون  مندوب مديرية 
البلبي�سي  حمدي  ال�سيد  الهيئة  يف 
حتدث عن مالمح عمل الهيئة املتمثلة 
لقطاع  الناظمة  الت�سريعية  الأطر  يف 

ندوة 
تثقيف��ية 
عن هيئة 
التاأمن 
الأردنية 

ُعقدت 
باجلامعة

والفني  امل���ايل  والإ����س���راف  ال��ت��اأم��ني 
وتعزيز  املوؤ�س�سي  الأداء  وتطوير  عليه 
وال��ذي ي�سب يف جممله يف  القدرات 

م�سلحة القت�ساد الوطني .
الفنية  ال��رق��اب��ة  م��دي��ري��ة  وم���ن 
واملالية يف الهيئة حتدث ال�سيد عالء 
العودة عن دورها يف الإ�سراف املايل 
التاأمني  قطاع  موؤ�س�سات  على  والفني 
ال�سلم  م�����س��روع  خ��الل  م��ن  وتفعيله 
�سركات  ب��ي��ان��ات  وحت��ل��ي��ل  ال��رق��اب��ي 
اإ�سافة  �سنوي  رب��ع  ب�سكل  ال��ت��اأم��ني 
على  امليداين  والتفتي�س  التدقيق  اإلى 

�سركات التاأمني .
الهيئة  خ��ط��ة  امل��ح��ا���س��رون  وب���ني 
التاأمني  معهد  تاأ�سي�س  يف  امل�ستقبلية 
الأردين لتحقيق التكامل يف اخلدمات 
التدريبية وتاأهيل العنا�سر العاملة يف 

قطاع التاأمني.
ويف نهاية الندوة التي اأدارها رئي�س 
ق�سم التمويل يف الكلية الدكتور حممد 
امل�سائل  احل�����س��ور  ن��اق�����س  ج����رادات 
املتعلقة بهيئة التاأمني الأردين ودورها 

يف الرتويج لالأردن وا�ستقراره.   

ندوات وحما�رشات علمية
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نظم ق�سم اللغة العربية يف جامعة اآل 
اأردنيون  “مبدعون  بعنوان  ن��دوة  البيت 
الثقايف  �سارك فيها كٌل من رئي�س املركز 
وال�ساعر  ناجي  جمال  ال��روائ��ي  العربي 
البا�سط  عبد  والدكتور  اأبو�سايب  زه��ري 
مرا�سدة والدكتورة مها مبي�سني من ق�سم 

اللغة العربية يف اجلامعة.
حتدث فيها الروائي جمال ناجي عن 
كفن  انت�سارها  و�سبب  املعا�سرة  الرواية 
احلايل  وقتنا  يف  غريها  من  اأك��ر  اأدب��ي 
تنتزع  كونها  الرواية  مبيزات  ذلك  معلاُل 
القارئ من عامله وتنقله لعامل اآخر جديد 
ثقافية  وي��خ��و���س جت��رب��ة  م��ع��ه  ي��ت��ف��اع��ل 
بني  الوطيدة  العالقة  على  جديدة عالوة 
عن  يتحدث  ف��ال��روائ��ي  والهوية  ال��رواي��ة 
جمتمعه من مكان وزمان وعادات وتقاليد 
والتي ت�سكل مبجملها هوية الأمة فلها دور 
الهوية  بجذور  متعلق  وتثقيفي  �سيا�سي 

الوطنية .
ومينّز الروائي جمال ناجي بني ال�سرية 
مت�سل�سل  وعر�س  �سرد  هي  التي  الذاتية 
لالأحداث والوقائع يف حياة الروائي وبني 
الذاتية  ال�سرية  من  ت�ستفيد  التي  الرواية 
بت�سكيلها  الروائي  اأولية يقوم  كمادة خام 
فنية  كمادة  لتخرج  الروح”  “معمل  يف 
للوقائع  وب��ن��اي��ات  اأح���داث  فيها  ج��دي��دة 

مبدعون 

اأردنيون :

ندوة 

ُعقدت

يف 

اجلامعة 

ت��ت��ق��اط��ع يف ح��ي��ز م��ك��اين وزم����اين 
فلها  الق�سرية  الق�سة  ,اأما  عري�س  
اأدوات خا�سة تنهج ل�ستالل اللحظة 
الزمنية وتوظيفها ب�سكل خاطف دون 

التو�سع يف التفا�سيل .
�سايب  اأبو  زهري  ال�ساعر  وحتدث 
عن ثنائية فر�ست نف�سها يف الع�سر 
والناثر  ال�ساعر  ثنائية  وهي  احلايل 
رغم عدم وجودها يف الثقافة العربية 
فالبد لل�ساعر والناثر اأن ي�ستفيد من 
وت�سمر  جتربته  تتك�سر  واإل  الآخ���ر 
اأما  اأفقية  اإحداثية  النر  اأن  واأ�ساف 

ال�سعر فهو اإحداثية عمودية .
الدكتور عبد البا�سط مرا�سدة من 
ق�سم اللغة العربية قال اإن ا�ست�سافة 
ه����وؤلء امل��ب��دع��ني الأردن���ي���ني ج��اءت 
الطلبة  وبني  بينهم   للتحاور  كفر�سة 
لديهم  التفكري  ملكة  اإث��راء  اأج��ل  من 

والطالع على العمل الإبداعي  .
اأما الدكتورة مها مبي�سني فاأكدت 
اأن الرواية املعا�سرة ت�سكل جزءًا كبريًا 
ب�سكل  توؤثر  فهي  اجلماعي  الوعي  من 
م�سمونها  ح�سب  �سلبي  اأو  اإي��ج��اب��ي 
التي  ال���رواي���ات  ببع�س  م�ست�سهدٌة 

اأحدثت فتنة يف بع�س املجتمعات .
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اأك�����د رئ��ي�����س دي�����وان امل��ح��ا���س��ب��ة 
دي��وان  دور  على  ال���رباري  م�سطفى 
املحا�سبة يف املحافظة على املال العام 

ومكافحة الف�ساد.
ل��ه يف  واأ���س��اف خ��الل حما�سرة 
اآل  ج��ام��ع��ة  يف  احل��ك��م��ة  ب��ي��ت  معهد 
املحا�سبة,  دي���وان  روؤى  ان  ال��ب��ي��ت, 
التميز الرقابي املهني امل�ستدام لتعزيز 
مفاهيم  وت��وط��ي��د  ال��ع��ام��ة  امل�����س��اءل��ة 
الإف�����س��اح وال�����س��ف��اف��ي��ة وم�����س��اع��دة 
وفاعلية  بكفاءة  للعمل  العام  القطاع 
حت�سني  يف  امل�����س��اه��م��ة  خ����الل  م���ن 
ا�ستخدام واإدارة املوارد العامة للدولة 
للمجتمع  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 
وم�ستقلة  �ساملة  رق��اب��ة  خ���الل  م��ن 
فعالة  رقابة  لتحقيق  العام  املال  على 
حتافظ عليه من الهدر وال�سياع وفقا 
واملعايري  الرقابية  املمار�سات  لأف�سل 

املهنية الدولية.
يتم عن  ذل��ك  اأن  ال����رباري  وب��ني 
الف�ساد  اأ�سكال  كافة  حماربة  طريق 
املايل والإداري, وامل�ساهمة يف اإ�سالح 
للدولة.  العامة  املالية  الإدارة  اأنظمة 
وامل�ساعدة يف تعزيز مبادئ امل�سروعية 
وال�����س��ف��اف��ي��ة وامل�������س���اواة يف ال��ق��رار 
الإدارات  داخ��ل  يتخذ  ال��ذي  الإداري 

رئ��ي�����س دي�����وان امل��ح��ا���س��ب��ة ي��ح��ا���س��ر ب��اجل��ام��ع��ة ح��ول 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل�����ال ال���ع���ام وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد.

ا�ستخدام  يف  وامل�ساعدة  احلكومية. 
املوارد املتاحة للدولة بكفاءة وفاعلية. 
املوؤ�س�سية  القيم  تعزيز  يف  وامل�ساعدة 
واملبادئ الأخالقية يف تقدمي اخلدمة 
العامة وذلك باحلد من ال�ستثناءات 
والتف�سريات غري املربرة التي متار�س 
وم�ساعدة  الإدارات احلكومية.  داخل 
اإع��ادة  يف  التنفيذية  ال�سلطة  اأجهزة 
مبا  وال��ق��وان��ني  الت�سريعات  �سياغة 
امل��ال  على  ال��رق��اب��ة  اأ���س�����س  م��ع  يتفق 
ال��ن��واب  جمل�س  وم�����س��اع��دة  ال���ع���ام. 
القطاع  اأعمال  م�سروعية  من  للتاأكد 
الرقابية  تقاريرنا  خ��الل  م��ن  ال��ع��ام 
واملخالفات  ال��ت��ج��اوزات  تبني  وال��ت��ي 
�سعف  اأي  اإل���ى  والإ����س���ارة  املختلفة 
موؤ�س�سي  اأو  تنظيمي  اأو  ت�سريعي 
املنا�سبة  واحللول  التو�سيات  واقرتاح 

حيالها.
وا���س��ت��ع��ر���س ال�������رباري اخل��ط��ة 
املحا�سبة  ل���دي���وان  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتوجهات  وم�ساريعها  وحم��اوره��ا 
من  امل��ح��ا���س��ب��ة  ب��دي��وان  امل�ستقبلية 
حيث اإن�ساء معهد  رقابي عربي يعنى 
تتوفر  حيث  وال��ت��دق��ي��ق,  باملحا�سبة 
لدى الديوان البنية الأ�سا�سية لإن�ساء 
ه���ذا امل��ع��ه��د م��ن ق��اع��ات ال��ت��دري��ب 

والكفاءات  الرتاكمية,  واخل���ربات 
يتمتع  التي  الطيبة  وال�سمعة  املهنية 
قيامه  بعد  خ�سو�سا  ال��دي��وان  بها 
لأع�����س��اء  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ب��ع��ق��د 
دي��وان  وت��دري��ب  العربية  املجموعة 
الرقابة املالية العراقي بالتعاون مع 

الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة.
ويف نهاية املحا�سرة التي اأدارها 
الدكتور  احلكمة  بيت  معهد  عميد 
اأن  فيها  ب��ني  ال���ذي  م��ق��داد  حممد 
حماربة  املحا�سبة  دي���وان  غ��اي��ات 
كافة اأ�سكال الف�ساد املايل والرتهل 
ا�ستغالل  يف  وامل�����س��اع��دة  الإداري 
امل�����وارد امل��ت��اح��ة ل��ل��دول��ة ب��ك��ف��اءة 
النواب  جمل�س  وم�ساعدة  وفاعلية 
للتاأكد  الالزمة  املعلومات  بتقدميه 
العام  القطاع  اأعمال  م�سروعية  من 
وت��ق��دمي ال��ت��ق��اري��ر اخل��ا���س��ة ذات 
حوار  ودار  ق�سية,  اأي  يف  الأهمية 
ورئي�س  اجلامعة  طلبة  ب��ني  مو�سع 
خمتلف  �سملت  املحا�سبة  دي����وان 
الف�ساد  مكافحة  الق�سايا يف جمال 
املحا�سبة  دي���وان  ودور  وحم��ارب��ت��ه 

بذلك.

ندوات وحما�رشات علمية



م��ي��ادي��ة34  2011 اآب  ه��ج��ري��ة،    1432 رم�����س��ان   -  63 ال��ع��دد   -  17 امل��ج��ل��د 

 ن��ظ��م م��ع��ه��د ب��ي��ت احل��ك��م��ة يف 
لطلبة  حوارية  ندوة  البيت  اآل  جامعة 
حول  اجلامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم 
دعوات الإ�سالح ال�سيا�سي يف الأردن 
ت��ن��اول��ت   » وال��ت��ح��دي��ات  امل��ط��ال��ب   «
�سيوع  اإلى  اأدت  التي  العامة  الأ�سباب 
مطالب الإ�سالح والظروف ال�سيا�سية 
التغريات  اإل��ى  اأدت  التي  واملجتمعية 
ال��ت��ي ح��دث��ت و دع���وات الإ���س��الح يف 

الأردن.
الدكتور  املعهد  عميد  اأك��د  حيث 
تقوم  اجل��ام��ع��ات  اأن  امل��ق��داد  حممد 
الطلبة  تنوير  يف  وفاعل  حيوي  ب��دور 
خالل   من  احلقائق  على  واإطالعهم 
روؤى مدرو�سة ومتزنة خلدمة ال�سيا�سة 
يقت�سر  ول  الظروف  كافة  يف  العامة 
دورها يف الر�سد ملا يحدث بل القيام 
بالتحليل وتقدمي امل�ساريع الإ�سالحية 

والتو�سيات التي تهم ال�سالح العام.
اإل��ى  اأدت  ال��ت��ي  الأ���س��ب��اب  وع���ن 
يف  الإ�سالحية  املطالب  حالة  �سيوع 
الأردن قال الدكتور املقداد اإن اأهمها 
تطول  مازالت  التي  بالأحداث  التاأثر 
الوعي  وزي��ادة  العربية  ال��دول  معظم 
خا�سة  املدنية  باحلقوق  اجلماهريي 
والإخفاق   , والقت�سادية  ال�سيا�سية 
ال�سلطة  م��ع  املجتمعية  ال�سراكة  يف 
التنفيذية للقيام باإ�سالحات �سيا�سية 
الأمني  ال�ستقرار  وتوفر  واقت�سادية  
الداخلي والن�سج ال�سيا�سي لدى اأبناء 

املجتمع الأردين .
قال  ر�سيدة  اأخ��و  ه��اين  ال��دك��ت��ور 

ندوة حوارية حول الإ�سالح ال�سيا�سي) املطالب والتحديات(

الإ���س��الح  رائ��د  ه��و  امللك  جاللة  اإن 
ال��ق��ي��ادة ون��ح��ن بحاجة  ت��ول��ي��ه  م��ن��ذ 
ما�سة لالإ�سالح القت�سادي وحت�سني 

م�ستوى معي�سة املواطن. 
اخل��وال��دة  ال�سالم  عبد  الدكتور 
اأول��وي��ة  ال�سيا�سي  الإ���س��الح  اأن  اأك��د 
واحلديث عنه وعن امل�سريات يختزل 
�سعارات  اإط���ار  يف  واإنتاجنا  جهدنا 
اإل��ى ���س��رورة ت��وازي  حم��دودة منوهًا 
اأط���روح���ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة مع 
للمواطن  الذاتية  التنمية  اأط��روح��ة 

الأردين .
ال��دك��ت��ور ع��م��ر احل�����س��رم��ي دع��ا 
لل�سارع  التوجه  ع��دم  اإل��ى  املواطنني 
لأنه حمكوم بالعاطفة وميكن اأن يوجه 

من قبل جهات اأخرى خارجية .
على  اأك��د  م�ساقبة  عاهد  الدكتور 
اأن  ي��ج��ب  ال�����س��ي��ا���س��ي  الإ����س���الح  اأن 
اأما  والتحديث  التنمية  ملفهوم  يكون 
يف  البع�س  به  يطالب  الذي  الإ�سالح 
على  ينطبق  ل  فهو  الأخ����رى  ال���دول 
ال��دول  لأن��ه من  الأردن  الإ���س��الح يف 
ال�سباقة يف تاأ�سي�س الأحزاب وت�سريع 

ال��د���س��ت��ور واإل���غ���اء ق��ان��ون ال��ط��وارئ 
وتر�سيخ املوؤ�س�سية والدميقراطية.

اأن  اأكد  ال�سرحان  �سايل  الدكتور 
احلكيمة  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  وج���ود 
ركن اأ�سا�سي لبقاء الأردن وا�ستمراره 
لال�سطفاف  املجتمع  فئات  كل  داعيًا 
وال��ق�����س��اء ع��ل��ى ط��ب��ق��ة امل��ف�����س��دي��ن 
اأن  ويجب  مقد�سة  الوطنية  فالوحدة 
ح�ساب  على  الوطن  ا�ستقرار  يهتز  ل 
دع�����وات اإ����س���الح خ��ا���س��ة ف��ر���س��ال��ة 
داعي  ول  و�سلت  واملعار�سني  املوالني 

للمظاهرات وامل�سريات.

اإن من  قال  العزام   اأمني  الدكتور 
�سادقا  يكون  اأن  يجب  الإ�سالح  يريد 
ومنتميا لوطنه وان يقدم امن الوطن 
وا�ستقراره على م�ساحله ال�سخ�سية .

ما  حول  باآرائهم  الطلبة  و�سارك 
موؤكدين  ال��غ��ايل  ال��وط��ن  يف  ي��ح��دث 
ل���الأردن  املطلق  وولئ��ه��م  انتمائهم 
امللك  يقودها  التي  احلكيمة  وقيادته 
احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  املفدى 

املعظم.
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ور�شة عمل حول زراعة النخيل باجلامعة

 
البيت  اآل  جامعة   نظمت 

واملركز الوطني للبحث والإر�ساد الزراعي يف املفرق, 
ور�سة عمل حول اأ�سجار النخيل والتو�سع بزراعته, و�سارك بالور�سة 

مدير املركز الوطني للبحث والإر�ساد الزراعي )اإقليم املفرق ( الدكتور حممد 
اأبو دلبوح, ورئي�س ق�سم اأبحاث الب�ستنة ال�سجرية يف املركز الوطني للبحث والإر�ساد 

الزراعي )البقعة( املهند�س هاين غنيم, والباحث املهند�س با�سل عبيدات اخت�سا�س اآفات 
ال�سيانة  دائرة  ومدير  النوا�سرة  اإبراهيم  ال�سيد  والري  واملياه  الزراعة  دائرة  ومدير  النخيل, 

املهند�س ب�سام كنعان وعدد من املهند�سني والعاملني يف دائرة الزراعة واملياه والري باجلامعة.  
ومت مناق�سة زراعة اأ�سجار النخيل والعمليات الفنية التي جتري على اأ�سجار النخيل وطبيعة الأزهار 

والأثمار وكيفية اختيار فحول النخيل وجمع وتخزين حبوب اللقاح  وتخزينها.
التلقيح ومدى جناحه,  املوؤثرة يف عملية  والعوامل  التلقيح  اأ�ساليب   كما تطرق احلديث حول 
اإ�سافة اإلى عمليات قطف الثمار وتقوي�س القطوف وتغطيتها وما ت�ساب به من اأمرا�س وطرق 

الوقاية يف ذلك.
 و�سيقوم املركز الوطني للبحث والإر�ساد الزراعي باملفرق بتزويد اجلامعة م�ستقباًل ب 

) 100 ( مائة ف�سيلة نخيل من الأ�سناف املنا�سبة للظروف املناخية ملنطقة اجلامعة.
باجلامعة  جناحه  اثبت  واإنتاجها  النخيل  اأ�سجار  زراعة  اأن  علما 

العام املا�سي.
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اأعلن رئي�س جلنة قانون النتخاب 
الوطني  احل���وار  جلنة  ع��ن  املنبثقة 
النائب عبدالكرمي الدغمي اأن اللجنة 
قانوين  م�����س��روع  م�����س��ودة  ا�ستكملت 
الن��ت��خ��اب والح����زاب ال��ذي��ن �سرييا 
النور يف غ�سون ال�سابيع املقبلة وذلك 
واحلوارت  اللقاءات  من  النتهاء  بعد 
ال��ت��ي ي��ج��ري��ه��ا اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة يف 

املحافظات .
واأ���س��اف خ��الل ح��وار مفتوح  مع 
يف  التدر�سية  الهئية  واأع�ساء  طلبة 
رئي�س  وب��ح�����س��ور  ال��ب��ي��ت  ال  ج��ام��ع��ة 
اجل��ام��ع��ة  ال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور نبيل 
اإب���راز   اأن  الرئي�س  ون���واب  �سواقفة 
املبادئ التي مت التفاق عليها  �سمن 
م�����س��ودة ق��ان��ون الن��ت��خ��اب اجل��دي��د 
عليا  اإ���س��راف  جلنة  ت�سكيل  تت�سمن 
ع��ل��ى الن��ت��خ��اب��ات وال��ت��ي ك��ان��ت تقع 
الداخلية  وزراة  اخت�سا�سات  �سمن 
حتديد  دون  الق�ساء  اأم���ام  والطعن 
ال��دورة  ف��رتة  ومتديد  معينة  حمكمة 
بحدود  لت�سل  النواب  ملجل�س  العادية 
6-7 �سهور لتمكني املجل�س من القيام 

اجتماع  جلنة احلوار الوطني ف�������ي اجلام�����������عة  ملناق�شة م�شودة قانون النتخابات اجلديد

بدوره املطلوب. 
واأ�����س����ار ال��ن��ائ��ب ال��دغ��م��ي اإل���ى 
حمكمة  باإن�ساء  اأو���س��ت  اللجنة  اأن 
احلوار  جلنة  اأن  مو�سحا   , د�ستورية 
الوطني ا�ستعانت بالعديد من النظمة 
النتخابية يف العامل وم�ساركة خرباء 
فيها  التقيد  دون  ولكن  املجال  بهذا 
ب�سرورة  اإمياننا  من  نابع  قرارنا  لن 
عليه  يتوافق  انتخابي  قانون  خ��روج 

اجلميع. 
وبني النائب الدغمي باأنه ل يوجد 
اأي اإمالءات خارجية لفر�س اأي قانون 

تاتي  , حيث  اأحد  تدخل من  اأو  علينا 
لفتح جم��الت  ال��ل��ق��اءات  ه���ذه  م��ث��ل 
املجتمع  اأط���ي���اف  ك��اف��ة  م��ع  احل����وار 
امل��ح��ل��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��غ��اي��ة امل��ط��ل��وب��ة 
 , القرار  �سنع  يف  ال�سعبية  بامل�ساركة 
د�ستورية  تعديالت  مع  اأننا  مو�سحا 
ونرف�س  النواب  جمل�س  اأداء   لتقوية 
امللك  ب�سالحيات  امل�سا�س  اإط��الق��ا 

و�سد من يطالب بذلك.
وتابع النائب الدغمي حديثه قائال 
يف  بامل�ساركة  جمعيا  معنيون  “اإننا 
من  املزيد  نحو  الهادفة  الراء  تقدمي 

وقع �سندوق الدخار و�سندوق ال�ستثمار بجامعة اآل البيت 
ت�سغيا  الدخار  �سندوق  اأم�ال  ت�سغيل  بهدف  تعاون  مذكرة 
با�ستثناء  املجالت  ال�ستثمار مبختلف  ا�ستثماريا يف �سندوق 
الأوراق املالية ومببلغ ي�سل 250 األف دينار و�ستنعك�س ع�ائد 
ثمن�ا  الذين  اجلامعة  م�ظفي  على  بالفائدة  ال�ستثمار  هذا 

عاليا هذه اخلط�ة الرائدة

�شندوق 
الدخار و�شندوق

الإ�شتثمار

ندوات وحما�رشات علمية
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اجتماع  جلنة احلوار الوطني ف�������ي اجلام�����������عة  ملناق�شة م�شودة قانون النتخابات اجلديد

هو  ما  كل  اإب��داء  يف  والتعبري  احلرية 
التي مت  الق�سايا  جديد حول خمتلف 
الوطني  احل��وار  جلنة  يف  مناق�ستها 
التي  املهمة  اجن���از  يف  ت��اأخ��ري  ودون 

كلفنا بها امللك.
احل�سور  اأ�سئلة  بع�س  على  وردا 
او���س��ح  ال���ن���واب  دور جم��ل�����س  ح���ول 
اأن احل��ك��وم��ات ما  ال��دغ��م��ي  ال��ن��ائ��ب 
زالت تتغول على النواب, مما يتوجب 
اإي���ج���اد ت��ع��دي��الت د���س��ت��وري��ة ت��ق��وي 
والتغول  التدخل  هذا  وتبعد  املجل�س 
نهائيا ,اإ�سافة الى �سرورة العمل على 
املواطنني  لدى  احلزبي  الوعي  زيادة 

امل�ساركة يف  تو�سعة حجم  ي�سمن  مبا 
املجالت كافة. 

ع�����س��و جل��ن��ة احل������وار ال��وط��ن��ي 
الدكتور حممد كنو�س ال�سرعة قال “ 
هذه  مثل  موا�سلة  على  عازمون  اإننا 
اللقاءات التي من �سانها امل�ساهمة يف 
اإثراء احلوار والنقا�س لإبرز الق�سايا 
انتخاب  بقانون  للخروج  املطروحة 
املزيد  نحو  ه��ادف  متطور  واأح���زاب 
ت�سعى  التي  الكبرية  ال�سالحات  من 

اللجة لو�سعها “
ال�سرفات  ط���الل  اللجنة  ع�سو 
املبذول  ال��دور  الى  جانبه  من  تطرق 

الليل  توا�سل  التي  اللجنة  قبل  من 
تعزز  بتو�سيات  للخروج  النهار  مع 
امل�����س��ارك��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة واحل��زب��ي��ة 
تطوير  الى  بال�سرورة  �ستوؤدي  التي 
م�ستوى الأداء ملجل�س النواب واحلياة 

احلزبية يف املرحلة املقبلة 

اردي�سات  حممود  اللجنة  ع�سو 
مع  احل���وار  اأهمية  جانبه  م��ن  اأك���د 
اجلميع من اأجل الو�سول الى النتائج 
املرجوة من امل�ساركة الوا�سعة بهدف 
اإق����رار ق��وان��ني ن��اظ��م��ة ق����ادرة على 
وحتفيز  املرحلة  متطلبات  مواكبة 
�سنع  يف  امل�����س��ارك��ة  نحو  امل��واط��ن��ني 

القرار. 

ح�سره  ال��ذي  احل��وار  ختام  ويف 
رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور نبيل 
بالوكالة  املفرق  وحمافظ  �سواقفة  
الدكتور  الرئي�س  ونواب  �سبول  موفق 
نا�سر  وال��دك��ت��ور  امل�ساعيد  ها�سم 
والهيئات  الكليات  وعمداء  اخلوالدة 
اأج����اب فيها  ال��ت��در���س��ي��ة وال��ط��ل��ب��ة, 
احل�سور  اأ�سئلة  على  اللجنة  اأع�ساء 

وا�ستف�سارتهم. 

باجلانب  للنه��س  ال����دوؤوب  اجلامعة  �سعي  �سمن 
الأكادميي والهتمام بعملية الن�سر والرتقية بلغ عدد 
كما  بحثا   383 املا�سي  العام  ن�سرها  مت  التي  الأبحاث 
الدرجات  مبختلف  تدري�س  هيئة  ع�س�   37 ترقية  مت 

العلمية

من 
�شعي اجلامعة 

الدوؤوب للنهو�س
بالبحث العلمي

ندوات وحما�رشات علمية
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حما�شرة بعنوان »املخطوطات امل�شورة يف اجلامعة«

وثائق  منها  وامل��خ��ط��وط��ات  ال��وث��ائ��ق 
ح�سني  الدكتور  اإع��داد  نابل�س,  بلدية 
ال��ق��ه��وات��ي و ف��ه��ر���س امل��خ��ط��وط��ات 
من   البيت  اآل  جامعة  يف  امل�����س��ورة 
الأرا�سي  و�سجالت  قنديل  رنا  اإعداد 
وهي  م����ن����ذ1960-1876  الأردن  يف 
واأردنية  عثمانية  �سجالت  عن  عبارة 
و�سلطي  ال�سعر  اأب���و  هند  للدكتورة 
الفهر�س  اإل����ى  اإ���س��اف��ة  ال�����س��خ��ات��رة 
اآل  امل�سورة يف  للمخطوطات  ال�سامل 

البيت للدكتور عبد العزيز حممود .
الرتاث  اإحياء  مركز  تاأ�س�س  وقد 
 2006 الإ���س��الم��ي يف اجل��ام��ع��ة ع��ام 

ن��ظ��م م���رك���ز اإح����ي����اء ال����رتاث 
يف  العربية  اللغة  وق�سم  الإ�سالمي 
بعنوان  حما�سرة  البيت  اآل  جامعة 
جامعة  يف  امل�سورة  “املخطوطات 
وفهر�سة  بحث  “جمال  البيت  اآل 
الآداب  كلية  عميد  األقاها  وحتقيق 
بح�سور  ال��دروب��ي  حممد  ال��دك��ت��ور 
املالية  لل�سوؤون  نائب رئي�س اجلامعة 

والإدارية الدكتور جهاد املجايل.
ح��ي��ث ق���ال ال��دك��ت��ور ال���دروب���ي 
امل��خ��ط��وط��ات هو  اأن احل��دي��ث ع��ن 
ح��دي��ث ع��ن ال���رتاث والأم���م احلية 
ت�سعى  العربية  ال�سعوب  فيها  مب��ا 
لدرا�سة موروثاتها العلمية والثقافية 
بداأ  الأردن  , ويف  واملعمارية  والفنية 
قرن  ن�سف  منذ  املخطوطي  الوعي 
الهتمام  ب��داأ  البيت  اآل  جامعة  ويف 
حيث  اجل��ام��ع��ة  تاأ�سي�س  م��ن��ذ  ب��ه��ا 
يف  امل�����س��ورات  �سعبة  اأ���س��ت��ح��دث��ت 
املكتبة الها�سمية  للعناية بامل�سورات 
1995م  �سنة  وامل��ك��روف�����س  الفلمية 
وقد  واملخطوطات  الوثائق  وحفظ 
من  ع��دد  بفهر�سة  ال�سعبة  ق��ام��ت 

بالوثائق  اله��ت��م��ام  اإل���ى  وي��ه��دف 
ون�سر  الإ���س��الم��ي��ة  وامل��خ��ط��وط��ات 
ال��وث��ائ��ق  وج��م��ع  باأهميتها  ال��وع��ي 
وحتقيقها  الإ�سالمية  واملخطوطات 
ال�سلة  ذات  اجلهات  مع  وتبادلها 
واإت����اح����ة ال���وث���ائ���ق وامل��خ��ط��وط��ات 
يف  وال��ط��ل��ب��ة  وامل��ح��ق��ق��ني  للباحثني 
الوثائق  على  واملحافظة  اجلامعة 
وفهر�ستها  و�سيانتها  واملخطوطات 

والتعريف بها. 
واأك�����د ال���دك���ت���ور ال����دروب����ي اأن 
يف  املحفوظة  امل�سورة  املجموعات 
ال��درا���س��ات  لطلبة  تتيح  اجل��ام��ع��ة 
اأق�������س���ام:  يف  ���س��ي��م��ا  ول  ال��ع��ل��ي��ا, 
وال�سريعة  والتاريخ  العربية  اللغة 
ميكن  اإذ  غنية,  بحثية  م�سروعات 
لتحقيقها  اختيار خمطوطة جديدة 
ت��ك��ون  اأن  ���س��ري��ط��ة  ودرا����س���ت���ه���ا, 
املخطوطة مو�سوع امل�سروع قيمة يف 

بابها وت�سيف جديدًا اإلى املعرفة. 
ويف نهاية املحا�سرة التي اأدارها 
مدير مركز اإحياء الرتاث الإ�سالمي 
جرى  حممود  العزيز  عبد  الدكتور 

نقا�س بني احل�سور واملحا�سر.

ندوات وحما�رشات علمية
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حما�سرة بعنوان “دور اجلامعات يف ريادة امل�سروعات”ودور 
اجلامعات يف ريادة الأعمال: حما�سرة يف اجلامعة

بدعوة من كلية اإدارة املال والأعمال يف جامعة اآل 
امللكة  مركز  مدير  كاللدة  فرحان  الدكتور  األقى  البيت 

يف  اجلامعات  “دور  بعنوان  حما�سرة  الأعمال  لريادة  رانيا 
فيها  عر�س  باجلامعة,  م�سلم  الأم��ام  مبنى  يف  امل�سروعات”  ريادة 

بدايات  وا�ستعر�س  العامل  م�ستوى  على  الريادة  يف  املميزين  عن  من��اذج 
اأن الإ�سرار والقدرة على  هوؤلء الأ�سخا�س وعالقتهم يف ريادة الأعمال معتربا 

العمل والقدرة على متييز الفر�س هي من مميزيات الريادي, موؤكدا اأن ريادة الأعمال 
يف  وال�ستثمار  البطالة  عبء  تخفيف  خالل  من  كبري  ب�سكل  الوطني  القت�ساد  يف  ت�ساهم 

اجلن�س الب�سري من خالل الربامج التي يطرحها املركز وي�ستفيد منها طلبة اجلامعات مثل الأندية 
الطالبية وجائزة املكلة رانيا والربط بني العام والقطاع اخلا�س والربط بني اجلامعات وال�سركات من 

خالل تطبيق النظريات التي تدر�س يف اجلامعات كاأفكار تطبق وتنفذ �سمن روؤى تتحقق من خالل 
خرباء يقومون بالإ�سراف على فرق العمل التي تنفذ هذه الأفكار.

موؤ�س�سات  من   هو  الأعمال  لريادة  رانيا  امللكة  مركز  باأن  اإليه  الإ�سارة  يجدر  ومما 
توفري  القت�سادي من خالل  النمو  وتتمثل مهمته يف دعم  العلمية  مدينة احل�سن 

جمموعة من اخلدمات يف تنمية الريادة وت�سويق التكنولوجيا ويهدف املركز 
املبادرة  واأ�سحاب  واملخرتعني  والباحثني  اجلامعات  طلبة  عمله  يف 

وتقدمي  ال�سخ�سية  قدراتهم  وبناء  تعزيز  اأجل  من  ال�سخ�سية 
ال�ست�سارات لهم.

ندوات وحما�رشات علمية
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الإ�سالمي  الثقايف  امل��رك��ز  نظم 
بعنوان  حما�سرة  البيت  اآل  بجامعة 
الأردن”  يف  الإ�����س����الح  “دعوات 
حت���دث ف��ي��ه��ا ال��دك��ت��ور حم��م��د ن��وح 
جامعة  يف  ال�سريعة  اأ�ستاذ  الق�ساة 
العلوم الإ�سالمية. مبينا اأن الإ�سالح 
والجتماعي  والقت�سادي  ال�سيا�سي 
والأخالقي مطلب حيوي واأ�سا�سي وهو 
توجه ثابت للقيادة الها�سمية فجاللة 
اهلل  حفظه  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك 
ومنذ ت�سلم �سلطاته الد�ستورية ي�سعى 

حما�سرة بعنوان »دعوات الإ�سالح يف الأردن«

الأ�سعدة  ك��اف��ة  يف  ب����الأردن  للتقدم 
وال�سيا�سية  والجتماعية  التعليمية 
العامة  احل��ري��ات  جم��ال  يف  وخا�سة 
وح��ف��ظ ك���رام���ة الإن�������س���ان وح��ق��وق��ه 
م�ستطاع  ج��ه��د  ك��ل  ب���ذل  وحم���اول���ة 

للنهو�س ب�ساأن الإن�سان الأردين .
لالإ�سالح  اأن  اإلى  الق�ساة  واأ�سار 
اأن  ويجب  نريده  اأذهاننا  يف  من��وذج 
اأن  وق��واع��د منها:  ���س��روط  ل��ه  ت��ك��ون 
ال��ق��واع��د جهة مميزة  وا���س��ع  ي��ك��ون 
ما  مبعرفة  عليما  يكون  واأن  حمايدة 

�ستوؤول اإليه الأمور عند تطبيق قوانني 
الإ�سالح واأن يكون خبريًا.

يبحث  ال��ك��ل  اأن  امل��ح��ا���س��ر  وب���نينّ 
قائد  هو  امللك  وجاللة  الإ�سالح  عن 
ت�سبح  اأن  م���ن  حم�����ذرًا  الإ����س���الح 
بد  ول  للفتنة  مثارًا  الإ�سالح  دع��وات 
لكل  املتنف�س  هو  الأردن  اأن  نذكر  اأن 
�ساحب  لكل  وملجاأً  العرب  الأ�سقاء 
وحدة  دعاة  هم  والها�سميون  حاجة, 
وحمبة منطلقني من ر�سالتهم واإرثهم 
الها�سمي الكرمي الذي ميتد اإلى ن�سب 

الر�سول)�سلى اهلل عليه و�سلم(

ال��ت��ي  امل���ح���ا����س���رة  ن���ه���اي���ة  ويف 
ح�����س��ره��ا ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س  ل�����س��وؤون 
نا�سر  ال��دك��ت��ور  الإن�سانية  الكليات 
الثقايف  املركز  واأدارها مدير  خوالدة 
الإ�سالمي الدكتور جهاد ال�سرفات دار 
واحل�سور  املحا�سر  بني  مو�سع  حوار 
حول العديد من املوا�سيع التي تواجه 

المة هذه اليام .

ندوات وحما�رشات علمية
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اأيام علمية

اأكد رئي�س جامعة اآل البيت الأُ�ستاذ 
الدكتور نبيل �سواقفة اأن وطننا الغايل 
ول  املجالت  خمتلف  يف  تطورا  ي�سهد 
يتميز  ال��ذي  الق�سائي  اجلانب  �سيما 
بف�سل  وال��ع��دل  والنزاهة  بال�سفافية 

التوجيهات امللكية ال�سامية.
فعاليات  اف��ت��ت��اح  خ��الل  واأ���س��اف 
بعنوان:  القانون  لكلية  العلمي  اليوم 
واإعالن  القانونية  الأعمال  اأخالقيات 
اأن�����س��اأت  اجل��ام��ع��ة  اأن  الكلية  اف��ت��ت��اح 
كلية  عن  م�ستقلة  لتكون  القانون  كلية 
ليالء  والقانونية,  الفقهية  الدرا�سات 
والتطوير  الهتمام  القانوين  اجلانب 
الالزمني ولتكون رفدا مهما يف اإعداد 
على  املتميزة  القانونية   ال��ك��ف��اءات 
م�ستوى الوطن واملنطقة وتلبية حاجات 

�سوق العمل بهذا املجال.
اأن  اإل��ى  ال�سواقفة  الدكتور  واأ�سار 
اجلامعة حر�ست على اأن تلبي اخلطط 
�سوق  متطلبات  اجل��دي��دة  الدرا�سية 
هذا  يف  الهائل  العلمي  والتطور  العمل 

القانون لكلية  العلمي  اليوم  فعاليات  اإفتتاح 
بعنوان : اأخالقيات الأعمال القانونية 

املجال واعتماد اأ�سلوب احلوار والنزاهة 
وال�����س��ف��اف��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى م��واك��ب��ة 
املواد  جلميع  والعملي  النظري  اجلانب 
لتخريج طلبة متميزين يف هذا املجال, 
ليكونوا  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  داعيا 
منوذجا للطلبة والإملام بجميع اجلوانب 

القانونية واإطالع الطلبة عليها.
الدكتور  القانون  كلية  عميد  واألقى 
جاءت  فيها:  ق��ال  كلمة  احل�سبان  عيد 
ن�ساأة كلية القانون يف اجلامعة  ا�ستجابة 
اإدارة  تنهجها  ال��ت��ي  التطوير  ملرحلة 
مراحل  ا�ستكمال  اأج���ل  م��ن  اجل��ام��ع��ة 
القانوين  التعليم  ملخرجات  التطوير 
كليات  من  �سقيقاتها  اإل��ى  تن�سم  ولكي 
ولربط  الأردنية,  احلقوق يف اجلامعات 
بالتعليم  ال��ن��ظ��ري  ال��ق��ان��وين  التعليم 
على  والت�سجيع  التطبيقي,  ال��ق��ان��وين 
ياأت  ل  وه��ذا  وامل�ستمر  الذاتي  التعليم 
اإل م��ن خ���الل اإ���س��اف��ة م����واد ج��دي��دة 
البكالوريو�س,  لدرجة  الدرا�سية  للخطة 
اقت�ستها التطورات املعا�سرة والهتمام 

باملجالت البيئية والإعالمية.
العلمي  ال��ي��وم  فعاليات  وت�سمنت 
ال�سلوك  مدونة  ح��ول  عمل  اأوراق  على 
قدمها  املهنة  واأخ��الق��ي��ات  الق�سائي 
القا�سي عماد الدين ال�سويدات. وورقة 
مهنة  ���س��ل��وك  وق���واع���د  اآداب  ب��ع��ن��وان 
م�سطفى  امل��ح��ام��ي  ق��دم��ه��ا  امل��ح��ام��اة 
اأخالقيات  بعنوان:  وورق��ة  ذوي��ب,  اأب��و 
نائل  الدكتور  قدمها  العامة  الوظيفة 
يف  القانونية  ال��دائ��رة  مدير  امل�ساعدة 
اأخالقيات  ب��ع��ن��وان:  وورق���ة  اجل��ام��ع��ة. 
البحث العلمي يف جمال القانون قدمها 

الدكتور موفق املحاميد من اجلامعة.

نائب  العلمي  اليوم  فعاليات  وح�سر 
العلمية  الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س 
رئي�س  ونائب  امل�ساعيد  ها�سم  الدكتور 
الإن�سانية  ال��ك��ل��ي��ات  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة 
الدكتور نا�سر اخلوالدة  وعمداء الكليات 
والطلبة  التدري�سية  الهيئة  واأع�����س��اء 

باجلامعة واملهتمني يف جمال القانون. 
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البيت  اآل  جامعة  رئي�س  افتتح 
�سواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  الأُ���س��ت��اذ 
واملعر�س  العلمي  ال��ي��وم  فعاليات 
الذي نظمته كلية احل�سني  ال�سامل 
املعلومات  لتكنولوجيا  اهلل  عبد  بن 

يف اجلامعة.
اأهمية  ال�سواقفة  الدكتور  واأكد 
تنظمها  التي  العلمية  الأي���ام  ه��ذه 
�ساهدناه  ما  وخ�سو�سا  اجلامعة 
ت��خ��رج  وم�������س���اري���ع  امل���ع���ر����س  يف 
من  ال��ك��ب��رية  وامل�����س��ارك��ة  الطلبة, 
ب�سوؤون  املتخ�س�سة  ال�سركات  قبل 
تكنولوجيا املعلومات ملا لها من دور 
الطلبة  اأم��ام  املجال  باإف�ساح  كبري 
وامل��ه��ت��م��ني ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 

تطوير براجمها املختلفة.
اإلى  ال�سواقفة  الدكتور  واأ���س��ار 
حر�س اجلامعة على دعم م�ساريع 
خالل  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 

الرتكيز على توفري اأف�سل الكوادر من 
احلديثة  والأجهزة  التدري�سية  الهيئة 
يف  املتطورة  واملختربات  امل�ستخدمة 
ملواكبة  املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال 
متطلبات املرحلة ومبا ي�سمن تخريج 
بالأ�سواق  العمل  على  ق��ادري��ن  طلبة 
اأن  وخ�سو�سا  واخل��ارج��ي��ة  املحلية 
بهذا  كبريًا  اهتمامًا  اأول��ت  اجلامعة 

املو�سوع.
جهود  ال�سواقفة  ال��دك��ت��ور  ��ن  وث��مَّ
العلمي  ال��ي��وم  ه���ذا  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
ال��ط��ل��ب��ة  م�����س��اري��ع  اأداء  وم�����س��ت��وى 
اخل��ري��ج��ني وال�����س��رك��ات امل�����س��ارك��ة 
يف امل��ع��ر���س ال����ذي ي���وؤك���د احل��ر���س 
ع���ل���ى دمي����وم����ة م���ث���ل ه�����ذه الأي������ام 
من  ال�ستفادة  نحو  الهادفة  العلمية 
املعلومات  تكنولوجيا  و�سائل  ك��اف��ة 
اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  والت�����س��الت 
ت�����س��اه��م يف ت��ط��وي��ر ه���ذه ال��ربام��ج 

بهذا  ال�سلة  ذات  والتخ�س�سات 
املجال العلمي والتكنولوجي احلديث.

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة احل�����س��ني ب���ن عبد 
الدكتور  املعلومات  لتكنولوجيا  اهلل 
جانبه  من  اأو�سح  عبابنة  اإ�سماعيل 
الأه����داف امل��رج��وة م��ن اإق��ام��ة هذا 
جمال  يف  املتخ�س�س  العلمي  اليوم 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����س��الت 
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لدعم  الكلية  دور  اإب��راز  يف  واأهميتة 
للطلبة  املقدمة  وال��ربام��ج  امل�ساريع 
وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 
التي  والتاهيلية  التدريبية  ال���دورات 
اجلهات  مع  بالتعاون  الكلية  تقدمها 
وال�سركات الداعمة للجامعة مو�سحا 
اأن الكلية م�ستمرة مبواكبة كل ما هو 
الربامج  ا�ستحداث  حيث  من  جديد 

وال��ت��خ�����س�����س��ات ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا 
املنا�سبة  العمل  فر�س  لتوفري  ال�سوق 
املعلومات  خلريجي برامج تكنولوجيا 

والت�سالت.

بافتتاح  ال�سواقفة  الدكتور  وق��ام 
فيه  ���س��ارك  ال���ذي  العلمي  امل��ع��ر���س 
بعر�س  اخلريجني  الطلبة  م��ن  ع��دد 
م�ساريع تخرجهم بالإ�سافة اإلى جناح 
الت�����س��الت  وزارة  وم��ع��ر���س  للكتب 
من  والعديد  املعلومات  وتكنولوجيا 
بتكنولوجيا  املتخ�س�سة  ال�سركات 

املعلومات والت�سالت.

العلمي  اليوم  فعاليات  وت�سمنت 
م���ه���ارات  ح����ول  ع��م��ل  اأوراق  ع��ل��ى 
املقابالت  ومهارات  الذاتية  ال�سرية 
ورقة  تقدمي  اإل��ى  اإ�سافة  للتوظيف, 
ك��اأدوات  البحث  حمركات  حول  عمل 
الدكتور حممد  املعرفة قدمها  لتنمية 
الريموك,  جامعة  من  الكعبي  ناجي 

احلكومة  م�ساريع   بعنوان  وورق���ة 
الل��ك��رتون��ي��ة يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي: 
املواطنني  وحاجة  احلكومة  دواف��ع 
�سنب من  اأبو  الدكتور عماد  قدمها 
ج��ام��ع��ة ال���ريم���وك, وورق����ة اأخ���رى 
الإداري���ة:  املعلومات  نظم  بعنوان 
ال��ع��م��ل قدمها  امل��ف��ه��وم وجم����الت 
الدكتور حممد جرادات من جامعة 
 « ورقة حول  اإلى  اإ�سافة  البيت,  اآل 
طريقة تخ�سي�س فعالة للحوا�سيب 
ثالثية  احل��وا���س��ي��ب  م��ت��ع��ددات  يف 
بني  �سعد  الدكتور  قدمها  الأب��ع��اد 

حممد من جامعة اآل البيت.

العلمي  اليوم  فعاليات  وح�سر 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون 
ها�سم  ال��دك��ت��ور  العلمية  الكليات 
واأع�ساء  الكليات  امل�ساعيد وعمداء 
الهيئة التدري�سية والطلبة باجلامعة 
تكنولوجيا  جم���ال  يف  وامل��ه��ت��م��ني 

املعلومات والت�سالت.

اإفتتاح فعاليات الي�وم العلمي لكل��������ية     احل�شن بن عبد الله لتكنولوجيا املعلومات
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البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأك���د 
اأن  �سواقفة  نبيل  الدكتور  الأ�ستاذ 
ر�سالته  تقف  ل  اجلامعي  التعليم 
للطلبة  امل��ع��ارف  نقل  ح���دود  عند 
القيم  غر�س  اإل��ى  ذلك  تتجاوز  بل 
الطلبة,  لدى  اخل��رية  والجت��اه��ات 
وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ق��ي��م امل�����س��وؤول��ي��ة, 
والت�سامح,  واحل��ري��ة,  والأم���ان���ة, 
وال���ع���دال���ة الج��ت��م��اع��ي��ة, وه���ذه 
�سمام  مت��ث��ل  القيمية  امل��ن��ظ��وم��ة 
العالقات  على  احلفاظ  يف  الأم��ان 
الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ني اأب���ن���اء ال��وط��ن, 
وتكفل اأن ت�سود روح املودة والتكافل 
يف  ال��ول��وج  من  وتع�سمهم  بينهم, 
والعنف  والت�سرذم  الفرقة  دوام��ة 
ينبغي  باأنواعه, وهذا دور  والف�ساد 
اأن توؤديه كليات ال�سريعة مب�سوؤولية 

واقتدار.

�سواقفة  الدكتور  الأ�ستاذ  واأ�ساف 
بعنوان:  العلمي  اليوم  افتتاحه  خالل 
التعبري عن الراأي مفهومه و�سوابطه, 
الذي نظمته كلية ال�سريعة يف جامعة 
اآل البيت, اأن الإ�سالم كفل احلرية بكل 
جوانبها, وعلى راأ�سها حرية التعبري, 
ال��د���س��ات��ري  �سبق  ق��د  الإ����س���الم  لأَنَّ 
الإن�سان,  حقوق  واإع��الن��ات  العاملية, 
يف  حقوقه  وحفظ  لالإن�سان  بتكرميه 
التي  احل��ري��ة  اأن  مبينا  الإن�����س��ان��ي��ة, 
حرية  هي  وال�سرائع,  القوانني  ها  تقرنّ
ا�ستعمال  اإ�ساءة  يجوز  فال  م�سوؤولة, 
يجوز  ل  حدودًا  للحرية  فاإن  احلرية, 
تخطيها.   فلي�ست احلرية لب�س احلق 
اأو ح��ري��ة ك��ت��م��ان احل��ق,  ب��ال��ب��اط��ل, 
واحلرية ل تعني قول الزور, ول �ستم 
بالنا�س,  الظن  اإ�ساءة  ول  الآخرين, 
ول ترويج ال�سائعات, واإمنا قول احلق 

هو �سرط احلرية, واأن ممار�سة حرية 
احلوار  اإل  �سبيل  من  لها  لي�س  الفكر 
حتر�س  ما  وهذا  النا�س,  بني  العقلي 

عليه قيادتنا احلكيمة.
�سواقفة  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  وب��ني 
ت�سعى  الذي  والأهم  الأول  الهدف  اأن 
اجلامعات لتحقيقه, هو بناء الإن�سان 
ال�سالح, الذي يدرك معاين النتماء 
والولء وامل�ساواة واحلقوق والواجبات 
باملمار�سة  الإدراك  ه��ذا  ع��ن  ويعرب 

العملية وملا فيه خري الوطن والأمة.
العلمي �سارك  اليوم  وعلى هام�س 
م��ع��ايل وزي���ر الأوق�����اف وامل��ق��د���س��ات 
الأ�ستاذ  الأ�سبق  الإ�سالمية  وال�سوؤون 
بورقة  العبادي  ال�سالم  عبد  الدكتور 
الراأي  عن  التعبري  مفهوم  حول  عمل 
وم�����س��روع��ي��ت��ه ت��ط��رق خ��الل��ه��ا اإل���ى 
الواجب  وامل�سامني  اأ�ساليب اخلطاب 

التعبري عن ال���������راأي مفهوم�����������ه و�شوابطه يوم علمي لكلية ال�شريعة
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التعبري عن ال���������راأي مفهوم�����������ه و�شوابطه يوم علمي لكلية ال�شريعة

الآراء  عن  التعبري  اأج��ل  من  اإتباعها 
اأن  �سانها  من  وا�سحة  اأ�س�س  �سمن 

ت�ساهم يف عمليات الإ�سالح .
واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي اإل��ى 
ال�سريعة  بقواعد  الل��ت��زام  ���س��رورة 
الإ�سالمية للممار�سة وعملية اخلطاب 
الطيبة  الكلمة  وا�ستخدام  الإ�سالحي 
اخللل  مواقع  معاجلة  نحو  والن�سح 
اجلميع  اأن  مو�سحا  وج���دت  اأي��ن��م��ا 
الكلمة  خالل  من  لالإ�سالح  مدعوين 
الطيبة وا�ستخدام التعبري يف اإ�سالح 

املجتمع.
العني نوال الفاعوري قدمت ورقة 
عمل حول حق ال�سباب يف التعبري عن 
ال�سباب  اأهمية  فيها  اأو�سحت  ال��راأي 
يف حت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة وامل�����س��ارك��ة يف 
والنخراط  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 
دوره��م  لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  ب��ال��ربام��ج 
جتاه خدمة الوطن والنهو�س بالتنمية 

بجهود  م�سيدة  جم��الت��ه��ا,  ملختلف 
لدعم  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
امل�ستقبل  ب��ن��اة  جل��ع��ل��ه��م  ال�����س��ب��اب 

وموا�سلة م�سرية البناء والعطاء.
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة ال��دك��ت��ور 
�سك  ثمة  لي�س  ق��ال:  ال��زغ��ول  حممد 
العدد  بلدنا وفيه هذا  بلدا بحجم  اأن 
لديه  يكون  اأن  ينبغي  اجلامعات  من 
ال���ق���درة ع��ل��ى جت�����اوز ال�����س��ع��وب��ات 
ومواجهة التحديات واإدراكا منا لهذه 
بعنوان:  العلمي  يومنا  جاء  امل�سوؤولية 
التعبري عن الراأي مفهومه و�سوابطه, 
وذلك �سمن عدة حماور منها مفهوم 
وم�سروعيته, وحق  الراأي  التعبري عن 
ال�سباب يف التعبري عن الراأي, واآليات 
حيث  و�سوابطها,  ال��راأي  عن  التعبري 
من  ال���راأي  ع��ن  التعبري  حرية  غ��دت 
لوازم احلديث عن احلا�سر وامل�ستقبل 

عربيا وعامليا.

�سارك  الدغمي  حممد  الدكتور 
عن  التعبري  اآليات  حول  عمل  بورقة 
اأهمية  فيها  اأك��د  و�سوابطها  ال��راأي 
عن  للتعبري  لل�سباب  امل��ج��ال  فتح 
ق�ساياهم بالطرق ال�سحيحة �سمن 
اأنظمة وتعليمات ت�ساهم يف الو�سول 
اإلى احللول املنا�سبة جلميع امل�ساكل 

التي تواجههم.

العلمي  اليوم  فقرات  وت�سمنت 
على ق�سيدة �سعرية لل�ساعر حممود 

اخلوالدة واأغاين دينية.

رئي�س  نائب  الفعاليات  وح�سر 
العلمية  الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة 
ونائب  امل�ساعيد  ها�سم  ال��دك��ت��ور 
الكليات  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  رئي�س 
اخلوالدة   نا�سر  الدكتور  الإن�سانية 
وم���دي���ر ال��ب��ن��ك الإ����س���الم���ي ف��رع 
ال�سيد علي كناين وعدد من  املفرق 

املدعوين وطلبة اجلامعة. 
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افتتح وزير ال�سحة فعاليات  اليوم 
بكلية  احلياتية  العلوم  لق�سم  العلمي 
البيت حول مر�س  اآل  بجامعة  العلوم 

التال�سيميا بالأردن.
واأكد وزير ال�سحة يف كلمة األقاها 
حجاوي  ب�سام  الدكتور  عنه  مندوبا 
ال��وزارة  يف  ال�سحية  الرعاية  مدير 
اأن الردن يبذل جهودا عالية لتقدمي 
التال�سيميا  ملر�سى  الف�سلى  الرعاية 
امل�ستجدات  اآخ���ر  لتوظيف  وي�سعى 
و�سيتم  العالج  واأ�ساليب  والتقنيات 
اتخاذ الإجراءات والرتتيبات الالزمة 
بدل  تدريجيا  الفموي  العالج  لإحالل 
برامج  يف  التو�سع  عن  ف�سال  احلقن 
على  والعمل  العظمي  النخاع  زراع��ة 

توفري الإر�ساد النف�سي للمر�سى.
وبنيَّ اأن الوزارة توؤمن باإن الوقاية 
نقطة الرتكاز الأقوى واخلطوة الأهم 
املر�س  انت�سار  جماح  كبح  �سبيل  يف 
امل�سابني  ع��دد  اأن  حيث  الأردن  يف 
التال�سيميا  ب��ني  م��ا  م�����س��اب  األ����ف 
من  5ر%3  وكذلك  والو�سطى  الكربى 
لهذا  الوراثي  اجلني  يحملون  ال�سكان 
الفح�س  اإلزامية  طبقت  وقد  املر�س 

اأيام علمية

فعاليات  اإف��ت��ت��اح  ال�شحة  وزي���ر  ب��رع��اي��ة 
ب���الأردن التا�شيميا  ح��ول  العلمي  ال��ي��وم 

الطبي للك�سف عن مر�س التال�سيميا 
نتائج  ونلم�س  ال���زواج  على  للمقبلني 
اأع��داد  انخفا�س  يف  متثلت  اإيجابية 

امل�سابني به.
 60 ففي حني كانت ت�سجل حوايل 
اأقل  اإلى  العدد  انخف�س  حالة جديدة 
منهم  الأك��رب  اجل��زء  �سنويا,   25 من 
الزامية  اإق���رار  قبل  ملتزوجني  اأب��ن��اء 

الفح�س.
وقال نائب رئي�س اجلامعة الدكتور 
ها�سم امل�ساعيد نائب رئي�س اجلامعة 
اليوم  نلتقي  العلمية:  الكليات  ل�سوؤون 
وبوجود  البيت  اآل  جامعة  رح��اب  يف 
اأكادمييني  من  الطيبة  النخبة  ه��ذه 
واأطباء ومهتمني يف مر�س التال�سيميا 
ينتج ع��ن خلل  ال���ذي  امل��ر���س  , ه��ذا 
اإلى نق�س حاد  يوؤدي  اإنحاليل  وراثي 
الدم  يف  خا�سة  بروتينات  اإن��ت��اج  يف 
وتنتقل ال�سمة امل�سببة للتال�سيميا من 
اجلينات  طريق  ع��ن  لالأبناء  الآب���اء 
فيحدث  ال�سفات,  نقل  عن  امل�سوؤولة 
زواج  ويعزز  وتبداأ م�ساعفاته  املر�س 
الأقارب من فر�س الإ�سابة به ويظهر 
البحر  حو�س  بلدان  يف  اأك��رب  ب�سكل 

الذي  املر�س  وه��و  املتو�سط  الأبي�س 
تفاديا  حماربته  على  اململكة  تعمل 
مل��خ��اط��ره ولإن�����س��اء ج��ي��ل ق���وي يبني 
اجلامعة  دور  موؤكدا  ويعمره.  الوطن 
ال�سلبية  واآث��اره  املر�س  لهذا  التوعوي 
القت�ساد  على  وكذلك  الأجيال  على 
وهذا  املرتفعة  عالجه  لكلفة  الوطني 
جزء ب�سيط من واجبنا جتاه املر�سى.
الدكتور  العلوم  كلية  عميد  واألقى 
عقاب الربيع كلمة قال فيها: يف هذا 
احلياتية  العلوم  ق�سم  �سيطلق  اليوم 
الطلبة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  م��ع  بالتعاون 
التال�سيميا  مر�سى  اأ�سدقاء  وجمعية 
وذلك  مري�س(  لكل  )�سديق  مبادرة 
بت�سكيل جمموعات طالبية يف جامعة 
اآل البيت واجلامعات الأردنية الأخرى 
التطوعي  العمل  روح  تعزيز  بهدف 
نحو  وال�سعي  الطلبة  لدى  واملجتمعي 
الوراثية  الأم��را���س  من  خ��ال  جمتمع 

انطالقا من حتقيق اأهدافها.

للتربع  حملة  العلمي  اليوم  وتخلل 
هيئة  اأع�����س��اء  فيها  ���س��ارك  ب��ال��دم 

التدري�س والطلبة باجلامعة.
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اتفاقيات

مذكرة تعاون بني اجلامعة وجامعة �سحار الُعمانية

ت���ع���زي���زا ل��ل��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف 

والعلمي بني جامعة اآل البيت وجامعة �سحار يف �سلطنة ُعمان 

جامعة  ورئي�س  �سواقفة  نبيل  الدكتور  الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  ع  وقَّ

�سحار الأ�ستاذ الدكتور عبود بن حمد ال�سوايف, مذكرة لتعزيز وتطوير التعاون املتبادل 

بني اجلانبني.

اأع�ساء الهيئة التدري�سية  التعاونية يف جمال تبادل  اإلى تطوير وتفعيل الن�ساطات  وتهدف املذكرة 

اأو القيام بالبحوث العلمية وتبادل اخلربات, والطلبة  اأو لإلقاء املحا�سرات  والباحثني لأغرا�س التدري�س 

املطبوعات  وتبادل  م�سرتكة,  وموؤمترات  وندوات  درا�سية  حلقات  وتنظيم  م�سرتكة,  بحثية  م�ساريع  واإجراء 

والكتب والدوريات ونتائج البحوث العلمية. 

وبنيَّ الدكتور ال�سواقفة اأن اجلامعة ت�سعى اإلى تطوير التعاون مع العديد من اجلامعات العربية والأجنبية 

وتعزيز  املعارف  لك�سب  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  طلبتها  اأم��ام  اأو�سع  جمالت  وفتح  اخل��ربات  لتبادل 

التعاون.

واأ�ساد الدكتور ال�سوايف بجامعة اآل البيت وخططها الدرا�سية, مبينا اأن هذه املذكرة 

�ستفتح املجال لال�ستفادة من خربة جامعة اآل البيت يف جمال تبادل اأع�ساء 

هيئة التدري�س يف خمتلف املجالت وخا�سة القانون.
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اتفاقية تواأمة بن اجلامعة وكلية بهاجن الإ�شامية املاليزية 

اتفاقيات

���ع���ت ج��ام��ع��ة اآل ال��ب��ي��ت وك��ل��ي��ة ب��ه��اجن الإ���س��الم��ي��ة يف م��ال��ي��زي��ا ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���واأم���ة وق��ع��ه��ا عن   وقَّ
 اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل ���س��واق��ف��ة وع���ن ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور دات����و ه��ا���س��م ب���ن ع��ب��د ال���وه���اب. 
يف  الإ�سالمية  بهاجن  كلية  يف  املاليزيني  الطلبة  يدر�س  حيث  املاليزيني,  الطلبة  تبادل  اإلى  التفاقية  وتهدف 
ماليزيا ملدة عامني ثم يكملوا درا�ستهم يف جامعة اآل البيت, بالإ�سافة اإلى تزويد الكلية بخطط تدري�س مواد 
املرحلة الأولى وت�سمية الكتب املقررة واملراقبة والإ�سراف على �سري عملية التدري�س يف الكلية وتوفري اأع�ساء 

هيئة تدري�س متخ�س�سني لهذه الغاية.
رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة اأو�سح بان توقيع التواأمة ما بني اجلامعة وكلية بهاجن 
الإ�سالمية جاء اإميانا باأهمية التعاون والتن�سيق امل�سرتك فيما بينهما وانطالقا من فل�سفة اجلامعة يف تعزيز 

ن�سر ال�سريعة الإ�سالمية وتعميما لر�سالتيهما يف التعليم وخدمة املجتمعات العربية والإ�سالمية والدولية.
اأن اجلامعة حري�سة على التوا�سل مع كافة اجلامعات العربية والإ�سالمية  اإلى  واأ�سار الدكتور ال�سواقفة 
والعاملية لتحقيق الأهداف امل�سرتكة ومبا يعك�س ال�سمعة العلمية جلامعة اآل البيت والتي ا�ستطاعت حتقيق كافة 

متطلبات التطوير والتحديث يف جمال التعليم اجلامعي.
رئي�س كلية بهاجن الإ�سالمية الدكتور داتو ها�سم بن عبد الوهاب اأ�ساد من جانبه بجهود جامعة اآل البيت 
لتعاونها امل�ستمر مع الكلية لتوقيع التواأمة ما بني اجلامعة والكلية بهدف ال�ستفادة من الربامج والتخ�س�سات 
املختلفة واخلربات التدري�سية التي تقدمها اجلامعة م�سريا اإلى التطوير الكبري الذي حققته اجلامعة يف قطاع 

التعليم العايل.
اإ�سماعيل  بن  �سليمان  الدكتور  املاليزية  ال�سفارة  الثقافية يف  امللحقية  التفاقية مدير  توقيع  وح�سر حفل 
والأ�ستاذ  امل�ساعيد  ها�سم  الدكتور  والأ�ستاذ  املجايل  جهاد  الدكتور  البيت الأ�ستاذ  اآل  جامعة  رئي�س  ونواب 

الدكتور نا�سر اخلوالدة وعميد كلية ال�سريعة الدكتور حممد الزغول.
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قرارات جمل�س العمداء

خالد  اآمنة  الدكتورة  تعيني  حتويل  على  املوافقة  اجلامعة  العمداء  جمل�س  قرر 
احلايك املحا�سر املتفرغ يف مركز اللغات اإلى رتبة اأ�ستاذ م�ساعد.

قرر جمل�س العمداء املوافقة على حتويل تعيني الدكتور �سامل حممد املقبل احلاج 
اخلوالدة املحا�سر املتفرغ يف مركز اللغات اإلى رتبة اأ�ستاذ م�ساعد.

  

قرر جمل�س العمداء املوافقة على  حتويل تعني الدكتور فرحان نزال حميد امل�ساعيد 
املحا�سر املتفرغ يف كلية القانون اإلى رتبة اأ�ستاذ م�ساعد  

 
حممد  اإبراهيم  �سيف  الدكتور  تعني  حتويل  على  املوافقة  العمداء  جمل�س  قرر 

امل�ساروة املحا�سر املتفرغ يف كلية القانون اإلى رتبة اأ�ستاذ م�ساعد 
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رتبة  احمد ما�سي من  الدكتور رمزي  ترقية  املوافقة على  العمداء  قرر جمل�س 
اأ�ستاذ م�ساعد اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك يف كلية القانون.

رتبة  من  اجلولن  علي  نايف  الدكتور  ترقية  على  املوافقة  العمداء  جمل�س  قرر 
الآداب  بكلية  واآدابها  الجنليزية  اللغة  ق�سم  يف  اأ�ستاذ  رتبة  اإل��ى  م�سارك  اأ�ستاذ 

والعلوم الإن�سانية.

الأ�ستاذ  ال�سطناوي  فرحان  نبيل  الدكتور  ترقية  على  املوافقة  العمداء  جمل�س  قرر 
امل�ساعد بكلية القانون للرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك.  

قرارات جمل�س العمداء

م�ساركات علمية

�سارك الدكتور حممد خمتار املفتي من كلية ال�سريعة يف موؤمتر احتاد علماء 
واأئمة امل�سلمني الذي عقد يف مدينة �سارلوت يف الوليات املتحدة الأمريكية خالل 

الفرتة من 6/6 ولغاية 2011/6/9م حيث قدم ورقة بعنوان 
The religious status in Jordan reality and challenges

      �سارك الدكتور كمال املقابلة من مركز اللغات  يف موؤمتر الأدب العربي 
عقد يف جامعة)�سيدي حممد( يف  الذي  والتاأثري  التاأثر  بني  العاملية  والآداب 

فا�س - املغرب يف الفرتة الواقعة بني 19-2011/4/21, حيث �سارك 
مباحث  يف  الأ�سوليني  مناهج  اثر   : بعنوان  بحثية  بورقة  املقابلة  الدكتور 

النحو العربي.
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تخ�س�سات جديدة

ماج�ستري  تخ�س�س  ا�ستحداث  على  العايل  التعليم  جمل�س  واف��ق  كما 
اجليولوجيا التطبيقية يف معهد علوم الأر�س والبيئة اعتبارا من الف�سل الأول 

للعام اجلامعي 2012/2011م .

ا�شتحداث تخ�ش�شات جديدة باآل البيت

وافق جمل�س التعليم العايل على ا�ستحداث 
تخ�س�س  �سملت  البيت  اآل  جامعة  يف  التخ�س�سات  م��ن  ع��دد 

بكالوريو�س نظم املعلومات املحا�سبية وبكالوريو�س املحا�سبة وقانون الأعمال يف 
كلية اإدارة املال والأعمال, وتخ�س�س بكالوريو�س الرتبية اخلا�سة ودبلوم �سعوبة التعلم يف 

كلية العلوم الرتبوية.

رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة قال: “ اإن ا�ستحداث هذه التخ�س�سات جاء حلاجة �سوق 
املحا�سبة  والبعد عن  الإجنليزية  اللغة  اإجادة  مع  وحا�سوبية  يتمتعون مبهارات حما�سبية  اإلى خريجني  العمل 

التقليدية, اإ�سافة اإلى التوجه نحو التميز واجلودة يف نوعية اخلريجني من اجلامعة, ومت�سيًا مع برنامج احلكومة 
املالية والقطاع احلكومي”.  واملوؤ�س�سات  والبنوك  ال�سركات اخلا�سة  ا�ستخدام احلوا�سيب يف  الإلكرتونية, و�سيوع 
بالإ�سافة اإلى احلاجة الأ�سا�سية لمتالك املحا�سبني واملدققني للمعارف الت�سريعية واملحا�سبية ب�سكل متكامل, مما 
يعترب خطوة نوعية ومبادرة جديدة حتقق فر�سة مل�ساهمة اجلامعة يف التنمية الب�سرية يف الأردن باعتبار برنامج 

املحا�سبة وقانون الأعمال الأول من نوعه يف اجلامعات الأردنية.

اأن ا�ستحداث تخ�س�س بكالوريو�س الرتبية اخلا�سة ودبلوم �سعوبة التعلم يف كلية العلوم  اإلى  واأ�سار 
من  املحلي  املجتمع  خلدمة  نوعية  نقلة  يعترب  اخلا�سة  والرتبية  النف�سية  العلوم  ق�سم  يف  الرتبوية 

خريجي اجلامعة يف هذه التخ�س�سات حيث �سيتم تدريبهم للعمل يف مراكز الإعاقة وغرف 
الوعي  ولن�سر  الريادية  واملراكز  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�س  يف  التعلم  م�سادر 

العلمية  البحوث  ولإج��راء  نحوها  الجتاهات  وتغيري  الإعاقة  مب�سكلة 
وربطها بفئات الرتبية اخلا�سة وحاجاتهم. 



م��ي��ادي��ة52  2011 اآب  ه��ج��ري��ة،    1432 رم�����س��ان   -  63 ال��ع��دد   -  17 امل��ج��ل��د 

منتخب اجلامعة للتايكواندو ثاين رجال وثالث 
اآن�شات يف بطولة اجلامعات الأردنية

������س�����ارك م���ن���ت���خ���ب اجل���ام���ع���ة 
ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو يف ب��ط��ول��ة اجل��ام��ع��ات 
مالعب  على  اأقيمت  والتي  الر�سمية 
الأرب��ع��اء  ي���وم  الها�سمية  اجل��ام��ع��ة 
ومب�����س��ارك��ة   2011/4/13 امل���واف���ق 
وقد  وخا�سة  حكومية  جامعات   10
منتخب  ح�سول  عن  النتائج  اأ�سفرت 
الرجال على املركز الثاين يف املجموع 
املركز  على  الآن�سات  ومنتخب  العام 
الثالث يف املجموع العام وكانت نتائج 

الالعبني كما يلي .

ذك�ر: ) املركز الثاين (

النتيجةال�زنا�سم الاعبت

املركز الأولحتت 74 كغمان�س جالل العداربة1

املركز الأولفوق 87 كغمحممد يحيى الزعبي2

املركز الثالثحتت 54 كغموليد تركي ال�سمايل3

املركز الثالثحتت 63 كغمحممود حممد اأبو �سعيب4

اإناث : ) املركز الثالث (

النتيجةال�زنا�سم الاعبةت

املركز الثاينحتت 49 كغم�سمر مازن الفار1

املركز الثاينحتت 62 كغميا�سمني �سفيان احلج2

املركز الثاينحتت 67 كغم�سفاء اإبراهيم غنامي3

املركز الثاينحتت 73 كغم�سيماء مو�سى حممود4

املركز الثالثحتت 53 كغمرزان خليل اأبو ع�سبة5

ريا�سة


