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اجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة

جمل�س اأُمناء اجلامعة يو�سي بتعديل نظـام الرواتب والعالوات للعاملني وي�ستحدث 

اأكادميية ت�سكيالت  ويجري  اال�ستثمار  م�سـاريع  وينـاق�س  جديدة  تخ�س�سات 

ر جمل�س اأمناء جامعة اآل البيت الذي عقد  اأقمَّ

حمدان  حممد  الدكت�ر  الأ�صتاذ  معايل  برئا�صة 

نبيل  الدكت�ر  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�س  وبح�ص�ر 

والبالغة  احلايل  للعام  اجلامعة  م�ازنة  �ص�اقفة، 

وخم�صني   و�صتة  وثمامنائة  ملي�نًا  وثالثني  ثمانية 

األفا ومائة دينار وبعجز مقداره اأربعة ع�صرة ملي�نًا 

املجل�س   ر  اأقمَّ كما  دينار،  األف  وخم�ص�ن  وت�صعمائة 

التي  والإداري���ة  الأكادميية  الق�صايا  من  العديد 

تعيني  متديد  على  امل�افقة  اأبرزها  اجلامعة،  تهم 

عدد من عمداء الكليات واملعاهد ملدة عامني وهم 

الدكت�ر حممد مقداد القائم باأعمال عميد معهد 

بيت احلكمة، والدكت�رة ع�اطف اأب� ال�صعر القائم 

الدكت�ر عمر  الرتب�ية،  العل�م  كلية  باأعمال عميد 

الرواجفة القائم باأعمال كلية الأمرية �صلمى بنت 

عبد اهلل للتمري�س، والدكت�ر حنا �صابات القائم 

باأعمال عميد معهد الفلك وعل�م الف�صاء.  وتعيني 

عميد  باأعمال  قائما  ذي��اب��ات  اهلل  عبد  الدكت�ر 

معهد عل�م الأر�س والبيئة وذلك من بداية الف�صل 

الدرا�صي الثاين .

اأو�صى املجل�س بناًء على تن�صيب جمل�س   كما 

النظام  م��ن   )8( امل���ادة  ن�س  بتعديل  اجلامعة 

 ، )اأ  الفقرتني  باإلغاء  والعالوات  للرواتب  الأ�صلي 

ب( منها وال�صتعا�صة عنهما مبا يلي

اأوًل : اأع�صاء الهيئة التدري�صية، الأ�صتاذ 850 

دينارًا �صهريًا والأ�صتاذ امل�صارك 630 دينارًا �صهريًا 

واملدر�س  �صهريًا  دينارًا   470 امل�صاعد  والأ�صتاذ 

دينارًا  امل�صاعد �30  واملدر�س  �صهريًا  دينارًا   �80

�صهريًا .

دينارًا   355 الأوىل  الدرجة  امل�ظف�ن  ثانيًا:  

�صهريًا  دي��ن��ارًا   �80 الثانية  وال��درج��ة  �صهريًا 

وال��درج��ة  �صهريًا  دي��ن��ارًا   �45 الثالثة  وال��درج��ة 

اخلام�صة  وال��درج��ة  �صهريًا  دي��ن��ارًا   ��5 الرابعة 

�00 دينارًا �صهريًا والدرجة ال�صاد�صة 190 دينارًا 

�صهريًا،  دي��ن��ارًا   175 ال�صابعة  وال��درج��ة  �صهريًا 

التعديل  بهذا  العايل  التعليم  ملجل�س  والتن�صيب 

القن�ات  ح�صب  النظام  تعديل  ب��اإج��راءات  لل�صري 

الر�صمية.

 واأو�صى املجل�س بتعديل املادة املتعلقة بت�زيع 

الن�صبة  حتديد  لت�صبح  امل�ازي  عائدات  من  جزء 

من �صالحيات جمل�س الأمناء.

الق�صايا  م��ن  ال��ع��دي��د  املجل�س  ن��اق�����س  ك��م��ا 

ومن  اجلامعة،  تهم  التي  والإداري����ة  الأك��ادمي��ي��ة 

تخ�ص�س  ا���ص��ت��ح��داث  ع��ل��ى  امل���اف��ق��ة  اأب���رزه���ا 

املال  اإدارة  كلية  يف  ال��دويل  والتعاون  القت�صاد 

والأعمال بال�صرتاك مع معهد بيت احلكمة ملرحلة 

املعل�مات  نظم  تخ�ص�س  وا�صتحداث  املاج�صتري. 

بني  بال�صرتاك  البكال�ري��س  ملرحلة  امل�صرفية 

احل�صني  الأم��ري  وكلية  والأعمال  امل��ال  اإدارة  كلية 

بن عبد اهلل لتكن�ل�جيا املعل�مات والتن�صيب بذلك 

ملجل�س التعليم العايل. كما ناق�س املجل�س م��ص�ع 

م���ازن��ة  دع��م  يف  ودوره  اجل��ام��ع��ة  يف  ال�صتثمار 

اجلامعة. 

حممد  الدكت�ر  الأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  واأك��د 

حمدان اأهمية الدور الذي تق�م به جمال�س الأمناء 

وتقييم  ال�صرتاتيجية  اخلطط  متابعة  خالل  من 

تهم  التي  بالق�صايا  والأه��ت��م��ام  اجلامعة،  اأداء 

الطلبة.

بدوره  اأكد  ال�ص�اقفه  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س 

ملا  نظرًا  للغاية  �صعب  للجامعة  امل��ايل  ال��صع  اأن 

تناق�س  ب�صبب  مايل  عجز  من  اجلامعة  ت�اجهه 

�صن�ات  الثالث  خالل  للجامعة  احلك�مي  الدعم 

من  تعترب  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  اإ���ص��اف��ة  مل��ا���ص��ي��ة، 

اجلامعات الر�صمية التي تتقا�صى ر�ص�مًا خمف�صة 

مقارنة مع اجلامعات الأردنية.

العمل  �صيتم  ب��اأن��ه  ال�ص�اقفه  الدكت�ر  وب��ني 

�ص�ء  يف  واخل��ط��ط  مل�صاريع  ا  بع�س  تنفيذ  على 

الإمكانات املتاحة وح�صب الأهمية امل��ص�عة بهذا 

اخل�ص��س.

وح�صر الج��ت��م��اع ك��لٌّ م��ن م��ع��ايل الأ���ص��ت��اذ 

الدكت�ر حممد الذنيبات والأ�صتاذ الدكت�ر عدنان 

ومعايل  دوي��ري،  حمم�د  الدكت�ر  ومعايل  العت�م  

عادل  الدكت�ر  والأ���ص��ت��اذ  ح��داد،  حمزة  الدكت�ر 

م�صطفى  املهند�س  الدكت�ر  والأ�صتاذ  حما�صنة، 

امل�صاعيد،  ها�صم  ال��دك��ت���ر  وال���ص��ت��اذ  حم��ي��الن، 

والدكت�رة اأمل ن�صري، والدكت�ر عبد املالك اجلابر 

وال�صيد اأ�صامة اخلليلي.
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موؤمتر �سورة العامل ا لإ�سالمي

مندوبا عن �سمو االأمري غازي وزير ال�سياحة يفتتح موؤمتر �سورة العامل 

االإ�سالمي يف كتاب �سياحت نامة للعامل الرتكي اأوليا جلبي يف اجلامعة

بن حممد  غازي  الأم��ري  �صم�  مندوبا عن 

اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  جل��الل��ة  ال�صخ�صي  امل��م��ث��ل 

والآث��ار  ال�صياحة  وزي��ر  رع��ى  املعظم،  الثاين 

�ص�رة  م���ؤمت��ر  ال��ف��اي��ز  ن��اي��ف  ال�صيد   م��ع��ايل 

العامل الإ�صالمي يف كتاب �صياحت نامة للعامل 

الرتكي اأوليا جلبي والذي نظمه مركز درا�صات 

العامل الإ�صالمي باجلامعة بالتعاون مع مركز 

الإ�صالمية  والثقافة  والفن�ن  للتاريخ  الأبحاث 

يف ا�صطنب�ل، وذلك يف مدرج احل�صني بن علي 

باجلامعة.

وقال رئي�س جامعة اآل البيت الدكت�ر نبيل 

هذه  خ��الل  من  ت�صعى  اجلامعة  اإنمَّ  �ص�اقفة: 

امل���ؤمت��رات اإىل اإب���راز دوره��ا ال��ري��ادي لربط 

ما�صي الأمة بحا�صرها وم�صتقبلها اإىل جانب 

مبا  وباحثيها  الأم���ة  مفكري  ق���درات  تط�ير 

على  والثقايف  الفكري  اجلانب  بتعزيز  ي�صهم 

حد �ص�اء .

احلالية  الظروف  اأن  اإىل  ال�ص�اقفة  ولفت 

تتطلب احلفاظ على �صخ�صية الأمة الإ�صالمية 

احلالة  اأن  اإىل  م�صريًا  احل�صاري،  ووج���ده��ا 

هذه ت�جب جت�صيد ه�ية الأمة وعظمة تاريخها 

امل�ؤ�ص�صات  بني  العالقات  ت�ثيق  يف  لالإ�صهام 

تط�ير  يف  للم�صاعدة  والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة 

�صبل  وتعزيز  الرتاثية  املفاهيم  م��ع  التعامل 

املحافظة على الكن�ز امل�صرتكة لأجيال الأمة .

للتاريخ  الأبحاث  وتطرق مدير عام مركز 

ا�صطنب�ل  يف  الإ�صالمية  والثقافة  وال��ف��ن���ن 

اإىل  ن�صاطات املركز والتي  اأرن  الدكت�ر خالد 

تتمثل مب�صاركته يف تعزيز املفاهيم الإ�صالمية 

العامل  يف   ت�افقية  �صيغ  اإي��ج��اد  اإىل  �صعيًا 

اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ على  اإىل  الإ���ص��الم��ي لف��ت��ًا 

املخط�طات الإ�صالمية التي تتما�صى وتطلعات 

الأمة املعا�صرة .

اأول��ي��ا  ح��ال��ة ال��رتك��ي  اإنمَّ رح��ل��ة ال��رمَّ وق���ال 

بها  التي قام  الرحالت  اأ�صهر  تعترب من  جلبي 

د م�صدرًا مهمًا لدرا�صة  حالة امل�صلم�ن وتعمَّ الرمَّ

ح�صارة ال�صع�ب العربية الإ�صالمية من ج�انب 

متعددة، لفتًا اإىل اأنمَّ املركز �صيعمد اإىل ترجمة 

الأجزاء املتبقية من كتاب اأوليا جلبي اإىل اللغة 

العربية خ�ص��صا تلك املتعلقة ببالد ال�صام . 

اجلامعة  يف  ال��ت��اري��خ  ق�صم  رئي�س  واأك����دمَّ 

الدكت�ر اأن�ر اخلالدي اأن الرحالة الرتكي دّون 

ج�لته الط�يلة يف ع�صرة جملدات ثمينة �صمت 

ثروة كبرية من املعارف التاريخية واجلغرافية 

عمله  جعل  مما  واملدنية  والإداري��ة  والعمرانية 

امل��ص�عي ذا قيمة خا�صة.

وقال مدير مركز درا�صات العامل الإ�صالمي 

يف اجلامعة الدكت�ر م��صى بني خالد اإنمَّ منا�صبة 

بعد مرور 400عام على  امل�ؤمتر جاءت  انعقاد 

حالة العثماين اأوليا جلبي التي بداأها  م�لد الرمَّ

من ا�صطنب�ل واأنطلق بعدها اإىل ثالث قارات، 

ث عن طريق احلج  جال فيها بالد ال�صام وحتدمَّ

ال�صامي يف الأردن و�ص�ريا.

للم�ؤمتر  التح�صريية  اللجنة  رئي�س  واأك��د 

الدكت�ر حممد اأرناوؤوط على اأهمية هذا امل�ؤمتر 

ي�صم  وال��ذي  البيت  اآل  جامعة  حتت�صنه  الذي 

نخبة من العلماء الأجالء يف  العامل الإ�صالمي 
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م�صريًا اإىل التعاون الذي متمَّ مع اجلانب الرتكي 

لإجناح هذا امل�ؤمتر.

ال�صيد  املفرق  ثقافة  مديرية  مدير  وب��نيمَّ 

حالة اأوليا جلبي  في�صل ال�صرحان اأن كتاب الرمَّ

العربية يف  املنطقة  اأ�صا�صية عن  قاعدة  ي�صكل 

والبح�ث  ال��درا���ص��ات  غياب  م��ن  عانت  ف��رتة 

ال�صاملة.

اجلامعة  رئي�س  ن���اب  الفتتاح  وح�صر 

نا�صر  والدكت�ر  امل�صاعيد  ها�صم  الدكت�ر 

اخل������ال�����دة وع������دد م����ن ن�������اب حم��اف��ظ��ة 

املهتمني  من  العديد  اإىل  بالإ�صافة  املفرق 

باجلامعة.

تو�سيات املوؤمتر

واأو�صى امل�صارك�ن بعدد من الت��صيات منها 

عقد العديد من الندوات الدولية عن اجل�انب 

امل�صرتكة التي كانت تربط ما بني الأردن والدول 

با�صم  عاملي  علمي  مركز  وتاأ�صي�س  امل�صاركة، 

)اأوليا جلبي( يتخ�ص�س يف اأدب الرحالت بني 

ال�صع�ب والأمم، وتنظيم ندوات ولقاءات ون�صر 

ح�ار  مع  ان�صجامًا  معروفة  غري  خمط�طات 

مئ�يات  اإح��دى  اختيار  اإىل  اإ�صافة  الثقافات، 

الدولة العثمانية املتتابعة خالل ��01- ���0 

بالتعاون  �صتقام   والتي  دولية  لندوة  م��ص�عًا 

بني جامعة اآل البيت وار�صيكا.

َن نائب رئي�س اجلامعة ل�ص�ؤون الكليات  وثممَّ

الإن�صانية الدكت�ر نا�صر اخل�الدة خالل حفل 

الداعمة  واجلهات  امل�صاركني  جه�د  الختتام 

لتبادل  ج��اءت  التي  ال��ن��دوة  فعاليات  لإجن��اح 

التي  الكبرية  املجالت  يف  واخل��ربات  املعرفة 

قدمت من قبل العلماء الباحثني.

واألقى الدكت�ر ج�اد ل��صي والدكت�ر حممد 

بالت�صهيالت  فيها  اأ���ص��ادوا  كلمات  التميمي 

البيت  اآل  بها جامعة  قامت  التي  والإج��راءات 

لإقامة امل�ؤمتر الدويل والتي تعد خط�ة ناجحة 

ما  والثقايف  العلمي  التعاون  من  املزيد  نح� 

بني الأردن ودول املنطقة يف املجالت البحثية 

والتعليمية .

اخل�الدة  الدكت�ر  قام  امل�ؤمتر  ختام  ويف 

على  التكرميية  وال�����ص��ه��ادات  ال���دروع  بت�زيع 

امل�صاركني.

موؤمتر �سورة العامل ا لإ�سالمي
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خالل افتتاح امللتقى الثامن ح�ل الت�ا�صل احل�صاري العماين املغاربي

رئيـــ�س جمل�س اأمناء اجلامعـــة يوؤكــد دور اجلامعـــة لت�سجيــع التعاون 

الثقايف واحل�ساري والبحثي بني خمتلف دول العامل العربي واالإ�سالمي

البيت  اآل  جامعة  اأُمناء  جمل�س  رئي�س  اأكدمَّ 

امللتقيات  اأهمية  حمدان  حممد  الدكت�ر  معايل 

اإ�صراك العلماء والباحثني  العلمية الهادفة نح� 

ل��ب��ي��ان ���ص��رورة ال��ت���ا���ص��ل احل�����ص��اري م��ا بني 

اجلميع  على  بالفائدة  يع�د  ومبا  ال�صع�ب  كافة 

وال�صتفادة من ح�صارة تلك البلدان.

امللتقى  فعاليات  افتتاحه  خ��الل   واأ���ص��اف 

العماين  ال��ت���ا���ص��ل احل�����ص��اري  ال��ث��ام��ن ح����ل 

نظمته  ال���ذي  احل��دي��ث  الع�صر  يف  امل��غ��ارب��ي 

البيت  اآل  جامعة  يف  العمانية  الدرا�صات  وحدة 

وبالتعاون مع �صفارة �صلطنة عمان، اإننا معني�ن 

مثل  اإب��راز  يف  اجلامعات  دور  بت��صيح  جميعا 

حتقيق  اإىل  لل��ص�ل  البحثية  امللتقيات  ه��ذه 

الروؤى التي من �صاأنها اأن ت�صهم يف تعزيز الدور 

واخلربات  اللقاءات  وتبادل  املن�ص�د  احل�صاري 

ما بني العلماء والباحثني.

اآل  جامعة  حر�س  ح��م��دان  الدكت�ر   َ وب���نيمَّ

الن�صاطات  دع��م  يف  ال���ص��ت��م��رار  على  البيت 

الثقايف  التعاون  وت�صجيع  والعلمية،  البحثية 

والأكادميي والبحثي، واإقامة الندوات وال�ر�صات 

على  اإي��ج��اب��ي��ة  اآث���ار  لها  ليك�ن  املتخ�ص�صة؛ 

التعريف بالرتاث احل�صاري والثقايف، م��صحًا 

لإق��ام��ة  اأب���اب��ه��ا  فتح  �صت�ا�صل  اجل��ام��ع��ة  اأنمَّ 

مع  بالتعاون  والإ�صالمية  احل�صارية  اللقاءات 

يف  الثقايف  امللحق  واألقى  العامل.  دول  خمتلف 

اهلل  عبد  �صعادة الدكت�ر  عمان  �صلطنة  �صفارة 

بن جمعة ال�صق�صي كلمة قال فيها:»اإنمَّ الت�ا�صل 

ًا يحتذى يف  العماين املغاربي يعترب اأمن�ذجًا حيمَّ

خمتلف جمالت احلياة على الرغم من التباعد 

املكاين �صيما يف القرنني التا�صع ع�صر والع�صرين 

القرن احلادي  وه� يزداد ر�ص�خًا وازدهارًا يف 

تتمثل  الت�ا�صل  مظاهر  اأنمَّ  مبينا  والع�صرين. 

التاأليف والتحقيق  العلمية وحركة  يف الرحالت 

العلمي، وجه�د الإ�صالح والتجديد التي قام بها 

وبالد  ُعمان  يف  وامل�صلح�ن  واملفكرون  العلماء 

العمل  يف  اجلانبني  وم�صاهمة  العربي،  املغرب 

الر�صمية  امل�ؤ�ص�صات  دور  عن  ف�صاًل  ال�صيا�صي 

احل�صاري  الت�ا�صل  ت�ثيق  يف  الر�صمية  وغ��ري 

واإدامته.

الدكت�ر  العمانية  الدرا�صات  وح��دة  مدير 

اأن اختيار  جانبه  من  اأو�صح  اجلال�دي  عليان 

م��ص�ع الت�ا�صل احل�صاري العماين املغاربي يف 

الع�صر احلديث ينبثق يف الأ�صا�س من تقديرنا 

التاريخي  ح�ص�ره  وعمق  الت�ا�صل  ه��ذا  لعمق 

املغرب  ب��الد  اإىل  الفاحتني  العرب  دخ���ل  منذ 

العربي والدور الذي نه�س به حملة العلم لقرون 

خلت والذي ل �صك اأ�صهم لي�س فقط يف اأ�صلمه 

الغرب الإ�صالمي بل ويف �صبغ ح�صارته وثقافته 

هذه  وت�ا�صلت  الإ�صالمية،  العربية  بال�صبغة 

العالقات من خالل الرحالت العلمية واللقاءات 

الديار  اإىل  احل��ج  م�ا�صم  خ��الل  من  تتم  التي 

وتبادل  املتبادلة،  العلماء  وزي���ارات  املقد�صة 

للدرا�صة  العلمية  والبعثات  واملخط�طات  الكتب 

وال��ت��دري�����س وه���ي ���ص��الت تعمق جم��راه��ا يف 

الن�صف الثاين من القرن التا�صع ع�صر والقرن 

الع�صرين بعد قيام الدول احلديثة والتحرر من 

ال��ذي  ال���دور  خ��الل  م��ن  ال�صتعمارية  الهيمنة 

الر�صمية والأكادميية بني  امل�ؤ�ص�صات  به  نه�صت 

طريف هذا الت�ا�صل .

فرحات  الدكت�ر  األقاها  امل�صاركني  كلمة 

اأهمية  اإىل  تطرق خاللها  ت�ن�س  اجلعبريي من 

انطالقة  كانت  التي  احل�صارية  اللقاءات  هذه 

العلماء  دور  ل��ب��ي��ان  اجل��ه���د  لتكثيف  ن���ع��ي��ة 

والباحثني يف اإبراز اجل�انب الثقافية والأدبية. 

وت�صمنت فعاليات امللتقى التي ا�صتمرت على 

مدار ي�مني على تقدمي اأوراق عمل ح�ل خمتلف 

واجله�د  والأدبية  والثقافية  احل�صارية  الأبعاد 

املبذولة نح� م�ا�صلة الت�ا�صل احل�صاري.

ملتقى التوا�سل احل�ساري العماين املغاربي
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تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف

لبحث  ــزي  ــي ــال امل الــ�ــســفــري  يــلــتــقــي  ــة  ــع ــام اجل ــ�ــس  ــي رئ

البلدين ــني  ب ــقــايف  ــث وال االأكـــادميـــي  ــعــاون  ــت ال اأوجــــه 

الدكت�ر  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  التقى 

دات�  املاليزي  ال�صفري  �صعادة  �ص�اقفة  نبيل 

اململكة  لدى  املعتمد  العزيز  عبد  عبداملالك 

اأوا���ص��ر  تعزيز  لبحث  الها�صمية  الأردن���ي���ة 

العالقات ما بني البلدين يف خمتلف املجالت 

وخ�ص��صًا الأكادميية والثقافية.

ال�ص�اقفة حر�س اجلامعة  الدكت�ر  د  واأكمَّ  

بني  م��ا  وال��ل��ق��اءات  الت�ا�صل  ا�صتمرار  على 

اجلانبني لتعزيز هذه العالقات بني امل�ؤ�ص�صات 

يف  البيت  اآل  وجامعة  ماليزيا  يف  الأكادميية 

تعنى  اجلامعة  اأنمَّ  م��صحًا  كافة،  امل��ج��الت 

ب�ص�ؤون الطلبة ال�افدين من خمتلف اجلن�صيات 

وخا�صة الطلبة املاليزيني من خالل تقدمي كلٍّ 

ما يلزم من اخلدمات التعليمية.

الطلبة  م��ن  امل��زي��د  ق��ب���ل  بحث  متمَّ  كما 

تقدمة  مل��ا  اجلامعة  يف  للدرا�صة  املاليزيني 

مع  تتنا�صب  فريدة  تخ�ص�صات  من  للطلبة 

تعليم  وخا�صة   التعليمية  ومي�لهم  رغباتهم 

اإىل  اإ�صافة  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة 

ما  امل�قعة  التفاقيات  تفعيل كافة  العمل على 

بني اجلامعة واجلامعات املاليزية لال�صتفادة 

التعليمية  املجالت  يف  اجلانبني  خ��ربات  من 

والأكادميية والثقافية.  

بدوره  َن  ثممَّ العزيز  عبد  املاليزي  ال�صفري 

الطلبة  لحت�صانها  البيت  اآل  جامعة  جه�د 

الأك��رب  الن�صبة  ي�صكل�ن  وال��ذي��ن  املاليزيني 

ملا  وذل��ك   الأردن��ي��ة  اجلامعات  م�صت�ى  على 

تتميز به اجلامعة من �صمعة عاملية يف التط�ر 

ال�صن�ات  طيلة  �صهدتها  التي  الكبرية  والنقلة 

املا�صية من خالل اخلطط الدرا�صية والك�ادر 

املت�فرة  والتخ�ص�صات  امل�ؤهلة  التدري�صية 

التي حتفز الطلبة املاليزيني ملتابعة درا�صتهم 

م�ا�صلة  م���ؤك��دًا  اجلامعة،  بهذه  الأك��ادمي��ي��ة 

يف  امل�صاهمة  اأج��ل  من  اجله�د  اأق�صى  ب��ذل 

زيادة اأعداد الطلبة املاليزيني يف العام املقبل 

الدور  لهم  كان  اأن  بعد  اجلامعة  يف  للدرا�صة 

الكبري يف تخريج نخبة من الطلبة على مدى 

ال�صن�ات املا�صية وبكافة التخ�ص�صات. 

وح�صر اللقاء ن�اب رئي�س اجلامعة الدكت�ر 

اخل�الدة  نا�صر  والدكت�ر  امل�صاعيد  ها�صم 

ومدير امللحقية الثقافية يف ال�صفارة املاليزية 

الدكت�ر حممد ازيدان بن عبد اجلبار. 

فيها  التقى  ميدانية  بج�لة  ال�صفري  وقام 

ال��دار���ص��ني يف  امل��ال��ي��زي��ني  الطلبة  م��ن  ع���دد 

اجلامعة  يف  اللغات  مركز  وتفقد  اجلامعة، 

املتبعة يف  احل��دي��ث��ة  ال������ص��ائ��ل  ع��ل��ى  واط��ل��ع 

الطلبة  وخ�ص��صًا  اجلامعة  لطلبة  التدري�س 

ال�افدين.
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ــا  ــق ــل ـــــــد جــــامــــعــــة م ـــي وف ـــق ـــت ـــل رئــــيــــ�ــــس اجلــــامــــعــــة ي

ــرية  ــغ ــس ــ� ــة املـــ�ـــســـاريـــع ال ــي ــم ــن ــث دعـــــم ت ــح ــب اال�ـــســـبـــانـــيـــة ل

اأكدمَّ رئي�س جامعة اآل البيت الأ�صتاذ الدكت�ر 

نبيل �ص�ا قفة اأهمية الرتكيز على دعم امل�صاريع 

الإنتاجية املدّرة للدخل خلدمة املجتمعات املحلية 

التنمية القت�صادية  لتحقيق  املفرق  يف حمافظة 

والجتماعية 

ملقا  جامعة  من  وفدًا  لقائه  خالل  واأ�صاف 

والتن�صيق  للتعاون  م�صتعدون  اأن��ن��ا  ال�صبانية 

امل�����ص��ت��م��ر م��ن اأج����ل اإج�����راء ك��اف��ة ال��درا���ص��ات 

املطل�بة للم�صاريع املراد تنفيذها لبيان اجلدوى 

املحافظة  اأبناء  بالفائدة على  لتع�د  القت�صادية 

وخ�ص��صا املناطق البعيدة منها 

املفرق  حمافظة  اأن  قفة  �ص�ا  الدكت�ر   وبنيمَّ 

برتبية  ال�صرتاتيجي وا�صتهارها  مب�قعها  تتميز 

من  العديد  ووج���د  والزراعية  احلي�انية  ال��روة 

امل�صانع املنت�صرة يف خمتلف املناطق مما يجعلها 

م�ؤهلة جلذب امل�صاريع ال�صتثمارية ، م��صحا اأن 

اجلامعة مت�ا�صلة مع املجتمع املحلي يف حمافظة 

املفرق  من خالل تقدمي كافة الربامج املختلفة 

���ص���ا ق��ف��ة اأن اجلامعة  ال��دك��ت���ر   واأ���ص��اف 

اإن�صاء  اإمكانية  ح���ل  ال��درا���ص��ات  بع�س  اأع���دت 

باملنتجات  اخلا�صة  العب�ات  لت�صنيع  م�صروع 

مثل  املحافظة  ب��ه  ت�صتهر  مل��ا  ال��زراع��ي��ة ن��ظ��را 

مثل  وج�د  يتطلب  والف�اكه مما  اخل�صار  زراعة 

الرائدة خلدمة املزارعني وت�صهيل  امل�صاريع  هذه 

ت�ص�يق املنتجات  مبختلف اأن�اعها

 رئي�صة ال�فد ال�صباين الربوف�ص�رة ف�ن�صانتا 

البيت  اآل  جامعة  ج��ه���د  ب��دوه��ا  نت  ثممَّ ف����ردو 

ال�صغرية  امل�صاريع  تنمية  مع م�صروع  وتعاونها 

وبالتعاون  ال�صبانية  ملقا  جامعة  تنظمها  التي 

الدويل  والتعاون  للتط�ير  ال�صبانية  ال�كالة  مع 

اجل��دوى  ذات  امل�صاريع  اإق��ام��ة  جن��اح  ل�صمان 

القت�صادية للم�صاهمة يف ت�فري الربامج املنتجة 

امل�صروع  اأه��داف  اأن  اإىل  م�صرية   ، للدخل  املدرة 

امل�صاريع  من  املناطق  حاجات  درا���ص��ة  تت�صمن 

و�صعها  مت  خطة  �صمن  منها  املمكن  وتنفيذ 

مقدمة  كمنح  مت�يلها  �صيتم  والتي  الغاية  لهذه 

الدويل  والتعاون  للتط�ير  ال�صبانية  ال�كالة  من 

لغايات اإقامة تلك امل�صاريع 

امل�صاريع  تنمية  م�صروع  مدير  اللقاء  وح�صر 

ال�صغرية الدكت�ر حمم�د الدويري 

اجلامعة  يف  ــة  ــلــدرا�ــس ل انــدونــيــ�ــســيــا  ــن  م جـــدد  طلبة  ا�ــســتــقــبــال 

بحث رئي�س جامعة اآل البيت الأ�صتاذ الدكت�ر 

يف  الندوني�صي  ال�صفري  �صعادة  مع  �ص�اقفة  نبيل 

عمان زين البحر ن�ر �صبل تعزيز التعاون واإمكانية 

ا�صتقبال طلبة  من اندوني�صيا للدرا�صة يف جامعة 

والدرا�صات  العربية  اللغة  جم��ال  يف  البيت  اآل 

ال�صالمية.

هيئة  اع�صاء  ار�صال  امكانية  بحث  مت  كما 

ال��ت��دري�����س م��ن اجل��ام��ع��ة لع��ط��اء حم��ا���ص��رات 

يف  العلمية  وامل���ؤ���ص�����ص��ات  اجل��ام��ع��ات  يف  علمية 

كما  الإ�صالمية،  الدرا�صات  جمال  يف  اإندوني�صيا 

مت بحث اإمكانية التعاون يف جمال تبادل اخلطط 

امل���ؤمت��رات  وعقد  والطلبة  واملناهج  الدرا�صية 

اإمكانية  بحث  ج��رى  كما  العلمية.  وال���ن���دوات 

يف  امل��دار���س  طلبة  من  لعدد  اجلامعة  ا�صتقبال 

اللغات  مبركز  العربية  اللغة  لدرا�صة  اإندوني�صيا 

والإطالع على الثقافة واحل�صارة الإ�صالمية.

الإندوني�صي  الثقايف  امللحق  اللقاء  وح�صر 

ها�صم  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  ون���اب  روي��زن 

امل�صاعيد والدكت�ر نا�صر اخل�الدة، وعميد كلية 

ال�صريعة الدكت�ر حممد الزغ�ل.

تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف
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ــة  ــي ــم ــي ــل ــقــي املــــديــــرة االإق ــت ــل ــس اجلـــامـــعـــة ي ــ� ــي رئ

لـــبـــنـــان يف  الــــفــــرانــــكــــفــــونــــيــــة  ــــة  ــــوكــــال ــــل ل

الدكت�ر  الأ���ص��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  بحث 

لل�كالة  الإقليمية  امل��دي��رة  م��ع  �ص�اقفة  نبيل 

ناك�زي  �صل�ى  الدكت�رة  لبنان  يف  الفرانكف�نية 

وطرح  الفرن�صية  اللغة  جمال  يف  التعاون  �صبل 

برامج م�صرتكة يف هذا املجال، وت�فري منح يف 

جمال الدرا�صات البيئية والقان�نية على م�صت�ى 

امل�صاريع  دع��م  اإىل  اإ�صافة  ال��دك��ت���راه،  درج��ة 

من  وال�صتفادة  وامل��ي��اه  بالبيئية  العالقة  ذات 

اجلامعة  رئي�س  ال���ك��ال��ة.   تقدمها  التي  املنح 

ا�صتعداد  جانبه  من  اأو���ص��ح  �ص�اقفة  الدكت�ر 

اجلامعة للتعاون امل�صرتك مع خمتلف امل�ؤ�ص�صات 

الطلبة  خلدمة  والدولية  والإقليمية  التعليمية 

والربامج  امل�صاريع  اقامة  نح�  الفائدة  وت��صيع 

امل�صرتكة والعمل على ت�فري املنح الدرا�صية ومبا 

ي�صاهم يف تعزيز اأوا�صر التعاون وال�صتفادة من 

اللقاء نائب  اخلربات ما بني اجلانبني. وح�صر 

رئي�س اجلامعة الدكت�ر ها�صم امل�صاعيد ورئي�س 

�صعد  الدكت�ر  باجلامعة  احلديثة  اللغات  ق�صم 

حداد.

تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف

ــــام ـــــــــني ع ـــي اأم ـــق ـــت ـــل ــــس اجلـــــامـــــعـــــة ي ــــ� ــــي رئ

ـــــة ـــــي ـــــالم ـــــس رابـــــــطـــــــة اجلـــــــامـــــــعـــــــات االإ�
نبيل  الدكت�ر  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�س  اأك��د 

الهيئات  م��ع  التن�صيق  ���ص��رورة  اإىل  ���ص���اق��ف��ة 

وامل���ؤ���ص�����ص��ات ال��ع��ل��م��ي��ة والإ���ص��الم��ي��ة مل���اج��ه��ة 

اإعداد  على  والعمل  الأمة  ت�اجه  التي  التحديات 

خدمة  اإىل  الهادفة  التعليمية  واخلطط  الربامج 

حاجات الأمة.

واأ����ص���اف خ���الل ل��ق��ائ��ه اأم���ني ع���ام راب��ط��ة 

جعفر  الدكت�ر  الأ�صتاذ  الإ�صالمية  اجلامعات 

عبد ال�صالم، يرافقه نائب رئي�س جامعة فل�رن�صا 

ال�صيخ  �صامل  حمم�د  الدكت�ر  الأ�صتاذ  بايطاليا 

والأ�صتاذ  الدكت�ر حممد كح�يل من رابطة احتاد 

اجلامعات الإ�صالمية. اإىل اأهمية ت�فري ال��صائل 

الكفيلة بدعم الدرا�صات والأبحاث وتط�ر البحث 

والإ���ص��الم��ي��ة،  العربية  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  العلمي 

مبينًا اأهمية تعاون اجلامعات فيما بينها وتط�ير 

التكن�ل�جية  وال��ث���رة  يتنا�صب  مب��ا  ب��راجم��ه��ا 

ملتزمني بالعطاء والنتماء لقيم الأمة للم�صاهمة 

ب��الإب��داع  املهتمني  الطلبة  م��ن  جيل  تك�ين  يف 

والتميز وتفعيل احل�ار والت�ا�صع .

اجلامعات  لرابطة  ال��ع��ام  الأم���ني  واأع���رب 

الذي  للتط�ر  وتقديره  اإعجابه  عن  الإ�صالمية 

التن�صيق  اأهمية  م�ؤكدًا  البيت  اآل  جامعة  ت�صهده 

والتعاون بني الطرفني وخا�صة فيما يتعلق باإقامة 

التي  املتخ�ص�صة  وال��ن��دوات  العلمية  امل���ؤمت��رات 

تهم العامل العربي والإ�صالمي.

التن�صيق  اأهمية  بحث  اللقاء  خالل  مت  حيث 

يف جمال تط�ير الدرا�صات الإ�صالمية وبراجمها 

بحث  متمَّ  كما  اجلانبني.  ب��ني  اخل���ربات  وت��ب��ادل 

ح�ل  البيت  اآل  جامعة  يف  دويل  م���ؤمت��ر  اإق��ام��ة 

»الأمن الجتماعي يف املرجعية الإ�صالمية« خالل 

يتناول مفه�م  العام احلايل،  الأول من  الن�صف 

الأمن الجتماعي وو�صائل حتقيقه ومع�قاته.  

اللقاء نائب رئي�س اجلامعة الدكت�ر  وح�صر 

الدكت�ر  ال�صريعة  كلية  وعميد  امل�صاعيد  ها�صم 

حممد الزغ�ل.
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تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف

رئي�س اجلامعة يلتقي مديرة مكتب �سوؤون الف�ساء اخلارجي يف االأمم املتحدة
نبيل  الدكت�ر  الأ�صتاذ  التقى رئي�س اجلامعة 

الف�صاء اخلارجي  �ص�ؤون  �ص�اقفة، مديرة مكتب 

اأوج��ه  لبحث  عثمان  م���ازلن  املتحدة  الأمم  يف 

التعاون ما بني اجلامعة واملركز الإقليمي لتدري�س 

غرب  ملنطقة  والفلك  الف�صاء  وتكن�ل�جيا  عل�م 

اآ�صيا .

واأكد الدكت�ر ال�ص�اقفة حر�س اجلامعة على 

برامج  لإجن��اح  اجلامعة  من  يلزم  ما  كل  تقدمي 

بالدور  القيام  لي�صتطيع  املركز  هذا  ون�صاطات 

العلماء  وخدمة  الطلبة  وتدريب  لتعليم  املطل�ب 

حمليًا  والفلك  الف�صاء  عل�م  مبجال  واملهتمني 

اجلامعة  اأنمَّ  �ص�اقفة  الدكت�ر  واأ�صاف  واإقليميًا. 

هذا  اإن�صاء  متطلبات  لت�فري  تام  ا�صتعداد  على 

املركز من خالل تاأمني الك�ادر التدري�صية وكافة 

الالزمة  التحتية  والبنى  واملختربات  الأج��ه��زة 

لإن�صاء مثل هذا املركز. 

يف  اخلارجي  الف�صاء  �ص�ؤون  مكتب   مديرة 

املتحدة مازلن عثمان قدمت من جانبها  الأمم 

املركز  واأه����داف  ن�صاأة  ح����ل   مف�صاًل  �صرحًا 

بها  يق�م  التي  والتدريبية   التعليمة  وامل�صاريع 

دعم  يف  وتعاونها  البيت  اآل  جامعة  دور  مثمنة 

اخلطط  م��ع  الفاعلة  وامل�صاركة  امل��رك��ز  ب��رام��ج 

التي �صيعمل املركز على اإقامتها من خالل معهد 

عل�م الف�صاء والفلك، والتخ�ص�صات والدرجات 

للدار�صني  مبنحها  املركز  �صيق�م  التي  العلمية 

والباحثني.

اللقاء نائب رئي�س اجلامعة الدكت�ر  وح�صر 

اجلغرايف  املركز  ع��ام  ومدير  امل�صاعيد  ها�صم 

وعميد  الدكت�ر ع�ين اخل�صاونة  الردين  امللكي 

معهد الفلك وعل�م الف�صاء  الدكت�ر حنا �صابات  

الف�صاء اخلارجي يف  وقامت  مديرة مكتب 

الأمم املتحدة بج�لة ميدانية ملعهد عل�م الف�صاء 

التي  التخ�ص�صات  على  خاللها  اأطلعت  والفلك 

واخلطط  والربامج  والن�صاطات  بتدري�صها  يق�م 

ذات ال�صلة باملعهد والأجهزة احلديثة امل�صتخدمة 

لهذه الغاية.

بحث التعاون بني اجلامعة واملوؤ�س�سات العلمية يف �سلطنة ُعمان

الدكت�ر  الأ���ص��ت��اذ  اجلامعة  رئي�ُس  بحَث 

نبيل �ص�اقفة مع القائم باأعمال �صفارة �صلطنة 

ال�هيبي  اهلل  عبد  حم�د  ال�صيد  �صعادة  ُعمان 

بني  والثقايف  الأك��ادمي��ي  التعاون  تعزيز  �صبل 

وامل�ؤ�ص�صات  واجل��ام��ع��ات  البيت  اآل  جامعة 

العلمية يف �صلطنة عمان وا�صتقبال طلبة جدد 

من �صلطنة عمان وامل�صاركة باإقامة امل�ؤمترات 

وامللتقيات العلمية واملعار�س وتبادل الزيارات 

ت�صعى  اجلامعة  اأن  م�ؤكدًا  والثقافية،  العلمية 

بكل ما لديها من اإمكانيات لتقدمي الت�صهيالت 

الالزمة لطلبتها من خمتلف اأقطار العامل.

العالقات  اإىل  �ص�اقفة  الدكت�ر  واأ���ص��ار 

ال�صقيقني  البلدين  بني  تربط  التي  الأخ���ي��ة 

مثمنًا  البلدين  لكال  احلكيمة  القيادة  بف�صل 

جه�د �صلطنة ُعمان يف دعم وحدة الدرا�صات 

العلمي  ب��دوره��ا  لتق�م  باجلامعة  الُعمانية 

وت�صجيع الباحثني على الكتابة والتاأليف وعقد 

امل�ؤمترات املتخ�ص�صة واإبراز الرتاث الُعماين 

على  بدورها  تق�م  ال�حدة  اأن  مبينًا  الأ�صيل، 

واحل�����ص��ارة  ب��ال��رتاث  للتعريف  وج���ه  اأك��م��ل 

الُعمانية.

اجلامعة  ب�صمعة  ال�هيبي  �صعادة  واأ�صاد 

الهائلة  العلمية  للتط�رات  وم�اكبتها  الطيبة 

وت�فريها للخدمات املالئمة والأج�اء املريحة 

اأقطار  خمتلف  من  الدار�صني  الطلبة  جلميع 

�صه�لة  بكل  العلمية  م�صريتهم  لإكمال  العامل 

وي�صر.

ال���ذي ح�����ص��ره مدير  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 

الدكت�ر  باجلامعة  العمانية  الدرا�صات  وحدة 

باأعمال  القائم  �صعادة  قدم  اجلال�دي،  عليان 

ال�صفارة �صيكًا مببلغ )100( األف دينار اأردين 

يف  العمانية  الدرا�صات  وحدة  ن�صاطات  لدعم 

اجلامعة.
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تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف

ــد الــعــلــوم الــ�ــســيــا�ــســيــة  ــه ــع ـــني اجلــامــعــة وم ــث الـــتـــعـــاون ب ــح ب

ــيــة الــفــرنــ�ــس ـــس  ـــ� اك ــة يف جــامــعــة  ــي ــط ــس ــو� ــت امل ـــات  ـــس ـــدرا� ـــل ل

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  ا�صتقبل 

العل�م  امل�صاعيد، مديرة معهد  الدكت�ر ها�صم 

ال�صيا�صية للدرا�صات املت��صطية يف جامعة اك�س 

وم�ص�ؤولة  فيليب�ن،  األيك�س  الدكت�رة  فرن�صا  يف 

الفرن�صية  ال�صفارة  يف  فران�س  كامب��س  مكتب 

اللقاء  خالل  ومت  ملكاوي  هند  ال�صيدة  بعمان 

بني  والثقايف  الأك��ادمي��ي  التعاون  اأوج��ه  بحث 

امل�صرتك  التعاون  عالقات  وتعزيز  اجلانبني 

الطلبة  م��ن  ع���دد  اإي��ف��اد  وخ��ا���ص��ة يف جم���ال 

والدكت�راه  املاج�صتري  درجتي  على  للح�ص�ل 

يف اللغة الفرن�صية، اإ�صافة اإىل تبادل الزيارات 

العلمية والثقافية بني اجلانبني.

واأك����د ال��دك��ت���ر امل�����ص��اع��ي��د اأه��م��ي��ة ه��ذا 

والثقايف  الأك��ادمي��ي  ال��ت��ع��اون  لت�ثيق  اللقاء 

اتفاقيات  لت�قيع  ميهد  وال��ذي  اجلانبني  بني 

البعثات  ل��ت��ب��ادل  اجلامعتني  ب��ني  م�صتقبلية 

التقت  وقد  اجلانبني.  كال  من  للطلبة  العلمية 

الدكت�رة فيليب�ن مع طلبة معهد بيت احلكمة 

فيها  ال��درا���ص��ة  وف��ر���س  بجامعتها  لتعريفهم 

للطلبة الأردنيني خا�صة واأنها تطرح 15 حقاًل 

فيليب�ن  الدكت�رة  واأجابت  املاج�صتري،  لدرجة 

عن اأ�صئلة وا�صتف�صارات الطلبة.  

ــارة الــفــرنــ�ــســيــة يــــزور اجلــامــعــة  ــف ــس ــ� املــلــحــق االأكـــادميـــي يف ال

اآل البيت بحث  مندوبًا عن رئي�س جامعة 

نائب رئي�س اجلامعة الدكت�ر ها�صم امل�صاعيد 

ال�صفارة  يف  الأك��ادمي��ي  التعاوين  امللحق  مع 

انغ�ان،  اليزابيث  ال�صيدة  الفرن�صية يف عمان 

�صبل التعاون بني الطرفني وخا�صة يف املجال 

الأكادميي.

امل�صاعيد  ه��ا���ص��م  ال��دك��ت���ر  اأك����د  ح��ي��ث 

ع��ل��ى ����ص���رورة مت��ت��ني ال��ع��الق��ات واحل��ف��اظ 

من  ع��دد  اإي��ف��اد  خ��الل  م��ن  ا�صتمرارها  على 

الفرن�صية  اللغة  ل��درا���ص��ة  اجل��ام��ع��ة  ط��الب 

يف  ماج�صتري  برنامج  ا�صتحداث  على  والعمل 

اأن  م��صحًا  اجلامعة،  لطلبة  الفرن�صية  اللغة 

اللغة  يدر�ص�ن  وطالبة  طالبًا   �90 من  اأك��ر 

واأكر  البكال�ري��س  مرحلة  �صمن  الفرن�صية 

من 600 طالب وطالبة يدر�ص�ن م�اد اختيارية 

باللغة الفرن�صية داخل اجلامعة. ودعا الدكت�ر 

تعاون  اإىل  الفرن�صي  امل�صاعيد اجلانب  ها�صم 

م�صرتك يف جمال الطاقة والبيئة اإ�صافة اإىل 

املجال الأكادميي.

يف  ال��ت��ع��اوين  امللحق  رحبت  جانبها  م��ن 

اجلامعة  م��ع  بالتعاون  الفرن�صية  ال�صفارة 

تدري�س  جم��ال  يف  بينهما  اخل���ربات  وت��ب��ادل 

اللغتني العربية والفرن�صية كما دعت اجلامعة 

اإىل امل�صاركة يف معر�س التعليم العايل الذي 

يقام يف عمان نهاية هذا العام. وح�صر اللقاء 

التعاونية  امللحقية  من  ل�كا  فران�ص�ا  ال�صيد 

ومدير مركز  الفرن�صية يف عمان  ال�صفارة  يف 

وائل  والدكت�ر  خزاعلة  عمر  الدكت�ر  اللغات 

الرب�صي من ق�صم اللغة الفرن�صية.
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من اأخبار اجلامعة

متطوعون دوليون يبدوؤون تقدمي اخلدمات التطوعية باململكة

الأردن  يف  الأم���ريك���ي  ال�����ص��ف��ري   و���ص��ف 

بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ج�نز  اي  �صتي�ارت 

ب  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  وال����لي���ات  الأردن 

باجل�انب  يتعلق  م��ا  خ�ص��صا  »ال��ع��م��ي��ق��ة«، 

انعك�صت  العالقات  اأنمَّ هذه  التنم�ية، م��صحًا 

على تط�ير قدرات املتط�عني وتدريبهم �صمن 

ب��ه��دف م�صاعدة  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�����ص��الم  ف��رق 

اململكة  اأن��ح��اء  ك��اف��ة  يف  املحلية  املجتمعات 

وتنمية ال�صباب.

واأ�صاف خالل ح�ص�ره حفل اأداء الق�صم ل 

ال�صالم يف  لفرق  دوليًا( جديدا  متط�عًا   37(

املحلي  املجتمع  اهتمام  اأنمَّ  البيت،  اآل  جامعة 

الأردين يف  ال�صباب  تنمية قدرات  اإىل  �صي�ؤدي 

اللغة الجنليزية وم�صاعدة املتعاملني مع ذوي 

مبا  قدراتهم  لتط�ير  اخلا�صة  الحتياجات 

ي�صهم يف التعامل مع ذوي الحتياجات اخلا�صة 

�صمن اأ�ص�س علمية.

تلعبه  ال��ذي  ال��دور  ال�صفري  �صعادة  ن  وثممَّ

ال�صالم  ف��رق  مهام  بت�صهيل  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة 

اإىل  لفتًا  الأردن،  يف  للعمل  مبهامها  للقيام 

تاريخ فرق ال�صالم التي تاأ�ص�صت عام 1961.

الدكت�ر   ، ال�صالم  ف��رق  ع��ام  مدير  وق��ال 

على  ت��درب���ا  املتط�عني  اإنمَّ  ب��صطن:  اليك�س 

اإىل  الثقافة  العربية وم�ا�صفات  اللغة  مهارات 

جانب التكيف مع املجتمع الأردين، م�صريا اإىل 

اأنمَّ الفرقة اجلديدة �صتعمل على تعزيز اأمناط 

التنظيمية  ال��ق��درة  وزي���ادة  ال�صحية  احل��ي��اة 

اأو�صاط  يف  التط�عي  والعمل  القيادة  وت�صجيع 

ال�صباب الأردين.

واأكدمَّ رئي�س جامعة اآل البيت الدكت�ر نبيل 

ال�ص�اقفة اأهمية ال�صراكة ما بني اجلامعة ومثل 

كفريق  نعمل  بحيث  التط�عية  امل�ؤ�ص�صات  هذه 

الثقافات  مع  احل���ار  مفاهيم  لتط�ير  واح��د 

الأخرى، والتي من �صاأنها اأن ت�صهم يف تدريب 

وتاأهيل املجتمعات املحلية يف خمتلف جمالت 

على  اجلامعة  حر�س  مبينًا  التط�عي،  العمل 

م�ا�صلة تط�ير التعاون وت�صجيع هذه الن�صاطات 

لتع�د بالفائدة على اأفراد املجتمع املحلي.

التنمية  وزارة  ع��ام  اأم��ني  م�صاعد  واأ���ص��ار 

اأهمية  اإىل  ال�صمريات  اهلل  عبد  الجتماعية 

الدور املبذول لفرق ال�صالم ملا تقدمه من اأعمال 

اخلا�صة  الرتبية  جمالت  يف  وخا�صة  تط�عية 

واملجتمعات  امل�صت�صيفة  ال��ع��ائ��الت  خل��دم��ة 

املحلية كافة.

وح�صر اللقاء ن�اب رئي�س اجلامعة الدكت�ر 

اخل���ال��دة  نا�صر  وال��دك��ت���ر  امل�صاعيد  ها�صم 

املفرق  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  وم��دراء 

وجمع من اأهايل املفرق.
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لبحث  ــة  ــب ــل ــط ال ــ�ــس  جمــل يــلــتــقــي  اجلــامــعــة  ــس  ــ� ــي رئ

ــهــم وبـــراجمـــهـــم املــ�ــســتــقــبــلــيــة ومــطــالــبــهــم ــطــت ــ�ــس اأن

نبيل  الدكت�ر  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأكدمَّ 

يف  امل�صاهمة  يف  الطلبة  جمل�س  دور  �ص�اقفة 

التعليمية يف اجلامعة من خالل  العملية  اإثراء 

اإزال��ة  نح�  الهادفة  واملقرتحات  الآراء  اإب��داء 

الدار�صني  الطلبة  ت�اجه  التي  العقبات  كافة 

التط�ر  اإح���داث  يف  ت�صهم  والتي  اجلامعة  يف 

املطل�ب للتعليم اجلامعي. 

ل��ق��ائ��ه جم��ل�����س طلبة  واأ�����ص����اف خ����الل 

للمجل�س  مفت�حة  اجلامعة  اأب�اب  اأنمَّ  اجلامعة 

والربامج  الطالبية  املبادرات  تقدمي  �صبيل  يف 

الطلبة  ق��درات  لتنمية  الهادفة  والن�صاطات 

الأداء  مب�صت�ى  للنه��س  �صخ�صيتهم  و�صقل 

الذي نطمح بتحقيقه جلعل اجلامعة اأمن�ذجا 

اجلماعية  وامل�����ص��ارك��ة  وال��ت��ف��اع��ل  احل����ار  يف 

للطلبة، وتهيئة كافة الأج�اء املنا�صبة من بيئة 

جامعية حتقق الفائدة العلمية والعملية. 

الطالب  اأنمَّ  اإىل  �ص�اقفة  الدكت�ر  واأ���ص��ار 

وعليه  التعليمة  العملية  الرئي�س يف  املح�ر  ُيَعدُّ 

اجلامعة  تقدمها  التي  الفر�س  من  ال�صتفادة 

له من خالل الربامج والن�صاطات الالمنهجية 

احلافزة للم�صاركة، حيث حقق الطلبة جناحات 

مميزة يف خمتلف امل�صاركات البحثية والتعليمة 

بهذه  متقدمة  مراكز  احتلت  والتي  والأن�صطة 

وا���ص��ح��ة نح�  اإ���ص��ارة  امل��ج��الت، مم��ا يعطي 

الدور املبذول من اجلامعة لال�صتمرار يف دعم 

املبدعني وحفزهم لالأمام. 

الكبرية  امل�ص�ؤولية  �ص�اقفة  الدكت�ر   َ وب��نيمَّ

املقبلة  املرحلة  يف  الطلبة  عاتق  على  امللقاة 

اجلهد  م��ن  امل��زي��د  اجلميع  م��ن  حتتاج  وال��ت��ي 

والعمل كفريق واحد لل��ص�ل اإىل بيئة تعليمية 

قادرة على م�اكبة متطلبات املرحلة يف التط�ير 

والتحديث لغايات ال�صتفادة اأكر من خمتلف 

بدار�صتهم  ال�صلة  ذات  وامل�صاريع  ال��ربام��ج 

م�صاهمة  م��صحًا  املختلفة،  التخ�ص�صات  يف 

اجلامعة  يق�د  الذي  البناء  احل�ار  يف  اجلميع 

ملتابعة م�صريتها التعليمة. 

وتطرق الدكت�ر �ص�اقفة اإىل اأبرز امل�صاريع 

من  تعاين  ما  رغم  اجلامعة  عليها  تركز  التي 

م�صاكل  ت���اج��ه  جتعلها  �صعبة  مالية  �صائقة 

اإل  وم�صاريعها،  براجمها  تنفيذ  يف  ع��دي��دة 

م�صروع  ا�صتكمال  م�ا�صلة  على  عازمة  ��ه��ا  اأنمَّ

�صيك�ن  وال���ذي  الطالبية  الن�صاطات  جممع 

اإب��داع��ات  لحت�صان  ن�عية  انطالقة  مبثابة 

الطلبة ون�صاطاتهم ولقاءاتهم من خالل اإقامة 

اأن�صطتهم كافة.

 وح�ل مطالب املجل�س فيما يتعلق بارتفاع 

داخل  التجارية  والأ�ص�اق  املطاعم  الأ�صعار يف 

اأنمَّ  �ص�اقفة  الدكت�ر  اأو���ص��ح  اجلامعة،  ح��رم 

امل��ص�ع  بهذا  اإط��الق��ًا  تتهاون  ل��ن  اجلامعة 

و�صيتم اتخاذ العق�بات املطل�بة بحق املخالفني 

من خالل اإتباع الأنظمة والتعليمات امل��ص�عة 

مت  اأن��ه  مبينًا  اجلامعة،  يف  اخل�ص��س  بهذا 

على  ومت  الطلبة  �صكاوى  ملتابعة  جلنة  ت�صكيل 

الف�ر القيام بج�لت ميدانية ومت حتديد اأ�صعار 

التي  ال�صرورية  وامل���اد  الأطعمة  لبع�س  البيع 

يق�م الطلبة ب�صرائها وباأ�صعار اأقل من الأ�ص�اق 

املحلية  ومراعاة الظروف القت�صادية للطلبة، 

م�ؤكدًا على اأنمَّ اجلميع باجلامعة معني�ن ب�صماع 

الإج����راءات  ك��اف��ة  وات��خ��اذ  الطلبة،  مطالب 

الكفيلة حللها دون تاأخري وخ�ص��صًا احتياجات 

من  وغريها  اخلدمات  من  والأق�صام  الكليات 

امل�ا�صيع ذات العالقة بخدمة الطلبة. 

ويف ختام اللقاء الذي ح�صره نائب رئي�س 

اجلامعة الدكت�ر نا�صر اخل�الدة وعميد �ص�ؤون 

الدكت�ر   اأج��اب  حجاج،  خليل  الدكت�ر  الطلبة 

طلبة  جمل�س  اأع�����ص��اء  اأ�صئلة  على  �ص�اقفة 

اجلامعة وا�صتف�صاراتهم.  
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ـــــة يـــتـــفـــقـــد الــــعــــديــــد ـــــع ـــــام رئــــيــــ�ــــس اجل

ـــتـــقـــي مــــع طـــلـــبـــة اجلـــامـــعـــة مــــن املــــبــــاين ويـــل

�ص�اقفة  نبيل  الدكت�ر  رئي�س اجلامعة  قام 

امل��راف��ق  م��ن  ال��ع��دي��د  �صملت  تفقدية  بج�لة 

على  لالطالع  اجلامعي  احلرم  داخل  واملباين 

املقدمة  واخلدمية  التعليمية  اخلدمات  واق��ع 

للطلبة.

ج�لته  خ��الل  ال�ص�اقفة  ال��دك��ت���ر  واأك���د 

العمل  على  الطلبة  جمل�س  اأع�����ص��اء  يرافقه 

والبيئة  اجلامعية  الرعاية  متطلبات  لت�فري 

مرحلة  متطلبات  مع  تتنا�صب  التي  التعليمية 

اجلامعة  بها  تق�م  التي  والتحديث  التط�ير 

املباين  ت�فري  خالل  من  املقبلة  خطتها  �صمن 

بالعملية  ال�صلة  ذات  واخلدمات  وامل�صاحات 

وت���ف��ري  ال��ط��ل��ب��ة،  يحتاجها  ال��ت��ي  التعليمية 

جماليات البيئة اخلدمية باجلامعة.

اجلامعة  اأنمَّ  اإىل  ال�ص�اقفة  الدكت�ر  واأ�صار 

بني  م��ا  الت�ا�صل  ا�صتمرارية  على  حري�صة 

الطلبة واإدارة اجلامعة لال�صتماع اإىل مطالبهم 

واحتياجاتهم وت�فري املمكن منها، حيث تعمل 

اجلامعية  البيئة  اإعطاء  على  جاهدة  اجلامعة 

ك��ل ال��رع��اي��ة وال��دع��م واله��ت��م��ام، مم��ا ي�ؤثر 

ايجابيا على م�صرية اجلامعة.

اجلامعة  �صعي  ال�ص�اقفة  ال��دك��ت���ر  وب��ني 

كمجمع  الرائدة  امل�صاريع  تنفيذ  م�ا�صلة  نح� 

الن�صاطات  خل��دم��ة  ال��ط��الب��ي��ة  ال��ن�����ص��اط��ات 

الثقافية والجتماعية و�صمان تنفيذ اخلدمات 

املتن�عة والت�صهيالت التي من �صانها اأن جتعل 

للطلبة،  ومريحة  ج��اذب��ة  بيئة  اجلامعة  م��ن 

للعديد  الدائمة  اإجراء ال�صيانة  اإىل  بالإ�صافة 

من املباين وفتح املختربات العلمية واحلا�ص�بية 

وعمل املظالت املنا�صبة داخل احلرم اجلامعي  

ومتابعة الق�صايا الطالبية ال�صرورية.

ج�لته  خ��الل  ال�ص�اقفة  الدكت�ر  وا�صتمع 

امليدانية اإىل العديد من امل�ا�صيع التي تخ�س 

الطلبة م�ؤكدًا اأنمَّ مثل هذه اللقاءات واجل�لت 

اجلامعة  رئا�صة  اأول���ي��ات  �صلم  على  �صتبقى 

�صفافية  وب��ك��ل  امل��ب��ا���ص��ر  الت�����ص��ال  لتحقيق 

وم��ص�عية.

الرئي�س  ن��ائ��ب  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  وراف����ق 

الطلبة  �ص�ؤون  امل�صاعيد وعميد  الدكت�ر ها�صم 

ال�صيانة  دائ��رة  ومدير  حجاج  خليل  الدكت�ر 

املهند�س ب�صام كنعان.

ـــة اجلــامــعــة ـــوازن ــس م ــ� ــاق ــن ــة يــ�ــســكــل جلــــان وي ــع ــام جمــلــ�ــس اجل

ال��ذي  البيت  ال  جامعة  جمل�س  ق��رر 

عقد برئا�صة رئي�س اجلامعه الدكت�ر نبيل 

التاأمني  جلنة  ت�صكيل  اع���ادة  ال�ص�اقفه 

ومناق�صة م�ازنة  ال�صكان  ال�صحي وجلنة 

اجلامعة للعام احلايل ��01والتن�صيب اىل 

جمل�س المناء لقرارها 
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فـــرق  يف  ـــطـــوعـــًا  مـــت م  ــــرَّ ــــك ي ـــة  ـــع ـــام اجل ـــ�ـــس  ـــي رئ

عمله انـــتـــهـــاء  ــة  ــب ــس ــا� ــن مب ـــة  ـــكـــي االأمـــري الـــ�ـــســـالم 

نبيل  الدكت�ر  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأكدمَّ 

امل�ؤ�ص�صات  بني  التعاون  اأهمية  على  �ص�اقفة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واجل���ام���ع���ات ل��ت��ب��ادل اخل���ربات 

بالأعمال  الفاعلة  وامل�صاركة  التعاون  وتعزيز 

امل�ؤ�ص�صات  الت�ا�صل مع  التط�عية وفتح قن�ات 

املعل�مات  تبادل  جم��ال  يف  الدولية  والهيئات 

مبينًا  العام،  النفع  ذات  والأعمال  واخل��ربات 

امل�ؤ�ص�صات  من  العديد  مع  ترتبط  اجلامعة  اأنمَّ 

مبثل هذه الأعمال التط�عية من ك�ريا واليابان 

واأندوني�صيا.

من  هلغارت  ماثي�  تكرميه  واأ�صاف خالل 

عملة  انتهاء  مبنا�صبة  الأمريكية  ال�صالم  فرق 

الجنليزية  اللغة  لتعليم  كمتط�ع  باجلامعة 

لطلبة اجلامعة، اأنمَّ تعلم اللغات اأ�صبح عن�صرًا 

والآراء.  الأفكار  ونقل  للت�ا�صل  ومهمًا  حي�يًا 

م�صريا اإىل حر�س اجلامعة على ال�صتثمار يف 

اأ�صا�صية يف  ركيزة  تعترب  التي  الب�صرية  امل�ارد 

اإيجابيًا  ذلك  لينعك�س  اجلامعة  ا�صرتاتيجية 

على العملية التعليمية .

على  اجلامعة  رئي�س  ماثي�  ال�صيد  و�صكر 

احلفاوة وح�صن ال�صيافة التي حظي بها خالل 

ا�صتفاد  اأنه  م�ؤكدًا  عملة باجلامعة ملدة عامني 

الثقافة  وتعلم  العربية  اللغة  جم��ال  يف  كثريًا 

ال�صعب  ب��ك��رم  م�صيدًا  وح�صارتها  العربية 

الأردين وح�صن �صيافته.

ــًا  ــب ــائ ــد ن ــي ــاع ــس ــ� ـــور هــا�ــســم امل ـــت ـــدك االأ�ـــســـتـــاذ ال

ــة ــي ــال ــوؤون االإداريـــــــة وامل ــس ــ� ــل ــة ل ــع ــام ــيــ�ــس اجل لــرئ

الأ�صتاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  ق��رر 

الدكت�ر نبيل �ص�اقفة تكليف الأ�صتاذ الدكت�ر 

ها�صم امل�صاعيد القيام باعمال و�صالحيات 

نائب الرئي�س لل�ص�ؤون الإدارية واملالية اإ�صافة 

اإىل عمله نائبًا ل�ص�ؤون الكليات العلمية وذلك 

اعتبارا من 11/اأيل�ل/�011م.

درجة  على  حا�صل  امل�صاعيد  والدكت�ر 

الدكت�راه  يف الهند�صة املدنية عام 1990 من 

املاج�صتري  اأمريكا ودرجة   جامعة بريدو يف 

الريم�ك،  جامعة  من  املدنية  الهند�صة  يف 

ودرجة البكال�ري��س يف الهند�صة املدنية من 

اجلامعة الأردنية عام �198م .

من  العديد  يف  امل�صاعيد  الدكت�ر  وعمل 

يف  عمل  حيث  والإداري���ة  الأكادميية  امل�اقع 

جامعة العل�م والتكن�ل�جيا منذ عام 1986م 

وعمل يف اجلامعة الها�صمية، كما عمل خالل 

الفرتة من �006م اإىل �008م مديرًا عامًا 

لهيئة تنظيم قطاع النقل العام.

امل�ؤلفات  العديد من  امل�صاعيد  وللدكت�ر 

املجالت  يف  املن�ص�رة  والأب��ح��اث  العلمية 

ر�صائل  من  العديد  على  والإ�صراف  العلمية 

املاج�صتري والدكت�راه.
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باجلامعة ـــالوة  ـــت وال والــتــفــ�ــســري  الــتــجــويــد  يف  دورات  تــخــريــج 
امل�صاركني  البيت تخريج  اآل  متمَّ يف جامعة 

عقدها  ال��ت��ي  ال�����ص��رع��ي��ة  ال��ع��ل���م  دورات  يف 

املركز الثقايف الإ�صالمي يف اجلامعة، تناولت 

م�ا�صيع يف العقيدة والفكر الإ�صالمي والتالوة 

بالإ�صافة  القراآن،  وعل�م  والتف�صري  والتج�يد 

لتحفيظ  ال�صيفي  املركز  طلبة  تخريج  اإىل 

القراآن الكرمي.

 ورعى نائب رئي�س اجلامعة الدكت�ر نا�صر 

اخل�الدة، حفل التخريج، م�ؤكدًا اأنمَّ عقد هذه 

الدورات املتخ�ص�صة يف العل�م ال�صرعية ترفع 

للملتحقني  ال�صرعية  والثقافة  العلم  م�صت�ى 

الكرمي ه� د�صت�ر حياة  القراآن  اأنمَّ  بها، مبينًا 

وتدبره  وتالوته  قراءته  اإح�صان  علينا  فيجب 

ومعرفة الأحكام ال�صرعية.

الثقايف  امل��رك��ز  م��دي��ر  م�����ص��اع��د  واأ����ص���ار 

اأنمَّ هذه  اإىل  الزبيدي  فرج  الدكت�ر  الإ�صالمي 

الدورات ت�صد حاجة ما�صة لدى اأبناء املجتمع 

وذلك  العرب  املحلي وطلبة اجلامعة من غري 

التدين  لفقه  ال�صرورية  ال�صرعية  العل�م  يف 

عند عامة امل�صلمني.

با�صم  كلمة  بخيت  �صبحا  الطالبة  واألقت 

اخلريجني قالت فيها: اإنمَّ هذه الدورات جاءت 

ل�صقل �صخ�صية امل�صاركني لت�صبح  �صخ�صية 

ال�صافية  العقيدة  اأ�صا�صها  متميزة  اإ�صالمية 

والفكر الإ�صالمي امل�صتمد من الكتاب وال�صنة 

واملنهج الق�مي البعيد عن التخبط واجلهل.

اخل�الدة  الدكت�ر  وزع  احلفل  نهاية  ويف 

الإ���ص��الم��ي  ال��ث��ق��ايف  امل��رك��ز  م��دي��ر  وبح�ص�ر 

التقديرية  ال�صهادات  ال�صرفات  الدكت�ر جهاد 

والبالغ  الت�صجيعية على اخلريجني،  واجل�ائز 

عددهم 60 م�صاركًا من طلبة اجلامعة واأبناء 

املجتمع املحلي.

ـــــــــقـــــــــراءة لـــلـــجـــمـــيـــع بــــاجلــــامــــعــــة مـــــهـــــرجـــــان ال

مع جامعة  بالتعاون  الثقافة  وزارة  نظمت 

اآل البيت مهرجان القراءة للجميع .

وا�صتمل املعر�س الذي افتتحة نائب رئي�س 

امل�صاعيد  ها�صم  الدكت�ر  ال�صتاذ  اجلامعة 

الكثري  �صم  وال��ذي  الثقافة  وزارة  جناح  على 

والعربي  الأردين  الأدب  ح���ل  العناوين  م��ن 

وال�صعر  ال�صعبي  والأدب  امل��رتج��م  والأدب 

املعاجم  وكذلك  والزراعة  والتاريخ  والق�صة 

الأدبية والعلمية واأدب املراأة والكتب ال�صيا�صية 

العاملية  وال��رواي��ات  وال��ف��ن���ن  والقت�صادية  

ملطب�عات  ج��ن��اح  اىل  ب��ال���ص��اف��ة  وامل��ح��ل��ي��ة 

ومن�ص�رات جامعة اآل البيت.

وينظم  هذا املعر�س �صن�يا بالتعاون ما بني 

اجلامعة ووزارة الثقافة بغية حتقيق الأهداف 

جاهدة  ال�����زارة  تعمل  حيث  منه  امل��ن�����ص���دة 

خللق عالقة ما بني امل�اطن والكتاب واقتنائه 

باأ�صعار رمزية تك�ن يف متناول اجلميع  وت�صعى 

لقتنائها  للطلبة  الكتب  ت�فري  اإىل  اجلامعة 

وحتفيزهم على البحث حيث جاء هذا املعر�س 

�صامال لعناوين كثرية ومفيدة.

وح�صر حفل الفتتاح عميد �ص�وؤن الطلبة 

املفرق  ثقافة  مدير  و  احلجاج  خليل  الدكت�ر 

من  غفري  وج��م��ع  ال�����ص��رح��ان  في�صل  ال�صيد 

اأع�صاء هيئة التدري�س والطلبة املهتمني بال�صاأن 

الثقايف باجلامعة .
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ــة اجلــامــعــة ــب ــات ومـــواهـــب واإبـــــداعـــــات طــل ــي ــال ــع ـــالق ف ـــط ان
الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�س  ع��ن  مندوبًا 

الرئي�س  نائب  رعى  �ص�اقفه  نبيل  الدكت�ر 

نا�صر  الدكت�ر  الإن�صانية  الكليات  ل�ص�ؤون 

اخل�الده فعاليات م�صابقة م�اهب واإبداعات 

اآل البيت التي نظمتها عمادة  طلبة جامعة 

جم��الت  يف  اجل��ام��ع��ة،  يف  الطلبة  ���ص���ؤون 

الر�صم والغناء وال�صعر والعزف وامل��صيقى 

ومهارات التمثيل.

وق���د األ��ق��ى ال��دك��ت���ر اخل����ال���دة كلمة 

والربامج  الأن�صطة  هذه  مثل  اإنمَّ  فيها  قال 

تنظمها  ال��ت��ي  الإب���داع���ي���ة  وامل�����ص��اب��ق��ات 

دع��م  يف  ت�صهم  اأن  �صانها  م��ن  اجل��ام��ع��ة 

مبينًا  الطلبة،  لأبنائنا  الإبداعية  الطاقات 

اأن اجلامعة لي�صت للدار�صة فقط بل لتنمية 

الأمر  �صخ�صياتهم،  و�صقل  الطلبة  م�اهب 

الذي يتطلب م�ا�صلة دعم هذه الإبداعات 

مبختلف اأن�اعها.

عميد �ص�ؤون الطلبة الدكت�ر خليل حجاح 

الن�صاطات املختلفة  اإقامة  اأن  اأو�صح بدوره 

التي تقدمها اجلامعة تلعب دورًا رئي�صًا يف 

الن�صاطات الالمنهجية  الطلبة يف  م�صاركة 

لتع�د بالفائدة على اإبداعاتهم املختلفة.

مــ�ــســابــقــة  يف  االأوىل  ــة  ــب ــرت ــامل ب تـــفـــوز  اجلـــامـــعـــة  يف  ــة  ــب ــال ط

ــــة ــــي ـــات االأردن ـــع ـــام الـــبـــحـــث الــعــلــمــي عـــلـــى مــ�ــســتــوى اجل

ف�����ازت ال��ط��ال��ب��ة اب���ت���ه���ال ح��م��دان 

العم��س - ماج�صتري علم احلا�ص�ب بكلية 

لتكن�ل�جيا  اهلل  عبد  بن  احل�صني  الأمري 

اآل البيت - باملرتبة  املعل�مات يف جامعة 

على  العلمي  البحث  ج��ائ��زة  يف  الأوىل 

عن  الأردن��ي��ة،  اجلامعات  طلبة  م�صت�ى 

ال�صبكات  اإ�صهام  »درج��ة  املعن�ن  بحثها 

– يف  ب�����ك  – ال��ف��ي�����س  الج��ت��م��اع��ي��ة 

التغريات الثقافية والجتماعية لدى طلبة 

ح�ل  البحث  ومتح�ر  البيت«  اآل  جامعة 

بيان اأهمية ا�صتخدام ال�صبكة الجتماعية 

الجتماعي  اأثرها  وم��دى  ب���ك«  »الفي�س 

والثقايف على الطلبة يف جامعة اآل البيت 

والإيجابيات  ال�صلبيات  معرفة  خالل  من 

بتنظيم  ومعاجلتها  ال�صتخدامات  لهذه 

نح�  الطلبة  لت�عية  عمل  ولقاءات  ور���س 

ال�صتخدام الأمثل لهذه ال�صبكة.

يذكر اأن اإعالن ف�ز الطالبة العم��س 

البحث  جائزة  يف  م�صاركتها  �صمن  جاء 

يف  الأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ات  لطلبة  العلمي 

دورتها الثالثة ع�صرة والتي نظمها مركز 

مع  بالتعاون  الأو���ص��ط  ال�صرق  درا���ص��ات 

جامعات عمان العربية وجامعة فيالدلفيا 

واجلامعة  والتكن�ل�جيا  العل�م  وجامعة 

الأردنية بهدف تنمية ملكة البحث العلمي 

للمنهج  ا�صتنادًا  اجلامعات  طلبة  ل��دى 

العلمي يف البحث وال�صتق�صاء اإىل جانب 

يف  ال�صابة  الإب��داع��ي��ة  الطاقات  ت�صجيع 

 59 فيها  و���ص��ارك  ودع��م��ه��ا،   اجلامعات 

اجلامعات  خمتلف  م��ن  وط��ال��ب��ًة  طالبًا 

حيث قدم فيها �8طالبًا وطالبًة �8خطًة 

للتناف�س  بح�ثًا  قدم�ا  منهم  و11  بحثيًة 

على هذه اجلائزة. 
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ـــب ـــواه ـــقـــات م ـــاب ـــس ـــج الـــفـــائـــزيـــن مبـــ� ـــري ـــخ ت

ـــــة ـــــع ـــــة اجلـــــام ـــــب واإبــــــــــــــداعــــــــــــــات طـــــل

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  نائب  رع��ى 

تخريج  حفل  امل�صاعيد  ها�صم  الدكت�ر 

واإبداعات  امل�صاركني يف م�صابقة م�اهب 

الطلبة والذي نظمته عمادة �ص�ؤون الطلبة 

يف جمال الر�صم وال�صعر والعزف والغناء 

والتمثيل.

واأ�صار الدكت�ر امل�صاعيد اإىل اهتمام 

اجلامعة بالطلبة وحتفيزهم على الإبداع، 

الإبداع  مركز  اأن�صاأت  اجلامعة  اأنمَّ  مبينًا 

وتقدمي  الطلبة  م�اهب  ل�صقل  والتميز 

كل الدعم والرعاية لهم وت�صجيعهم على 

امل�صاركة يف الن�صاطات الالمنهجية.

وق����ام ال��دك��ت���ر امل�����ص��اع��ي��د ب��ت���زي��ع 

امل�صاركني  على  التقديرية  ال�صهادات 

الفائزين  على  الت�صجيعية  واجل���ائ��ز 

ال�صعر  حيث فاز باملركز الأول يف جمال 

اإدارة  كلية  من  عليمات  فاتن  الطالبة 

امل����ال والأع����م����ال، ويف جم���ال ال��ر���ص��م 

الطالبة ن�ر العمري من كلية اإدارة املال 

من  ال�صردي  خ�لة  والطالبة  والأع��م��ال 

جمال  ويف  املعل�مات،  تكن�ل�جيا  كلية 

كلية  من  �صديفات  هبه  الطالبة  التمثيل 

دميا  وال��ط��ال��ب��ة  امل��ع��ل���م��ات  تكن�ل�جيا 

جمال  ويف  الهند�صة،  كلية  من  العدوي 

من  ال�صكجي  عمر  الطالب  ف��از  الغناء 

جمال  ويف  املعل�مات،  تكن�ل�جيا  كلية 

العزف فاز الطالب �صامر ف�زي من كلية 

اإدارة املال والأعمال.

�ص�ؤون  عميد  التت�يج  حفل  وح�صر 

الطلبة الدكت�ر خليل حجاج وعميد كلية 

حممد  ال��دك��ت���ر  والأع��م��ال  امل���ال  اإدارة 

بن  احل�صني  الأمري  كلية  وعميد  رحاحلة 

الدكت�ر  املعل�مات  لتكن�ل�جيا  اهلل  عبد 

الن�صاط  وم���دي���رو  ع��ب��اب��ن��ة  اإ���ص��م��اع��ي��ل 

الريا�صي والثقايف باجلامعة وجمع غفري 

من املهتمني.

ــوان  ــن ــع حـــفـــل تـــخـــريـــج الــــــــدورة الــتــاأهــيــلــيــة الـــثـــالـــثـــة ب

ـــو املـــهـــنـــي بـــبـــعـــده االأخــــــالقــــــي« ـــم ـــس ـــ� »مـــــعـــــًا نـــحـــو ال

نظم املعهد العايل للدرا�صات الإ�صالمية يف 

جامعة اآل البيت حفل تخريج الدورة التاأهيلية 

ببعده  املهني  ال�صم�  نح�  معًا   « بعن�ان  الثالثة 

الدكت�ر  املعهد  عميد  اأك���دمَّ  حيث  الأخ��الق��ي« 

هذه  مثل  عقد  اأهمية  على  ال�صمريان  حممد 

�صمن  والعمل  العلم  على  حتث  التي  ال��دورات 

مناذج  وتقدمي  �صادق،  وح�س  اإيجابي  تفاعل 

رائعة ت�صارك يف تنمية املجتمع وبناء ال�طن.

وقد حتدثت الطالبة نهاية احل�صبان با�صم 

من  ا�صتفادتها  م��دى  ع��ن  امل�صاركني  الطلبة 

القيم  على  ركزت  اأنمَّها  وخا�صة  ال��دورات  هذه 

�صد  طبيعية  مناعة  ت�صكل  ال��ت��ي  الأخ��الق��ي��ة 

جلنة  اإن�صاء  اإىل  داعيًة  والف�صاد   الن��ح��راف 

طالبية للت�عية الأخالقية والت�جيه املعن�ي.

عليها  اأ���ص��رف��ت  ال��ت��ي  ال���ر���ص��ة  نهاية  ويف 

املعهد  عميد  �صّلم  �صديفات  جمانة  الدكت�رة 

ال�صهادات التقديرية على امل�صاركني.
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ندوات وحما�رضات علمية

رئي�س جمل�س النواب يفتتح ندوة العنف املجتمعي يف اجلامعة

الكرمي  عبد  ال��ن���اب  جمل�س  رئي�س  اأك���دمَّ 

الدغمي اأنمَّ الدولة الأردنية بقيادة جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين احلكيمة ت�صجع احل�ار الهادف 

اء حلل اأي اإ�صكال قد ي�اجه فئات املجتمع  البنمَّ

الأردين املختلفة من اأحزاب وم�ؤ�ص�صات املجتمع 

املدين وم�اطنني مبا يف ذلك طلبة اجلامعات.

احلد  مبادرة  ندوة  رعايته  واأ�صاف خالل 

نظمتها  التي  واجلامعي  املجتمعي  العنف  من 

جمعية دي�ان اأبناء ع�صائر بني ح�صن بالتعاون 

الرئي�س  ن�اب  وبح�ص�ر  البيت   اآل  جامعة  مع 

نا�صر  وال��دك��ت���ر  امل�صاعيد  ها�صم  ال��دك��ت���ر 

اخل�الدة وعدد من ن�اب املحافظة وجمع غفري 

من املدع�ين اأنمَّه يت�جب على اجلميع امل�صاهمة 

ول  املختلفة  بفئاته  املجتمع  ت�عية  يف  الفاعلة 

املجتمعي  العنف  م��ن  للحد  ال�صباب،  �صيما 

م�ؤ�ص�صات  نح�  الت�جه  و���ص��رورة  واجلامعي، 

الق�صايا  هذه  وت��رك  القان�ن  و�صيادة  الدولة 

للم�ؤ�ص�صة الق�صائية ليك�ن الق�صاء ه� الفي�صل 

واحلكم حلل اأي نزاعات اأو م�صكالت تقع.

امل�ص�ؤولية  اأنمَّ  الن�اب  جمل�س  رئي�س  وب��نيمَّ 

الكبرية تقع على عاتق ال�صباب ال�اعي القادر 

على م�ا�صلة اجنازات وخدمة ال�طن، م�صريًا 

اإىل اأنمَّ للجامعات دور كبري يف �صقل �صخ�صية 

الأم��ر  ومهاراتهم،  م�اهبهم  وتنمية  الطلبة 

الذي يتطلب ال�صتغالل الأمثل لأن�صطة وبرامج 

بالتعليم  وذل���ك  الطلبة  قبل  م��ن  اجل��ام��ع��ات 

امل�صتمر والقراءة والطالع على ثقافة الآخرين 

ل��ت��ع���د ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ب��ه��دف احل��د 

بها  يق�م  التي  اخلا�صة  املمار�صات  تلك  من 

البع�س.

واأ����ص���اد ال��دغ��م��ي ب��ال��ع��ادات وال��ت��ق��ال��ي��د 

الأثر الأكرب  التي كان لها  الع�صائرية احلميدة 

و�صالبة  اأمنًا  اأك��ر  الأردين  املجتمع  اإبقاء  يف 

اإىل  كافة  الطلبة  داع��ي��ًا  وت��ع��اون��ًا،  وت�صاحمًا 

وراء  الجن��رار  وعدم  الطيبة  بالعادات  الأخذ 

الدخيلة  ال�صيئة  والعادات  املغر�صة  الإ�صاعات 

دائ��م��ًا  ك���ان  ال���ذي  ع��ل��ى جمتمعنا  وال��ط��ارئ��ة 

والتعاون  والت�صامح  الأخالق  يحث على مكارم 

وميجدها.

من  الأردن��ي��ة  الدولة  اأنمَّ  الدغمي  واأو�صح 

لن  املختلفة  م�صت�ياتها  وكل  ون���اب  م�صئ�لني 

خاطئة  ممار�صات  يرتكب  طالب  لأي  تت��صط 

م�صكلة  اأو  ق�صية  اأية  اأنمَّ  مبينًا  اجلامعات،  يف 

تخ�س العنف ل بد من تركها للجهات املخت�صة 

والأنظمة  الق�انني  اأ�صا�س  على  معها  للتعامل 

املتبعة بهذا اخل�ص��س �ص�اء يف اجلامعات اأو 

املجتمعات.

يركز  باأن  اأمله  املجل�س عن  رئي�س  واأعرب 

الطلبة ُجلمَّ جه�دهم على زيادة وعيهم الثقايف 

عن  بعيدًا  ل�طنهم  خدمة  العلمي  وحت�صيلهم 

املمار�صات اخلاطئة التي يرتكبها بع�س الطلبة 

يف اجلامعات.

واألقى نائب رئي�س اجلمعية املهند�س وليد 

واأه��داف  ن�صاأة  فيها  ا�صتعر�س  كلمة  العم��س 

ون�صاطات وم�صاريع اجلمعية واجله�د املبذولة 

لإجناح مثل هذه الربامج الت�ع�ية الهادفة.

قدمها  عمل  اأوراق  على  ال��ن��دوة  و�صملت 

حجاج  خليل  ال��دك��ت���ر  الطلبة  ���ص���ؤون  عميد 

بعن�ان العالقة بني العنف اجلامعي واملجتمعي 

اآفاق وحل�ل، واأخرى ح�ل الثقافة الجتماعية 

وعالقتها بالعنف املجتمعي قدمها عميد معهد 

وورق��ة  م��ق��داد،  حممد  الدكت�ر  احلكمة  بيت 

ح�ل الروؤية الدينية لظاهرة العنف والأ�صباب 

واحلل�ل قدمها النائب ال�صابق الدكت�ر �ص�ان 

الرتب�ي  الإ���ص��الح  ح���ل  واأخ���رى  ال�صرفات، 

مدير  قدمها  العنف  م��ن  احل��د  يف  والإداري 

مدر�صة كلية احل�صني الثان�ية يف عمان حمم�د 

والتقاليد  ال��ع��ادات  تناولت  وورق���ة  اجل�صار، 

امل�ص�ؤولة يف احلرم اجلامعي قدمتها  واحلرية 

الدكت�رة منتهى احلراح�صة من كلية الآداب يف 

اجلامعة. 

الدكت�ر  اأداره  ال���ذي  احل����ار  خ��ت��ام  ويف 

م��صع  نقا�س  دار  اجلمعية  من  الزي�د  حممد 

اأجاب خالله النائب الدغمي وامل�صارك�ن على 

اأ�صئلة وا�صتف�صارات احل�ص�ر.
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ندوة حـــــول التعديالت الد�ستوريــــة بني فعالية ال�سلطات 

العامــــة و�سـمـــــان احلــــقــــوق واحلـــــريــات باجلامعـــة 
الدكت�ر  البيت  اآل  مندوبًا عن رئي�س جامعة 

الدكت�ر ها�صم  الرئي�س  نبيل �ص�اقفه رعى نائب 

لكلية  ال��ث��اين  العلمي  ال��ي���م  اف��ت��ت��اح  امل�صاعيد 

القان�ن بعن�ان » التعديالت الد�صت�رية بني فعالية 

ال�صلطات العامة و�صمان احلق�ق واحلريات«.

وبنيمَّ عميد كلية القان�ن يف اجلامعة الدكت�ر 

اأن الكلية ت�صعى لتط�ير اجل�انب  عيد احل�صبان 

اجلامعية  الت�صريعية  وامل��ن��ظ���م��ة  ال��ق��ان���ن��ي��ة 

وال�طنية على كافة امل�صت�يات اإ�صافة اإىل اإر�صاء 

البحث  وت�صجيع  البناء  القان�ين   التعليم  فكرة 

العلمي واإفراز اخلريج القادر على املناف�صة على 

وتكري�س  وال���دويل  والإقليمي  ال�طني  امل�صت�ى 

فكرة اجلامعة القائمة على مبداأ �صيادة القان�ن 

وامل�ؤ�ص�صية.

كلية  من  امل�صاعيد  فرحان  الدكت�ر  ث  وحتدمَّ

القان�ن يف اجلامعة عن اثر التعديالت الد�صت�رية 

حال  يف  ��ه  اأنمَّ م��صحًا  الت�صريعية  ال�صلطة  على 

جمل�س  عطلة  خ��الل  جديدة  حك�مة  ت�صكيل  مت 

بدورة  النعقاد  علية  فيجب  انحالله  اأو  الن�اب 

للحك�مة  الثقة  منح  على  للت�ص�يت  ا�صتثنائية 

التعديالت  اأن  واأ�صاف  ت�صكيلها  من  �صهر  خالل 

مبا  للق�صاء  احلق  اإعادة  على  ن�صت  الد�صت�رية 

يتعلق بالطع�نات ب�صحة ع�ص�ية اأحد الن�اب بعد 

ما كانت من�طة مبجل�س الن�اب نف�صه م�صريًا اإىل 

التي  احلك�مة  اأن  اأي�صًا  ت�صمنت  التعديالت  اأن 

حتل جمل�س الن�اب ت�صتقيل خالل اأ�صب�ع ول يعاد 

اختيار رئي�س ال�زراء للرئا�صة مرة تالية.

اجلامعة  يف  القان�ن  اأ�صتاذ  قال  جانبه  من 

الأردنية الدكت�ر ليث ن�صراوين اإنمَّ ت�صكيل اللجنة 

الت�ازن  لإع��ادة  ج��اءت  الد�صت�ر  لتعديل  امللكية 

واإع���ادة  والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطتني  ب��ني 

ال�صتقالل للق�صاء م�صريًا اإىل اأن على احلك�مة 

الثقة  اأ�صا�صه  على  مُتنح  وزاري��ًا  بيانًا  تقدم  اأن 

العر�س  خطاب  يك�ن  باأن  �صابقًا  كان  كما  ولي�س 

بيانًا وزاريًا للحك�مات.

على  اأي�صًا  الد�صت�رية  التعديالت  ون�صت 

الأغلبية  م��ن  ال������زراء  رئ��ي�����س  اخ��ت��ي��ار  وج����ب 

حيث  امل�ؤقتة  الق�انني  اإىل  م�صريًا  الربملانية، 

الك�ارث  حالة  يف  اإل  يك�ن  ل  اإ�صدارها  اأ�صبح 

الطبيعية واحلالت التي ل حتتمل التاأخري، واإذا 

مل ي�افق جمل�س الن�اب على القان�ن امل�ؤقت فاإن 

احلك�مة ملزمة باإبطاله.

ويف اجلل�صة الثانية التي تراأ�صها الدكت�ر عمر 

العطني من كلية القان�ن يف جامعة اآل البيت، قدم 

فيها الدكت�ر علي الدبا�س املف��س العام للمركز 

عن  عمل  ورقة  بالإنابة  الإن�صان  حلق�ق  ال�طني 

احلق�ق  و�صمان  الد�صت�رية  التعديالت  »اأث���ر 

واحلريات الفردية« حيث بنيمَّ فيها اأن التعديالت 

احلار�س  ب��صفه  الق�صاء  ا�صتقالل  على  اأك��دت 

م�صاألة  واإحالة  الإن�صان  حق�ق  حلماية  احلقيقي 

الن�اب  ملجل�س  ولي�س  للق�صاء  ال���زراء  حماكمة 

امل�اطنني  ح��ق���ق  ت��ع��زز  ت��ع��دي��الت  اإىل  م�����ص��ريًا 

والطف�لة  الأم���م��ة  ح��ق���ق  ومنها  وواج��ب��ات��ه��م 

التعذيب  وحت��رمي  الإع��اق��ات  وذوي  وال�صيخ�خة 

بكافة اأ�صكاله والتاأكيد على حرية البحث العلمي 

والإبداع وتعزيز احلريات الإعالمية.

ال��ل���زي  ت��ن��اول ال��دك��ت���ر �صعد  م��ن ج��ان��ب��ه 

قا�صي حمكمة بداية حق�ق عمان اأثر التعديالت 

الد�صت�رية على ال�صلطة الق�صائية حيث اأوجدت 

التعديالت حمكمة د�صت�رية للف�صل يف د�صت�رية 

خمالفتها  حال  يف  الناظمة  والأنظمة  الق�انني 

للد�صت�ر بعد اأن كان الأمر من�طًا باملجل�س العايل 

لتف�صري الد�صت�ر، م�صيفًا اأن امل�صرع راعى الكفاءة 

ومنع  الد�صت�رية  املحكمة  اأع�صاء  يف  القان�نية 

ع�ص�يتهم  مدة  انتهاء  بعد  لأع�صائها  التجديد 

املمتدة ل�صت �صن�ات.

اأ�صتاذ  املحاميد  م���ف��ق  ال��دك��ت���ر  ث  وحت���دمَّ

القان�ن يف جامعة اآل البيت ح�ل اأثر التعديالت 

الد�صت�رية على الق�صاء الإداري، م�ؤكدًا اأن اأهم 

تعديل ه� حت�يل الق�صاء الإداري اإىل ق�صاء على 

على  اإداري��ة  حمكمة  اإن�صاء   يتم  بحيث  درجتني 

ل�صتئناف  عليا  اإداري��ة  وحمكمة  الإقليم  م�صت�ى 

امل�صتقلة  الهيئة  اإن�����ص��اء  اإىل  اإ���ص��اف��ة  احل��ك��م 

لالإ�صراف على النتخابات.
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ــر يـــو�ـــســـف عـــبـــد الــعــزيــز ــاع ــس ــ� ــل ـــبـــوحـــة �ـــســـعـــريـــة ل ا�ـــس

الآداب  بكلية  العربية  اللغة  ق�صم  نظم 

لل�صاعر  �صعرية  ا�صب�حة  الإن�صانية  والعل�م 

فيها  ق��دم  حيث  حمم�د،  العزيز  عبد  ي��صف 

ال�صاعر العديد من الق�صائد من عدة دواوين 

الغيم«  »دف��ات��ر  و  اأغ��ن��ي��ة«   م�ته  ليكن   « منها 

ال�����ص��اع��ر عنا�صر  ال������ردة«  ووظ���ف  و »ق��ن��اع 

الطبيعة واحلياة واأ�صرك العن�صر الإن�صاين يف  

الق�صائد التي األقاها .  

اللغة  ق�صم  ع���ده من  اأم��ني  الدكت�ر  وق��ال 

من  الهدف  اإنمَّ  ال�صاعر:  ق��دم  ال��ذي  العربية 

ال�صب�حة اإتاحة الفر�صة للطلبة ليتمكن�ا من 

اللقاء املبا�صر مع املبدعني الذين ت�صت�صيفهم 

الكلية.

ـــــول الـــ�ـــســـبـــاب وحتــــديــــات الــعــوملــة ـــرة ح ـــس ـــا� حم

وال�����ص���ؤون  الأوق�����اف  وزارة  م��ن  ب��دع���ة 

نا�صر  الدكت�ر  األقى  الإ�صالمية  واملقد�صات 

البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اخل����ال���دة 

حما�صرة ح�ل ال�صباب وحتديات الع�ملة وذلك 

الدورة  يف  للم�صاركني  الكهف  اأهل  م�صجد  يف 

م�صامني  ل�صرح  ع�صرة  ال�صاد�صة  العلمية 

ر�صالة عمان من خمتلف اقطار العامل العربي 

ظل  يف  اجليل  تربية  فيها  تناول  والإ�صالمي 

الع�ملة واحلديث عن اإفرازات الع�ملة وتاأثريها 

مادية  تربية  وفق  وال�صباب  الأطفال  تربية  يف 

يف  وح�����ص��اري��ة  ثقافية  اأن��ه��ا  اإل  حم���ره��ا  يف 

تاأثريها وذلك بهيمنة الثقافة الق�ية ال�صائدة 

ال�صعيفة  ال�صع�ب  ثقافات  على  و�صيطرتها 

م�صتعر�صا  لها  تابعة  وجعلها  عليها  لل�صيطرة 

خمططات الرتبية يف ظل الع�ملة منها حمطة 

القيم وهي امل�صتهدفة من نظام الع�ملة ومنها 

الأ�صرة لأنها وحدة املجتمع 

ث اأي�����ص��ا ع���ن الآث�����ار الي��ج��اب��ي��ة  وحت�����دمَّ

ب�صكل  اجليل  تربية  و�صرورة  للع�ملة  وال�صلبية 

الثقافية  وه�يته  ودينه  ثقافته  على  يحافظ 

دون الذوبان يف الثقافات واحل�صارات الأخرى 

واإمنا بالتعاي�س معها وال�صتفادة من اخلربات 

دائ��رة  وت��صيع  تغطية  م��ع  لديها  الإن�صانية 

الق�ا�صم الإن�صانية امل�صرتكة.
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ـــــع بـــاجلـــامـــعـــة ـــــراب ــــوع الــــثــــقــــافــــات ال ــــب ــــس افــــتــــتــــاح اأ�

افتتح نائب رئي�س  اجلامعة ل�ص�ؤون الكليات 

اخل�الدة  نا�صر  الدكت�ر  الأ�صتاذ  الإن�صانية 

عمادة  نظمته  والذي  الرابع  الثقافات  اأ�صب�ع 

�ص�ؤون الطلبة باجلامعة.

اأف��ي��اء هذا  اخل���ال��دة يف  الدكت�ر  وق���ال  

الفعالية  ه��ذه  مثل  وع��ل��ى  اجلميل  ال�صباح 

من  وطلبة  وافدين  طلبة  ت�صم  والتي  الهائلة 

هذه  يف  الدولية  والأجنبية  العربية  ال�صع�ب 

اجلامعة حيث اأننا جند هذا الختالف ك�صنة 

ك�نية يف ع�صر الع�ملة والنفتاح على الأخر يف 

وقت تعي�س فيه اجلامعات ماأزقًا ح�صاريًا، وما 

ة مميزة من �صمن  هذا التالقي الثقايف األ �صنمَّ

فل�صفة اجلامعة يف النفتاح على الآخر، واأكدمَّ 

اأنمَّ اجلامعة تنفتح على العامل من خالل هذه 

ال�صع�ب  طلبة  دعم  على  وحتر�س  الفعاليات 

وكذلك  باجلامعة  هنا  ال��دار���ص��ني  الأخ����رى 

الفعاليات  ه��ذه  مثل  يف  الإبداعية   الطاقات 

قام  ثم   . �ص�رة  باأبهى  التن�ع  بهذا  للخروج 

راعي احلفل بافتتاح املعر�س الذي ا�صتمل على 

فل�صطني  امل�صاركة  للدول  الجتماعية  احلياة 

طلبة  ومعر�س   / /تايالند/�ص�ريا  /ماليزيا 

جامعة اآل البيت  ويف نهاية احلفل  قام راعي 

بامل�صابقات  الفائزين  الطلبة  بتكرمي  احلفل 

الك�ؤو�س وامليداليات  الريا�صية حيث مت ت�زيع 

اجلامعة  ك����رال  فرقة  وق��دم��ت  الطلبة  على 

فقرات فنية نالت ا�صتح�صان احل�ص�ر وح�صر 

الفتتاح امللحق الثقايف املاليزي وامللحق الثقايف 

ال�ص�ري وجمع غفري من الطلبة واأع�صاء الهينة 

التدري�صية باجلامعة .

اإطالق م�سروع دورة اأ�سدقاء وقاية ال�سباب من االأمرا�س املنقولة جن�سيًا يف اجلامعة

اأطلقت  جامعة اآل البيت حملة م�صروع دورة 

املنق�لة  الأمرا�س  من  ال�صباب  وقاية  اأ�صدقاء 

اآل  جامعة  رئي�س  نائب  افتتحها  والتي  جن�صيًا، 

املركز  ونظمها  امل�صاعيد  ها�صم  الدكت�ر  البيت 

مع  وبالتعاون  اجلامعة  يف  الإ���ص��الم��ي  الثقايف 

الحتاد العاملي للجمعيات الطبية الإ�صالمية. 

الأمرا�س  من  ال�صباب  وقاية  م�صروع  مدير 

احلميد  عبد  الدكت�ر  والي��دز  جن�صيا  املنق�لة 

باحلملة  امل�����ص��ارك��ني  ع���دد  اأن  اأع��ل��ن  ال��ق�����ص��اة 

من  و�صابة  �صاب  اآلف   10 قرابة  اإىل  �صي�صل 

حتقيق  ب��ه��دف  وامل���دار����س  اجل��ام��ع��ات  خمتلف 

هذه  انت�صار  م��ن  احل��د  نح�  املطل�بة  ال��ف��ائ��دة 

الأمرا�س اخلطرة واإيجاد كافة ال��صائل الالزمة 

للمحافظة على �صحة الإن�صان.

وب���نيمَّ ال��دك��ت���ر ال��ق�����ص��اة اأه��م��ي��ة الل��ت��زام 

اخل�ص��س  بهذا  املتبعة  ال�قائية  بالإر�صادات 

اإىل  اأدت  كبرية  خماطر  من  الأمرا�س  لهذه  ملا 

يت�جب  الذي  الأمر  امل�اطنني،  من  املاليني  قتل 

عليه العمل لإعداد برامج الت�عية لبيان خماطر 

لها  كان  التي  والأ�صرار  الأمرا�س  واأ�صباب هذه 

اإتباع  حال  تفاديها  املمكن  من  ب�صرية  خ�صائر 

و�صائل ال�قاية املطل�بة.  وعر�س الدكت�ر الق�صاة 

مناذج لعدد من الدول يف العامل التي طالتها مثل  

التي حلقت  الفادحة  الأمرا�س، واخل�صائر  هذه 

لل�قاية  امل�صتمر  التجاهل  ج��راء  من  ب�صكانها 

تنجم  التي  ال�صلبية  الآث��ار  من  للتخفيف  املتبعة 

يف  القائمني  بجه�د  م�صيدًا  الأمرا�س،  تلك  عن 

اجلامعة لإجناح  فعاليات الدورة.

 مدير املركز الثقايف الإ�صالمي يف اجلامعة 

اأن  اأكد من جانبه على  الدكت�ر جهاد ال�صرفات 

اجلامعة حري�صة على اإقامة مثل هذه ال�ر�صات 

املتخ�ص�صة لت�عية طلبة اجلامعة مبخاطر هذه 

اأجل  من  اإتباعها  ال�اجب  والتعليمات  الأمرا�س 

احلد من املر�س ل�صمان املحافظة على ال�صحة 

ال��دورة  ختام  ويف  للم�اطن.  العامة  وال�صالمة 

الق�صاة  الدكت�ر  اأجاب خالله  م��صع  نقا�س  دار 

ت�زيع  ومت  احل�ص�ر،  وا�صتف�صارات  اأ�صئلة  على 

ال�صهادات على الطلبة امل�صاركني.
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ــة الــ�ــســنــويــة  ــي ــن ــوط ــة ال ــل ــم ــات احل ــي ــال ــع اإطـــــــالق  ف

اجلـــامـــعـــة يف  ـــــــــراأة  امل ـــد  �ـــس ـــف  ـــن ـــع ال ملــنــاهــ�ــســة 

اأُطلقت يف جامعة اآل البيت فعاليات حملة 16 

املراأة  �صد  العنف  ملناه�صة  ال�صن�ية  ال�طنية  ي�مًا 

امل��راأة   ل�ص�ؤون  الأردن��ي��ة  ال�طنية  اللجنة  نظمتها 

بالتعاون مع جمعية اأبناء الأردن للتنمية ومناه�صة 

وت�صمنت  البيت،  اآل  وجامعة  املجتمعي،  العنف 

الكليات  ل�ص�ؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  األقاها  كلمة 

اجلامعة  »اإن  اخل�الدة  نا�صر  الدكت�ر  الإن�صانية 

اهتمام  ت�ؤكد  التي  احلملة  هذه  فعاليات  حتت�صن 

جميع امل�ؤ�ص�صات الر�صمية والأهلية لإجناحها والتي 

مت�س �صريحة وا�صعة من املجتمع«.

يف  وامل���راأة  ال��رج��ل  ب��ني  العالقة  اأنمَّ  م�صيفًا   

الأ�صباب  من  والبطالة  والفقر  والأ���ص��رة  املجتمع 

مبينًا   ، امل��راأة  �صد  العنف  ازدي��اد  وراء  الرئي�صية 

امل��راأة ه� عنف �صد  الذي ميار�س �صد  العنف  اأن 

يف  املجتمعات  خمتلف  يف  م�ج�دة  وهي  املجتمع، 

اأنمَّ جميع الت�صريعات والأنظمة  العامل، م�ؤكدًا على 

القائمة يف الأردن ت�صاهم يف حماية املراأة وحفظ 

كرامتها وحق�قها ورفع الظلم عنها . 

في�صل  الدكت�ر  الأردن  اأب��ن��اء  جمعية  رئي�س 

امتداد  احلملة  اأن  اإىل  جانبه   من  اأ�صار  معي�ف 

�صد  العنف  ملناه�صه  ال�صن�ية  ال�طنية  للحملة 

لن�صاطات  البيت  اآل  جامعة  بدعم  م�صيدا  امل��راأة، 

ق�صايا  وتبنيها  املحلي  املجتمع  وم�صاريع  وبرامج 

ت�صكيل  على  عملت  اجلمعية  اأنمَّ  م��صحًا  امل�اطن، 

اأ�صكاله  جمل�س خا�س يعنى مبحاربة العنف بكافة 

بهدف ال��ص�ل اإىل جمتمع خال من العنف . 

وت�صمنت احلملة جل�صتي عمل، الأوىل تراأ�صها 

جامعة  يف  القان�ن  اأ�صتاذ  املحاميد  م�فق  الدكت�ر 

اآل البيت،  قدمت اأوراق عمل ح�ل قان�ن الأح�ال 

الأ�صري،  العنف  من  احلماية  وقان�ن  ال�صخ�صية 

ال�طنية  اللجنة  من  عربيات  دمي��ا  فيها  حتدثت 

ل�ص�ؤون املراأة عن مكتب �صكاوى املراأة الذي تاأ�ص�س 

ل�صتقبال ال�صكاوى املتعلقة بحالت العنف والتمييز 

�صد املراأة وم�صاعدة املراأة ومتكينها من احل�ص�ل 

على حق�قها وزيادة ال�عي الجتماعي العام بق�صايا 

والتعاون مع  التن�صيق  املراأة من خالل  العنف �صد 

اجلهات املعنية واإي�صال �ص�تها اإىل �صانعي القرار 

واإن�صاء قاعدة معل�مات ح�ل �صكاوى املراأة .

ال�طنية  اللجنة  م��ن  الع�س  اأن��ع��ام  وتطرقت 

الأ�صري  العنف  املراأة  لقان�ن احلماية من  ل�ص�ؤون 

م��ن خالل  للعدالة  ال������ص���ل  اآل��ي��ات  و���ص��ع  ال���ذي 

الت�صريعات ال�طنية التي دعت ملح� الأمية القان�نية 

اخلدمات  اأماكن  اإىل  ال��ص�ل  من  الن�صاء  ومتكني 

على  الرتكيز  مع  امل��راأة  تخدم  التي  وال�صت�صارات 

املراأة الفقرية، ويت�صمن القان�ن اأي�صًا حق املراأة يف 

وتق�صري  القان�نية  ال�صت�صارات  وتقدمي  التقا�صي 

ط�ل اأمد املحاكمات التي تدخل فيها املراأة .

كلية  من  بي�ص�ن  مي�صاء  الدكت�رة  وتناولت 

القان�ن يف جامعة اآل البيت دور الت�صريعات الدولية 

الإع��الن  فيها  مبا  امل��راأة  �صد  العنف  مناه�صة  يف 

وميثاق  �صيداو  واتفاقية  الإن�صان  حلق�ق  العاملي 

حق�ق  اح���رتام  على  ين�س  ال��ذي  املتحدة  الأمم 

الإن�صان واأن اأي تفرقة اأو ا�صتبعاد اأو تغيري يتم عن 

طريق اجلن�س ه� عنف �صد املراأة.

الدكت�ر  تراأ�صها  والتي  الثانية  اجلل�صة  اأم��ا 

جامعة  يف  الرتب�ية  العل�م  اأ�صتاذ  مقداد  ي��صف 

اآل البيت، ت�صمنت اأوراق عمل ح�ل »دور ال�صريعة 

للحد من العنف �صد املراأة« قدمها مندوب مديرية 

حماية الأ�صرة الرائد قي�س الغرايبة حتدث فيها عن 

التي  والن�صاء  الأطفال  الأ�صري �صد  العنف  حالت 

ت�اجهه املديرية ومبادئ عملها املتمثلة يف ال�صرية 

امل�صاعدة  لتقدمي  الف�رية  وال�صتجابة  واحليادية 

املعنية  امل�ؤ�ص�صات  مع  املعل�مات  تبادل  اإىل  اإ�صافة 

ب�صرية تامة.

كلية  من  الإبراهيمي  اأ�صماء  الدكت�رة  وبينت 

ل  العنف  اأنمَّ  البيت  اآل  بجامعة  الرتب�ية  العل�م 

النف�صي  العنف  ي�صمل  ���ا  واإمنمَّ بال�صرب  ينح�صر 

والقت�صادي  والجتماعي  واجلن�صي  والعاطفي 

العنف  على  ت�صمت  العربية  امل���راأة  اأن  م��صحة 

كيانها،  على  واملحافظة  الأ�صرة  م�صلحة  اأجل  من 

ودعت وزارة التعليم العايل لإدخال م�صاقات تهتم 

والت�ا�صل مع  الطلبة على مهارات احلياة  بتدريب 

الأخرين.

واأو����ص���ح ال��دك��ت���ر اأن�����س اأب���� ع��ط��ا م��ن كلية 

للعنف  الإ�صالم  نظرة  البيت  اآل  بجامعة  ال�صريعة 

اأمًا واأختًا وابنة،  �صد املراأة، فالإ�صالم كرم املراأة 

الزوجية  امل���راأة  حلياة  الناظمة  الق�انني  و���ص��رع 

والأ�صرية وحتى القت�صادية، ومنها قان�ن املرياث 

يف الإ�صالم. 
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ــــــــدوة بــــاجلــــامــــعــــة حـــــــول تــــطــــويــــر بــــرامــــج  ن

االأردنــــيــــة اجلــــامــــعــــات  يف  ــة  ــي ــل ــم ــع ال ـــة  ـــي ـــرتب ال

جامعة  يف  ال��رتب���ي��ة  ال��ع��ل���م  كلية  نظمت 

الرتبية  برامج  تط�ير   « بعن�ان  ن��دوه  البيت  اآل 

مع  بالتعاون  الأردن��ي��ة«  اجلامعات  يف  العملية 

ومديريات  الريم�ك  وجامعة  الأردنية  اجلامعة 

الرتبية والتعليم يف حمافظة املفرق.

يف  الرتب�ية  العل�م  كلية  عميدة  فيها  قالت 

اجلامعة الدكت�رة ع�اطف اأب� ال�صعر اإن اجلامعة 

برنامج  وتط�ير  ر�صم  ناجحة يف  حتقق خط�ات 

الرتبية العملية حيث قامت باإعداد دليل برنامج 

الرتبية العملية من اأجل ال��ص�ل اإىل  اآلية لإثراء 

خمرجات الربنامج.

واأكد مدير الرتبية والتعليم للبادية ال�صمالية 

الغربية الدكت�ر عبد القادر بني ار�صيد على اأن 

العملية  تط�ير  يف  جهدًا  تاأل�  ل  الرتبية  وزارة 

ال��رتب���ي��ة م��ن خ��الل اإ���ص��راف��ه��م على اأك���ر من 

اآلف   4 ح���ايل  �صمن  ومعلمة  معلم  100األ���ف 

وم��دار���س  اأط��ف��ال  ري��ا���س  م��ن  تعليمية  من�صاأة 

خالل  من  ال���زارة  تهدف  كما  وثان�ية  اأ�صا�صية 

بالطالب  النتقال  اإىل  العملية  الرتبية  برنامج 

العملي  اجلانب  اإىل  النظري  اجلانب  من  املعلم 

لرفع �ص�يته وتعديل �صل�كه.

املفرق  لق�صبة  والتعليم  الرتبية  مدير  وبنيمَّ 

الرتبية  وزارة  دور  �صديفات  يعق�ب  ال��دك��ت���ر 

خالل  من  املعلمني  وتاأهيل  تدريب  يف  والتعليم 

املعلمني  تاأهيل  وكلية  ال��رتب���ي  التاأهيل  معهد 

امللكة  كلية  بالتعاون مع  املعلمني  تدريب  ومراكز 

رانيا لتدريب املعلمني م�صريًا اإىل بع�س املع�قات 

ال��ت��ي ت���اج��ه م��دي��ري��ات ال��رتب��ي��ة وم��ن��ه��ا بع�س 

ميار�صها  التي  اخلاطئة  وال��ع��ادات  ال�صل�كيات 

مراجعة  اإىل  داع��ي��ًا  اأم���ره��م  واأول��ي��اء  الطالب 

اخلطط والربامج الرتب�ية لتتنا�صب مع تط�رات 

العملية الرتب�ية.

اأ���ص��ار م��دي��ر ب��رن��ام��ج الرتبية  م��ن ج��ان��ب��ه 

العملية يف جامعة الريم�ك الدكت�ر علي العمري 

يف  العملية  الرتبية  بربنامج  العمل  بداأ  اأنه  اإىل 

لتخ�ص�صي  1996م  عام  منذ  الريم�ك  جامعة 

معلم املجال ومعلم ال�صف حيث يت�صمن �صاعات 

عملية وور�س تربية عملية على مدار الأ�صب�ع يف 

املدار�س املتعاونة، م�صيفًا اأنمَّ اجلامعة تعمل على 

مهام  ي�صمل  بحيث  العملية  الرتبية  دليل  تط�ير 

املدربني وامل�صرفني والطالب املعلم.

املناهج يف اجلامعة  ق�صم  رئي�س  تناول  وقد 

الأردنية  الق�صاة جتربة اجلامعة  اأحمد  الدكت�ر 

به  العمل  ب��داأ  حيث  العملية  الرتبية  برنامج  يف 

الربنامج يف  اأه��داف  وُح��ددت  منذ عام 1973، 

لطلبة  وامليداين  النظري  التدريب  فر�س  ت�فري 

كلية العل�م الرتب�ية يف تخ�ص�صات معلم املجال 

واملهارات  املعارف  اإك�صابهم  اأج��ل  من  املختلفة 

بكافة  الرتب�ي  العمل  ملمار�صة  الالزمة  والقيم 

ج�انبه لدى تخرجهم، كما يهدف الربنامج اإىل 

ب�اقع  الرتب�ي  بال�عي  امل�صتقبل  معلمي  تزويد 

العملية التعليمية يف املدار�س الأردنية، اأما اجلزء 

العملي )امليداين( فيهدف اإىل تعري�س الطالب 

مبداأ  يعتمد  وب�صكل  الرتب�ية  للخربات  واملعلم 

اكت�صاب اخلربات عرب مراحل ثالث  التدرج يف 

والتطبيق  اجل��زئ��ي،  والتطبيق  امل�صاهدة،  هي 

املكثف يف اإحدى املدار�س املتعاونة.

جامعة  من  ال��زب���ن  من�ص�ر  الدكت�ر  وب��نيمَّ 

يهدف  العملية  الرتبية  برنامج  اأن  البيت  اآل 

مرتبطة  كفايات  واإك�صابهم  املعلمني  اإعداد  اإىل 

ب��امل��ع��ارف الأك���ادمي���ي���ة وال��رتب���ي��ة وامل���ه���ارات 

التدري�صية والتق�ميية، وتك�ين اجتاهات ايجابية 

نح� مهنة التعليم.

ح��ي احل�صبان  م��در���ص��ة  م��دي��رة  واأ����ص���ارت 

باملفرق املعلمة �صناء حداد اإىل  اإيجابيات تطبيق 

يف  واأث��ره��ا  امل��دار���س  يف  العملية  الرتبية  برامج 

تبادل اخلربات بني جميع الأطراف.

با�صم  كلمة  الهندي  �صريفة  الطالبة  واألقت 

اأهمية  فيها  اأك��دت  العملية  الرتبية  م�صاق  طلبة 

حيز  اإىل  الطلبة  اإبداعات  لإخ��راج  امل�صاق  هذا 

ال�ج�د من خالل التطبيق العملي يف املدار�س. 

م������ص��ع عن  ح����ار  دار  ال��ن��دوة  ن��ه��اي��ة  ويف 

والتي  ال��رتب���ي��ة،  العملية  يف  العملية  ال��ربام��ج 

الأردنية  اجلامعات  من  خمت�ص�ن  فيها  �صارك 

ووزارة الرتبية والتعليم.
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حما�سرة بعنوان )البرتاء واملربرات العلمية لقيام الدولة العربية النبطية(
يف  الف�صاء  وعل�م  الفلك  معهد  من  بدع�ة 

حما�صرة  الن�افلة  ماأم�ن  الأ�صتاذ  األقى  اجلامعة 

الدولة  لقيام  العلمية  وامل��ربرات  )البرتاء  بعن�ان  

العربية النبطية( .

اأو�صح فيها اأنمَّ املربرات العلمية ملدينة البرتاء 

هي الفلك والبيئة والأح�ال اجل�ية وال�قت والطب 

وعل�م احلياة والهند�صة وعلم املناخ .

امتازت  التي  النق��س  اأن  الن�افلة  بني  حيث 

التق�مي  حتاكي  نق��س  األ  هي  ما  املدينة  هذه  بها 

النبطية  ال�صم�صية  ال�صاعات  خالل  من  ال�صن�ي 

وال�صاعات املائية واأن هناك كثريًا من الت�صكيالت 

للم�قع  اجلمالية  الأبعاد  يف  ت�صاهم  التي  الفلكية 

م��ن خ���الل احل�����ص��ارات ال��ت��ي م���رت عليه وه��ي 

خ�صائ�س  هناك  واأن   ، للمدينة  علمية  م��ربرات 

لكل نق�س حيث قام با�صتعرا�س الأعمدة و اجلرة 

والتاج والقر�س والطي�ر والنجمة والفر�س وال�رود 

املر�ص�مة واإىل ما يرمز كل منها، وكيفية ا�صتخدام 

�صيء  على  ال�ص�ء  األ��ق��ى  حيث  واخل��زن��ة  ال��غ��رف 

م�ج�د يف البرتاء وخمالف ملا عرف عنها من قبل 

من خالل اخل�صائ�س واملربرات التي اأقيمت على 

اأ�صا�صها هذه املرافق .

كما اأ�صار اإىل طريقة العالج وال�صت�صفاء التي 

وكذلك  اآنذاك،  ي�صتخدم�نها  الأنباط  العرب  كان 

الأبعاد  بني  حيث  واحلكم،  ال�صلطة  ودور  املدافن 

القت�صادية واجلغرافية وال�صيا�صية املق�مة للدولة 

العربية النبطية .

الدكت�ر  لها  قدم  التي  املحا�صرة  نهاية  ويف 

الف�صاء   وعل�م  الفلك  معهد  عميد  �صابات  حنا 

الغنم رئي�س �صلطة  اأب�  وح�صرها املهند�س حممد 

اإقليم البرتاء والنائب �صامي احل�صنات وعددًا من 

الإدلء وال�صياحيني يف الأردن اأجاب املحا�صر عن 

اأ�صئلة وا�صتف�صارات احل�ص�ر .    

ــالت الــد�ــســتــوريــة ــدي ــع ــت ـــول ال ــرة بــاجلــامــعــة ح ــس ــا� حم
مع  بالتعاون  الأردن  كلنا  �صباب  هيئة  نظمت 

معهد بيت احلكمة بجامعة اآل البيت حما�صرة ح�ل 

الإ�صالح  م�صرية  يف  واأثرها  الد�صت�رية  التعديالت 

من  كل  البيت  اآل  جامعة  من  فيها  حتدث  ال�صامل 

الدكت�ر عيد احل�صبان عميد كلية القان�ن  والدكت�ر 

حممد املقداد عميد معهد بيت احلكمة.

الدكت�ر احل�صبان حتدث عن الأبعاد القان�نية 

املراحل  اأه��م  ك��اأح��د  الد�صت�رية  التعديالت  على 

اإطار  يف  والإ�صالح  التحديث  عملية  بها  متر  التي 

الد�صت�رية  التعديالت  اأن  مبينًا  الأردن��ي��ة  احلالة 

الأردنية  الد�صت�رية  ال�ثيقة  ملفا�صل  �صاملة  جاءت 

�195وتعديالته بحيث جاءت هذه التعديالت على 

ثالث درجات.

تكن  مل  جديدة  اأحكام  اإ�صافة   : منها  الأوىل 

م�ج�دة �صابقا كما يف الف�صل الثاين من الد�صت�ر 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��احل��ق���ق ك��احل��ق ب���ال���رباءة والأم����م���ة 

وال�صيخ�خة والخ.

لن�ص��س  جزئية  بتعديالت  ج��اءت  والثانية 

قائمة كتلك املتعلقة بال�صلطة الت�صريعية والتنفيذية 

والق�صائية وتعزز مبداأ الف�صل فيما بينهما وتعزيز 

و�صخ�صيًا  ووظيفيًا  ع�ص�يًا  الق�صاء  ا�صتقالل 

والثالثة تتعلق باإن�صاء املحكمة الد�صت�رية وطبيعتها 

واخت�صا�صها.

التعديالت   اأث��ر  عن  املقداد  الدكت�ر  ث  وحت��دمَّ

الد�صت�رية يف احلياة ال�صيا�صية املقبلة حيث بني اأن 

ج�هر التعديالت التي تطراأ على احلياة ال�صيا�صية 

روح  وه�  الأوىل  املرجعية  وه�  الد�صت�ر  خالل  من 

الق�انني وي�صرع احلق�ق املدنية واحلياة العامة واأنمَّ 

تاريخ  يف  حقيقية  مرحلة  هي  التعديالت  مرحلة 

ال�صامل وبنيمَّ الدكت�ر  اإطار الإ�صالح  الأردن �صمن 

اجلانب  على  ط��راأت  التي  التعديالت  اأه��م  املقداد 

يتمتع  م��ن  على  يحظر  ان��ه  خ��الل  م��ن  ال�صيا�صي 

بجن�صية اأخرى اأن ل يك�ن وزيرًا اأو عينًا وحماكمة 

ال�زراء اأمام الق�صاء واأن الق�صاء ه� �صاحب ال�لية 

يف الف�صل يف �صحة نيابة اأع�صاء جمل�س الن�اب واأنمَّ 

اأهمية هذه التعديالت الد�صت�رية يف هذه املرحلة، 

وج�ده  ميكن  ل  الإ�صالح  عن  احلديث  ب��اأنمَّ  مبينًا 

التي  ال�صيا�صية  الإرادة  ع�امل هي  ثالثة  اإّل �صمن 

يتمتع بها جاللة امللك وه� رائد العملية الإ�صالحية 

الد�صت�ر  مقدمتها  ويف  القان�نية  الق�اعد  وثانيا: 

وثالثها: ه� ال�صتقرار ال�صيا�صي واأنمَّ عام �011 ه� 

الدولة  واأنمَّ  الأردنية  الدولة  عمر  من  م�صيئة  فرتة 

الأردنية ت�صري مع ذهنية امل�اطن الأردين لأنمَّ اإرادة 

واأنمَّ  اخلا�صة  املكا�صب  كل  على  ت�صم�  الها�صميني 

اإنمَّ  حيث  بهم،  وال�صع�ب  الأم��ة  ثقة  هي  مكا�صبهم 

الأردن اأجنز اأم�رًا كثرية ويف فرتة ب�صيطة .

ويف ن��ه��اي��ة امل��ح��ا���ص��رة ال��ت��ي اأداره�����ا ���ص��دام 

اخل�الدة رئي�س هيئة �صباب كلنا الأردن باملفرق دار 

مت  واحل�ص�ر  املحا�صرين  بني  م��صع  ونقا�س  ح�ار 

فيه الإجابة عن ا�صتف�صاراتهم.
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ندوات وحما�رضات علمية

ــن لــلــ�ــســبــاب بــاجلــامــعــة ــس ــ� ــرة حـــول جـــائـــزة احل ــس ــا� حم

األقت ال�صيدة �صمر كلداين مديرة جائزة 

الن�صاط  بدائرة  حما�صرة   لل�صباب  احل�صن 

الريا�صي بجامعة اآل البيت  للتعريف باجلائزة 

و فكرتها م�صتعر�صة اأهم املبادئ التي ترتكز 

والتحدي  الفر�صة  خالل  من  اجلائزة  عليها 

وكذلك  اجل��ائ��زة  برنامج  ي�فرهما  اللذين 

الفل�صفة التي تنبثق منها  .

اجلائزة  اأه��داف  اأه��م  كلداين  بينت  كما 

بدل  امل�صاركة  ت�صجيع  لت�صاهم يف  تاأتي  والتي 

الفردي  التقدم  وقيا�س  الآخرين  املناف�صة مع 

حتديدها  م��ن  ب��دل  ال��ذات��ي  ال��ت��ط���ر  مبعيار 

واحل��رف��ي��ة  الثقافية  والأن�����ص��ط��ة  وال���ربام���ج 

ت�صجعها  ال��ت��ي  وامل���غ���ام���رات  وال��ري��ا���ص��ي��ة 

اجلائزة.

ثالثة  م��ن  ت��ت��األ��ف  اجل��ائ��زة  اأن  وي��ذك��ر 

م�صت�يات: هي الربونزية والف�صية والذهبية، 

اأو �صمن  ب�صكل فردي  بها تط�عية  وامل�صاركة 

على  يح�صل  م��ن  اأن  ���ص��ري��ط��ة  جم��م���ع��ات 

الربامج  متطلبات  ينهي  اأن  يجب  اجل��ائ��زة 

الأرب���ع���ة: اخل���دم���ات وامل���ه���ارات وال��ن�����ص��اط 

الريا�صي والرحالت ال�صتك�صافية .  

ندوة حول خدمات مركز امللكة رانيا لالأ�سرة والطفل باجلامعة

نظم ق�صم �صحة املجتمع يف كلية التمري�س 

يف جامعة اآل البيت ندوة ح�ل خدمات مركز 

عدد  مب�صاركة  والطفل.  لالأ�صرة  رانيا  امللكة 

من املتدربات يف امل�صروع.

ث��ت امل��درب��ة ف��اي��زة اأب��� حطب عن  وحت��دمَّ

م�صروع املدار�س الآمنة والهادف اإىل خلق بيئة 

الأطفال  احتياجات  ول�صد  املدر�صة  يف  اآمنة 

وبيان حق�قهم من خالل رفع وعي العاملني يف 

املدر�صة وتط�ير كفاءاتهم وت�صجيع ال�صراكات 

ما بني املدر�صة واملنزل واملجتمع املحلي .

من  ا�صتعر�صت  ال�صع�د  ج���ان��ا  امل��درب��ة 

الإ���ص��اءة  من  الطفل  حماية  برنامج  جانبها 

امل�صت�ى  ع��ل��ى  ال�صيئة  باملعاملة  واملتمثلة 

وال�صتغالل  والإه��م��ال  واجل�صدي  العاطفي 

التجاري.

اأن  اإىل  اأ�صارت  الكيالين  ي�صرى  املدربة 

يقدم  وال��ط��ف��ل  ل��الأ���ص��رة  ران��ي��ا  امللكة  م��رك��ز 

لتمكينهم  واأ�صرهم  لالأطفال  اإر�صادية  خدمة 

يعان�ن منها  التي  ال�صع�بات  التعامل مع  من 

والتقليل من الآثار ال�صلبية.

وتناولت املدربة �صذى الهباهبة اخلدمات 

واملت�صمنة  امل��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي  وال��ربام��ج 

للربامج التعليمية والرتفيهية لالأطفال وبرامج 

وحما�صرات  ال�صبابية  القيادة  على  تدريبية 

ت�ع�ية ولياقة بدنية وغريها.

ويف نهاية الندوة التي اأدارها نائب عميد 

املجتمع  �صحة  ق�صم  ورئي�س  التمري�س  كلية 

الدكت�ر حممد الب�صتاوي دار ح�ار بني الطلبة 

واملدربات ح�ل اأهم ال�صع�بات التي ي�اجهها 

الأطفال والن�صاء يف املجتمع املحلي .
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ونــقــده ــي  ــالم ــس االإ� الــعــربــي  ــــرتاث  ال حتقيق  بــعــنــوان  حمــا�ــســرة 

بدع�ة من كلية الآداب والعل�م الإن�صانية 

يف جامعة اآل البيت األقى رئي�س ق�صم التاريخ 

ج��ربان  نعمان  ال��دك��ت���ر  ال��ريم���ك  بجامعة 

العربي  ال����رتاث  حتقيق  ب��ع��ن���ان  حم��ا���ص��رة 

الإ�صالمي ونقده.

بنيمَّ فيها اأنمَّ حتقيق الرتاث علم يبحث يف 

ب�صكل  ن�صره  واإع��ادة  مكت�بًا  ال�صلف  تركه  ما 

املخط�طات  اأن  ذلك  وم�ثق،  ومنظم  وا�صح 

جزء  ه��ي  ال���رتاث  حتقيق  عليها  ي��ق���م  ال��ت��ي 

الدالة  ال�ثائق  من  ووثيقة  الأم��ة  ت��راث  من 

اأُح�����ص��ن  اإذا م��ا  ع��ل��ى وج����ده���ا احل�����ص��اري 

ا�صتعمالها ودرا�صتها �صمن نظره ثاقبة ونهج 

م��ص�عي مبني على درا�صة املا�صي ب�صلبياته 

واإيجابياته.

وذكر الدكت�ر جربان اأهم �صروط املحقق 

وهي ال�صرب والأناة والتخ�ص�س ويج�ز للمحقق 

اأن يعيد حتقيق ما مت حتقيقه اإذا كان التحقيق 

اإىل  داعيا  الخت�صا�س  اأهل  عقيمًا ومن غري 

عملية  وتراقب  ت�صرف  جلان  هناك  يك�ن  اأن 

اأ�صبح  التحقيق  علم  اأن  اإىل  واأ�صار  التحقيق 

العامل  يف  انت�صرت  حيث  وتباع  ُت�صتغل  �صلعة 

املخط�طات  لتحقيق  جتارية  طبعات  العربي 

واملقارنة  جمعها  يف  العلمي   باملنهج  تلتزم  ل 

والتحقيق  الأم  املخط�ط  اإىل  لل��ص�ل  بينها 

اجلامعة  يف  التاريخ  ق�صم  رئي�س  واأك��دمَّ  فيها. 

كليات  تعاون  �صرورة  اخلالدي  اأن���ر  الدكت�ر 

اجلامعات  يف  املختلفة  باأق�صامها  الآداب  

بتحقيق  واملهتمني  الباحثني  لت�صجيع  الأردنية 

ال���رتاث وال���ص��ت��ف��ادة م��ن خ���ربات ال���ص��ات��ذه 

العرب يف هذا املجال.

حممد  الدكت�ر  الآداب  كلية  عميد  ودع��ا 

الرتاث  بخدمة  النه��س  اأهمية  اإىل  الدروبي 

املمكنة  ال��صائل  بكل  والإ���ص��الم��ي  ال��ع��رب��ي 

حتقيقا ودر�صا ونقدًا لأن العتناء بالرتاث ُيعد 

وانتمائها،  الأم��ة  ل�عي  دقيقًا  علميًا  مقيا�صًا 

اأهمية ت�صجيع الباحثني واملهتمني  اإىل  م�صريًا 

م��ن اخل��ربات  وال���ص��ت��ف��ادة  ال���رتاث  بتحقيق 

املتبادلة بني اجلامعات.

رئي�س  اأداره��ا  التي  املحا�صرة  نهاية  ويف 

اأن����ر  ال��دك��ت���ر  اجل��ام��ع��ة  ال��ت��اري��خ يف  ق�صم 

وطلبة  امل��ح��ا���ص��ر  ب��ني  ح����ار  دار  اخل��ال��دي 

اجلامعة ح�ل العديد من امل�ا�صيع التي تتعلق 

بتحقيق الرتاث العربي.

بدع�ة من  كلية الهند�صة يف جامعة اآل البيت 

حما�صرة  ب��دران  را�صم  املعماري  املهند�س  األقى 

للحديث عن جتربته املعمارية املتميزة يف العمارة 

ربع  من  اأكر  منذ  ب��داأت  التي  الإ�صالمية  العربية 

يف   1973 ع��ام  �صكني  بيت  اأول  بت�صميم  ق��رن 

عمان.

وقد ركز املهند�س بدران على فكرة ال�صتدامة 

على  تراعي احلفاظ  والتي  املعمارية  الهند�صة  يف 

خالل  من  بهما  الإ���ص��رار  وع��دم  والبيئة  الطبيعة 

ا�صتعمال م�اد بناء �صديقة للبيئة .

احلديثة  الت�صاميم  تراعي  اأن  اأهمية  مبينًا 

والت�ا�صل  بالندماج  وت�صمح  العائلة  خ�ص��صية 

م�صتهجنا  ال�صكنية  امل��دن  يف  كما  ال�صكان؛  ب��ني 

ظاهرة الأبراج وناطحات ال�صحاب واملدن البحرية 

احلديثة .

وق���د ع��ر���س امل��ه��ن��د���س ب����دران ال��ع��دي��د من 

عبدالعزيز  امل��ل��ك  متحف  واأه��م��ه��ا  ت�صاميمه 

من  العديد  بتحديث  وقام  الريا�س  يف  الإ�صالمي 

امل�صاجد والبي�ت الأثرية مع احلفاظ على طابعها 

الإ�صالمي العريق وا�صتعمال م�اد البناء القدمية.

كلية  عميد  اأداره  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  نهاية  ويف 

الهند�صة الدكت�ر علي اأب� غنيمة دار ح�ار م��صع 

الإب��داع  عنا�صر  ت�صمن  الهند�صة  كلية  طلبة  مع 

البناء املعماري واملحافظة على الرتاث  والفن يف 

املعا�صر.

ندوات وحما�رضات علمية

حما�سرة للمهند�س املعماري را�سم بدران حول جتربته املعمارية املتميزة
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ـــة بــاجلــامــعــة ـــاح ـــس ـــ� ــــــــواري حــــــول هـــنـــد�ـــســـة امل لــــقــــاء ح

عقد ق�صمي الهند�صة املدنية وهند�صة امل�صاحة 

بعن�ان  تعريفيًا  ح���اري��ًا  لقاًء  الهند�صة  كلية  يف 

وعالقتها  وتطبيقاتها  اأهميتها  امل�صاحة:  هند�صة 

اأ�صتاذ  مع  الق�صم  لطلبة  الأخ��رى  الهند�صة  بفروع 

الأ�صتاذ  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  امل�صاحة  هند�صة 

الدكت�ر ي��صف �صيام.

ويف بداية اللقاء قدم الأ�صتاذ الدكت�ر ي��صف 

ح�ل  عامًا  �صرحًا  الأردن��ي��ة  اجلامعة  من  �صيام 

ف��روع  م��ع  وعالقتها  واأهميتها  امل�صاحة  هند�صة 

هند�صة  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  حيث  املختلفة،  الهند�صة 

امل�صاحة ت�صمل العديد من املفاهيم اجلديدة وهي 

الريا�صية  املناهج  ا�صتخدام  يف  علم   وف��ن:  علم 

وفن يف �صياغة واإخراج املعل�مات على �صكل �ص�ر 

وخرائط .

َ الدكت�ر �صيام اأنمَّ هند�صة امل�صاحة تتط�ر  وبنيمَّ

الإلكرتونيات  عل�م  يف  لرتباطها  �صريع  ب�صكل 

بفروع  امل�صاحة  هند�صة  وع��الق��ة  واحل��ا���ص���ب، 

بالأعمال  يبداأ  م�صروع  اأي  واأن  الأخرى،  الهند�صة 

الأخ��رى  امل�صروع  لعنا�صر  ت�ؤ�ص�س  التي  امل�صاحية 

قد تك�ن كلفة هذه الأعمال قليلة ن�صبيًا مقارنة مع 

كلفة اأي م�صروع، ولكن دقة هذه الأعمال واأي خطاأ 

فيها قد يزيد كلفة امل�صروع ب�صكل ملح�ظ.

�صعد  الدكت�ر  اأداره  ال��ذي  اللقاء  نهاية  ويف 

وهند�صة  املدنية  الهند�صة  ق�صمي  رئي�س  العيا�س 

امل�صاحة اأجاب الأ�صتاذ املحا�صر عن اأ�صئلة الطلبة 

وا�صتف�صاراتهم. 

حما�سرتان باجلامعة حول احتاد املراأة االأردين والرعاية التلطفية
التمري�س  كلية  يف  املجتمع  �صحة  ق�صم  نظم 

املراأة  احتاد  ح�ل  حما�صرة  البيت  اآل  جامعة  يف 

الأردين حتدثت فيه ال�صيدة لبيبة الإمام عن احتاد 

املراأة الأردين والذي تاأ�ص�س عام 1945كهيئة اأهلية 

وغري  ماديا  م�صتقلة  اعتبارية  ب�صخ�صية  تتمتع 

ربحية وتناولت ال�صيدة لبيبة الإمام اأهداف احتاد 

وطاقات  جه�د  وت�حيد   تنظيم  يف  املتمثل  امل��راأة 

املراأة للدفاع عن حق�قها ومتكينها من ممار�صتها 

وتعزيز  �صدها  التمييز  اأ�صكال  جلميع  والت�صدي 

اإ�صافة  ال�صحية،  الرعاية  وت�فري  ا�صتقالليتها 

وثقافيا عن  اأبجديا  الأردنية  املراأة  اأمية  اإىل حم� 

التي متكنها  واخلربات  باملهارات  تزويدها  طريق 

من حت�صني م�صت�ى معي�صتها.

ع��دد  اأن  الإم����ام  لبيبة  ال�����ص��ي��دة  واأ���ص��اف��ت 

املنت�صبات اإىل احتاد املراأة يزيد عن ع�صرة اآلف 

�صيدة اأردنية . 

كما ا�صت�صافت كلية التمري�س الدكت�ر حممد 

التلطيفية  والرعاية  الأمل  عالج  ا�صت�صاري  ب�صناق 

معرفًا  التلطيفية  للرعاية  الأردنية  اجلمعية  من 

من  امل��ق��دم��ة  الطبية  اجل��ه���د  مبجم�عة  اإي��اه��ا 

يعان�ن  ال��ذي��ن  للمر�صى  اخل���ربات  متعدد  فريق 

احلياة  ن�عية  حت�صني  ب��ه��دف  مزمنة  اأم��را���ص��ا 

ورفع املعاناة عنهم وعن عائالتهم مع الأخذ بعني 

والنف�صية والجتماعية  البدنية  العتبار احلاجات 

والروحانية للمري�س .

واأكد الدكت�ر ب�صناق على اأنمَّ اجلمعية الأردنية 

التدريب  تقدمي  اإىل  تهدف  التلطيفية  للرعاية 

للعاملني  التلطيفية  الرعاية  مبادئ  ح�ل  والتعليم 

وت�فري  بها  املجتمع  وت�عية  الطبي  القطاع  يف 

العقاقري الالزمة ملعاجلة الأمل وتبادل اخلربات مع 

امل�ؤ�ص�صات واجلمعيات ال�طنية والإقليمية والدولية 

امل�صاهمة  اإىل  داعيًا  اجلمعية.  اأهداف  يحقق  مبا 

التلطيفية  للرعاية  ال�طني  الدليل  �صياغة  يف 

الإ�صرتاتيجية  اخلطة  �صمن  اإدراج��ه��ا  و���ص��رورة 

ل�زارة ال�صحة خا�صة واأن الأردن يعد الأول عربيًا 

يف خدمات الرعاية التلطيفية. 

اأدارها نائب عميد  ويف نهاية املحا�صرة التي 

كلية التمري�س الدكت�ر حممد الب�صتاوي دار ح�ار 

ونقا�س ح�ل الق�صايا املطروحة .

ندوات وحما�رضات علمية
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اإ�سبوحة ثقافية بعنوان: »اأدب ال�سحراء وال�سحراء يف االأدب«

 ���ص��م��ن ال��ربن��ام��ج ال��ث��ق��ايف ال����دوري 

الأ�صب�عي »حديث الثالثاء«  القى  الدكت�ر 

اأحمد احلراح�صة رئي�س ق�صم اللغة العربية 

والدكت�رة مها مبي�صني حما�صرة ا�صتملت 

والتفريق  ال�صحراء  ب��اأدب  التعريف  على 

املاثل ملفه�م ال�صحراء يف الأدب حيث حفل 

ال�صعر العربي منذ ع�ص�ره الأوىل مبفردات 

ال�صحراء وكذلك العملية الإبداعية بجلها 

�صعرًا ون���رًا ون��ق��دًا وق��د ك��ان��ت م��ف��ردات 

ال�صحراء مادة ينهل منها الأدباء يف �صتى 

مراحل الإنتاج الأدبي، ول زالت ال�صحراء 

يف  الروائية  الإبداعية  الأع��م��ال  يف  ماثلة 

الظاهرة  لرتباط  وذلك  احلديث  الع�صر 

املنتجة  بيئتها  مبفردات  العربية  الأدب��ي��ة 

احل�ص�ر  املحا�صرة  ت�قد  اأذك��ى  وق��د  لها 

كبري  عدد  ح�صر  وقد  مبدخالته.  الكرمي 

من اأ�صاتذة الكلية وطلبتها.

اجلـــامـــعـــة يف  ـــة  ـــري ـــع ـــس � نـــــــدوة  اأردنـــــــيـــــــات  مــــبــــدعــــات 

يف  الإن�صانية  والعل�م  الآداب  كلية  نظمت 

اأردنيات(  )مبدعات  ندوة  البيت  اآل  جامعة 

�صناء  الأدب��ي��ة  وال��ن��اق��دة  الكاتبة  مب�صاركة 

�صعالن وال�صاعرة عائ�صة احلطاب والدكت�رة 

زينة ناْقَ�ر.

�صناء  الدكت�رة  الأدبية  والناقدة  الكاتبة 

�صعالن وال��ت��ي حت��دث��ت ع��ن امل���راأة والإب���داع 

ال��ق��راءات  والإن�����ص��ان وق��دم��ت جمم�عة م��ن 

ال�صعرية التي نالت اإعجاب احل�ص�ر ملا حتمله 

هذه القراءات  من معاين كان لها الأثر الكبري 

على اإبداعات املراأة.

وق���دم���ت ال�����ص��اع��رة ع��ائ�����ص��ة احل��ط��اب 

جمم�عة من القراءات ال�صعرية وجتاربهن يف 

جمال الكتابة وال�صعر والعمل التط�عي  لبع�س 

املراأة  فيها  ا�صتطاعت  التي  الإبداعات  اأن���اع 

اثبات وج�دها وقدرتها على التميز والجناز.

ن��اْق��َ�ر عن  زينة  ال��دك��ت���رة  ث��ت  كما حت��دمَّ

تخ�ص�س  �صمن  العمل  جم��الت  يف  جتربتها 

الرتبية اخلا�صة.

وقال عميد الكلية الدكت�ر حممد الدروبي 

باهتمام  الي�م  الن�ص�ي  الإبداع  ق�صية  حتظى 

ومع  والنقدية،  الثقافية  الأو���ص��اط  يف  لف��ت 

تاأكيد �صعف الإبداع الن�ص�ي العربي قيا�صًا مع 

ا�صتطاعت  رحبة  جمالت  فاإن  الرجل،  اإبداع 

مبنكب  ال��رج��ل  ل��ت��زاح��م  تعربها  اأن  امل����راأة 

خ�صم، وعلى ذلك يجب اأن يك�ن التفريق بني 

فنية  الن�ص�ي حمك�مًا مبعايري  وغري  الن�ص�ي 

الأدبي  املنتج  جن�س  عن  النظر  بغ�س  خا�صة 

اعرت�س  م�صكل  اأهم  لعل  اأُنثى.  اأو  كان  ذك��رًا 

الإبداع الن�ص�ي م�صكلة الب�ح ب�صكليه التحرري 

اأكر  الب�ح  اأ�صاءت م�صاألة  والحتجاجي، وقد 

على  امل�صاألة  اإىل  الكثريون  ونظر  خدمت،  ما 

للج�صد  وت�ص�يق  لال�صتغالل  ب�صاعة  اأّن��ه��ا 

وتدمرٌي ل�ص�رة املراأة املحببة اإىل النف��س.

ق���دم رئي�س  ال���ن���دوة  ف��ع��ال��ي��ات  وخ����الل 

احمد  الدكت�ر  الكلية  يف  العربية  اللغة  ق�صم 

امل��راأة  اأن  اإىل  فيها  اأ���ص��ار  كلمة  احلراح�صة 

احلياة  م��دارات  اإىل  اخل��روج  عليها  املبدعة 

خ�ص��صياتها  بت�صكل  ت�صمح  التي  ال�ا�صعة 

ت�صكال اإبداعيا داخل الق�انني العامة كمتخيل 

املجتمعات  حياة  يف  هامة  وق�صايا  جماعي 

وبا�صتخدام اللغة والتي هي ملك للجميع.

طلبة  ح�صرها  التي  ال��ن��دوة  ختام   ويف 

واأع�صاء  الهيئة التدري�صية يف اجلامعة  اأجابت 

امل�صاركات على اأ�صئلة احل�ص�ر.

ندوات وحما�رضات علمية
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تعاون اجلامعة مع املجتمع املحلي

ـــ�ـــس الــتــنــفــيــذي  ـــجـــل ـــــــر الــــداخــــلــــيــــة يـــلـــتـــقـــي امل وزي

بـــاجلـــامـــعـــة املـــــفـــــرق  ـــة  ـــظ ـــاف حم يف  ــــاري  ــــس ــــ� ــــت ــــس واال�
معايل  الداخلية  وزير  التقى 

املجل�صني  الرع�د  حممد  ال�صيد 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي وال����ص���ت�������ص���اري يف 

حمافظة املفرق يف  حرم جامعة 

اآل البيت، بح�ص�ر رئي�س اجلامعة 

ون����اب  ���ص���اق��ف��ة  نبيل  ال��دك��ت���ر 

واأعيان حمافظة املفرق.

ال�����زارة  اإنمَّ  ال���رع����د  وق����ال 

جادة يف نقل مطالب واحتياجات 

ال���زراء،  لرئي�س  املحافظة  اأبناء 

املمكن  لتنفيذ  املعنيني  وال���زراء 

م��ن��ه��ا وح�����ص��ب الأول�����ي����ات لكل 

منطقة.  م�ؤكدًا على اأن احلك�مة 

�صت�ا�صل دعمها مل�صاريع املحافظة 

ل�����ص��م��ان  ال��ب��ي��ت  اآل  وج���ام���ع���ة 

املقدمة  اخل��دم��ات  ا���ص��ت��م��راري��ة 

حيث  امل��ح��اف��ظ��ة،  اأه���ايل  لكافة 

�صيك�ن هناك متابعة ميدانية من 

خالل ال�زارات املعنية.

اإيجاد  اأن  ال��رع���د  واأ���ص��اف 

لق�صايا  ون��اج��ع��ة  ج��ذري��ة  ح��ل���ل 

من  �صتتم  الع�صائرية  ال�اجهات 

م�صت�صاري  بني  ما  لقاءات  خالل 

�ص�ؤون الع�صائر وال�صي�خ وال�جهاء 

يف جميع مناطق اململكة. لفتًا اإىل 

اأنمَّ احلالة تتطلب و�صع الت�ص�رات 

ح�ل م�صكلة ال�اجهات ورفعها اإىل 

جمل�س ال�زراء لتخاذ الإجراءات 

املنا�صبة، والتي تتما�صى مع قان�ن 

ال��دول��ة الأردن���ي���ة. م������ص��ح��ًا اأنمَّ 

العمل  ت�جب  الع�صائرية  الق�صايا 

امل�صاكل  ملعاجلة  واح���د  كفريق 

اأ�صكال  ك��اف��ة  ون��ب��ذ  الجتماعية 

تعطيل  اإىل  اللج�ء  دون  العنف 

م�صالح امل�اطنني.

َ الرع�د اأنمَّ ال�زارة قامت  وبنيمَّ

ل��درا���ص��ة  اأ���ص�����س  جل��ن��ة  بت�صكيل 

اأو�صاع امل�اطنني الذين ل يحمل�ن 

ال��ب��ادي��ة  م��ن��اط��ق  يف  وث��ائ��ق  اأي 

اجلن�صية  منح  بهدف  ال�صمالية 

مل���ن ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��م ���ص��روط��ه��ا 

التي  الإج����راءات  كافة  ومتابعة 

�صيتم اتخاذها يف �ص�ء ت�جيهات 

اللجنة. 

حق�ق  اإىل  ال��رع���د  وت��ط��رق 

اآرائهم  عن  التعبري  يف  امل�اطنني 

اأكانت  �ص�اء  الق�صايا  كافة  حيال 

يف  م�صددا  �صيا�صية،  اأو  خدمية 

الإ�صرار  ع��دم  على  ال�قت  ذات 

ب��امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة وامل�����ص��ال��ح 

اخلا�صة ل�ص�ن مكت�صبات ال�طن 

وحفظ اأمنه وا�صتقراره واحلفاظ 

على هيبة الدولة. 

وعر�س حمافظ املفرق ال�صيد 

مطالب  اأب����رز  ال��رواح��ن��ة  �صليم 

اخلدمية  املحافظة  واحتياجات 

وامل�����ص��اري��ع امل��ن��ج��زة وال��ت��ي قيد 

التنفيذ والتي بلغت 144 م�صروعُا 

تنم�يُا بكلفة �8 ملي�ن دينار. 

املجل�صني  اأع�������ص���اء  وق�����دم 

الق�صايا  والتنفيذي  ال�صت�صاري 

وامل�صاكل واملطالب التي حتتاجها 

امل���ح���اف���ظ���ة م���ن���ه���ا: م��ع��اجل��ة 

ال���اج��ه��ات ال��ع�����ص��ائ��ري��ة، ودع��م 

اآل  جامعة  ون�����ص��اط��ات  م�صاريع 

بدورها  القيام  لت�صتطيع  البيت 

املطل�ب لتط�ير التعليم اجلامعي، 

�صندوق  ب��دع��م  النظر  واإع����ادة 

اأ�ص�س  وتعليمات  ال�طنية،  املع�نة 

اإ�صافة  املدنية،  اخلدمة  دي���ان 

اأ�صعار  بارتفاع  النظر  اإعادة  اإىل 

ال��ك��ه��رب��اء اخل��ا���ص��ة ب��امل��زارع��ني 

وتقدمي الدعم جلهات وم�ؤ�ص�صات 

املجتمع املدين .

نقا�س  دار  اللقاء  ختام  ويف 

م��صع اأجاب خالله وزير الداخلية 

ومطالب  ومالحظات  اأ�صئلة  عن 

اأهايل املحافظة. 
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تعاون اجلامعة مع املجتمع املحلي

ــى  ــل اجلـــــامـــــعـــــة تـــــــــوزع طـــــــــرود اخلــــــــري ع

بــاملــفــرق ــا  ــم ــع ــل ب قـــ�ـــســـاء  يف  ـــــام  ـــــت االأي ــــر  ــــس اأ�

دعم  يف  البيت  اآل  جامعة  ل���دور  ا���ص��ت��م��رارًا 

حمافظة  يف  املحلي  املجتمع  ون�صاطات  برامج 

للهيئات  اخل��ريي��ة  امل�صاعدة  وت��ق��دمي  امل��ف��رق 

اخل���ريي���ة امل��ن��ت�����ص��رة يف امل��ح��اف��ظ��ة ب����ادرت 

اجلامعة اإىل تنظيم حملة ت�زيع طرود اخلري.

وقام  رئي�س جامعة اآل البيت الدكت�ر نبيل 

الأيتام  اأ�صر  بت�زيع طرود اخلري على  �ص�اقفة 

يف جمعية طلع النخيل لرعاية الأيتام يف ق�صاء 

م�ا�صلة  على  اجلامعة  حر�س  م�ؤكدا  بلعما، 

التعاون والتن�صيق مع كافة اجلمعيات اخلريية 

ملا  الهيئات  لهذه  الدعم  من  اأمكن  ما  وتقدمي 

تق�م به من دور اإن�صاين وخريي.

وبني الدكت�ر �ص�اقفة اأنمَّ م�صاركة اجلامعة 

يف العمل التط�عي واخلريي تاأتي �صمن اجله�د 

�صرائح  كافة  م��ع  الن��ف��ت��اح  مل�ا�صلة  امل��ب��ذول��ة 

اخلريية  امل�ؤ�ص�صات  لتتمكن  املحلي  املجتمع 

اجلامعة  وم�صاريع  برامج  من  ال�صتفادة  من 

التي تقدمها لأبناء حمافظة املفرق ومبا يع�د 

بالنفع واخلري على الفئات امل�صتهدفة وبخا�صة 

البعيدة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ق��اط��ن��ني  امل���اط��ن��ني 

لالهتمام  ح��اج��ة  الأك����ر  ال��ف��ئ��ة  ب��اع��ت��ب��اره��م 

والدعم. 

الإ�صالمي يف جامعة  الثقايف  املركز  مدير 

من  ب��نيمَّ  ال�صرفات  جهاد  الدكت�ر  البيت  اآل 

جانبه اأن هذه املبادرة جاءت بدعم من رئا�صة 

اخلريية  امل�ؤ�ص�صات  م��ع  للت�ا�صل  اجل��ام��ع��ة 

والتط�عية يف حمافظة املفرق لتقدمي ما يلزم 

م��صحًا  واخلريية،  الإن�صانية  امل�صاعدات  من 

من  ال��ط��رود  حملة  يف  م�صتمرة  اجلامعة  اأنمَّ 

خالل ت�زيعها على م�صتحقيها يف جميع مناطق 

باختيار  القيام  خالل  من  وبعدالة  املحافظة 

درا���ص��ات  وح�صب  احل��اج��ة  ذوات  م��ن  منطقة 

م�صبقة ل�صمان اإي�صالها اإىل الفئات املحتاجة. 

الأيتام  لرعاية  النخيل  طلع  جمعية  رئي�س 

البيت  اآل  بجامعة  اأ���ص��اد  اخل����ال���دة  اح��م��د 

ملنحهم  الأي��ت��ام  واختيارهم  امل��ب��ادرة  وب��ه��ذه 

ال�صرورية  للحاجة  العينية  امل�صاعدات  ه��ذه 

املعي�صية  اأو�صاعهم  لتح�صني  العائالت  لهذه 

والقت�صادية .

نائب  اخل��ري  ط���رود  ت���زي��ع  حفل  وح�صر 

رئي�س اجلامعة الدكت�ر نا�صر اخل�الدة وجمٌع 

غفري من اأهايل ووجهاء ق�صاء بلعما.
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تعاون اجلامعة مع املجتمع املحلي

ت�سنيع منرب وخزائن مل�ساجد يف البادية ال�سمالية يف اجلامعة

البيت بالنفتاح  اآل  �صمن �صيا�صة جامعة 

على املجتمع املحلي وتقدمي اخلدمات املميزة 

وخزائن  منرب  بت�صنيع  اجلامعة  قامت  ل��ه، 

مل�صجد  م�صحف  وح��ام��الت  ومكاتب  ملفات 

مبحافظة  الأ�صرفية   بلدة  يف  زياد  بن  طارق 

املفرق. 

رئي�س  ت�جه  �صمن  اخلط�ات  هذه  وتاأتي 

يف  للم�صاهمة  �ص�اقفة  نبيل  الدكت�ر  اجلامعة 

اجلامعة  تك�ن  واأن  املحلي،  املجتمع  تط�ير 

مركز اإ�صعاع وعطاء فكري وثقايف واجتماعي 

واملجتمع  امل��ف��رق  داخ���ل حم��اف��ظ��ة  وت��ن��م���ي 

امل�صجد  منرب  ت�صليم  ج��رى  حيث  ال��ق��ري��ب، 

الإ���ص��الم��ي  ال��ث��ق��ايف  امل��رك��ز  م��دي��ر  بح�ص�ر 

بلدة  اأه��ايل  وممثل  ال�صرفات  جهاد  الدكت�ر 

ال�ص�يطي  حممد  ح�صني  احل���اج  الأ���ص��رف��ي��ة 

وعدد من املهتمني.

وثّمَن احلاج ال�ص�يطي هذه اخلط�ة التي 

اهلل  بي�ت  خلدمة  البيت  اآل  جامعة  بها  تق�م 

واملجتمع املحلي.   

ومما يجدر الإ�صارة اإليه اأنمَّ اجلامعة تق�م 

املجتمع  خلدمة  املميزة  اجله�د  من  بالعديد 

التدريبية  ال����دورات  عقد  جم��ال  يف  املحلي 

واإقامة الن�صاطات والفعاليات امل�صرتكة وتقدمي 

باملجتمعات  للنه��س  والأب��ح��اث  الدرا�صات 

املحلية،  بالإ�صافة اإىل القيام باأعمال تنظيف 

املحافظة  م�صاجد  ملختلف  و�صيانة  وده���ان 

املفرق.

ور�سة عمل حول روؤية املدينة نظمتها بلدية املفرق بالتعاون مع اجلامعة
�صمن اللقاء الت�صاوري الثاين لإ�صرتاتيجية 

نظمت  اإقليميًا  املربجمة  والقرى  املدن  تنمية 

جامعة  م��ع  بالتعاون  ال��ك��ربى  امل��ف��رق  بلدية 

روؤي���ة  �صياغة  ح����ل  ع��م��ل  ور���ص��ة  ال��ب��ي��ت  اآل 

مدينة املفرق افتتحها  مندوبًا عن  املحافظ  

مت�صرف ل�اء الق�صبة ها�صم ال�صحيم.

دعم  على  الرتكيز  اأهمية  ال�صحيم  واأك��د 

اأبناء  على  بالفائدة  لتع�د  التنم�ية  امل�صاريع 

املقدمة  واق���ع اخل��دم��ات  امل��دي��ن��ة وحت�����ص��ني 

للم�اطنني.

للروؤية  الثانية  املرحلة  اأنمَّ  ال�صحيم  وبنيمَّ 

لتحقيق  اأف�صل  حل�ل  اإىل  ال��ص�ل  تتطلب 

الإط���ار  �صمن  ال�صرتاتيجيات  م��ن  امل��زي��د 

العملي.

رئي�س جلنة بلدية املفرق الكربى م.حممد 

البلدية و�صعت  خطة �صمن  اأنمَّ  بنيمَّ  ع�يدات 

م�صاريعها امل�صتقبلية للمبا�صرة باإعادة تاأهيل 

مدينة املفرق ومبا ي�صاهم يف التنمية ال�صاملة 

لقطاع العمل البلدي.

مثل  تنفيذ  اأن  اإىل  ع���ي��دات  م.  واأ���ص��ار 

مت�ا�صل  لدعم  يحتاج  ال�صرتاتيجيات  هذه 

وامل�����ص��اري��ع  ال��ربام��ج  لتنفيذ  احل��ك���م��ة  م��ن 

الرائدة ومبا ي�صمن احلد من م�صكلتي الفقر 

والبطالة.

مدير م�صروع اإ�صرتاتيجية تنمية املدن يف 

وزارة ال�ص�ؤون البلدية م. �صالح جرادات اأعلن 

اإجراوؤها   يتم  ترتيبات  هناك  اأن  جانبه  من 

بالتفاق مع عدد من املنظمات املانحة الدولية 

لإقامة امل�صاريع اجلديدة بالتن�صيق وال�صراكة 

مع قائمة �صرائح املجتمعات املحلية.

وبنيمَّ م. جرادات اأن امل�صروع �صيعمم على 

البعيدة منها  كافة بلديات اململكة وخ�ص��صًا 

اأن  �صاأنها  م��ن  عملية  ا�صرتاتيجيات  ل��صع 

ت�صهم يف رفع م�صت�ى اأداء املجال�س املحلية.

اأرواق  على  ال�ر�صة  فعاليات  وت�صمنت 

عمل ح�ل بيان نقاط الق�ة وال�صعف والفر�س 

املجال�س  عمل  اآل��ي��ة  ت���اج��ه  ال��ت��ي  وامل�����ص��اك��ل 

البلدية وتنفيذ الروؤية التنم�ية للمدينة.
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م�ساركات علمية

اجلامعة  رئي�س  نائب  �صارك 

يف  امل�صاعيد  ها�صم  الدكت�ر 

العام  للمجل�س  اخلام�س  الجتماع 

منطقة  يف  اجلامعات  لروؤ�صاء 

يف  عقد  والذي  الأو�صط،  ال�صرق 

 )Confremo( ونظمته  لبنان،  

القدي�س  وجامعة  بلم�ند  وجامعة 

ي��صف بدعم من ال�كالة اجلامعية 

من  الفرتة  خالل  الفرانكف�نية 

�3-�011/3/�6م.

يف  العلمي  البحث  عميد  ال�صع�د  احمد  يا�صني  الدكت�ر  الأ�صتاذ   �صارك 

م�ؤمتر البحث والتعليم يف ال�صرق الأو�صط والذي عقد يف باري�س يف الفرتة 

من 4-9 �011. بالتعاون مع منظمة الي�ن�صك�

�صارك الدكت�ر عمر الرواجفة عميد كلية المرية �صلمى بنت عبداهلل للتمري�س 

يف الجتماع الثالث ع�صر ال�صن�ي يف رحاب جامعة العل�م الطبية والتكن�ل�جيا، 

والذي عقد يف ال�ص�دان،  خالل الفرتة من �0-��/�011/11م.
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م�ساركات علمية

الثالث  الدويل  امل�ؤمتر  الرتب�ية يف  العل�م  كلية  الزب�ن من  الدكت�ر من�ص�ر  �صارك 

الفرتة  خالل  عقد  والذي  اجلرمية(  م�اجهة  يف  )الريا�صة  بعن�ان  دبي  ل�صرطة 

من ��-�011/11/�4حيث قدم الدكت�ر الزب�ن ورقة بحثية بعن�ان »دور املراكز 

ال�صبابية يف تعزيز برامج الرتبية الريا�صية الثقافية الأمنية من وجهة نظر ال�صباب 

املرتادين لها يف الأردن«.

الثالث  العل�م الرتب�ية يف امل�ؤمتر الدويل  �صارك الدكت�ر ي��صف مقدادي من كلية 

ل�صرطة دبي بعن�ان )الريا�صة يف م�اجهة اجلرمية( والذي عقد خالل الفرتة من 

��-�011/11/�4،.حيث قدم الدكت�ر مقدادي ورقة بحثية بعن�ان »دور ممار�صة 

الريا�صة يف التاأهيل الرتب�ي لدى ُنزلء امل�ؤ�ص�صات العقابية يف الأردن«

�صارك الدكت�ر حممد بني خالد من كلية العل�م الرتب�ية يف امل�ؤمتر الدويل الثالث 

ل�صرطة دبي بعن�ان )الريا�صة يف م�اجهة اجلرمية( والذي عقد خالل الفرتة من 

��-�011/11/�4 حيث قدم الدكت�ر بني خالد ورقة بحثية بعن�ان » فاعلية اللعب 

يف احلد من ارتكاب اجلنح لدى الأحداث اجلانحني يف مراكز التاأهيل والإ�صالح«

للحركة  الدويل  امل�ؤمتر  يف  ال�صريعة  كلية  من  املفتي  خمتار  حممد  الدكت�ر  �صارك 

العاملية  للمعتدلني  والذي عقد خالل الفرتة من 17-�01�/1/19   يف العا�صمة 

املاليزية  ك�ال ملب�ر. حيث قدم الدكت�ر املفتي ورقة بحثية بعن�ان:

Ideological Moderation between theory and practice

»العتدال يف التفكري بني النظرية والتطبيق« 

املناهج  ق�صم  الرتب�ية  العل�م  كلية  من  �صعيليك  اأب�  فرحان  علي  الدكت�ر  ح�صل 

والتدري�س على جائزة اأمي ماهان العاملية للبحث العلمي.

كما منح �صهادة الزمالة ما بعد الدكت�راة من جامعة ب�مب� فابرا يف ا�صبانيا ومركز 

الأبحاث الدويل الكندي.
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ترقيات

قرر املجل�س امل�افقة على ترقية الدكت�ر اإ�صماعيل حممد عبابنه،  من رتبة اأ�صتاذ 

اهلل  عبد  بن  احل�صني  الأمري  كلية  يف  احلا�ص�ب  ق�صم  يف  اأ�صتاذ  رتبة  اإىل  م�صارك 

لتكن�ل�جيا املعل�مات.

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�ر اأكرم عارف نايف م�صطفى  من رتبة 

اأ�صتاذ م�صاعد اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم احلا�ص�ب يف كلية الأمري احل�صني بن 

عبداهلل لتكن�ل�جيا املعل�مات.

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�ر عامر عدنان احلايف من رتبة اأ�صتاذ 

م�صاعد اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم اأ�ص�ل الدين يف كلية ال�صريعة.

رتبة  من  الزعبي  م�صلح  حممد  الدكت�ر  ترقية  على  امل�افقة  العمداء  جمل�س  قرر 

اأ�صتاذ م�صاعد اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم اأ�ص�ل الدين يف كلية ال�صريعة.

رتبة  من  اخلطيب،  احلميد  عبد  حممد  الدكت�ر  ترقية  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

اأ�صتاذ م�صاعد  اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم اأ�ص�ل الدين يف كلية ال�صريعة.
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ترقيات

رتبة  عليمات، من  منيزل  الدكت�ر حممد  ترقية  امل�افقة على  العمداء  قرر جمل�س 

اأ�صتاذ م�صاعد اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم الفل�صفة والرتبية اخلا�صة يف  كلية 

العل�م الرتب�ية.

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�ر خالد اأحمد ال�صرع، من رتبة اأ�صتاذ 

م�صارك اإىل رتبة اأ�صتاذ يف ق�صم الريا�صيات يف  كلية العل�م.

قرر املجل�س امل�افقة على ترقية الدكت�ر حممد حمد عبد احلميد، من رتبة اأ�صتاذ 

م�صاعد اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم الفقه واأ�ص�له يف كلية ال�صريعة.

قرر املجل�س امل�افقة على ترقية الدكت�رة مها عبد القادر املبي�صني، من رتبة اأ�صتاذ 

والعل�م  الآداب  كلية  يف  العربية  اللغة  ق�صم  يف  م�صارك  اأ�صتاذ  رتبة  اإىل  م�صاعد 

الإن�صانية.

رتبة  من  احلمدون،   نزال  من�ص�ر  الدكت�ر  ترقية  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم املناهج والتدري�س يف كلية العل�م  اإىل رتبة  اأ�صتاذ م�صاعد 

الرتب�ية.
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ترقيات

قرر املجل�س امل�افقة على ترقية الدكت�ر حممد حمم�د دوجان العم��س، من رتبة 

اأ�صتاذ م�صاعد  اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم الفقه واأ�ص�له يف كلية ال�صريعة .

اأ�صتاذ  رتبة  من  النا�صر،  حمم�د  ح�صام  الدكت�ر  ترقية  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

م�صاعد  اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم الفيزياء يف كلية العل�م .

اأ�صتاذ  رتبة  من  �صيني،  اأب�  علي  ماجد  الدكت�ر  ترقية  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

م�صاعد اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم الفيزياء بكلية العل�م.

قرر املجل�س امل�افقة على ترقية الدكت�ر عامر ح�صن حممد الر�صيد ، من رتبة اأ�صتاذ 

الآداب  بكلية  واآدابها،  الجنليزية  اللغة  ق�صم  يف  م�صارك  اأ�صتاذ  رتبة  اإىل  م�صاعد 

والعل�م الإن�صانية.  

اأ�صتاذ  رتبة  من  ال�صطناوي،  علي  عمر  الدكت�ر  ترقية  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

م�صاعد اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم احلا�ص�ب، بكلية الأمري احل�صني بن عبد 

اهلل لتكن�ل�جيا املعل�مات.  
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ترقيات

قرر املجل�س امل�افقة على ترقية الدكت�ر عبد الكرمي علي عبد احلميد جرادات ، من 

رتبة اأ�صتاذ م�صاعد اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف مركز اللغات. 

اأ�صتاذ  رتبة  من   ، الق�صاة  ح�صن  احمد  الدكت�ر  ترقية  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

م�صاعد اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم املناهج والتدري�س بكلية العل�م الرتب�ية. 

قرر املجل�س امل�افقة على ترقية الدكت�ر علي اإبراهيم �صع�د عجني، من رتبة اأ�صتاذ 

م�صاعد اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك  يف ق�صم اأ�ص�ل الدين  بكلية ال�صريعة.

اأ�صتاذ  قرر املجل�س امل�افقة على ترقية الدكت�رة ابت�صام فار�س امل�صاقبة، من رتبة 

م�صاعد اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك  يف ق�صم املناهج والتدري�س بكلية العل�م الرتب�ية.
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حمم�د  خطاب  مي�صاء  امل�صاعد  املدر�س  ترقية  على  امل�افقة  العمداء  جمل�س  قرر 

ع�اد، اإىل رتبة مدر�س يف ق�صم متري�س �صحة البالغني يف كلية الأمرية �صلمى بنت 

عبد اهلل للتمري�س.

اأب� ال�صعر،  قرر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية املدر�س امل�صاعد فدوى ي��صف 

اإىل رتبة مدر�س يف ق�صم متري�س �صحة الأم والطفل يف كلية الأمرية �صلمى بنت عبد 

اهلل للتمري�س.

�صليمان  ح�صن  عائ�صه  امل�صاعد  املدر�س  ترقية  على  امل�افقة  العمداء  جمل�س  قرر 

�صلمى  الأمرية  كلية  املجتمع يف  رتبة مدر�س يف ق�صم متري�س �صحة  اإىل  العم��س، 

بنت عبد اهلل للتمري�س.

ترقيات

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية املدر�س امل�صاعد وفاء ح�صن حممد �صالح، 

بنت  �صلمى  الأمرية  كلية  والطفل يف  الأم  رتبة مدر�س يف ق�صم متري�س �صحة  اإىل 

عبداهلل للتمري�س.
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تعيينات

املحا�صر  اإبراهيم،  فار�س  حمم�د  حممد  الدكت�ر  تعيني  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

املتفرغ برتبة اأ�صتاذ م�صاعد  يف ق�صم الكيمياء بكلية العل�م.

املحا�صر  العمري،  اهلل  عبد  اأحمد  الدكت�ر  تعيني  على  امل�افقة  العمداء  جمل�س  قرر 

املتفرغ برتبة اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم الريا�صيات بكلية العل�م.

حما�صرا  القادري  اإبراهيم  حممد  الدكت�ر  تعيني  على  امل�افقة  العمداء  جمل�س  قرر 

متفرغا يف كلية الأمرية �صلمى بنت عبد اهلل للتمري�س.

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على تعيني الدكت�ر نا�صر نايف البزور حما�صرا متفرغا 

براتب اأ�صتاذ م�صاعد  يف ق�صم اللغة الجنليزية يف كلية الآداب والعل�م الإن�صانية.

من  )العائدة  العزام،  حمم�د  منار  الدكت�رة  تعيني  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

جامعة من  )التمري�س(  تخ�ص�س  يف  الدكت�راه  درجة  على  احلا�صلة  الإيفاد( 

براتب  متفرغا  حما�صرا  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  يف   )The University of Iowa(

اأ�صتاذا م�صاعدا يف كلية الأمرية �صلمى بنت عبد اهلل للتمري�س.

قرر املجل�س امل�افقة على حت�يل تعيني الدكت�ر �صيف عبيد ارحيل ال�صبيل ، املحا�صر 

املتفرغ يف ق�صم املحا�صبة  بكلية اإدارة املال والأعمال، اإىل رتبه اأ�صتاذ م�صاعد. 
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تعيينات

قرر املجل�س امل�افقة على تعيني الدكت�ر حممد ع��س �صالح الهزامية )دكت�راه نظم 

�صيا�صية(، حما�صرًا متفرغًا باأعلى مرب�ط  الفئة )ب( من راتب الأ�صتاذ امل�صارك، 

يف معهد بيت احلكمة.

قرر املجل�س امل�افقة على حت�يل تعيني الدكت�رة كربى علي اكرب جباريل، املحا�صر 

املتفرغ  يف مركز اللغات اإىل رتبه اأ�صتاذ م�صاعد

زيت�ن)دكت�راه  اب�  خ�صر  �صابر  احمد  الدكت�ر  تعيني  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

ف�صي�ل�جيا احلي�ان(، حما�صرًا متفرغًا براتب اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم العل�م احلياتية 

بكلية العل�م. 

قرر املجل�س امل�افقة على تعيني الدكت�ر ل�ؤي حمم�د ع��س الزعبي )دكت�راه الإح�صاء 

بكلية  الريا�صيات  ق�صم  يف  م�صاعد  اأ�صتاذ  براتب  متفرغًا  حما�صرًا   ،) التطبيقي 

العل�م.  

)دكت�راه  اخلزاعله  حماد  حممد  احمد  الدكت�ر  تعيني  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

الريا�صيات  اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم  الريا�صي(، حما�صرًا متفرغًا براتب  الإح�صاء 

بكلية العل�م. 

قرر املجل�س امل�افقة على تعيني الدكت�ر علي م�صطفى عبد اهلل الق�صاة، املحا�صر 

رتبه  اإىل   ، والأعمال  املال  اإدارة  بكلية  والأعمال   املال  اقت�صاديات  ق�صم  املتفرغ يف 

اأ�صتاذ م�صاعد.
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تعيينات

قرر املجل�س امل�افقة على تعيني الدكت�ر خالد حمم�د  �صليم الفقيه، )دكت�راه نظم 

املعل�مات الإدارية(، حما�صرًا متفرغًا براتب اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم نظم املعل�مات 

الإدارية بكلية الأمري احل�صني بن عبداهلل لتكن�ل�جيا املعل�مات. 

قرر املجل�س امل�افقة على تعيني الدكت�رة  �صباح حممد جباره خليل )دكت�راه اأحياء/ 

كيمياء حي�ية(، حما�صرًا متفرغًا براتب اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم العل�م احلياتية بكلية 

العل�م .

حما�صرًاَ  اجليزاوي،  حممد  معن  الدكت�ر  تعيني  على  امل�افقة  العمداء  جمل�س  قرر 

اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم �صحة املجتمع بكلية الأمرية �صلمى بنت عبد  متفرغًا براتب 

اهلل للتمري�س. 

قرر املجل�س امل�افقة على تعيني الدكت�ر اأحمد طبي�صات، حما�صرًاَ متفرغًا براتب اأ�صتاذ 

م�صاعد يف ق�صم �صحة البالغني بكلية الأمرية �صلمى بنت عبد اهلل للتمري�س.

قرر املجل�س امل�افقة على حت�يل تعيني الدكت�رة �صرى طه احلراح�صة، املحا�صر املتفرغ  

يف معهد عل�م الأر�س والبيئة اإىل رتبه اأ�صتاذ م�صاعد

املحا�صر  العزام،  حممد  علي  اأمني  الدكت�ر  تعيني  حت�يل  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

املتفرغ  يف بيت احلكمة، اإىل رتبه اأ�صتاذ م�صاعد.
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تعيينات

قرر املجل�س امل�افقة على حت�يل تعيني الدكت�ر اأحمد �صامل خالد اخلزاعلة، املحا�صر 

اأ�صتاذ  رتبه  اإىل  والأعمال،  املال  اإدارة  بكلية  وامل�صارف  التم�يل  ق�صم  يف  املتفرغ 

م�صاعد. 

قرر املجل�س امل�افقة على حت�يل تعيني الدكت�ر ن�صر حممد �صليمان اأب� عليم، املحا�صر 

املتفرغ  يف كلية القان�ن اإىل رتبه اأ�صتاذ م�صاعد. 

الإيفاد(  من  )العائدة  البزور،  علي  با�صيل  الدكت�رة  تعيني  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

ب�ردو  من جامعة  الرتجمة(  )اللغ�يات/  تخ�ص�س  الدكت�راه يف  درجة  على  احلا�صلة 

اللغة  اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم  يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، حما�صرا متفرغا براتب 

الجنليزية بكلية الآداب والعل�م الإن�صانية.

هند�صة  )دكت�راه  جرادات،  حمم�د  يا�صر  الدكت�ر  تعيني  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

مدنية/اإن�صاءات( اأ�صتاذا م�صاعدا يف كلية الهند�صة.

قرر املجل�س امل�افقة على تعيني الدكت�ر عاطف فالح عثمان امل�صاقبة )دكت�راه اجلي�ل�جيا 

معهد  يف  م�صاعد  اأ�صتاذ  براتب  متفرغًا  حما�صرًا  بعد(،  عن  وال�صت�صعار  الإح�صائية 

عل�م الأر�س والبيئة. 

قرر املجل�س امل�افقة على تعيني الدكت�رة  بتي �صامل ع�دة ال�صقرات )دكت�راه اجلي�ل�جيا 

الأر�س  عل�م  معهد  يف  م�صاعد  اأ�صتاذ  براتب  متفرغًا  ر�ص�بية(،حما�صرًا  /�صخ�ر 

والبيئة. 
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تعيينات

الدلبيح،  الرحمن خالد خدام  الدكت�ر عبد  تعيني  امل�افقة على حت�يل  املجل�س  قرر 

املحا�صر املتفرغ يف ق�صم املحا�صبة اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صاعد.

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على حت�يل تعيني الدكت�ر حممد عي�صى ريا�س اجلرادات، 

املحا�صر املتفرغ يف ق�صم نظم املعل�مات بكلية الأمري احل�صني بن عبد اهلل لتكن�ل�جيا 

املعل�مات اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صاعد. 

املحا�صر  ح�صني،  عطيه  جربين  اأن�س  الدكت�ر  تعيني  حت�يل  على  امل�افقة  املجل�س  قرر 

املتفرغ يف ق�صم نظم املعل�مات بكلية الأمري احل�صني بن عبد اهلل لتكن�ل�جيا املعل�مات 

اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صاعد. 

قرر املجل�س امل�افقة على حت�يل تعيني الدكت�رة وفاء �صليبي غمار ال�صرفات، املحا�صر 

املتفرغ يف ق�صم نظم املعل�مات بكلية الأمري احل�صني بن عبد اهلل لتكن�ل�جيا املعل�مات 

اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صاعد.

بني  �صليمان  احمد  ع�ده  الدكت�ر  تعيني  حت�يل  على  امل�افقة  العمداء  جمل�س  قرر 

اأحمد، املحا�صر املتفرغ  يف ق�صم املحا�صبة بكلية اإدارة املال والأعمال اإىل رتبه اأ�صتاذ 

م�صاعد. 

من  )العائد  الغزاوي،  برهم  حممد  حمزة  ال�صيد  تعيني  على   امل�افقة  املجل�س  قرر 

م�صاعد  مدر�س  ب�ظيفة  النف�صية(  ال�صحة  )متري�س  املاج�صتري  درجة  لنيل  الإيفاد( 

بكلية الأمرية �صلمى بنت عبد اهلل للتمري�س. 
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قرارات جمل�س العمداء

قرر رئي�س اجلامعة بت�صكيل جمل�س اجلامعة برئا�صة الأ�صتاذ الدكت�ر نبيل �ص�اقفة رئي�س اجلامعة وع�ص�ية كل من:-

الأ�صتاذ الدكت�ر ها�صم امل�صاعيدنائب الرئي��س  ل�ص�ؤون الكليات العلمي�ة

الأ�صتاذ الدكت�ر نا�صر اخل�الدهنائب الرئي��س ل�ص�ؤون الكليات الن�صانية

الأ�صتاذ الدكت�ر رجب اب� احل�الوةعميد الدرا�ص��ات العلي�ا

الأ�صتاذ الدكت�ر راف�ع ع�ارف �ص�ناقعميد معهد عل�م الأر�س والبيئة

الأ�صتاذ الدكت�ر عقاب حمم���د ربي�ععميد كلي�ة العل���م

الأ�صتاذ الدكت�ر حممد علي الزغ�لعميد كلية ال�صريع�ة

الأ�صتاذ الدكت�ر حممد علي �صمي�رانعميد املعهد العايل للدرا�ص�ات الإ�صالمية

الأ�صتاذ الدكت�ر يا�صني ال�صع��دعميد البح����ث العلم�ي

الدكت�ر علي حمم���د اأب� غنيم�هالقائم باأعمال عميد كلية الهند�ص�ة

الدكت�ر اإ�صماعيل حمم�د عبابنةالقائم باأعمال عميد كلية الأمري احل�صني بن عبد اهلل لتكن�ل�جيا املعل�م�ات

الدكت�ر خليل اإبراهيم احلجاجالقائم باأعمال عميد �ص�ؤون الطلب�ة

الدكت�ر حمم�د الدروبي  القائم باأعمال عميد كلية الآداب والعل���م الإن�صانية

الدكت�ر حممد املق�دادالقائم باأعمال عميد معه���د بيت احلكم�ة

الدكت�ر حممد يا�صني الرحاحلهالقائم باأعمال عميد كلية اإدارة املال والأعم�ال

 الدكت�ر عيد احمد احل�صبانالقائم باأعمال عميد كلية القان���ن

الدكت�رة ع�اطف اأب� ال�صعرالقائم باأعمال عميد كلية العل��م الرتب�ية

الدكت�ر عم�ر الرواجف��هالقائم باأعمال عميد كلية الأمرية �صلمى بنت عبداهلل للتمري��س

الدكت�ر حن�ا اأنط���ان �صاباتالقائم باأعمال عميد معهد الفلك وعل�م الف�صاء

ممثل املجتمع املحلي عط�فة حماف�ظ املف��رق

الدكت�ر م��صى بني خالدممثل كلية الآداب والعل�م الإن�صاني��ة

الدكت�ر خل��دون ال�صع��دممثل كلية العل��م 

الدكت�رغ�ازي رقي��باتممثل كلي�ة اإدارة امل�ال والأعمال

الدكت�ر حمم�د عل��ي العم�ريممثل كلية ال�ص�ريع�ه

الدكت�ر خ�الد بطي��حةممثل كلية الأمري احل�صني بن عبداهلل لتكن�ل�جيا املعل�م����ات

الدكت�ر اأمنار اأب� عبيدممثل كلي�ة العل�م الرتب�ية

الدكت�ر ي�ا�صر حمم���د جراداتممثل كلية الهند�ص�ة

 الدكت��رة نهى �صديفاتممثل كلي�ة الأمرية �صلمى بنت عبد اهلل للتمري���س 

الدكت�رة مي�ص�اء �صع��يد ممثل كلي�ة الق��ان��ن

الدكت�رة �ص��رى حراح�صةممثل معه��د عل�م الأر�س والبيئ�ة

الدكت�ر �صايل ال�صرحانممثل معه��د بيت احلكم�ة

الأ�صتاذة املحامية رمي عقلة اأب� دلب��حممثل املجتمع املحل�ي 

الدكت�ر مدي�ر جه�از الرقاب�ة الداخلي�ة 

ال�صي��د املدي�ر املايل  

ال�صي��د مدير دائ�رة ال�صيان��ة  

�ص�اهر ف�الح ال�ص����رفاتممث�ل خريجي اجلامع��ة

اأ�ص�امة عليم�اتممثل طلبة اجلامعة / رئي���س جمل�س الطلب�ة 
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قرارات جمل�س العمداء

قرر رئي�س اجلامعة الأ�صتاذ الدكت�ر نبيل �ص�اقفه اإجراء ت�صكيالت اأكادميية �صملت ن�اب وم�صاعدي العمداء وروؤ�صاء الأق�صام  يف الكليات 

واملعاهد باجلامعة للعام اجلامعي �01�/�011، وعلى النح� التايل:-

كلية االآداب والعلوم االإن�سانية
قائم باأعمال نائب عميد كلية الآداب والعل�م الإن�صانية الدكت�ر حممد العب�صي        - 

قائم باأعمال م�صاعد العميد. الدكت�ر اأحمد عليمات        -  

الدكت�ر احمد احلراح�صة           -  قائم باأعمال رئي�س ق�صم اللغة العربية واآدابها.

الدكت�ر اأن�ر اخلالدي            -  قائم باأعمال رئي�س ق�صم التاريخ.

الدكت�ر احمد  اأب� بكر              -  قائم باأعمال رئي�س ق�صم اللغة الإجنليزية.

قائم باأعمال رئي�س ق�صم اللغات احلديثة. الدكت�ر �صعد حداد         -  

كلية ال�سريعة
قائم باأعمال نائب عميد كلية ال�صريعة الدكت�ر بكر بني ار�صيد        - 

م�صاعد عميد الكلية ل�ص�ؤون الطلبة الدكت�ر حممد احلميد         - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صم اأ�ص�ل الدين. الدكت�ر علي عجني             - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صم الفقه واأ�ص�له. الدكت�ر جابر احلجاحجة        - 

كلية العلوم
قائم باأعمال نائب عميد الكلية الدكت�ر احمد اأب� �صليم        - 

قائم باأعمال م�صاعد العميد ل�ص�ؤون الطلبة الدكت�ر ف�زي �صديفات        - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صم الفيزياء. الدكت�ر اأحمد اجلمل        - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صم العل�م احلياتية. الدكت�رة مرمي اأب� الب�صل        - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صم الريا�صيات. الدكت�ر م��صى اأب� ال�صعر          - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صم الكيمياء. الدكت�ر حمم�د الرفاعي         - 

كلية العلوم الرتبوية
قائم باأعمال م�صاعد العميد ل�ص�ؤون الطلبة. الدكت�ر ا�صماعيل الع�ن        - 

قائم باأعمال م�صاعد العميد لربنامج الرتبية العملية. الدكت�ر من�ص�ر احلمدون       - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صم املناهج والتدري�س. الدكت�ر احمد الق�صاة            - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صم العل�م النف�صية والرتبية اخلا�صة الدكت�ر حممد بني خالد        - 

كلية اإدارة املال واالأعمال
قائم باأعمال نائب عميد كلية اإدارة املال والأعمال الدكت�ر ح�صني الزي�د        - 

قائم باأعمال م�صاعد العميد ل�ص�ؤون الطلبة. الدكت�ر �صيف �صبيل           - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صم اقت�صاديات املال والأعمال الدكت�ر اإبراهيم بطاينة          - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صم التم�يل وامل�صارف الدكت�ر احمد خزاعلة        - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صمي اإدارة املال والأعمال                             الدكت�ر بهجت اجل�ازنة          - 

والإدارة العامة        

الدكت�ر عبدالرحمن الدلبيح        -  قائم باأعمال رئي�س ق�صم املحا�صبة



املجلد 18 - العدد 64 - ربيع الأول 1433 هجرية،  �شباط 2012 ميالدية48

قرارات جمل�س العمداء

كلية الهند�سة
قائم باأعمال نائب عميد كلية الهند�صة الدكت�ر حممد مرتوك        -  

قائم باأعمال رئي�س ق�صمي الهند�صة املدنية وهند�صة    الدكت�ر �صعد العيا�س        - 

امل�صاحة.        

قائم باأعمال رئي�س ق�صم هند�صة العمارة. الدكت�ر م�فق حداد         - 

كلية االأمري احل�سني بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات
 الدكت�ر ماأم�ن ربابعة       -  قائم باأعمال م�صاعد العميد للن�صاطات الطالبية.

 الدكت�ر �صعد بني حممد          -   قائم باأعمال رئي�س ق�صم علم احلا�ص�ب.

قائم باأعمال رئي�س ق�صم نظم املعل�مات.  الدكت�ر حممد جرادات        -  

كلية القانون
قائم باأعمال نائب عميد كلية القان�ن الدكت�ر رمزي  ما�صي                    - 

قائم باأعمال م�صاعد العميد ل�ص�ؤون الطلبة والتط�ير  الدكت�ر م�فق املحاميد        - 

كلية االأمرية �سلمى للتمري�س
الدكت�ر حممد الب�صتاوي         -  قائم باأعمال نائب العميد ورئي�صًا لق�صم �صحة  املجتمع    

وال�صحة النف�صية        

قائم باأعمال م�صاعد العميد ل�ص�ؤون الطلبة والتدريب العملي الدكت�ر معن اجليزاوي      - 

قائم باأعمال رئي�س ق�صم متري�س �صحة الأم  والطفل الدكت�ر احمد حما�صي�س       -  

قائم باأعمال رئي�س ق�صم �صحة البالغني. الدكت�ر مراد اخلاليله         -  

عمادة الدرا�سات العليا
الدكت�ر معت�صم م�صع�صع       -  قائم باأعمال نائب العميد.

عمادة البحث العلمي
قائم باأعمال نائب العميد.  الدكت�ر ح�صام النا�صر           - 

املعهد العايل للدرا�سات االإ�سالمية
قائم باأعمال نائب العميد. الدكت�ر حممد العم��س        - 

معهد بيت احلكمة
قائم باأعمال نائب عميد معهد بيت احلكمة الدكت�ر هاين اأخ� ر�صيده       - 

م�صاعد العميد ل�ص�ؤون الطلبة. الدكت�ر �صايل ال�صرحان        - 

معهد علوم االأر�س والبيئة
قائم باأعمال نائب عميد معهد عل�م الأر�س والبيئة الدكت�ر عبد اهلل ذيابات       - 

قائم باأعمال م�صاعد العميد ل�ص�ؤون الطلبة. الدكت�ر هاين العم��س          - 

عمادة �سوؤون الطلبة
قائم باأعمال نائب عميد �ص�ؤون الطلبة ومديرًا لدائرة    الدكت�ر ي��صف مقدادي        - 

الإر�صاد الرتب�ي والجتماعي        

الدكت�ر هيثم القا�صي           -  قائم باأعمال م�صاعد العميد ل�ص�ؤون الطلبة.


