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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم 

يسرني مع صدور هذا العدد من مجلة 
عام  الستقبال  يستعد  وال��ع��ال��م  ال��زه��راء 
ميالدي جديد أن نستذكر االنجازات التي 
تمت في العام الماضي للنهوض بالجامعة 
دوره��ا  وتفعيل  الطيبة  مسيرتها  وخدمة 
الحضاري  والثقافي  ال��ت��رب��وي  التعليمي 
وال��ت��ن��م��وي ف���ي خ��دم��ة ال���وط���ن واألم����ة.
فلقد صادق مجلس أمناء الجامعة الذي 
عقد برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
زي��د كبير األم��ن��اء رئيس مجلس  رع��د بن 
الله بتاريخ  أمناء جامعة آل البيت حفظه 
2008/11/12 على موازنة الجامعة للعام 
2009م والتي بلغت 33 مليون دينار والتي 
تتضمن العديد من المشروعات اإلنمائية 
إستراتيجية  م��ن��اق��ش��ة  وت���م  ال��ت��ط��وي��ري��ة. 
والتي  القادمة  الخمس  لألعوام  الجامعة 
تتضمن باإلضافة إلى رؤية ورسالة الجامعة 
ال��ق��ي��م ال��ج��وه��ري��ة واأله������داف وال��خ��ط��ة 
والمالية من خالل عدة محاور  التنفيذية 
أهمها، العملية التدريسية، والبحث العلمي، 
وتنمية المجتمع، وتطوير الحرم الجامعي 
الجامعة  باشرت  كما  الجامعية،  والبيئة 
للطلبة،  بالبدء بخطة اإلبتعاث  العام  هذا 
إيفاد  على  م��رة  وألول  الموافقة  تم  حيث 
25 مبعوث وسيرتفع العدد إلى 180 حتى 
عام 2012م. كما وافق المجلس باإلضافة 
إلى ذلك بتشكيل لجنة صندوق االستثمار 
وإنشاء مركز لإلبداع والتميز واستحداث 
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 
إلى مجموعة  باإلضافة  الجامعة  بعد في 
بالجامعة. االس��ت��ث��م��اري��ة  ال��م��ش��اري��ع  م��ن 
 ه����ذا ال���ع���دد ي��م��ث��ل ج����زء ي��س��ي��ر من 
الفعاليات واألنشطة التي حدثت بالجامعة 
خ���الل األش��ه��ر ال��م��اض��ي��ة م��م��ا ي���دل على 
الجامعة  تشهدها  التي  النشطة  الحركة 
بالعمل  ف���اإلي���م���ان  ال���ن���واح���ي،  ب��م��خ��ت��ل��ف 
وف��ع��اًل ه��و األس����اس ف��ي الجامعة. ق���والً 

وكل عام و�نتم بخري

شجر زيتون في رحاب الجامعة 
ح���ي���ث ي���ب���ل���غ ع�����دد أش���ج���ار 
الزيتون 43 ألف شجرة مثمرة
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الدعم  تقدمي  �شرورة  على  واأك��د 

لتتمكن  املعنية  اجلهات  من  ال��ازم 

النوعية  النقلة  اإح��داث  من  اجلامعة 

مل�شريتها  وال��ت��ح��دي��ث  التطوير  نحو 

القيادة  من  عطاء  ثمرة  كانت  التي 

عن  يومًا  تتوان  مل  والتي  الها�شمية 

العلم  طلبة  خل��دم��ة  امل�����ش��رية  دع���م 

العربية  ال��دول  خمتلف  من  والعلماء 

والإ�شامية.

من  ن�شاهده  م��ا  اإن  �شموه  وب��ن   

الإجنازات يف اجلامعة خلري دليل على 

للجامعة  الوطن  قائد  ودع��م  اهتمام 

ور�شالتها  اأهدافها  حتقيق  لت�شتطيع 

والو�شطية  الع��ت��دال  على  القائمة 

ون�شر العلم واملعرفة.

وذكر الدكتور �شواقفة اأن املجل�س 

اأقر املوازنة والبالغة 33 مليون دينار، 

واإعادة ت�شكيل جلنة �شندوق ال�شتثمار 

ل��اإب��داع  مركز  واإن�����ش��اء  اجلامعة  يف 

املعلومات  نظم  وا�شتحداث  والتميز 

خالل تر�ؤ�س �سموه ملجل�س اأمناء اآل البيت

االأمري رعد ي�ؤكد اال�شتمرار يف دعم م�شاريع اجلامعة التعليمية.

33 م��ل��ي��ون دي��ن��ار امل���وازن���ة �اإق����رار  رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة: 

اجلامعي. احل��رم  �تطوير  �اال�ستثمار  االإبتعاث  خطة 

�أك����د رئ��ي�����س جم��ل�����س �أم��ن��اء 

�لأمري  �سمو  �لبيت  �آل  جامعة 

رع���د ب��ن زي���د ك��ب��ري �لأم��ن��اء  

ت�سرين  م��ن  ع�سر  �ل��ث��اين  يف 

م�ستمرة  �جلامعة  باأن  �لثاين 

و�لنهو�س  و�لإجن��از  بالعطاء 

مب�سوؤولياتها ، جاء ذلك خالل 

ملجل�س  �جتماعًا  �سموه  تروؤ�س 

رئي�س  بح�سور  �جلامعة  �أمناء 

جامعة �آل �لبيت �لدكتور نبيل 

�سو�قفة و�أع�ساء �ملجل�س معايل 

�ل�سيد حممد عالونة، �لدكتور 

�لدكتور  خليفة،  �لكرمي  عبد 

عبد �لكرمي غر�يبة و�لدكتور 

ي��ا���س��ر �ل����ع����دو�ن مل��ن��اق�����س��ة 

�ملقبل. للعام  �جلامعة  مو�زنة 

يف  بعد  عن  وال�شت�شعار  اجلغرافية 

اجلامعة، واملوافقة على جمموعة من 

امل�شاريع ال�شتثمارية للجامعة.

واأكد الدكتور �شواقفة بان املوازنة 

البنية  تطوير  م�شاريع  على  تركزت 

التحتية للجامعة وخطة الإيفاد بحيث 

ولأول  العام  هذا  خال  املوافقة  متت 

اإىل  مبعوثًا   )25( اإي��ف��اد  على  م��رة 

للنهو�س  العاملية  اجلامعات  خمتلف 

مب�شتوى اأداء اجلامعة كمًا وكيفًا على 

اأن يرتفع العدد اإىل )180( مبعوثًا يف 

نهاية عام 2012.

وبن الدكتور �شواقفة اأن اجلامعة 

���ش��ت�����ش��ه��د ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف امل��ج��ال 

و�شع  خ��ال  من  واخلدمي  التعليمي 

اخلم�شة  لاأعوام  ا�شرتاتيجية   خطة 

علمية  اأ���ش�����س  ع��ل��ى  مبنية  ال��ق��ادم��ة 

وا���ش��ح��ة ت�����ش��ع يف ���ش��ل��م اأول��وي��ات��ه��ا 

للجامعة  التحتية  بالبنية  النهو�س 

وتنمية املجتمع املحلي.

اجتماع جمل�س الأمناء
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 واألقى رئي�س اجلامعة الدكتور 

نبيل �شواقفة كلمة قال فيها: يتفياأ 

البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  ظ���ال  ال��ي��وم 

علماء اأجاء جاوؤا من مدن الأردن 

احلبيب ومن اأرجاء الوطن العربي 

الغايل ومن دول العامل . 

ب��ه��وؤلء  اجل��ام��ع��ة  ت��زه��و  واإذ 

ال�شفوة من علمائها الأجاء فاإنها 

مرحلة  نحو  النطاق  اإىل  ت�شعى 

الروؤية  وفق  جديدة  بحثية  معرفية 

امللك  جالة  اأراده���ا  التي  امللكية 

برعاية �سمو االأمري رعد بن زيد كبري االأمناء

انعقاد امل�ؤمتر الدويل االأول 

البيت اآل  جامعة  يف  االإن�شانية  والعل�م  االآداب  لكلية 

مندوبا عن �سمو �لأمري  رعد بن زيد كبري �لأمناء/ رئي�س جمل�س �أمناء جامعة �آل �لبيت، رعى رئي�س 

جامعة �آل �لبيت �لدكتور نبيل �سو� قفة �ملوؤمتر �لأول لكلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية يف �جلامعة 

�لثاين. ت�سرين  من  �لر�بع  يف  وذلك  �لعربية”  �للغة  على  وتطبيقاته  �ل�سوتي  “�لدر�س  بعنو�ن 

وفق  احل�شن،  بن  الثاين  اهلل  عبد 

ان�شجام تام بن التنمية القت�شادية 

والتنمية الب�شرية مبفهومها ال�شامل 

املتكامل.

ال��ع��رب��ي��ة هي  ال��ل��غ��ة  اإن  وق����ال: 

اإىل  الإ���ش��ام  ور�شالة  ال��ق��راآن  لغة 

ال��ب�����ش��ري��ة ج��م��ع��اء ف��ق��د خ��دم��ه��ا 

العلماء من ال�شلف ال�شالح فقعدوا 

يف  �شوابطها  وو�شعوا  ق��واع��ده��ا، 

اأ�شواتها و�شرفها ونحوها وخمتلف 

علومها، ومن ذلك احل�س بامل�شوؤولية 

القيادة  اهتمام  جاء  العربية  جتاه 

ومن  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  الها�شمية 

خلدمة  موؤمترنا  ياأتي  املنطلق  هذا 

لغوية  مل��ع��ارف  وليوؤ�ش�س  العربية 

جادة وجديدة.

واألقى عميد كلية الآداب والعلوم 

احلق  عبد  فواز  الدكتور  الإن�شانية 

نلتقي  ف��ي��ه��ا:  ق���ال  ك��ل��م��ة  ال���زب���ون 

اأراده���ا  التي  البيت  اآل  جامعة  يف 

امل��غ��ف��ور ل��ه ج��ال��ة امل��ل��ك احل�شن 

اأن تكون منارة علم  طيب اهلل ثراه 

م�ؤمترات
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اآل البيت جامعة تنري  حتمل ر�شالة 

اأمام ال�شالكن لينهلوا منها  الدرب 

والدنيا، متم�شكن  الدين  من علوم 

ديننا  اإياها  علمنا  التي  بالو�شطية 

احلنيف ومل�شناها منهجا عمليا على 

يد قيادتنا احلكيمة.

وقال: نلتقي اليوم يف موؤمتر كلية 

اللغويات  يف  الأول  ال��دويل  الآداب 

الذي خ�ش�س هذا العام للدرا�شات 

اللغة  على  وتطبيقاتها  ال�شوتية 

للغة  الأول��وي��ة  ج��اءت  وقد  العربية، 

فهي  اأه��م��ي��ة،  م��ن  لها  مل��ا  العربية 

اأهل  لغة  وه��ي  الكرمي  ال��ق��راآن  لغة 

اجلنة.  

واألقى رئي�س ق�شم اللغة العربية 

واآدابها يف جامعة اآل البيت الدكتور 

قال  كلمة  الهويدي  الرحمن  عبد 

يف  العربية  اللغة  ق�شم  اإن  فيها: 

مع  تاأ�ش�س  ق��د  البيت  اآل  جامعة 

اإىل  ي�شعى  والذي  اجلامعة  اإطالة 

تخريج الطلبة املزودين بعلوم اللغة 

العربية واآدابها واإك�شابهم املهارات 

لرفد  وتاأهيلهم  واملعرفية  اللغوية 

حاجات املوؤ�ش�شات بالطاقات املوؤهلة 

للقيام باأعباء العمل والتطوير الذي 

�شيناط بهم.

ا�شتيتيه  �شمري  الدكتور  واألقى 

من جامعة الريموك كلمة امل�شاركن 

يف  ن��ال  ق��د  العلم  ه��ذا  فيها:  ق��ال 

حظه  العريقة  الغربية  اجلامعات 

وو�شل  امل��ع��ل��ى،  وق��دح��ه   ، الأك��ف��ى 

اأدق  ع��ن  الك�شف  اإىل  فيه  البحث 

اختفاء  الظواهر  وا�شد  الدقائق، 

ع��ن ال��ظ��اه��ر، واأ���ش��ب��ح��ت ف��روع��ه 

ب�شعة ع�شر. واأ�شاد باهتمام جامعة 

وعقد  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  ال��ب��ي��ت  اآل 

املوؤمترات لها.

�جلل�سات

ففي اجلل�شة الأوىل التي تراأ�شها 

من  املو�شى  نهاد  الدكتور  الأ�شتاذ 

بعنوان   وه���ي  الأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ة 

)درا�شات �شوتّية يف القراآن الكرمي( 

عبد  عمر  الدكتور   الأ�شتاذ  قدم   ،

القد�س  جامعة  م��ن  عتيق  ال��ه��ادي 

م�شتخل�شًا  فل�شطن،  يف   املفتوحة 

ب“الأ�شلوبية  امل��ع��ن��ون  ل��ب��ح��ث��ه  

 .“ القراآنية  الفوا�شل  يف  ال�شوتية 

وقدم الأ�شتاذ الدكتور  ح�شن كاتب 

لبحثه  م�شتخل�شًا  اجل��زائ��ر،  م��ن 

جزء  يف  القراآنية  الفا�شلة  “اإيقاع 
ال�شوتي”  ال��در���س  وجهة  م��ن  ع��م 

.والدكتور عودة خليل اأبو عودة من 

للدرا�شات  الأو�شط  ال�شرق  جامعة 

م�شتخل�شًا   ، الأردن  يف   العليا 

اأول  ِل اْلُقْراآَن َتْرِتيا” :  لبحثه“َوَرتِّ

 .“ اللغات  تاريخ  يف  �شوتّي  در���س 

كما وقدمت الدكتورة اأ�شماء �شابر 

جا�شم من جامعة تكريت يف العراق 

م�شتخل�شًا لبحثها “جر�س الألفاظ 

الفوا�شل  يف  ال�شوتية  واإيقاعاتها 

م�ؤمترات
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زيد  ال��دك��ت��ور  وق���دم   . القراآنية” 

البيت  اآل  من جامعة  القرالة  خليل 

لبحثه”  م�شتخل�شًا  الأردن،  يف 

احلذف ال�شوتي يف القراآن الكرمي” 

األقى  الأوىل  اجلل�شة  نهاية  ويف   .

من  الغرايبة  الدين  عاء  الدكتور 

ة  اخلا�شّ الأردنّية  الزيتونة  جامعة 

يف الأردن، م�شتخل�شًا لبحثه �شورة 

)طه( “درا�شة اأ�شلوبية �شوتية”.

التي  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�شة  يف  اأم���ا 

ت��راأ���ش��ه��ا  الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور  يحي 

الأو�شط  ال�شرق  جامعة  من  عبابنة 

والتي  الأردن  يف  العليا  للدرا�شات 

ال�شوتي  ع��ن��وان��ه��ا)ال��در���س  ك���ان 

ال���ق���راآن���ي���ة( . ق��دم  وال�����ق�����راءات 

ف����وزي ح�شن  ال��دك��ت��ور  الأ����ش���ت���اذ 

يف  ال��ريم��وك  جامعة  م��ن   ال�شايب 

“ظواهر  لبحثه  م�شتخل�شًا  الأردن 

 .“ القراآنية  ال��ق��راءات  يف  �شوتية 

نهر  ه��ادي  الدكتور  الأ�شتاذ  وق��دم 

الأردن،  يف  ج�����دارا  ج��ام��ع��ة  م���ن 

م�شتخل�شًا لبحثه”الإبدال ال�شوتي 

بن ال�شوامت يف القراءات القراآنية 

الدكتور  وقد  ودللته(”.  )اأ�شبابه 

حممد بن �شالح م�شري من جامعة 

حما�شرة  اجل��زائ��ر،  يف  �شكيكدة 

التغريات  دلل���ة  معجم  بعنوان” 

القراآنية من  املفردات  ال�شوتية يف 

“.وقدم  القراآنية  القراءات  خال 

ال���دك���ت���ور ك���م���ال اأح���م���د امل��ق��اب��ل��ة 

الأردن  يف  البيت  اآل  جامعة  م��ن 

�شوت  “دللة  لبحثه  م�شتخل�شًا 

“.ويف  القراآنية  ال��ق��راءات  يف  امل��د 

عرار  مهدي  الدكتور  قدم  النهاية 

فل�شطن  يف  ب��ريزي��ت  ج��ام��ع��ة  م��ن 

م�شتخل�شًا لبحثه” الوقف يف قراءة 

ابن حمي�شن املكي: درا�شة �شوتية 

دللية “ .

املوؤمتر  من  الثالثة  اجلل�شة  ويف 

والتي كانت براأ�شه الأ�شتاذ الدكتور 

جامعة  من  الفاخري  �شليم  �شالح 

وكان عنوانها (يف  ليبيا  الفاحت يف  

الرتاثي  ال�شوتي  امل�شطلح  ق�شايا 

وامل��ع��ا���ش��ر( .ق���دم ال��دك��ت��ور عبد 

�شعيب  جامعة  من  جعنيد  ال���رزاق 

م�شتخل�شًا  امل��غ��رب،  يف   ال��دك��ايل 

بن  ال�شوتي  “امل�شطلح  لبحثه 

الأ�شتاذ  “.وقدم  والتوحيد  التعدد 

الطارف  جامعة  م��ن  حليم  ر�شيد 

لبحثه“  م�شتخل�شًا   ، اجلزائر  يف  

واب��ن  اخلليل  ب��ن  �شوتية  م��وازن��ة 

العن،  كتابيهما:  خ��ال  م��ن  جني 

“.وقدم  الإع�����راب  �شناعة  و���ش��ر 

من  الإ�شماعيلي  الإله  عبد  الدكتور 

املغرب  يف  اإ�شماعيل  مولي  جامعة 

م�شتخل�شًا لبحثه” مفهوم ال�شوت 

يف  واأث����ره  �شينا  اب��ن  عند  ال��ل��غ��وي 

مقاربة  احلديث:  ال�شوتي  الدر�س 

يف امل�شطلح “. وقدم الدكتور  عبد 

�شيدي  جامعة  م��ن  امل�شئول  العلي 

امل��غ��رب،  ب��ن ع��ب��د اهلل يف  حم��م��د 

”امل�شطلح  لبحثه  م�شتخل�شًا 

التجويد”.  علماء  عند  ال�شوتي 

نهر  ه��ادي  الدكتور  الأ�شتاذ  وق��دم 

الأردن،  يف   ج����دارا  ج��ام��ع��ة  م��ن 

“م�شطلحات  لبحثه  م�شتخل�شًا 

)ب��ن  النطقي  ال�����ش��وت��ي  ال��در���س 

الأ�شرتابادي واملعا�شرين(  الر�شي 

ويف نهاية اجلل�شة قدم الدكتور   .“
من  ال�����ش��غ��ري  اهلل  ف��ت��ح  حم���م���ود 

جامعة الفاحت يف ليبيا ، م�شتخل�شًا 

اأب��ي  عند  ال�شوت  لبحثه“فيزياء 

املو�شيقى  كتابه  يف  الفارابي  ن�شر 

الكبري “. 

ويف ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن امل��وؤمت��ر 

والتي عقد فيها ثاث جل�شات وكانت 

عبد  فواز  الدكتور  الأ�شتاذ  برئا�شة 

البيت  اآل  جامعة  من  الزبون  احلق 

يف الأردن بعنوان تطبيقات الدر�س 

العربية  اللغة  نظام  على  ال�شوتي 

 . واكت�شابها  وتعليمها،  الكتابي، 

الهدى  ن��ور  ال��دك��ت��ورة  فيها  قدمت 

يف   ال�����ش��ارق��ة  جامعة  م��ن   لو�ش��ن 

لبحثه  م�شتخل�شًا   ، الإم������ارات 

الّنطق  واإ�شكالية  العربي  احل��رف 

وال��ك��ت��اب��ة )م���ع درا����ش���ة م��ق��ارن��ة(.

وقدمت الدكتورة اأ�شماء عبد الرحمن 

من   الرئي�شية  اللغات  درا�شات  كلية 

مباليزيا  الإ�شامية  العلوم  جامعة 

اللغة  بن  الأحرف  لبحثه  م�شتخل�شًا 

العطف  )ح��روف  واملايوية  العربية 

تعليم  يف  تقابلية  كنموذج(:درا�شة 

اللغة العربية مباليزيا . وقدم الدكتور 

اأحمد قا�شم ك�شار، كلية دار الر�شوان 

م�شتخل�شًا  ماليزيا  يف  الإ�شامية 

لبحثه »تدري�س علم الأ�شوات العربية 

بالظواهر  مقارنة  املاليزين  للطلبة 

وق��دم  ك��م��ا   .» لغتهم  يف  ال�شوتية 

من   زري��ق  وائ��ل  الدكتور  اخلتام  يف 

م�ؤمترات
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الأردن،  يف  الها�شمية  اجل��ام��ع��ة 

اجلامعة   – امل�����ش��ري  حممد  ود. 

م�شتخل�شًا  الأردن،  يف  الها�شمية 

لبحثه “النرب يف تعليم اللغة العربية 

اأوجه  درا�شة  بغريها”:  للناطقن 

ال��ن��رب يف  ب��ن  الخ��ت��اف  و  ال�شبه 

العربية والإجنليزية.

ويف اجلل�شة الثانية التي ترئ�شها 

من  البواب  علي  الدكتور  الأ�شتاذ 

عنوانها  وك��ان  البيت،  اآل  جامعة 

)درا�شات �شوتية يف م�شائل نحوية 

الدكتور  الأ�شتاذ  قدم   و�شرفية(. 

جامعة  ا�شتيتيه،  ���ش��ري��ف  �شمري 

م�شتخل�شًا  الأردن،  يف  ال��ريم��وك 

للظواهر  ال�شوتي  “التحليل  لبحثه 

وق���دم   .” ال��ع��رب��ي��ة  يف  ال��ن��ح��وي��ة 

�شليم  ���ش��ال��ح  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ 

الفاخري من جامعة الفاحت يف ليبيا، 

حما�شرة بعنوان التبدلت ال�شوتية 

والوظائف الفونيمية  و املورفمية يف 

الدكتور  .قدم  العربية  الكلمة  بنية 

جامعة  م��ن  م�شلم  حم��م��ود  ع��م��ر 

م�شتخل�شًا   ، فل�شطن  يف  بريزيت 

العربية  ال�شوتية  “القوانن  لبحثه 

ومتطلبات  ال��ن��ظ��ام  م��ق��ررات  ب��ن 

املعتل  ال��ف��ع��ل   )اإع�����راب  ال�����ش��ي��اق 

الأ�شتاذ  وقدم  اأمنوذجا(”.  الآِخ��ر 

الواحد  عبد  احلميد  عبد  الدكتور 

من �شفاق�س يف تون�س ، م�شتخل�شًا 

لبحثه “ احلذف ال�شوتي يف العربية 

. ويف اخلتام قدمت الدكتورة نيبال 

نبيل نزال، جامعة الزيتونة الأردنية 

اخلا�شة، الأردن، م�شتخل�شًا لبحثه 

لعامات  ال�شوتية  “التف�شريات 
بناء الأ�شماء يف اللغة العربية” . 

اليوم  م��ن  الثالثة  اجلل�شة  ويف 

الأ�شتاذ  برئا�شة  كانت  التي  الثاين 

جامعة   � م��وه��وب  م���راد  ال��دك��ت��ور 

�شليمان-املغرب  م��ولي  ال�شلطان 

والتي كان عنوانها الدر�س ال�شوتي 

قدم  وامل��ع��ج��م.  اللهجات  ودرا���ش��ة 

الدكتوران منري �شطناوي، اجلامعة 

ح�شن  د.  و  الأردن،  الها�شمية، 

ال��ب��ي��ت ،  اآل  ال��ع��ظ��ام��ات، ج��ام��ع��ة 

م�شتخل�شًا لبحثها   مظاهر �شوتية  

من “الر�شوبيات اللغوية” املتداولة 

وق��دم   . الأردن  ���ش��م��ال  ب��ادي��ة  يف 

املقابلة،  فالح  علي  حممد  الدكتور 

 ، التطبيقية-الأردن  البلقاء  جامعة 

�شوتية  “ظواهر  لبحثه  م�شتخل�شًا 

الأ�شتاذ  وق��دم  هذيل”.  لهجة  يف 

البوقاعي،  الينبعي  حممد  الدكتور 

اهلل  عبد  بن  حممد  �شيدي  جامعة 

 “ لبحثه  م�شتخل�شًا   ، –املغرب 
اأهمية الدر�س ال�شوتي يف ال�شناعة 

القامو�شية.ويف اخلتام قدم الدكتور 

م��ه��دي ع����رار، ج��ام��ع��ة ب��ريزي��ت-

“ اأثر  فل�شطن ، م�شتخل�شًا لبحثه 

املعجم  من��و  يف  ال�شوتية  املماثلة 

العرب”.

يف  عقدوا  قد  امل�شاركون  وك��ان 

جل�شتي   للموؤمتر  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم 

عمل حتدث يف اجلل�شة الأوىل التي 

يف  �شوتّية  )درا�شات  عنوانها  كان 

برئا�شة   ، تركيبية(  ف��وق  ظ��واه��ر 

الأ�شتاذ الدكتور  عبد احلميد عبد 

يف  �شفاق�س  ج��ام��ع��ة  م��ن  ال��واح��د 

ح�شن  الدكتور  فيها  ق��دم   . تون�س 

جنمي من  جامعة احل�شن الثاين يف 

املغرب م�شتخل�شًا لبحثه “املظاهر 

العربية:  اللغة  يف  للنرب  ال�شوتية 

”. وقدم  موقعه وجماله واإبرازا ته 

�شقرو�س  ال�����ش��ام  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 

م���ن ج��ام��ع��ة ع��ن��اب��ة يف اجل��زائ��ر 

“اخل�شائ�س  لبحثه  م�شتخل�شًا 

النظام  بناء  يف  واأثرها  التمييزية 

حتويلية  توليدية  ال�شوتي:  مقاربة 

. كما وقدم الدكتورة ميمونة عوين 

�شليم من جامعة تكريت يف العراق  

“الن�شجام  لبحثه  م�شتخل�شًا 

وق���دم   . الإمالة”  يف  ال�����ش��وت��ي 

كلية  اليحياوي،  امل��ول��دي  الأ�شتاذ 

تون�س  يف   �شفاق�س  م��ن  الآداب 

م�شتقلة  “درا�شة  لبحثه  م�شتخل�شًا 

ويف  القطع للت�شعيف يف العربية”. 

عبد  الدكتور  ق��دم  اجلل�شة   ختام 

احلميد زاهيد من  جامعة القا�شي 

عيا�س يف املغرب، م�شتخل�شًا لبحثه 

“ قراءة �شوتية يف بع�س الن�شو�س 
املو�شيقية العربية”.

اخل��ت��ام��ي��ة  من  اجل��ل�����ش��ة  ويف 

الأ�شتاذ  برئا�شة  التي كانت  املوؤمتر 

الدكتور فوزي ح�شن ال�شايب � جامعة 

الريموك � الأردن بعنوان )درا�شات 

الأ�شتاذ  التنغيم( . قدم  �شوتية يف 

جامعة  من   موهوب  مراد  الدكتور 

ال�شلطان مولي �شليمان يف املغرب 

م�شتخل�شًا لبحثه “ التنغيم يف اللغة 

جتريبية  �شوتية  درا���ش��ة  العربية: 

م�ؤمترات
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وقدمت الدكتورة عائ�شة خ�شر   .”
املو�شل  البدراين من جامعة  اأحمد 

لبحثه  م�شتخل�شًا   ، ال��ع��راق  يف  

 .” ودللت�����ه  التنغيم  “مقومات 
من  ف�شل  عاطف  الدكتور  وقدمت 

جامعة الإ�شراء اخلا�شة يف  الأردن 

م�شتخل�شًا لبحثه “ التنغيم ال�شوتي 

 .” وال���دليل  التاريخي  بعديه  يف 

قدمت  الثانية  اجلل�شة  نهاية  ويف 

ال���دك���ت���ورة ن�����ادرة ب��ن�����ش��ام��ة من 

والإن�شانيات  والفنون  الآداب  كلية 

بعنوان  حما�شرة  تون�س  يف  مبنوبة 

يف  وجتلياتها  النغمية  ال�شومتية 

العربية الف�شحى ”. 

 �لتو�سيات 

نائب  رع��ى  الخ��ت��ت��ام  حفل  ويف 

الكليات  لل�شوؤون  اجلامعة  رئي�س 

الإن�شانية الدكتور يحيى �شديفات ، 

امل�شاركون  اأخلتام حيث خرج  حفل 

بالتو�شيات التالية:

قراءة  اإع��ادة  اإىل  الدعوة  اأوًل: 

املنجز  �شوء  يف  ال�شوتي  امل���وروث 

ال�شوتي احلديث.

ثانيًا: ال�شعي اإىل �شبط  امل�شطلح 

ال�شوتي وتنميطه وتوحيده.

ثالثًا: حث الباحثن العرب على 

ترجمة الدرا�شات ال�شوتية احلديثة 

وتي�شري و�شولها اإىل القارئ.

رابعًا: حّث الباحثن امل�شتغلن يف 

اللغة العربية على اإياء املو�شوعات 

ب�شناعة  ترتبط  ال��ت��ي  ال�شوتية 

امل��ع��ج��م، وع��ي��وب ال��ل��غ��ة وال��ك��ام، 

عناية   � احلا�شوبية  والتطبيقات 

خا�شة لأهميتها يف حقل الدرا�شات 

ال�شوتية املعا�شرة.

املعريف  املنتج  توظيف  خام�شًاً: 

التطبيقية  اجل��وان��ب  يف  ال�شوتي 

تعليمًا وتعلمًا وحتليًا للخطاب.

���ش��اد���ش��ًا: ت��وج��ي��ه اجل��ام��ع��ات 

ال�شوتي  الدر�س  اإياء  اإىل  العربية 

م���ا ه���و ق��م��ن ب���ه م���ن ع��ن��اي��ة يف 

مناهجها وخططها الدرا�شية.

���ش��اب��ع��ًا: ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإن�����ش��اء 

خمتربات �شوتية يف كليات الآداب.

اأكادميية  رابطة  تاأ�شي�س  ثامنًا: 

مقرها  يكون  العربية،  لل�شوتيات 

جامعة اآل البيت.

ت��ا���ش��ع��ًا: احل��ر���س ع��ل��ى دوري���ة 

كلية  يف  �شنتن،  كل  املوؤمتر  انعقاد 

حتت  البيت،  اآل  بجامعة  الآداب 

اللغويات  موؤمتر  هي:  ثابتة  ت�شمية 

العربية.

امل��وؤمت��ر  اأوراق  ن�شر  ع��ا���ش��رًاً: 

ي�شلح  فيما  النظر  بعد  كتاب،  يف 

للن�شر منها لتكون مرجعا بن اأيدي 

مراعاة  مع  والباحثن،  الدار�شن 

رغبة الباحث يف ن�شر بحثه.

اق������رتاح جعل  ح�����ادي ع�����ش��ر: 

يف  امل��ع��ج��م  و���ش��ن��اع��ة  “املعجمية 
العربية، تنظريًا وتطبيقًا” مو�شوع 

�شنة  �شيُعقد  ال��ذي  املقبل  امل��وؤمت��ر 

2010 اإن �شاء اهلل.

م�ؤمترات
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اأع�شاء  لقائه  خ��ال  واأ���ش��اف 

جلنة ال�شداقة الربملانية الفرن�شية 

اأول��ف��ر  ال��دك��ت��ور  برئا�شة  الأردن��ي��ة 

اإىل  ت�شعى  اجلامعة  ب��ان  ج��اردي��ه  

خمتلف  مع  تعاون  عاقات  اإق��ام��ة 

العامل  دول  يف  العلمية  املوؤ�ش�شات 

وت��ع��زي��ز قيم احل���وار ب��ن الأدي���ان 

ر���ش��ال��ة  ب���ان  مبينا  واحل�������ش���ارات 

عمان التي اأطلقها �شاحب اجلالة 

الثاين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  الها�شمية 

العامل  اإىل  ر���ش��ال��ة  تعترب  املعظم 

ال�شمحة  الإ�شام  حقيقة  لتو�شيح 

ودور  احل�����ش��ارات  ع��ل��ى  املنفتحة 

احل�شارة الإ�شامية وتاأثريها على 

�فد ال�سداقة الربملانية الفرن�سية االأردنية يز�ر اجلامعة

�أكد رئي�س جامعة �آل �لبيت �لدكتور نبيل �سو�قفة على عمق �لعالقات �ملتينة �لتي تربط �لأردن 

بفرن�سا وحر�س �لقيادة �لها�سمية �حلكيمة على �إقامة عالقات تعاون وثيقة مع خمتلف دول �لعامل.

احل�شارات الأخرى.

ال�شواقفة  الدكتور  وا�شتعر�س 

ومعاهدها  اجل��ام��ع��ة  كليات  ع��دد 

الدرا�شية  وب��راجم��ه��ا  وم��راك��زه��ا 

واهتمامها  امل�شتقبلية  وخططها 

وتطوير  الأوروب��ي��ة  اللغات  بتعليم 

بان  مبينا  الفرن�شية  اللغة  تعليم 

اجل��ام��ع��ة ت��رت��ب��ط م��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات 

باتفاقيات  الفرن�شية   واجلامعات 

اإىل  وت�شعى  م�شرتكة  علمية  تعاون 

ف��رن�����ش��ا لإمت���ام  اإىل  اإي���ف���اد ط��ل��ب��ة 

درا�شتهم العليا.

للجامعة  �شكره  ج��اردي��ه  وق��دم 

الربملاين  الوفد  �شعادة  اإىل  م�شريا 

ب���زي���ارة اجل��ام��ع��ة والط�����اع على 

فتح  يف  ودوره���ا  املتميزة  جتربتها 

طلبتها  خ���ال  م���ن  احل�����وار  ب���اب 

اجلن�شيات  خمتلف  ميثلون  الذين 

اأهمية دور الطلبة يف تعميق  موؤكدا 

ال��ع��اق��ات وت��ط��وي��ره��ا م��ن خ��ال 

التبادل العلمي والإيفاد وفتح قنوات 

احلوار.

اثني  �شم  ال��ذي  اللقاء  وح�شر 

الفرن�شي  الربملان  من  نائبا  ع�شر  

الأردين  ال���ن���واب  جم��ل�����س  ع�����ش��و 

احل�شبان  اإبراهيم  الدكتور  النائب 

ونائب رئي�س اجلامعة الدكتور جهاد 

املجايل.

تعزيز التعاون الثقايف والأكادميي 
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رئي�س اجلامعة يلتقي �سعادة امللحق الثقايف اال�سباين

ومت خال اللقاء بحث �شبل تعزيز 

العلمية  املجالت  خمتلف  يف  التعاون 

البيت  اآل  جامعة  ب��ن  والأك��ادمي��ي��ة 

يف  العلمية  واملوؤ�ش�شات  واجلامعات 

امل��وؤمت��رات  عقد  جم��ال  يف  ا�شبانيا 

العلمية  وامل��ح��ا���ش��رات  وال���ن���دوات 

واأع�������ش���اء هيئة  وت���ب���ادل اخل�����ربات 

من  طلبة  واإيفاد  والطلبة،  التدري�س 

الدرا�شات  لإكمال  البيت  اآل  جامعة 

العليا يف اجلامعات ال�شبانية. كما مت 

برنامج يف مرحلة  فتح  اإمكانية  بحث 

البكالوريو�س ثنائي باللغة الجنليزية 

لدعم  ال�شفارة  وا�شتعداد  وال�شبانية 

بحثية  ف��رق  وت�شكيل  الربنامج  ه��ذا 

م�����ش��رتك��ة ب��ن اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة 

ال�شبانية  الوكالة  متولها  وال�شبانية 

للتعاون الدويل .

واأك�����د ال���دك���ت���ور ���ش��واق��ف��ة عمق 

ال���ع���اق���ات ب���ن امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 

بف�شل  ا�شبانيا  ومملكة  الها�شمية 

باأن  مبينا  للبلدين  احلكيمة  القيادة 

اجلامعة ت�شعى لإيفاد عدد من الطلبة 

لإكمال درا�شتهم العليا يف اجلامعات 

والنهو�س  اجلامعة  لتطوير  العاملية 

بها .

واأعرب �شعادة ال�شيد �شيا�س عن 

للتعاون  ال�شبانية  ال�شفارة  ا�شتعداد 

مع اجلامعة على كافة الأ�شعدة لتعميق 

اأوا�شر التعاون العلمي والثقايف ودعم 

جامعة اآل البيت يف جمال تعليم اللغة 

ال�شبانية.

بجق  وليد  ال�شيد  اللقاء  وح�شر 

من الق�شم الثقايف العلمي يف ال�شفارة 

ونائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون الكليات 

�شديفات  يحيى  الدكتور  الإن�شانية 

وعميد كلية الآداب والعلوم الإن�شانية 

اللغة  ومدر�س  الزبون  ف��واز  الدكتور 

ال�شبانية الدكتور عدنان كاظم .

لتقى  �

رئ����ي���������س 

جامعة �آل �لبيت 

�لدكتور  �لأ���س��ت��اذ 

نبيل �سو�قفة �سعادة 

�مل���ل���ح���ق �ل���ث���ق���ايف يف 

�ل�سبانية  �ل�����س��ف��ارة 

�سيال�س  مونويل  �ل�سيد 

�حل�����ادي  يف  وذل������ك 

و�ل���ع�������س���ري���ن م��ن 

. �لأول  ت�سرين 

تعزيز التعاون الثقايف والأكادميي 
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البيت  اآل  جامعة  رئي�س  بحث 

احل��ادي  يف  �شواقفة  نبيل  الدكتور 

مع  الول  ت�شرين  م��ن  والع�شرين 

كبري امل�شت�شارين يف مكتب ال�شوؤون 

الدولية يف جامعة اأوهايو الأمريكية 

���ش��و���ش��ت��اك �شبل  ت��وم�����س  ال��دك��ت��ور 

والثقايف  الأكادميي  التعاون  تعزيز 

بن جامعة اآل البيت وجامعة اأوهايو 

واإم��ك��ان��ي��ة ت��وف��ري منح درا���ش��ي��ة يف 

برنامج املاج�شتري لطلبة جامعة اآل 

البيت يف جامعة اأوهايو وخا�شة يف 

املعلومات  تكنولوجيا  تخ�ش�شات 

وتبادل  والرتبية  واللغات  والهند�شة 

وت��ب��ادل  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����ش��اء 

الطرفن  بن  واخل��ربات  املعلومات 

وو����ش���ع اآل���ي���ة ع��م��ل م�����ش��رتك��ة بن 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ي��ل��ت��ق��ي م���ع ك��ب��ري امل�����س��ت�����س��اري��ن يف 

االأمريكية اأ�ه��اي��و  جامعة  ال��د�ل��ي��ةيف  ال�����س��وؤ�ن  مكتب 

م��ذك��رة تفاهم  وت��وق��ي��ع  اجل��ان��ب��ن 

والطلبة  اخل����ربات  ت��ب��ادل  ب��ه��دف 

عمل  وور���س  تدريب  برنامج  وعقد 

بالإ�شافة  التدري�س  هيئة  لأع�شاء 

يف  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج  ت�شميم  اإىل 

للمعلمن  اخلا�شة  الرتبية  جم��ال 

التدري�س  هيئة  ولأع�شاء  واملعلمات 

يف كلية العلوم الرتبوية .

ا�شتقبال  اإمكانية  بحث  مت  كما   

ط��ل��ب��ة م��ن ج��ام��ع��ة اأوه���اي���و خ��ال 

ال��ف�����ش��ل ال�����ش��ي��ف��ي ل��ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة 

اآل  ج��ام��ع��ة  ب��ه  تتميز  مل��ا  ال��ع��رب��ي��ة 

البيت يف هذا املجال ،واإر�شال طلبة 

من جامعة اآل البيت خال الف�شل 

اأوهايو  بجامعة  للدرا�شة  ال�شيفي  

طلبة  بن  م�شرتكة  اأر�شية  واإيجاد 

احلوار  مفاهيم  وتعزيز  اجلامعتن 

وتبادل املعلومات واخلربات.

�شواقفة  ال��دك��ت��ور  وا�شتعر�س 

وعدد  امل�شتقبلية  اجلامعة  خطط 

بان  مبينا  وجن�شياتهم،  طلبتها 

اجلامعة ت�شعى اإىل اإيفاد العديد من 

طلبتها وخا�شة املتميزين منهم اإىل 

اجلامعات العاملية لإكمال درا�شتهم 

العليا للنهو�س باجلامعة.

رئي�س  ن����واب  ال��ل��ق��اء  وح�����ش��ر 

اجلامعة وعميد كلية الأمري احل�شن 

املعلومات  لتكنولوجيا  اهلل  عبد  بن 

للفنون  ال���ع���م���ارة  م��ع��ه��د  وع��م��ي��د 

الإ���ش��ام��ي��ة وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

الرتبوية يف جامعة اآل البيت.

تعزيز التعاون الثقايف والأكادميي 
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مباحثات لزيادة عدد الطلبة املاليزيني يف اآل البيت

بحث 

الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س 

نبيل �شواقفة  يف التا�شع و الع�شرين من ت�شرين اأول مع وفد 

ولية �شباح املاليزية برئا�شة معايل الوزير يف رئا�شة الوزراء داتوك حج 

نا�شر �شاكاران  �شبل تعزيز اآفاق التعاون بن جامعة اآل البيت واجلامعات واملوؤ�ش�شات 

العلمية يف ولية �شباح واإر�شال طلبة من ماليزيا اإىل جامعة اآل البيت للدرا�شة يف تخ�ش�شات 

الدرا�شات الإ�شامية واللغة العربية واإر�شال طلبة خال الف�شل ال�شيفي لدرا�شة اللغة العربية �شمن 

برنامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقن بها وزيادة عدد الطلبة املاليزين يف جامعة اآل البيت.

وا�شتعر�س الدكتور �شواقفة خطط اجلامعة وم�شاريعها امل�شتقبلية والنفتاح مع خمتلف اجلامعات العربية 

والإ�شامية من خال الرتكيز على ر�شالة اجلامعة التي تهدف اىل حتقيق الو�شطية والعتدال واإعداد ال�شخ�شية 

الإ�شامية املت�شلحة بالعلم واملعرفة القادرة على مواجهة حتديات امل�شتقبل مع املحافظة على الأ�شالة والثوابت.

الوزير يف رئا�شة الوزراء داتوك حج نا�شر وقد اأ�شاد من جانبه بالنقلة التعليمية احلديثة التي ت�شهدها اجلامعة، 

موؤكدا اأهمية ا�شتمرار التن�شيق والتعاون ما بن جامعة اآل البيت واجلامعات املاليزية يف ولية �شباح من خال 

تفاهم بن  وتوقيع مذكرة  املجال  بهذا  البيت  اآل  وال�شتفادة من خربات جامعة  والتعليمي  الثقايف  التبادل 

اجلانبن. 

وقام الوفد الذي �شم مدير اإدارة ال�شوؤون الدينية ومدير تنمية التعليم وامل�شاعد مبركز الزكاة 

يف ولية �شباح بجولة �شملت خمتلف مرافق وكليات ومعاهد ومراكز اجلامعة.

وح�شر املباحثات نائبا رئي�س اجلامعة الدكتور جهاد املجايل والدكتور يحيى 

�شديفات.

تعزيز التعاون الثقايف والأكادميي 

خالل زيارة وفد   ولية �سباح �ملاليزية
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�شبل  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ���ال  ومت   

والثقايف  الأك��ادمي��ي  التعاون  تعزيز 

اآل ال��ب��ي��ت واجل��ام��ع��ات  ب��ن ج��ام��ع��ة 

ُعمان  �شلطنة  يف  العلمية  واملوؤ�ش�شات 

يف جم��ال عقد امل��وؤمت��رات وال��ن��دوات 

باإقامة  وامل�����ش��ارك��ة  العلمية  والأي����ام 

العلمية  ال��زي��ارات  وت��ب��ادل  املعار�س 

ا�شتقبال  اإىل  بالإ�شافة  والثقافية،  

مقدما دعما للجامعة بقيمة مائة األف دينار اأردين

ال�شقيقية ُعمان  �شلطنة  �شفارة  باأعمال  القائم  يلتقي  اجلامعة  رئي�س 

الُعمانين  الطلبة  م��ن  ج��دي��د  ع��دد 

ال��ب��ي��ت. اآل  ج��ام��ع��ة  يف   ل��ل��درا���ش��ة 

 واأ�شار الدكتور �شوا قفة اإىل العاقات 

البلدين  ب��ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الأخ���وي���ة 

احلكيمة  القيادة  بف�شل  ال�شقيقن 

�شلطنة  ج��ه��ود  مثمنا  البلدين  لكا 

ُع��م��ان يف دع���م وح����دة ال��درا���ش��ات 

ب��دوره��ا  لتقوم  باجلامعة  الُعمانية 

العلمي وت�شجيع الباحثن على الكتابة 

والتاأليف وعقد املوؤمترات املتخ�ش�شة 

واإبراز الرتاث الُعماين الأ�شيل. مبينًا 

باأن اجلامعة ت�شعى لتوطيد عاقاتها 

�شلطنة  يف  العلمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 

تفاهم  مذكرة  توقيع  واإمكانية  ُعمان 

وجامعه  قابو�س  ال�شلطان  جامعة  مع 

اآل البيت يف جمال التعاون الأكادميي 

والثقايف.

واأ�شاد �شعادة ال�شيد الدر مكي بدور 

الغرا�س  اإع��داد  يف  البيت  اآل  جامعة 

وت�شجيع  امل�شتقبل  جيل  من  الواعدة 

البحث العلمي الر�شن خلدمة ق�شايا 

م�شيدا  والإ���ش��ام��ي��ة  العربية  الأم���ة 

الها�شمية  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ب���دور 

للطلبة  امل��ري��ح��ة  الأج����واء  ت��وف��ري  يف 

اأمام  وتهيئة الأجواء العلمية املنا�شبة 

العامل  اأقطار  خمتلف  من  الدار�شن 

بن  العاقات  تطوير  اأهمية  م��وؤك��دا 

جامعة  يف  الُعمانية  الدرا�شات  مركز 

الدرا�شات  ووح��دة  قابو�س  ال�شلطان 

الُعمانية باجلامعة.

وح�شر اللقاء كل من نواب الرئي�س 

الدكتور جهاد املجايل والدكتور يحيى 

ال��درا���ش��ات  وح���دة  وم��دي��ر  �شديفات 

اجل��ال��ودي  عليان  الدكتور  الُعمانية 

وم�����ش��اع��د رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل�����ش��وؤون 

الطلبة الدكتور خليل حجاج.

�����س���ت���ق���ب���ل رئ��ي�����س 

�لبيت  �آل  ج��ام��ع��ة 

�لأ�ستاذ �لدكتور نبيل 

�سو� قفة يف �ل�ساد�س 

ع�����س��ر م���ن ت�����س��ري��ن 

�لأول �لقائم باأعمال 

�سفارة  �سلطنة ُعمان 

علي  �ل�سيد  ���س��ع��ادة 

بن �سليمان �لدرمكي.

تعزيز التعاون الثقايف والأكادميي 



�� ميالدية  2008 �أول  كانون  هجرية،   1429 �حلجة  ذو   -  55 �لعدد   -  14 �ملجلد 

املفرق تط�ير  �شركة  مدير  يلتقي  اجلامعة  رئي�س 

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  بحث 

الأ�شتاذ الدكتور نبيل �شواقفة مع مدير �شركة تطوير املفرق 

البادية  لتنمية  الها�شمي  ال�شندوق  عام  ومدير  الق�شو�س  رامي  املهند�س 

الأردنية املهند�س عمر الرافعي �شبل تعزيز التعاون مع منطقة امللك احل�شن بن طال 

التنموية يف املفرق يف جمال خدمة املجتمع املحلي وتبادل اخلربات وعقد الدورات التدريبية 

التثقيفية والقيام بامل�شاريع امل�شرتكة.

واأ�شار الدكتور ال�شواقفة اإىل اأهمية التعريف مبنطقة احل�شن التنموية باملفرق واإطاع اأهايل حمافظة 

املفرق على اأهم مزايا هذه املنطقة للتعريف بها واإطاعهم على دورها يف تطوير املنطقة ودورها يف احلد من 

ظاهرة البطالة وت�شغيل العاطلن عن العمل، مبينا بان اجلامعة على اأمت ال�شتعداد لعقد الدورات التدريبية وتقدمي 

ومزاياها  باملنطقة  للتعريف  اللقاءات احلوارية  وعقد  امل�شاريع اجلديدة  والبيئية حول  العلمية  والدرا�شات  اخلربات 

بالإ�شافة اإىل اأهمية  توقيع مذكرة تفاهم بن الطرفن لتفعيل العمل امل�شرتك واإمكانية امل�شاهمة يف امل�شاريع من خال 

وحدة ال�شتثمار املوجودة باجلامعة مبينُا بان اجلامعة با�شرت بالتوجه اإىل فتح تخ�ش�شات جديدة تائم املنطقة التنموية 

وخا�شة تخ�ش�شات )هند�شة تكنولوجيا البناء وتخ�ش�س الهند�شة املدنية وهند�شة ال�شيانة وهند�شة اخلامات(. 

وا�شتعر�س املهند�س الق�شو�س امل�شاريع التنموية التي �شتكون يف املنطقة مبينا بان ال�شركة انتهت من تاأهيل البنية 

التحتية وجذب العديد من امل�شتثمرين ك�شركاء ا�شرتاتيجين لإقامة العديد من امل�شاريع التي �شتعود بالنفع العام 

على املواطنن وخدمة منطقة املفرق مبينًا بان منطقة احل�شن التنموية تهدف اإىل تعزيز القدرة القت�شادية يف 

اململكة وا�شتقطاب ال�شتثمارات واإيجاد بيئة ا�شتثمارية متطورة لاأن�شطة القت�شادية .

املهند�س الرافعي اأ�شار اإىل اأهمية ت�شكيل جلنة م�شرتكة بن اجلامعة وال�شندوق الها�شمي و�شركة 

اآل البيت الريادي يف منطقة  تطوير املفرق وعمل برامج م�شرتكة وال�شتفادة من دور جامعة 

املفرق لتكون نقطة انطاق اإىل املجتمع القريب،ومتابعة اخلطط والربامج الازمة 

لهذه الغاية .

الإداري��ة  لل�شوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�شر 

واملالية الدكتور جهاد املجايل .

تعزيز التعاون الثقايف والأكادميي 
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تعزيز التعاون الثقايف والأكادميي 

البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ى 

امللحق  �شواقفة  نبيل  الدكتور  الأ�شتاذ 

الثقايف الكويتي يف عمان �شعادة الدكتور 

حمد الدعيج.

تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  خال  ومت 

ال���ت���ع���اون الأك����ادمي����ي ب���ن اجل��ام��ع��ة 

واملوؤ�ش�شات العلمية والأكادميية يف دولة 

من  جدد  طلبة  قبول  واإمكانية  الكويت 

البيت  اآل  جامعة  يف  للدرا�شة  الكويت 

واملاج�شتري  البكالوريو�س  مرحلتي  يف 

اجلانبن  ب��ن  تفاهم  م��ذك��رة  وت��وق��ي��ع 

خلدمة الطلبة واملوؤ�ش�شات العلمية.

وب���ن  ال��دك��ت��ور ال�����ش��واق��ف��ة حر�س 

اجلامعات  مع  التوا�شل  على  اجلامعة 

الطلبة  يلقى  حيث  والإ�شامية  العربية 

كافة  لهم  وتقدم  والهتمام  العناية  كل 

الت�شهيات لإكمال درا�شتهم اجلامعية.

الطلبة  مع  اجلامعة  رئي�س  والتقى 

�شعادة امللحق الثقايف الك�يتي يزور اجلامعة

حيث  باجلامعة  ال��دار���ش��ن  الكويتين 

والعطاء  العمل  املزيد من  لبذل  دعاهم 

وك�����ش��ب امل���ع���ارف ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ي�����ش��ارك��وا 

اآرائ��ه��م  اإىل  وا�شتمع  اأم��ت��ه��م،  بنه�شة 

بان  م��وؤك��دا  العلمية،  م�شريتهم  ح��ول 

اجلامعة ت�شعى لانفتاح على اجلامعات 

بن  التمازج  واإثراء  العلمية  واملوؤ�ش�شات 

خمتلف اجلن�شيات.

وح�شر اللقاء الدكتور جهاد املجايل 

واملالية  الإداري��ة  لل�شوؤون  الرئي�س  نائب 

الرئي�س  نائب  �شديفات  يحيى  والدكتور 

والدكتور  الإن�شانية  الكليات  ل�����ش��وؤون 

لل�شوؤون  الرئي�س  م�شاعد  حجاج  خليل 

الطابية.

مدير مركز �لدر��سات �لُعمانية

 يف جامعة �ل�سلطان قابو�س يزور �جلامعة

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  التقى 

الدكتور نبيل �شواقفة الدكتور حم�شن 

حمود الكندي مدير مركز الدرا�شات 

الُعمانية يف جامعة ال�شلطان قابو�س .

ومت خال اللقاء بحث �شبل تعزيز 

التعاون بن جامعة اآل البيت وجامعة 

الدرا�شات  ومركز  قابو�س  ال�شلطان 

ال��ُع��م��ان��ي��ة يف جم���ال ت��ب��ادل اأع�����ش��اء 

العلمية  واخل����ربات  التدري�س  هيئة 

واملخطوطات والكتب وتبادل املعلومات 

وال�شتفادة من خربة جامعة اآل البيت 

بن  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع  واإمكانية 

اجلانبن  يف جمال اإجراء الدرا�شات 

والبحوث.

وبن الدكتور �شواقفة باأن اجلامعة 

التعاون مع خمتلف  اإىل تعزيز  ت�شعى 

امل��وؤ���ش�����ش��ات واجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة 

والإ�شامية والعاملية .

واأ�شاد الدكتور الكندي بجامعة اآل 

البيت وال�شتفادة من جتاربها الرائدة 

يف جمال الدرا�شات والأبحاث واإقامة 

املراكز املتخ�ش�شة .

وح�شر اللقاء نائب رئي�س اجلامعة 

الدكتور يحيى �شديفات ومدير وحدة 

عليان  الدكتور  الُعمانية  الدرا�شات 

اجل����ال����ودي وق����د ن��ظ��م��ت اجل��ام��ع��ة 

امل��راك��ز  خمتلف  يف  ج��ول��ة  لل�شيف 

والأبحاث يف اجلامعة الأردنية ومركز 

الها�شمي  الأردين  امل��ل��ك��ي  ال��ت��وث��ي��ق 

واأمانة عمان.  
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العلمي  البحث  م�شاريع  بدعم  وتقوم 

املحلي  املجتمع  خل��دم��ة  وت��ط��وي��ره��ا 

واجلامعة .

ال�شندوق  باأن  قعوار  رنا  واأ�شارت 

يف  العلمية  املوؤ�ش�شات  ب��دع��م  ي��ق��وم 

رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ت��ق��ى 

ل�شوؤون  البيت  اآل  جامعة 

الكليات الإن�شانية الدكتور 

يحيى �شديفات يف التا�شع 

ت�شرين  م��ن  وال��ع�����ش��ري��ن 

اإ�شام  موقع  مدير  الول 

عماد  الدكتور  لي��ن  اون 

ح�شن يف جمهورية م�شر 

العربية  .

ال��ل��ق��اء  خ�����ال  ومت 

اأ�شام اون لين والتي مبوجبها يتم ن�شر  التفاهم املوقعة بن اجلامعة وموقع  تفعيل مذكرة 

اأبحاث واإ�شدارات وموؤمترات اجلامعة على املوقع.

واأ�شار الدكتور �شديفات اإىل حر�س اجلامعة على التعامل مع املوؤ�ش�شات العلمية والهتمام 

املهتمن  وتعريف  املتخ�ش�شة  العلمية  والندوات  املوؤمترات  واإقامة  والن�شر  العلمي  بالبحث 

يف  العلمية  امل�شرية  لإث��راء  .وذلك  ذلك  على  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  وت�شجيع  بها  والباحثن 

الوطن العربي والإ�شامي .

واأعرب الدكتور عماد عن اعتزازه بالتعامل مع جامعة اآل البيت واإثراء املوقع مبا تنتجه 

اجلامعة مبينًا اأن هذا الإنتاج �شيكون باللغة العربية والجنليزية والفرن�شية وهو موقع عاملي 

م�شيدًا بالتوعية املتميزة للبحث العلمي باجلامعة .

نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤ�ن الكليات العلمية الدكتور ها�سم امل�ساعيد

  يلتقي مدير �سند�ق ال�سرق االأ��سط للعلوم

بحث نائب  رئي�س اجلامعة ل�شوؤون 

ها�شم  ال��دك��ت��ور  العلمية  ال��ك��ل��ي��ات 

ال�شرق  ���ش��ن��دوق  وم��دي��ر  امل�شاعيد 

الأو�شط للعلوم رنا قعوار �شبل تعزيز 

امل�شاريع  دع��م  جم���الت  يف  ال��ت��ع��اون 

والندوات  املوؤمترات  واإقامة  البحثية 

ق��اع��دة  واإن�����ش��اء  والبحثية  العلمية 

اأ�ش�س  على  مبنية  وا�شحة  معلومات 

من  ع�شر  ال��راب��ع  يف  وذل���ك  علمية 

ت�شرين الأول.

وب����ن ال���دك���ت���ور امل�����ش��اع��ي��د ب���اأن 

من  العديد  اأن�شاء  ب�شدد  اجلامعة 

باجلامعة  والبحثية  العلمية  املراكز 

ال�����ش��رق الأو����ش���ط م���ن خ���ال دع��م 

امل�شاريع البحثية و العلمية.

�شامي  ال��دك��ت��ور  ال��ل��ق��اء  وح��ظ��ر 

حممود م�شت�شار ال�شندوق و الدكتور 

حممود كناكري عميد البحث العلمي 

ن����ائ����ب   

رئ���ي�������س 

اجل��ام��ع��ة 

ل�������س���وؤ�ن 

ال��ك��ل��ي��ات 

االإن�سانية 

ي���ل���ت���ق���ي 

م������دي������ر 

م������وق������ع 

اإ������س�����الم 

الين  ا�ن 

تعزيز التعاون الثقايف والأكادميي 
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اآل  جامعة  رئي�س  نائب  التقى 

العلمية   الكليات  ل�شوؤون  البيت 

ال��دك��ت��ور ه��ا���ش��م امل�����ش��اع��ي��د يف 

الثاين  ت�شرين  من  ع�شر  الثامن 

مدير  هارتون  هايك  الربوفي�شور 

مر�شد بيوركان يف جامعة يرفان 

يف اأرمينيا.

�شبل  بحث  اللقاء  خ��ال  ومت 

توقيع  خ��ال  من  التعاون  تعزيز 

ات��ف��اق��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي بن 

جامعة اآل البيت وجامعة يرفان يف 

م�شرتكة  ببحوث  والقيام  اأرمينيا 

ب��ن ال��ط��رف��ن والإ����ش���راف على 

يف  والدكتوراه  املاج�شتري  ر�شائل 

علوم الفلك والف�شاء وكذلك تبادل 

الطرفن  ب��ن  العلمية  ال���زي���ارات 

درا�شتهم  لإك��م��ال  طلبة  واإر���ش��ال 

والف�شاء  الفلك  جم��ال  يف  العليا  

بن  تفاهم  مذكرة  توقيع  واإمكانية 

اجلانبن م�شتقبًا.

الرئي�س  ن��ائ��ب  اللقاء  وح�شر   

الدكتور  الإن�شانية  الكليات  ل�شوؤون 

يحيى �شديفات وعميد معهد الفلك 

والف�شاء  الدكتور حنا �شابات.

مدير مر�شد بي�ركان يف جامعة يرفان يف اأرمينيا يزور اأجلامعه

تعزيز التعاون الثقايف والأكادميي 

عامل اآثار من جامعة �سالونيك يف اليونان يز�ر اجلامعة

اآل  جامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  التقى 

العلمية  ال��ك��ل��ي��ات  ل�����ش��وؤون  ال��ب��ي��ت 

ال��دك��ت��ور ه��ا���ش��م امل�����ش��اع��ي��د ع��امل 

الآثار ال�شيد ميخائيل لريندزاكي�س 

ل�شكاري�س من جامعة �شالونيك يف 

الفار  اأم��ل  ال�شيدة  ترافقه  اليونان 

من دائرة العاقات العامة يف وزارة 

يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

الأردن.

�شبل  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ���ال  ومت 

التعاون يف خمتلف املجالت  تعزيز 

والأكادميية بن اجلامعتن  العلمية 

يف جمال عقد املوؤمترات والندوات 

وامل���ح���ا����ش���رات ال��ع��ل��م��ي��ة وت��ب��ادل 

التدري�س  هيئة  واأع�شاء  اخل��ربات 

والطلبة.

حر�س  امل�شاعيد  الدكتور  وب��ن 

التوا�شل  ج�شور  مد  على  اجلامعة 

خمتلف  يف  املوؤ�ش�شات  مع  والتعاون 

دول العامل. وتقوم اجلامعة لإن�شاء 

متحف ميثل منطقة املفرق ومنطقة 

ال���رتاث  ع��ل��ى  للمحافظة  ال��ب��ادي��ة 

والت�شويق به حمليًا وعامليًا.

وقام الوفد ال�شيف يرافقه مدير 

متحف �شمرقند الدكتور �شيف اهلل 

عبيدات بزيارة اإىل الأماكن الأثرية 

يف حمافظة املفرق.
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توقيع  البيت  اآل  جامعة  يف  مت 

تعاون بن اجلامعة وجامعة  مذكرة 

غرناطة يف ا�شبانيا

اآل  جامعة  رئي�س  املذكرة  ووق��ع 

البيت الأ�شتاذ الدكتور نبيل �شواقفة 

الدكتور  غ��رن��اط��ة  جامعة  ورئ��ي�����س 

فران�شي�شكو جونزاليز لوديرو.

ت�شجيع  اإىل  امل��ذك��رة  وت��ه��دف 

املعرفة  يف  للتقدم  املتبادل  التعاون 

والتطور العلمي ولتوثيق عرى التعاون 

اأع�����ش��اء هيئة  الأك���ادمي���ي، وت��ب��ادل 

لربامج  والتبادل  والطلبة  التدري�س 

العليا  وال���درا����ش���ات  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

وتقدمي منح درا�شية، وا�شتقبال طلبة 

يف  وامل�شاهمة  العربية،  اللغة  لتعلم 

التعليمية  امل��واد  تبادل  علمية  ت�شهيل 

وت�شجيع  والتدري�س،  البحث  لأغرا�س 

امل�شرتكة  الأب��ح��اث  م�شاريع  مت��وي��ل 

لأع�شاء هيئة التدري�س وت�شهيل ن�شر 

البحثية يف جمات  املخرجات  هذه 

اجلامعتن.

واأك����د ال��دك��ت��ور ���ش��واق��ف��ة دع��م 

البحث العلمي ون�شر الأبحاث لتكون 

يف م��ت��ن��اول ال��ب��اح��ث��ن وال��دار���ش��ن 

خربات  من  ال�شتفادة  وا�شتمرارية 

وجت�����ارب اجل��ام��ع��ت��ن مب���ا ي��خ��دم 

امل�شرية التعليمية يف املجالت كافة.

يف  �ل��ب��ي��ت  �آل  ج��ام��ع��ة  يف  مت 

�ل��ث��ال��ث م��ن ت�����س��ري��ن �ل��ث��اين 

ت���وق���ي���ع �ت���ف���اق���ي���ة ت���ع���اون 

ب����ن �جل����ام����ع����ة وج���ام���ع���ة 

�ملاليزية �لإ�سالمية  �لعلوم 

ووقع �لتفاقية رئي�س جامعة 

�آل �لبيت �لأ�ستاذ �لدكتور نبيل 

�سو�قفة ورئي�س جامعة �لعلوم 

�لدكتور  �ملاليزية  �لإ�سالمية 

ح�سن. ح���اج  �ل�����س��ك��ور  ع��ب��د 

توثيق  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 

ال���ع���اق���ات وال���ت���ب���ادل ال��ع��ل��م��ي بن 

ال���ط���رف���ن. وت�����ش��م��ن��ت الت��ف��اق��ي��ة 

مرتبطة  دائ���م���ة  ع���اق���ات  ت��ر���ش��ي��خ 

والبحوث  والأ�شاتذة  الطلبة  بتبادل 

على  امل�شرتك  والإ���ش��راف  العلمية، 

طلبة  وا�شتقطاب  العلمية،  الر�شائل 

اللغة  لدرا�شة  الإ�شامية  العلوم  من 

ال��ع��رب��ي��ة  م��ق��اب��ل اب��ت��ع��اث ع���دد من 

الطلبة ل�شتكمال درا�شة الدكتوراه يف 

�سملت تبادل �لطلبة بن �جلامعتن 

اتفاقية تعاون بني جامعة اآل البيت وجامعة العل�م االإ�شالمية املاليزية 

التخ�ش�شات العلمية.

الوفد  مع  �شواقفة  الدكتور  وبحث 

التعاون  اآف���اق  تعزيز  �شبل  املاليزي 

العلمي امل�شرتك مع اجلامعات املاليزية 

امل�شتقبلية،  الت�شارك  جمالت  واأب��رز 

من  ال���ش��ت��ف��ادة  ا�شتمرارية  م��وؤك��دًا 

خربات وجتارب اجلامعتن مبا يخدم 

امل�شرية التعليمية يف املجالت كافة.

رغبة  الدكتور ح�شن عن  واأع��رب 

جامعة العلوم الإ�شامية يف اإر�شال 25 

طالبا وطالبة لدرا�شة اللغة العربية يف 

جامعة اآل البيت اأثناء ال�شيف املقبل، 

لثنن من  العلوم  وعن حاجة جامعة 

املدر�شن على �شبيل الإعارة.

وق����دم ال��دك��ت��ور ح�����ش��ن اإي��ج��ازا 

واأه��داف اجلامعة  ن�شاأة  مف�شًا عن 

امل��ت��وف��رة  والتخ�ش�شات  امل��ال��ي��زي��ة 

خمتلف  مع  املوقعة  والتفاقيات  بها 

اجلامعات العاملية.

 وح�شر توقيع التفاقية نائب رئي�س 

الإن�شانية  الكليات  ل�شوؤون  اجلامعة 

كلية  وعميد  �شديفات  يحيى  الدكتور 

الدرا�شات الفقهية والقانونية الدكتور 

حممد الزغول.  

اتفاقيات

اتفاقية تعاون بني اجلامعة وجامعة غرناطة يف ا�شبانيا
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واأ�شاف خال ندوة األقاها بدعوة 

اآل  بيت احلكمة يف جامعة  من معهد 

الثاين  ت�شرين  من  التا�شع  يف  البيت 

حول الأمن ال�شامل، اأن الأردن ميتاز 

عن غريه من الدول بالتفاعل اليجابي 

بن الراعي والرعية مما يوفر ال�شعور 

الأمن  لتحقيق  ال�شروري  بالطمئنان 

الأم���ن  م��ف��ه��وم  اأن  مبينا  ال�����ش��ام��ل. 

اأربعة  اإىل  يرتكز  الأردن  يف  ال�شامل 

حماور اأ�شا�شية تتمثل يف نظام احلكم 

اجل��وان��ب،  امل��ت��ع��ددة  ال�شرعية  ذي 

وال��ن��ظ��ام الج��ت��م��اع��ي امل��ت��م��ا���ش��ك، 

امل�شلحة  ال��ق��وات  وجهود  والد�شتور، 

والأجهزة الأمنية .

 واأ�شار اإىل اأن العاقات التفاعلية 

ال���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا ج���ال���ة امل���ل���ك عبد 

خال  م��ن  احل�شن  اب��ن  ال��ث��اين  اهلل 

زياراته امليدانية للمواطنن يف اأماكن 

احتياجاتهم  على  للتعرف  تواجدهم 

ومطالبهم ت�شيع الطماأنينة يف نفو�شهم 

دولة الدكت�ر العني  فايز الطراونة : �شيا�شة االأردن احلكيمة يف 

الداخل واخلارج مكنته من جتاوز التحديات

�لعالقات  يف  �لأردن  ��ستثمار  �أن  �لطر�ونة  فايز  �لدكتور  �لعن  �لأ�سبق  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أك��د 

م�سري�  ط��وي��ل،  �أم���د  منذ  ��ستهدفته  لتهديد�ت  مو�جهته  دون  ح��ال  و�لإقليمية  �ل��دول��ي��ة 

�إىل  كافة  �ل���دول  دع��ت  �مللك  جاللة  يقودها  �لتي  �لأردن��ي��ة  �لدبلوما�سية  �حل��رك��ة  �أن  �إىل 

�ملتعددة. �لأزم��ات  عليها  تتهاوى  منطقة  يف  وو�سطية  �عتد�ل  دول��ة  باعتباره  �إليه  �لإ�سغاء 

و تن�شهر يف بوتقة الأمن الذي تتطلبه 

النف�س الب�شرية.

وت��ط��رق ال��دك��ت��ور ال��ط��راون��ه اإىل 

مع  التعامل  يف  الأردنية  الدولة  قدرة 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ف��ردات 

وبعيدة  ق�شرية  ف��رتات  �شمن  كافة 

الداخلي  الأم���ن  اأن  معتربا  الأم����د، 

للوطن متما�شك ولن تطاله التاأثريات 

اخلارجية ب�شبب متيز الوحدة الوطنية 

بن  العدالة  يراعي  ال��ذي  والد�شتور 

فئات املجتمع اإىل جانب قوة الأجهزة 

الأمنية والنظام الجتماعي.

الأفكار  تكامل  اإىل �شرورة  واأ�شار 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  والتوجهات 

اإط��ار  يف  وان�شهارها  كافة  املتباينة 

امل�شلحة العليا للدولة الأردنية، مبينا 

اجتماعيا  الداخلي  الأم��ن  حتقيق  اأن 

بها  ع�شفت  منطقة  يف  واقت�شاديا 

الأزم��ات زاد من ن�شبة اجناز الأردن 

دعا  مما  ال�شامل  بالأمن  يتعلق  فيما 

لتكون  معها  للتعامل  العظمى  ال��دول 

�شريكا ا�شرتاتيجيا ل�شنع ال�شام يف 

املنطقة. 

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  وت��ط��رق 

حالة  اإىل  ���ش��واق��ف��ة  ن��ب��ي��ل  ال��دك��ت��ور 

الأردن  بها  يتمتع  ال��ذي  ال�شتقرار 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  بقيادة 

و���ش��ه��ره ال�����دوؤوب ع��ل��ى ت��وف��ري �شبل 

العي�س الكرمي لأبناء �شعبه من خال 

م���ا ن�����ش��اه��ده م���ن اجن�����ازات ك��ب��رية 

يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت الج��ت��م��اع��ي��ة 

والقت�شادية والتي من �شاأنها اأن تعود 

بالفائدة على املواطنن.

املفرق  حم��اف��ظ  ال��ن��دوة  وح�شر 

رئي�س  ون���واب  زري��ق��ات  زي��د  الدكتور 

احلكمة  بيت  معهد  وعميد  اجلامعة 

ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال�����ش��رع��ة وع����دد من 

اجلامعة  وطلبة  التدري�شية  ال��ك��وادر 

الر�شمية  الفعاليات  من  وا�شع  وح�شد 

وال�شعبية يف املحافظة.

ندوات وور�س عمل وحما�رضات

خالل حما�سرة باجلامعة
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خالل ندوة يف �جلامعة حول تد�عيات �لأزمة �ملالية �لعاملية

احلاليقة: االأردن �شي�شتفيد من ع�دة االأم�ال اإىل املنطقة 

و�شي�شهد انخفا�شا يف االأ�شعار
رع���ى رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 

التا�شع  يف  ���ش��واق��ف��ة  نبيل  ال��دك��ت��ور 

بعنوان  ن��دوة  الأول  ت�شرين  من  ع�شر 

العاملية  امل��ال��ي��ة  الأزم����ة  )ت��داع��ي��ات 

نظمها  والتي   ) و�شيا�شيًا  اقت�شاديًا 

معهد بيت احلكمة باجلامعة وحتدث 

ال����وزراء  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  فيها ك��ل م��ن 

ال���دك���ت���ور حممد  م���ع���ايل  الأ����ش���ب���ق 

احل��اي��ق��ة والأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور وليد 

ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  احل��ي  عبد 

جمع  وح�شرها  البيت،  اآل  بجامعة 

غفري من الطلبة والقطاعات التجارية 

وال�شناعية يف حمافظة املفرق. 

وقال الدكتور احلايقة اإن الأردن 

اإىل  الأم�����وال  ع���ودة  م��ن  �شي�شتفيد 

انخفا�شا  الأ�شعار  و�شت�شهد  املنطقة 

ملمو�شًا يف القريب العاجل، ول خوف 

اإثر  الأردن  يف  امل�شريف  القطاع  على 

اأن  مو�شحا  احلالية  العاملية  الأزم���ة 

حدث  م��ا  ي��رب��ط  اأن  ي��ح��اول  البع�س 

بالزلزال املايل الذي ح�شل وتوظيف 

الأم�����وال ك��ت��وظ��ي��ف وه��م��ي ف��ق��ط يف 

البور�شات العاملية.

اأن  اإىل  احلايقة  الدكتور  واأ�شار 

ول  كبرية  اأم���وال  خ�شروا  املواطنن 

اأزمة  من  ما ح�شل  بن  يوجد عاقة 

البور�شات  ه��ذه  وب��ن  عاملية  مالية 

العاملي  النظام  �شياغة  اأهمية  موؤكدا 

لن ما يح�شل يوؤثر على العامل كله مع 

التفاوتات ال�شلبية واملنافع اليجابية، 

الكبري  باحلدث  املالية  الأزمة  وا�شفا 

اأموال طائلة  واخلطري، حيث مت �شخ 

ت�شل  والتاأمن  امل�شريف  اجلهاز  يف 

اإىل )700( مليار وكفالت و�شمانات 

مو�شحا  تريليون   )2( تقدر  للودائع 

اأن انهيار البور�شة لي�س نهاية النظام 

الراأ�شمايل.

ما  اإن  احلايقة  الدكتور  واأ�شاف 

اقرت�شت  الأمريكية  البنوك  اأن  ح�شل 

اأموال كبرية والأمر الآخر اإن القت�شاد 

 Credit Card الأمريكي يعتمد على بطاقة

وي�شحب امل�شتفيد من دخله امل�شتقبلي ثم 

يدفع 10 باملئة للبنك اإ�شافة اإىل النمط 

ال�شتهاكي الكبري.

اأن  اإىل  احلايقة  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��ار 

امل�شتثمرين لهم اأ�شهم يف هذه ال�شركات 

ي�شل  قد  الواحد  ال�شهم  وان  والبنوك 

فقط  �شنتا   20 اليوم  دولرا   150 اإىل 

اأكرب  اأن  مو�شحًا  كبرية  خ�شارة  ولهذا 

ال�شينين  م��ن  العقار  يف  امل�شتثمرين 

بحيث  والأمريكيون  اخلليجيون  يليهم 

توجد هناك ودائع يف البنوك الأمريكية 

اأن  مو�شحًا  اخلليج  دول  من  ملواطنن 

 2.5-1.5 ب��وج��ود  ت��ق��دي��رات  ه��ن��اك 

 90 منها  عربية  ا�شتثمارات  تريليون 

اأحلقت  التي  واخل�شارة  خليجية  باملئة 

اأكرث من 50 باملئة.

واأ����ش���اف ال��دك��ت��ور احل��اي��ق��ة اإن 

الإدارة  هي  الأزم��ة  يف  الأك��رب  اخلا�شر 

مب�شداقيتها  اأ���ش��رت  التي  الأمريكية 

ت�شرر  اخلليج  اأن  مو�شحًا  و�شمعتها 

ب�شقيه ال�شلبي واليجابي. 

اآثار  اإىل  احلايقة  الدكتور  وتطرق 

موؤكدًا  الأردين  القت�شاد  على  الأزم��ة 

بهذه  ت��اأث��را  ال��دول  اق��ل  من  الأردن  اأن 

الأزمة وهناك موجودات تقدر ب� )17( 

مليار دينار م�شيدًا بالدور املبذول من 

موؤ�ش�شة �شمان الودائع.

احلكمة  بيت  معهد  عميد  وق��ال 

يف اجلامعة الدكتور علي ال�شرعة اإن 

درا�شات  اإيجاد  على  �شيعمل  املعهد 

�شيا�شية واقت�شادية ذات طابع علمي 

والإقليمية  املحلية  الق�شايا  لكافة 

والدولية وو�شعها اأمام �شانعي القرار 

يف هذه املجالت.

من  احلي  عبد  وليد  الدكتور  اأما 

معهد بيت احلكمة يف جامعة اآل البيت 

الأزم��ة  تداعيات  جانبه  من  فاأو�شح 

تراجع  منها  ال���دويل  امل�شتوى  على 

م��وؤ���ش��رات امل�����ش��اع��دات اخل��ارج��ي��ة 

وال���ش��ت��ث��م��ارات وال��ق��رو���س ل��ل��دول 

الإقليمية  النزعة  وتنامي  الفقرية 

املتو�شط  امل���دى  ع��ل��ى  الق��ت�����ش��ادي��ة 

واحتمال  النفط  على  الطلب  وتراجع 

اآثار  اإىل  �شيوؤدي  مما  اأ�شعاره  تراجع 

�شلبية على بع�س دول النفط.

اإىل  ال��دك��ت��ور عبد احل��ي  واأ���ش��ار 

املنظمات  دور  من  �شتغري  الأزم��ة  اأن 

مدى  يف  ل�شيما  الدولية  القت�شادية 

وال��ت��وج��ه��ات  ال���ق���رارات  يف  تدخلها 

وتنامي  ال���دول  لبع�س  ال�شتثمارية 

منوذج اجلذب ال�شيني وتراجع مدة 

احلروب الدولية.

ندوات وور�س عمل وحما�رضات
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ندوات وور�س عمل وحما�رضات

واأ�����ش����اف خ����ال رع��اي��ت��ه ن���دوة 

الأمريكية  الن��ت��خ��اب��ات  نتائج  ح��ول 

والتي  الثاين  ت�شرين  من  الثاثن  يف 

بيت احلكمة يف جامعة  معهد  نظمها 

ال�شفارة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال��ب��ي��ت  اآل 

للجامعات  اأن  ع��م��ان  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 

دور كبري يف اإقامة مثل هذه اللقاءات 

واأ���ش��ح��اب  الطلبة  ب��ن  واحل�����وارات 

الأخ���رية  ال��ت��ط��ورات  ل�شرح  العاقة 

خالل ندوة حول نتائج �لنتخابات �لأمريكية يف �آل �لبيت

االأمريكي  الرئي�س  وق�ف  ا�شتمرار  ي�ؤكدون  االأمريكي�ن  امل�شارك�ن 

وال�شيا�شية االقت�شادية  للربامج  ودعمه  االأردن  جانب  اإىل  اوباما 

�أك����د 

رئ������ي�������������س 

�لبيت  �آل  جامعة 

�سو�قفة  نبيل  �لدكتور 

�لطلبة  ت��ع��ري��ف  �أه��م��ي��ة 

ب��امل�����س��ت��ج��د�ت �ل��ع��امل��ي��ة من 

جميع  على  �طالعهم  خ��الل 

وبخا�سة  �لأحد�ث  جمريات 

�لن��ت��خ��اب��ات �لأم��ري��ك��ي��ة 

من  �ل���س��ت��ف��ادة   لغايات 

ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د.

اأوباما  باراك  فوز  عن  اأ�شفرت  والتي 

برئا�شة الوليات املتحدة.

واأ�شار الدكتور ال�شواقفة اإىل جهود 

املعظم  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة 

نحو موا�شلة التن�شيق والتعاون ما بن 

العاقات  لتعزيز  العامل  الأردن ودول 

لهذه  تطور  من  ن�شاهده  وما  املتينة.  

وال��ولي��ات  الأردن  ب��ن  م��ا  ال��ع��اق��ة 

املتحدة لهو اإ�شارة وا�شحة نحو جناح 

ال�شيا�شة الأردنية اخلارجية مبا يعود 

الأردين  الق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة 

و�شعوب العامل .

الأمريكي  الثقايف  امللحق  �شعادة 

من  اأ���ش��ارت  ر�شاميمانانا   جنيفر 

جانبها اإىل انه لأول مرة منذ 50 عامًا 

يتم انتخاب رئي�س من جمل�س ال�شيوخ 

بلغت  بحيث  اق����رتاع  ن�شبة  اأع��ل��ى  و 

لهذه  بامل�شاركة  الأكرث  ال�شباب  ن�شبة 

الرئا�شة  اأن  مو�شحة   ، النتخابات 

الأزمة  معاجلة  حول  ترتكز  اجلديدة 

اأمريكيا  اجتاحت  التي  القت�شادية 

الإج���راءات  و�شع  خ��ال  من  والعامل 

الح���رتازي���ة  ال��ازم��ة مل��واج��ه��ة تلك 

اوب��ام��ا  اهتمام  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأزم���ة 

بالفئة الفقرية والتي اختارت باأن يكون 

الأ�شا�شية  ق�شاياهم  ملتابعة  رئي�شا 

وحت�����ش��ن اأو���ش��اع��ه��م الج��ت��م��اع��ي��ة 

والقت�شادية .

والإعامي  الثقايف  امل�شت�شار  اأما 

الأمريكي فيليب فراين  ا�شتعر�س من 

يف  اجلديد  الرئي�س  توجهات  جانبه 

�شعيه  خال  من  اخلارجية  ال�شيا�شة 

العراق  م��ن  ان�شحابه  نحو  ال����دوؤوب 

التفاقية  ع��ل��ى  امل��ب��دئ��ي��ة  وم��واف��ق��ت��ه 

من  واأمريكيا  العراق  بن  ما  الأمنية 

خال حتديد موعد لن�شحاب القوات 

 2011 عام  يف  العراق  من  الأمريكية 

اإ�شافة اإىل جهوده باإمكانية التفاو�س 

وج��ود م�شلحة  تبن  ح��ال  اإي���ران  مع 

تكثيف  وا���ش��ت��م��راري��ة  ل��ل��ع��امل  ع��ل��ي��ا 

ال�شرق  ال�شام يف  العمل نحو حتقيق 

الأو�شط وحث جميع الإطراف املعنية 

على موا�شلة التفاو�س، م�شريًا اإىل اأن 

ال�شعب الأمريكي اختار الرئي�س بناءًا 

على اأ�ش�س وا�شحة متينة على مواقفه 

امل�شبقة اجتاه معاجلة الق�شايا الداخلية 

وخ�شو�شًا القت�شادية منها  .

ح���وار  دار  ال����ن����دوة  ن��ه��اي��ة  ويف 

اجلامعة  وطلبة  امل�شاركن  بن  مو�شع 

ال�شيا�شية  النواحي  خمتلف  �شملت 

والنتخابات  والثقافية  والقت�شادية 

المريكية
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الُعمانية  الدرا�شات  وحدة  نظمت 

الأول  كانون  من  الثاين  يف  باجلامعة 

ندوة حول العاقات الأردنية الُعمانية 

اح��ت��ف��اء مب��ن��ا���ش��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 

عن  م��ن��دوب��ًا  رع��اه��ا  ُع��م��ان  ل�شلطنة 

رئي�س اجلامعة نائبه لل�شوؤون الكليات 

ال�شديفات  يحيى  الدكتور  الإن�شانية 

التاأ�شي�شية  اللجنة  رئي�س  وبح�شور 

ملدينة احل�شن العلمية معايل الدكتور 

يف  الرئي�س  ون��واب  الطوبا�شي  ع��ادل 

ال�شديفات  الدكتور  واألقى  اجلامعة 

بن  العاقات  بعمق  فيها  اأ�شاد  كلمة 

قيادة  جهود  بف�شل  وُع��م��ان  الأردن 

مظاهر  يتجلى  وال��ت��ي  ال��ب��ل��دي��ن    

ال�شيا�شية  املجالت  �شتى  يف  متيزها 

القت�شادية وغريها .

اإىل  ال�شديفات  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��ار 

يعد  ال�شعبن  الأخوية بن  العاقة  ان 

منوذجًا يحتذي للعاقات العربية من 

خال م�شاهمة الأردن بدعم م�شاريع 

اأردن��ي��ة  ب��خ��ربات  ورف��ده��ا  ال�شلطنة 

يف  النه�شة  يف  كبري  ب�شكل  اأ�شهمت 

املجالت كافة.

الدرا�شات  وحدة  مدير  األقى  كما 

اجل��ال��ودي  عليان  الدكتور  الُعمانية 

امل�شتمر  التعاون  فيها  ا�شتعر�س  كلمة 

مثل  لإقامة  والوحدة  ما بن اجلامعة 

هذه الدرا�شات املتخ�ش�شة من خال 

تقدمي اأوراق العمل على كافة ال�شعد 

واملجالت.

ال�����ش��ف��ارة  يف  الأول  امل�����ش��ت�����ش��ار 

الُعمانية علي الدرمكي اأكد من جانبه 

ال�شقيقن  البلدين  يف  ال��ت��ع��اون  ان 

قائم يف جميع املجالت فهناك جلنة 

دوري��ًا  جتتمع  البلدين  ب��ن  م�شرتكة 

وب��روت��وك��ولت  الت��ف��اق��ي��ات  لتفعيل 

امل���ج���الت  ال���ق���ائ���م���ة يف  ال���ت���ع���اون 

ال�شحية  ال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

التجارية والزراعية والبحثية وغريها 

التي �شاهمت يف حتقيق  من جمالت 

البلدين  ب��ن  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 

ال�شقيقن . 

ب��ي��ت  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س   

ال�شتثمار الدكتور ها�شم ال�شباغ اأكد 

الأردنية  من من  جانبه ان اخلربات 

الأ�شقاء  الف�شل يف م�شاعدة  لها  كان 

مايل  �شوق  اأول  تاأ�شي�س  يف  الُعمانين 

يف ال�شلطنة والتي �شاهمت يف انتعا�س 

ال��ب��ل��د ا���ش��ت��ث��م��اري��ًا واق��ت�����ش��ادي��ًا يف 

املجالت كافة ، مو�شحًا ان هناك بيئة 

ا�شتثمارية ناجحة من �شاأنها ان حتقق 

الفائدة القت�شادية بن البلدين .

وق����دم ���ش��ف��ي��ان ح��ري��ز م��ن كلية 

القت�شاد يف اجلامعة ورقة العمل حول 

العاقات الأردنية الُعمانية يف املجال 

حجم  ان  اىل  فيها  اأ�شار  القت�شادي 

ال�شادر  املبا�شر  الُعماين  ال�شتثمار 

ل����اأردن م��ق��ب��ول م��ق��ارن��ة م��ع ال���دول 

ال�شتثمارات  بلغت  حيث   ، الأخ���رى 

العام  لأردن  يف  امل��ب��ا���ش��رة  العربية 

3260 مليون دولر ، مو�شحًا  املا�شي 

ان ُعمان جاءت باملرتبة قبل الأخرية 

من )16( دولة عربية .

ال�شتثمار  ح��ج��م  اإن  واأ����ش���اف  

ُعمان  اإىل  ال�شادر  املبا�شر  الأردين 

التي �شكلت )5(  58 مليون دولر  بلغ 

الُعمانية  ال�شتثمارات  حجم  اإ�شعاف 

حجم  اأن  م��ب��ي��ن��ًا  ل�����اأردن  ال������واردة 

 180 ُعمان  اىل  الأردنية  ال�شادرات 

اإج��م��ايل  ك��ان  باملقابل  دولر  مليون 

ُعمان اىل  التي �شدرتها  ال�شلع  حجم 

الأردن تزيد عن 226 مليون دولر.

اللجنة  رئي�س  الندوة  يف  و�شارك 

العلمية  احل�شن  ملدينة  التاأ�شي�شية 

جامعة  ورئي�س   ، الطوي�شي  ع��ادل  د. 

احل�����ش��ن ب���ن ط���ال ال��دك��ت��ور علي 

من  دي��ة  اأب��و  �شعد  والدكتور  الهروط 

اجل��ام��ع��ة الأردن���ي���ة ، ال��دك��ت��ور عطا 

زهرة من جامعة الريموك ، والدكتور 

 ، الزيتونة  الناجي من جامعة  حممد 

ورئي�س املركز الوطني للطب ال�شرعي 

وم�شاعد  احل��دي��دي  م��وؤم��ن  ال��دك��ت��ور 

رئي�س جامعة اآل البيت ل�شوؤون الطلبة 

عبد  والدكتور  حجاج  خليل  الدكتور 

فواز عبد  والدكتور  الفاعوري  الكرمي 

احلق .

ندوات وور�س عمل وحما�رضات

ند�ة حول العالقات االأردنية الُعمانية باجلامعة
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ع��ق��د ق�����س��م ال���ت���اري���خ يف 

ج��ام��ع��ة اآل ال��ب��ي��ت ن���دوة »ج��غ��راف��ي��ة ال���ت���وراة« يف 

احلادي من كانون الول، وقد اأدار الندوة الأ�ستاذ الدكتور حممد 

الأرناوؤوط من ق�سم التاريخ و�سارك فيها الدكتور عمر الغول من كلية الآثار 

من جامعة الريموك والدكتور بهجت حبا�سنة من كلية ال�سريعة يف جامعة اآل البيت 

والدكتور حممود الديكي من ق�سم اللغة العربية والدكتور حممد العي�سى رئي�س ق�سم التاريخ 

يف جامعة اآل البيت .

واأفتتح احلوار الدكتور عمر الغول بالكالم عن البنية الأثرية يف منطقة تل ال�سلطان واأ�سار اإىل 

اأنه ل مانع من اعتبارها اأريحا كما ركز على العديد من الأماكن الأثرية يف املنطقة وكيف بداأ وتطور 

اأو الباحث الذي ي�سبق عملية بحث  األأثري بها وحتدث الدكتور الغول عن الهوى يف نف�س املنقب  البحث 

معينة ..

ثم تاله باحلديث الدكتور بهجت حبا�سنة مركزا على اأن القراآن الكرمي م�سدر هام ل ميكن جتاوزه يف 

البحث التاريخي، وقد عر�س نظرية كمال �سليبي مبينا اأنها خرجت بال�سدفة من خالل عثوره على اأ�سماء 

املدن واملناطق املذكورة يف التوراة يف جوف اجلزيرة العربية وخا�سة يف منطقة ع�سري وقام باملقاربة اللغوية 

بينها وقد ركز الدكتور احلبا�سنة على اجلانب الديني كم�سدر �سالح للقراءة التاريخية .

ثم حتدث الدكتور حممود الديكي عار�سًا نظرية كمال �سليبي والطرح املعار�س لها من قبل فرا�س 

ال�سواح. مركزا على اللغة مبينا اأنها ل تكفي فقط ل�سياغة الن�س التاريخي .

ثم تكلم الدكتور حممد �سياح العي�سى مو�سحا العديد من التناق�سات بني الن�س التوراتي 

املثال وطالب  القبول مب�سطلحات مفرو�سة علينا كال�سامية على �سبيل  والتاريخي وعدم 

باإعادة قراءة هذا التاريخ من خالل العتماد على الآثار واللغة والنرثوبولوجيا .

الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  عميد  ح�سرها  التي  الندوة  نهاية  ويف 

الدكتور فواز عبد احلق واأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة، دار حوار 

مو�سع بني امل�ساركني واحل�سور.

ندوة بعنو�ن “جغر�فية �لتور�ة”

االإن�شانية وال��ع��ل���م  االآداب  كلية  يف  ال��ت��اري��خ  ق�شم  نظمها 

ندوات وور�س عمل وحما�رضات
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نظمت عمادة �شوؤون الطلبة يف جامعة 

�شرطة  مديرية  مع  وبالتعاون  البيت  اآل 

حمافظة املفرق يف ال�شابع والع�شرين من 

ت�شرين الأول حما�شرة بعنوان » الطالب 

وواجبات« ح�شرها جمع  الوافد: حقوق 

من  باجلامعة  ال��واف��دي��ن  الطلبة  م��ن 

)31( دولة من الدول العربية ال�شقيقة 

والأجنبية ال�شديقة. وحا�شر بها مدعي 

ال��رائ��د  امل��ف��رق  حمافظة  �شرطة  ع��ام 

�شايف العتوم.

�شوؤون  عميد  عليمات  علي  الدكتور 

موجزًا  وق��دم  باحل�شور  رح��ب  الطلبة 

اجلامعة  توليه  ال��ذي  الكبري  لاهتمام 

ب�شكل خا�س واململكة ب�شكل عام للطلبة 

جالة  توجيهات  على  ب��ن��اًء  ال��واف��دي��ن 

امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شن �شليل 

بني ها�شم الذين اعتادوا العطاء للجميع 

وخري دليل على ذلك الرفادة وال�شقاية 

للحجيج  وحترمي ال�شدقات عليهم من 

تقدمي  يف  قدوتنا  فهم  وج��ل،  ع��ز  اهلل 

امل�شاعدة والبذل للجميع دون النظر اإىل 

اأ�شولهم ومنابتهم.

اأن  اإىل  العليمات  الدكتور  اأ�شار  كما 

الطالب الوافد له حقوق وعليه واجبات 

ال��ه��دف  حت��ق��ي��ق  ت�شهيل  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن 

التعّلم  وهو  لأجله  قدم  الذي  الأ�شا�شي 

حما�سرة للطلبة الوافدين بعنوان: 

وواج��ب��ات«  ... حق�ق  ال���اف��د  »الطالب 

تطوير  �شاأنه  من  والذي  والفّعال  اجلاد 

الإن�شانية جمعاء.

اأ���ش��ار  ال��واف��دي��ن  للطلبة  توجيه  ويف 

للطالب  تنظر  اجلامعة  اأن  اإىل  العليمات 

الوافد على اأ�شا�س القاعدة باأن  »كل طالب 

وافد هو �شفري لدولته يف اجلامعة . . وكل 

دولته«.  ل��اأردن يف  �شفري  هو  وافد  طالب 

مو�شحًا دور دائرة �شوؤون الطلبة الوافدين 

يف اجلامعة والتي تعنى بتقدمي الت�شهيات 

الكاملة للطلبة وتنظيم الن�شاطات العلمية 

والثقافية والرتفيهية لهم.

الوافدين  الطلبة  حقوق  ولتو�شيح 

اإج���راءات  العتوم  �شايف  ال��رائ��د   ذك��ر 

اإقامة الطالب الوافد يف اململكة الأردنية 

احل���دود  اإىل  و���ش��ول��ه  م��ن��ذ  الها�شمية 

الأردنية  وحتى و�شوله اإىل نف�س احلدود 

املكرمة  اإىل  منوهًا  اهلل  ب��اإذن  م��غ��ادرًا 

امللكية ال�شامية باإعفاء الطلبة الوافدين 

من ر�شوم الإقامة ال�شنوية ومن غرامات 

اململكة  لأن  الإق���ام���ة  جت��دي��د  ت��اأخ��ري 

طالب  كل  بيت  هي  الها�شمية  الأردن��ي��ة 

وافد اإليها.

اه��ت��م��ام مديرية  ال��ع��ت��وم  ب��ن  ك��م��ا 

الوافد  اأن  حيث  بالوافدين  العام  الأمن 

اأم��ن  تعك�س  التي  احلقيقية  امل���راآة  ه��و 

الها�شمية  الأردن��ي��ة  اململكة  وا�شتقرار 

املبنية  العاملية  للربوتوكولت  حتقيقًا 

تاآلف  خ��ال  م��ن  اإن�شاين  اأ�شا�س  على 

النظر  بغ�س  الإن�شان  اأخيه  مع  الإن�شان 

عن الفروق الفردية  بينهم.

ب��اأن  حما�شرته  يف  العتوم  وو���ش��ح 

الطالب  م��ع  يت�شاوى  ال��واف��د  ال��ط��ال��ب 

الأردين بحقوقه وواجباته خال اإقامته 

يف الأردن يف جميع املوؤ�ش�شات واجلهات 

اإجراءات  مو�شحًا  واخلدمية  الق�شائية 

تقدمي ال�شكاوي يف حالة فقدان املمتلكات 

ال�شخ�شية اأو التعر�س للم�شكات خال 

���ش��رورة  م��ع  اململكة.  داخ���ل  اإق��ام��ت��ه��م 

تبليغ اأقرب مركز اأمني يف حالة فقدان 

الوثائق الر�شمية.

ندوات وور�س عمل وحما�رضات



ميالدية�2  2008 �أول  كانون  هجرية،   1429 �حلجة  ذو   -  55 �لعدد   -  14 �ملجلد 

حما�سرة ملديرة �سند�ق ال�سرق اال��سط للعلوم

باجلامعة العلمي  البحث  م�شاريع  دعم  ح�ل 

البحث  ع��م��ادة  م��ن  ب��دع��وة 

ال�شرق  �شندوق  مديرة  األقت  البيت  اآل  بجامعة  العلمي 

الأو�شط للعلوم رنا قعوار حما�شرة حول �شندوق ال�شرق الأو�شط و�شندوق 

امللك عبد اهلل للتطوير واإمكانية ال�شتفادة من اخلدمات التي يقدمها يف جمال دعم 

م�شاريع البحث العلمي وذلك يف قاعة املوؤمترات يف مبنى الإمام م�شلم .

امل�شاريع  ودعم  ت�شجيع  خال  من  بدعمها  يقوم  التي  امل�شاريع  و  ال�شندوق  اأهداف  فيها  ا�شتعر�شت 

املوؤمترات  ودع��م  للعلوم  الأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  الأردن  يف  العلمي  البحث  وتطوير  اجلديدة  البحثية 

والندوات والور�س العلمية ودعم القدرات الإبداعية وتوفري الدعم املايل لها وخا�شة يف جمالت الطاقة واملياه 

والزراعة والغذاء واملوارد الطبيعية والعلوم و البيئية والق�شايا الجتماعية والقت�شادية .

واأ�شارت ال�شيدة  قعوار اإىل حجم امل�شاريع وميزانيتها حيث بلغت ميزانية  امل�شاريع الكبرية 20.000 دولر 

وامل�شاريع املتو�شطة 20 األف دولر مبينة باأن ال�شندوق يهدف اإىل تطوير البحث العلمي وتقدمي الدعم املايل 

الازم له واأهمية ت�شكيل فرق بحثية يف اجلامعات لا�شتفادة من هذه امل�شاريع  .

اأدارها عميد البحث العلمي الدكتور حممود كناكري اأجابت  ويف نهاية املحا�شرة التي 

ال�شيدة قعوار عن  اأ�شئلة وا�شتف�شارات اأع�شاء هيئة التدري�س والطلبة . 

ندوات وور�س عمل وحما�رضات
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ند�ة ك�سفية ف�ي اآل البيت

 حول املخاطر التي تواجه ال�سباب

     نظمت عمادة �شوؤون الطلبة 

يف جامعة اآل البيت يف التا�شع من ت�شرين الثاين  ندوة ك�شفية 

حول املخاطر التي تواجه ال�شباب ودور القيادات ال�شبابية يف الت�شدي لها.

الإداري��ة واملالية د. جهاد املجايل و خال رعايته  لل�شوؤون  نائب  رئي�س اجلامعة     

افتتاح الندوة اأ�شار اإىل اأن املخاطر التي تواجه ال�شباب قد تكون عديدة ومتنوعة يف مقتبل حياتهم 

وجميعنا يدرك اأبعادها واآثارها املحتملة على جمتمعنا اإن مل ناأخذها على حممل اجلد ، ونقف يف وجهها 

متكاتفن ومتعا�شدين ، غري اأنه ل ميكن جتاهل اأحد هذه املخاطر التي طراأت موؤخرًا على جامعاتنا واأقلقتنا 

جميعًا وهزت م�شاعرنا ، األ وهي م�شكلة العنف اجلامعي ، وهي م�شكلة ل ميكن اإنكارها ولكننا نحمد اهلل اأنها لي�شت 

ظاهرة كما يحلو للبع�س ت�شميتها واإمنا هي مظهر اأو حالة طارئة ن�شتطيع بت�شافر جهودنا ووعينا اأن نقف يف وجهها 

الرتبوية  القيادات  والأمل معقود على   ، الطلبة يف جامعاتنا  اأبنائنا  تتف�شى بن  اإىل ظاهرة  تتحول  وحتجيمها حتى ل 

والجتماعية يف الت�شدي لهذه احلالة ، واأن الرهان يكون على وعي طلبتنا وتوجيه طاقاتهم واهتماماتهم اإىل ما ينفعهم 

وينفع جمتمعهم والوطن الذي اإليه ننتمي جميعا يف ظل القيادة الها�شمية املظفرة، حتى نكون جميعًا عند ح�شن ظن 

القائد الباين جالة امللك عبدا هلل الثاين حفظه اهلل ورعاه.

    عميد �شوؤون الطلبة د. علي عليمات قال: كان للعمادات والقيادات يف خدمة هذا الأمر ومعاجلة دور كبري 

ونحن دورنا فيه وقائي ونعتز يف ذلك الأمر بحيث اإن جامعتنا هي اأقل جامعة ن�شبة يف العنف.

   ويف ختام الندوة التي ح�شرها عدد من طلبة الن�شاط الريا�شي وفرق اجلوالة يف اجلامعة وجامعة 

الريموك وقدم الدكتور حممد اخلالدي والدكتور ا�شماعيل العون من جامعة اآل البيت ورقة عمل 

عن دوافع العنف اجلامعي.

ندوات وور�س عمل وحما�رضات
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والعلوم  الآداب  كلية  م��ن   بدعوة 

األقى  البيت،  اآل  بجامعة  الإن�شانية 

ال���دك���ت���ور حم�����ش��ن ال��ك��ن��دي رئ��ي�����س 

جامعة  يف  الُعمانية  الدرا�شات  مركز 

ُعمان  �شلطنة  يف  قابو�س  ال�شلطان 

والعلوم  الآداب  كلية  عميد  وبح�شور 

حما�شرة  الزبون  ف��واز  د.  الإن�شانية 

ُعمان(  يف  احلديث  )الأدب  بعنوان 

ت�شرين  من  ع�شر  ال�شاد�س  يف  وذل��ك 

الأول قال فيها: اإن واقع الثقافة الأدبية 

الُعمانية يت�شكل يف عدة اأ�شناف ن�شاأت 

وا�شعة  جغرافية  م�شاحة  عرب  متتالية 

متتد من ُعمان وحتى زجنبار حا�شرة 

الُعمانين واأندل�شهم املفقود.

الثقافة  ه��ذه  ح��ال  يف  وال��ن��اظ��ر   

الأدب  يف  اأن�شارها  ظاهرة  ت�شتوقفه 

ال����ذي ي��ب��دو ح��ج��م��ه ال��ك��م��ي م���وازي 

احلجم  ك���ان  وان  ال��ن��وع��ي  للحجم 

عمان  بح�شارة  ات�شاًل  اأكرث  النوعي 

اأ�شناف  يف  ظهر  ال��ذي  ومرجعيتها 

رئي�س مركز الدرا�سات الُعمانية يف جامعة ال�سلطان قابو�س

يلقي حما�سرة حول االأدب احلديث يف ُعمان

والفقه  والو�شايا  اخلطب  من  كثرية 

بان  والنحو.،مبينًا  والفلك  والتاريخ 

مفهومها  اكت�شبت  الُعمانية  الثقافة 

احلديث  الع�شر  يف  ال��وا���ش��ع  الفني 

حيث خرج ال�شعر من دائرة ال�شنعة 

ب��و���ش��وح يف  وال��ت��ك��ل��ف، ويظهر ذل��ك 

ويف  النبهاين  �شليمان  ال�شلطان  �شعر 

روائع  ويف  ال�شتايل  بكر  اأب��ي  ق�شائد 

الكينداوي.

كرثة  اإن  الكندي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

�شيء  لُعمان  يعطي  الأدب���ي  الإب����داع 

فبعد  الأدب��ي  وال�شتقال  التميز  من 

قدميًا  والباحثون  املوؤرخون  اغفل  اأن 

وحديثًا فكرها وثقافتها اأخذت تتبلور 

يف  نلخ�شها  خا�شة  م�����ش��ادر  فيها 

الكمية الهائلة من كتب الفقه ودواوين 

وامل�شادر  واملجاميع  والدفاتر  ال�شعر 

ال�شفوية .

وليد  الأدبي  الطابع  كان هذا  لقد 

مرجعية �شيا�شية قوامها تاريخ ُعمان 

اإىل  فكره  ميتد  ال��ذي  التاريخ  ذل��ك 

اآفاق الإمرباطورية العمانية.

احل�������ش���اري  امل���ح���ي���ط  ه�����ذا  اإن 

�شابطة  ر���ش��م  ال��ك��ب��ري  وال�����ش��ي��ا���ش��ي 

الثقافة الأدبية احلديثة يف ُعمان عرب 

الديني  اجل��ان��ب  م��ع  التاقي  خيوط 

املذهبي طورًا ومع اجلانب الجتماعي 

القبلي طورًا اآخر.

الأدب���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ة  اإن  م��و���ش��ح��ًا 

�شواها  عما  تتميز  ُعمان  يف  احلديثة 

تنوع  بعدة ظواهر وهي  الثقافات  من 

الأ���ش��ر  وظ��ه��ور  ال�����ش��ع��راء  �شخ�شية 

ال�شعرية وكرثة ال�شعر التعليمي وبروز 

القراءة الُعمانية لل�شعر .

اأدارها  التي  املحا�شرة  نهاية  ويف 

الدكتور عبد الرحمن الهويدي رئي�س 

اأجاب  باجلامعة  العربية  اللغة  ق�شم 

وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  ع��ن  املحا�شر 

الطلبة واحل�شور .

ندوات وور�س عمل وحما�رضات
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ب���دع���وة م���ن م��ع��ه��د �ل��ع��م��ارة 

و�لفنون �لإ�سالمية يف جامعة 

�لربوف�سور  �أل��ق��ى  �لبيت  �آل 

ب��ان��و���س ���س��ت��ات��ا ك��وب��ول��ي�����س  

يف  �ر�سيلوتيليو  جامعة  م��ن 

ع�سر  �ل��ث��ال��ث  يف  ���س��ال��ون��ي��ك 

حما�سرة  �لأول  ت�سرين  م��ن 

�حل�سري  �لتطوير  ب��ع��ن��و�ن 

مل��دي��ن��ة لري�����س��ا يف �ل��ي��ون��ان

 ح��ي��ث حت���دث ال��ربوف�����ش��ور 

وهو  البحث  هدف  عن  بانو�س  

تطوير جزء من املنطقة املركزية 

يت�شمن  يف لري�شا وهذا اجلزء 

امل��دي��ن��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ق��ل��ع��ة 

وامل�����ش��ب��ح ال���روم���اين وامل����درج 

الأثري املطور حتت الأبنية الذي 

مت ك�شفة من خال الدرا�شة التي 

حم����ا�����س����رة ال����رب�ف���������س����ور ال�����ي�����ون�����اين ب���ان���و����س 

اجل����ام����ع����ة يف  ال������ع������م������ارة  م����ع����ه����د  يف  �����س����ت����ات����ا 

والتي  بانو�س  الربوف�شور  قدمها 

جملة  اإحداث  اأو  اإقامة  تت�شمن 

من امل�شارات املخ�ش�شة حلركة 

احلدائقية  وامل��ع��اجل��ة  امل�����ش��اة 

ربط  توؤمن  والتي  جوارها  على 

بع�شها  العمرانية مع  الفراغات 

منا�شبة  وظ��ائ��ف  اإعطائها  م��ع 

و�شياحية  وترفيهية  ثقافية  من 

واقت�شادية وجتارية ومع تعزيز 

النهر  جوار  الأخ�شر  ال�شريط  

وتن�شئة ريا�شة التجديف .

بانو�س  الربوف�شور  واأ�شاف 

ب�����اأن احل���ك���وم���ة ق���ام���ت ب��دف��ع 

تعوي�شات جمزية ل�شكان املنطقة 

منطقة  اإىل  نقلهم  اأث����ر  ع��ل��ى 

اإقناع  على  �شاعد  والذي  اأخرى 

منطقة  اإىل  بالنتقال  ال�شكان 

اأخرى هو اأن املنطقة التي كانت 

على  حتتوي  للدرا�شة  خا�شعة 

اأغلبية  اأن  حيث  ق��دمي��ة  م��ب��اٍن 

ال�شكان كانوا م�شتاأجرين، قامت 

لانتقال  مب�شاعدتهم  احلكومة 

اإىل منطقة اأخرى حيث اأن فرتة 

ت�شتمر  طويلة  فرتة  ال�شتهاك 

لغاية 4-5 �شنوات.

التي  امل��ح��ا���ش��رة  ن��ه��اي��ة  ويف 

اأداره������ا ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ع��م��ارة 

علي  الدكتور  الإ�شامية  والفنون 

اأبو غنيمة ،وح�شرها اأع�شاء هيئة 

املعهد  طلبة  من  وعدد  التدري�س 

املحا�شر  ب��ن  مو�شع  ح���وار  دار 

واأع�شاء هيئة التدري�س والطلبة . 

ندوات وور�س عمل وحما�رضات
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من  ال��ع��دي��د  ينظم  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����ش��اء  ت��ط���ي��ر  م��رك��ز 

ال���� ر���ش��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة الأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س اجل��دد
�أد�ء  ت��ط��وي��ر  م��رك��ز  ن��ظ��م 

يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 

تدريبي  ب��رن��ام��ج  �جل��ام��ع��ة 

�لتدري�س  هيئة  لأع�����س��اء 

�مل��ع��ي��ن��ن ح���دي���ث���ًا وذل���ك 

و�خلمي�س  �لأرب��ع��اء  ي��وم��ي 

�مل���و�ف���ق 15-16/ت�����س��ري��ن 

ح��ول   ، م  �ل�����ث�����اين/2008 

�جلامعي  �لتدري�س  طر�ئق 

�لخ���ت���ب���ار�ت  �إع��������د�د  و 

�لتح�سيلية وحتليل نتائجها .

ومت اإعطاء املدر�شن اجلدد طرق 

ومفاهيم التعلم ، والتعليم ، ونتاجات 

ال��ت��ع��ل��م وال��ت��دري�����س ، واخل�����ربات ، 

اجلامعي  التدري�س  طرائق  ومناق�شة 

والبتعاد   ، تنوعها  و�شرورة  احلديثة 

قدر  والتلقن  املحا�شرة  اأ�شلوب  عن 

الإمكان .

 وط������رق اإع��������داد الخ���ت���ب���ارات 

التح�شيلية وحتليل نتائجها و خطوات 

و�شدقها   ، األمتحانيه  الورقة  اإع��داد 

التطبيقات  اإىل  والو�شول  وثباتها    ،

ال�شتفادة  و�شرورة  نتائجها  وحتليل 

من نتائج هذا التحليل كتغذية راجعة 

�شبة  املحو  الختبارات  تناول  مت  كما 

و�شرورة توظيفها يف تقومي الطلبة .

�شامل خوالدة مدير  الدكتور  وقام 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  تطوير  مركز 

باجلامعة  والدكتور  احمد عودة من 

املحا�شرة  باإعطاء  الريموك  جامعة 

ع�شو   20 عددهم  والبالغ  للم�شاركن 

هيئة تدري�س .

هذه  ب��اأن  اخلوالدة  الدكتور  وبن 

تطوير  مركز  ينظمها  والتي  الربامج 

لتطوير  تاأتي  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

ق�����درات اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

والنهو�س بهم . 

والعلوم  الآداب  كلية  من  بدعوة 

الإن�����ش��ان��ي��ة، األ���ق���ى ال��دك��ت��ور ج��اك 

يف  الفرن�شية  ال�����ش��ف��ارة  م��ن  ���ش��اي��ن 

الثاين  ت�شرين  من  والع�شرين  الثالث 

حما�شرة بعنوان »العاقة بن املوؤرخ 

والأثري« .

ال��ع��اق��ة ما  اأن  امل��ح��ا���ش��ر  واأك����د 

بن املوؤرخ والآث��ار هي عاقة تبادلية 

من  لب��د  ك��ان  لذلك  جدلية  وك��ذل��ك 

التاريخية  املعلومة  على  احل�����ش��ول 

�لعالقة بن �ملوؤرخ و�لأثري حما�سرة يف �جلامعة

هناك  باأن  مبينا  ال�شورة  ل�شتكمال 

تفاهم ما بن املوؤرخ والأثري وتفاهم 

بع�س  عار�شا  تاريخي،  ح��دث  لبناء 

الأمثلة من جر�س.

العناية  ب��د م��ن  ب��اأن��ة ل  واأ���ش��اف 

املكتوبة  املعلومة  حلفظ  ال�����ش��دي��دة 

ت�شاوؤلت  على  لاإجابة  فيها  والبحث 

لأن��ة  ج��دًا  مهم  الن�س  وان  الأث���ري. 

الزمن  وان  تاريخية  معلومات  يحتوي 

ي��ت��ح��رك م��ن خ���ال ه���ذه احل��ج��ارة 

املكتوبة وهذه الن�شو�س مكملة لبع�شها 

بالن�شبة  ذل��ك  اأه��م��ي��ة  مبينا  البع�س 

لاأثري وبدونه ل ي�شتطيع اأن يوؤرخ.

وق���ام امل��ح��ا���ش��ر ب��ع��ر���س من��اذج 

للنقو�س  ت�����وؤرخ  ج��ر���س  م��دي��ن��ة  م���ن 

واملجموعات  القبائل  واأ�شماء  واملعامل 

الب�شرية يف تلك احلقبة وذلك الزمن 

البناء  اأعطتنا  والتي  والدميغرافيا 

ال�شيا�شي والجتماعي للموقع.

اأدارها  التي  املحا�شرة  نهاية  ويف 

الدكتور عبد العزيز حممود وح�شرها 

الإن�شانية  والعلوم  الآداب  كلية  عميد 

هيئة  واأع�شاء  الزبون  ف��واز  الدكتور 

التدري�س وجمع غفري من الطلبة دار 

املحا�شر  ب��ن  مو�شع  ون��ق��ا���س  ح���وار 

واحل�شور . 

ندوات وور�س عمل وحما�رضات
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اأك���د م��دي��ر ال��ت��وظ��ي��ف يف دي���وان 

اخلدمة املدنية خالد الغرايبة اأن عدد 

الآن  لغاية  للديوان  املقدمة  الطلبات 

األف   120 منها  طلب  األف   180 بلغت 

طلب لاإناث و 58 األفا للذكور.

األقاها  حما�شرة  خ��ال  واأ���ش��اف 

ب���دع���وة م���ن دائ�����رة م��ت��اب��ع��ة ���ش��وؤون 

اخل��ري��ج��ن وال��ط��ل��ب��ة ال��واف��دي��ن يف 

عمادة �شوؤون الطلبة بجامعة اآل البيت 

يف التا�شع ع�شر من ت�شرين الثاين اأن 

ون�شبة  ب�شيطة  للدبلوم  التعين  ن�شبة 

مع  مقارنة  عالية  للذكور  ال�شتنكاف 

ال�شنوات املا�شية.

نق�شا  ه��ن��اك  اأن  الغرايبة  وب��ن 

منها  للذكور  التخ�ش�شات  بع�س  يف 

ال��ري��ا���ش��ي��ات وال��ف��ي��زي��اء وال��ك��ي��م��ي��اء 

الفقهية  الدرا�شات  كلية  من  بدعوة 

األقى  البيت  اآل  جامعة  يف  والقانونية 

املجمع  ع�شو  هوفمان  م���راد  ال��دك��ت��ور 

الإ�شامية   احل�����ش��ارة  لبحوث  امللكي 

ملوؤ�ش�شة اآل البيت )ماآب( يف الثامن ع�شر 

من ت�شرين الثاين حما�شرة حول نظرة 

الغرب لاإ�شام ا�شتعر�س فيها جتربته 

الإ�شام كونه  ال�شخ�شية وكيفية دخول 

 . واملحبة  والعدل  الو�شطية  على  قائمًا 

180 �ألف طلب وظيفة يف ديو�ن �خلدمة منذ بد�ية �لعام

الطلبات  بع�س  يف  وتراكما  والأح��ي��اء 

ال�شريعة  جم���الت  يف  خا�شة  ل��اإن��اث 

ال�شف  ومعلم  واجل��غ��راف��ي��ا  وال��ت��اري��خ 

ال��دي��وان  اأن  مو�شحا  العربية،  واللغة 

املقدمة  ال��ط��ل��ب��ات  جميع  م��ع  يتعامل 

املعمول  والتعليمات  الأنظمة  مبوجب 

بها.

واأ�شار الغرايبة اإىل اأن التعين يتم 

والدوائر  ال���وزارات  حاجة  على  بناء 

ول  الغاية  لهذه  معتمدة  اأ�ش�س  وعلى 

متنح ال�شتثناءات اإل لأبناء ال�شهداء 

للكفاءة  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي 

اهتمام  مو�شحا  لاأقدمية   %50 و 

الديوان مبناطق البادية والنائية.

يف  غوغائية  توجد  ل  انه  واأ�شاف 

ال��دي��وان  لن  املراجعن  م��ع  التعامل 

خال  م��ن  امل��واط��ن��ن  خدمة  هدفه 

للمتقدمن  املنا�شبة  الوظائف  توفري 

�شواء داخل الأردن وخارجه.

جامعة  يف  الطلبة  ���ش��وؤون  عميد 

اآل البيت الدكتور علي مقبل عليمات 

اإر���ش��اد  اأو���ش��ح م��ن جانبه ���ش��رورة 

التخ�ش�شات  اختيار  اإىل  الطلبة 

م�شددا على  املحلية  لل�شوق  املطلوبة 

دور اجلامعات يف متابعة اخلريجن 

للدور  ن��ظ��را  لهم  وظ��ائ��ف  لإي��ج��اد 

البطالة  من  احلد  اجل  من  املبذول 

يف بع�س التخ�ش�شات غري املطلوب 

وا�شحة  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد  على  وال��ع��م��ل 

للحد من امل�شاكل التي تواجه بع�س 

املناطق التي يوجد فيها اأعداد كبرية 

من اخلريجن.

حما�سرة بعنو�ن )�لإ�سالم يف �أوروبا (

وحتى  ظهوره  منذ  الإ���ش��ام  ب��اأن  مبينا 

بدليل  عاملي  دي��ن  هو  احلا�شر  الوقت 

بر�شائل  بعث  ال�شام  علية  الر�شول  اأن 

عديدة اإىل قادة الفر�س والروم وغريهم 

اإىل  بالإ�شافة  لاإ�شام  فيها  يدعوهم 

اأن الدولة الإ�شامية تعاقب على حكمها 

اأعراق  اإىل  املنتمن  القادة  من  العديد 

�شتى مما ي�شري اإىل اأن الدين الإ�شامي 

دين عاملي �شامل .

الإ���ش��ام يف  اأن  ال��دك��ت��ور  ب��ن  كما 

اأوروبا منت�شر انت�شارًا وا�شعًا يف املدار�س 

اإىل  دعا  كما  الرئي�شة  واملدن  وامل�شاجد 

يف  امل�شلمن  جتاه  جديدة  فقهية  نظرة 

اأوروبا خا�شة الأقليات امل�شلمة .

ويذكر اأن الدكتور هوفمان له العديد 

هو  الإ�شام  اأبرزها)  من  املوؤلفات  من 

ن�شر  ما  اأج��راأ  من  يعترب  الذي  البديل( 

كتاب  اإىل  بالإ�شافة  الأمل��ان��ي��ة،  باللغة 

)ال��ط��ري��ق اإىل م��ك��ة( و)الإ����ش���ام يف 

من  العديد  تركز  حيث  الثالثة(  الألفية 

يف  الإ���ش��ام  مكانة  على  ومقالته  كتبه 

الغرب .

اأداره��ا  التي  املحا�شرة  نهاية  ويف 

عميد كلية الدرا�شات الفقهية والقانونية 

الدكتور حممد الزغول دار حوار مو�شع 

بن املحا�شر واحل�شور . 

ندوات وور�س عمل وحما�رضات

خالل حما�سرة باجلامعة ملدير التوظيف يف ديوان اخلدمة املدنية
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العمل  ور�شة  يف   امل�شاركون  اأك��د 

جامعة  طلبة  جمل�س  نظمها  ال��ت��ي 

دور  تفعيل  ���ش��رورة  على  البيت  اآل 

جمال�س الطلبة يف اجلامعات الأردنية  

من  للعمل  اك��رب  م�شاحة  واإعطائهم 

الذين  الطلبة  زمائهم  خدمة  اج��ل 

ممثلن  ل��ي��ك��ون��وا  ثقتهم  م��ن��ح��وه��م 

ل�شوتهم  وحاملن  املجل�س  يف  لهم  

وه��م��وم��ه��م، ال��ور���ش��ة ال��ت��ي  رع��اه��ا 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  عن  مندوبا 

علي عليمات عميد �شوؤون الطلبة الذي 

اأكد يف كلمة افتتاح الور�شة اأن  الدور 

املناط بعمل جمال�س الطلبة دور كبري 

ومهم لأنهم  املمثلن ال�شرعين  لطلبة 

اجلامعة اأمام اإدارتها  ويرتتب عليهم  

واج��ب��ات كبرية جت��اه زمائهم   من 

اإ�شراكهم واطاعهم على كافة  حيث 

التي تهم الطالب  اجلامعي   الق�شايا 

وتهدف اإىل  حل امل�شكات الطابية.

الدكتور  النائب  اأك��د   جانبه  من 

�شوان ال�شرفات  اأن  املجال متاح لطلبة 

اجلامعات اليوم من اجل اإثبات الذات 

وحتقيق اأمالهم وطموحاتهم  وم�شلحة 

اإىل  اجلامعات  طلبة  داعيا  وطنهم   

اإب��راز   يف   واملثابرة  اجل��د  من  املزيد 

من  واإب��داع��ات��ه��م  م��ه��ارات��ه��م  وتنمية 

خال ما هو مهياأ لهم .

اأك��د  الطلبة   جمال�س  دور  وع��ن 

كبري   دوره��م  اأن   ال�شرفات  النائب  

الكافية  الفر�شة  يعطوا  ان  وي��ج��ب 

يف  اك��رب  جم��ال  لهم  يتاح  وان  للعمل 

يكونوا  اأن  عليهم  اأن  كما  جامعاتهم  

اأكرث مبادرة  وقدرة على حمل ق�شايا 

زمائهم  وطرحها مب�شوؤولية واأمانة. 

واأكد الدكتور اأنور اخلالدي م�شاعد 

اآل  جامعة  يف  الطلبة  ���ش��وؤون  عميد 

البيت  اأن  الهتمام الذي توليه الدولة 

واجلامعات  التعليم  لقطاع  الأردن��ي��ة 

ور�سة عمل تناق�س  طرق تفعيل دور جمال�س �لطلبة يف 

�جلامعات �لأردنية و�هم �لق�سايا �لطالبية

وال�����ش��ب��اب  حت��دي��دا   وع��ل��ى راأ�شها  

جالة امللك املعظم الذي يطلق دائما 

املبادرات لل�شباب واآخرها هيئة �شباب 

كلنا الأردن التي تعمل اإىل جانب  كل 

لل�شباب   الراعية  املوؤ�ش�شات واجلهات 

مبا فيها عمادات �شوؤون الطلبة  التي 

نعمل فيها من اجل تغليب قيم الولء 

تعظيم   واأي�شا  الطلبة  لدى  والنتماء 

لأخذ  ال�شباب  ودفع  الوطن  منجزات 

ح�شتهم من بناء الوطن .

امل�شاركون    ن��اق�����س   جانبهم  م��ن 

عدد من الق�شايا التي  توؤثر يف عمل 

الق�شايا  واأه��م  الطابية   املجال�س 

داخ��ل  كالعنف  الطلبة  ت��واج��ه   التي 

مقرتحات  قدموا  حيث  اجلامعات   

يف  للمحا�شرين  واأ���ش��ئ��ل��ة  واأف���ك���ارًا  

انتهت  ال��ت��ي   العمل   ور���ش��ة  جل�شات 

بعقد جل�شة ختامية لو�شع التو�شيات 

التي  تداولها  املحا�شرون وامل�شاركون 

يف الور�شة من كل اجلامعات امل�شاركة 

.

ندوات وور�س عمل وحما�رضات
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لوفاة  ال�شبعن  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 

حممد  الباك�شتاين  وال�شاعر  الفيل�شوف 

مركز  ا�شت�شاف   1938  -  1877 اإقبال 

درا���ش��ات ال��ع��امل الإ���ش��ام��ي يف جامعة 

ت�شرين  من  والع�شرين  ال�شابع  يف  البيت  اآل 

ال�����رزاق �شابر  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ال���ث���اين 

م�شوؤول كر�شي القائد الأعظم لاأوردية 

اجلامعة  يف  الباك�شتانية  وال��درا���ش��ات 

حما�شرة  الدكتور  األقى  وق��د  الأردن��ي��ة 

للنه�شة  كرمز  اإق��ب��ال  »حممد  بعنوان 

فيها  ا�شتعر�س  احل��دي��ث��ة«  الإ�شامية 

حما�سرة يف جامعة اآل البيت عن الفيل�سوف �ال�ساعر حممد اإقبال

ن�شاأ  ال��ذي  اإقبال  حممد  ال�شاعر  حياة 

يف اأ�شرة م�شلمة حمافظة اأعطته فر�شة 

القراآن  وحفظ  ال�شرعي  العلم  لدرا�شة 

الذي  �شعره  على  انعك�س  مما   ، الكرمي 

ح��م��ل جملة ك��ب��رية م��ن م��ع��اين ال��دي��ن 

وقد  و�شلوك  وعقيدة  واأخ��اق  اأخوة  من 

الإ�شامية  الهوية  منو  يف  ذل��ك  �شاهم 

ذلك  وزاد  الهندية  القارة  �شبه  مل�شلمي 

من  اأك��رث  باإقبال  امل�شلمن  ارتباط  من 

غريهم. 

جمهور  ت��اح��م  اأن  املحا�شر  وب��ن 

امل�شلمن حول �شعر اإقبال يف �شبه القارة 

الهندية دفع اإقبال ليكون اأول من يطرح 

القارة  �شبه  مل�شلمي  م�شتقلة  دولة  فكرة 

دعوة  اإىل   1931 يف  بادر  حيث  الهندية 

حممد علي جناح املقيم يف لندن للعمل 

واأ���ش��ار  امل��ن�����ش��ود.  الأم���ل  لتحقيق  معه 

غريه  عن  متيز  اإقبال  اأن  اإىل  املحا�شر 

الغربية  الثقافة  على  اط��اع��ه  ب�شعة 

بريطانيا  يف  للقانون  درا���ش��ت��ه  بحكم 

يف  انتقد  اأنه  اإل   ، اأملانيا  يف  والدكتوراه 

ب�شرعة  وتنباأ  الغربية  احل�شارة  �شعره 

ال�شتغال  لقيام نظامها على  انهيارها 

املحا�شر  واأو�شح  الأخاقية.  والفو�شى 

اهتمامه  ع��ن  �شعره  يف  ع��رب  اإق��ب��ال  ان 

وك��ان   ، امل�شلمن  بق�شايا  وان��ف��ع��ال��ه 

للق�شية الفل�شطينية مكانة خا�شة لديه. 

ويف نهاية املحا�شرة التي اأدارها الدكتور 

الرن��اوؤوط مدير مركز درا�شات  حممد 

ال��ع��امل الإ���ش��ام��ي وح�����ش��ره��ا ع��م��داء 

الكليات ومديرو املعاهد اأجاب املحا�شر 

عن اأ�شئلة وا�شتف�شارات احل�شور.

بدعوة من معهد العمارة والفنون 

يف  البيت  اآل  جامعة  يف  الإ�شامية 

الثالث من كانون الأول  قام وفد من 

وزارة البلديات باإلقاء حما�شرة لطلبة 

املعهد حول م�شروع املخطط ال�شمويل 

للبلديات يف اململكة حيث قام املهند�س 

يف  التنظيم  دائ��رة  مدير  �شابوغ  عمر 

اخلطة  بعر�س  بداية  البلديات  وزارة 

الفريق  اتبعها  التي  واملنهجية  العامة 

امل�����ش��روع جاء  ان  وب��ن  امل�����ش��روع  يف 

�شاحب  وروؤى  توجيهات  من  انطاقًا 

اجلالة امللك عبد اهلل الثاين لتوجيه 

اجلهود نحو تنمية املجتمعات املحلية 

جلميع  ال�شمولية  النظرة  خال  ومن 

البلديات اعتمادًا على اأ�ش�س ومعايري 

حما�سرة حول م�سر�ع املخطط ال�سمويل للبلديات

�شليمة حتدد الحتياطات لكل منطقة 

اأو  اأو احلالية منها  الآنية  �شواء كانت 

ال��دور  على  التاأكيد  مع  امل�شتقبل  يف 

كاأقطاب  الرئي�شة  للخدمة  التنموي 

تنمية  يف  لها  التابعة  الأق��ال��ي��م  نحو 

املناطق الريفية املجاورة لها .

ملياء  املهند�شة  قامت  ذل��ك  بعد 

وزارة  من  الفريق  اأع�شاء  احد  وهي 

م�شروع  درا���ش��ات  بعر�س  البلديات 

املفرق  ملحافظة  ال�شامل  املخطط 

وال��درا���ش��ات  البيانات  وا�شتعرا�س 

واملخططات  للمنطقة  الإح�شائية 

املقرتحة للم�شروع .

ح��وار  دار  املحا�شرة  نهاية  ويف 

حول  والطلبة  امل��در���ش��ن  ب��ن  مو�شع 

املحا�شرة.

ندوات وور�س عمل وحما�رضات
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اجلامعة الت�شهيات الازمة لاإقامة 

ومتابعة �شوؤون الطلبة امل�شاركن .

و�شمت البعثة 19 طالبًا بالإ�شافة 

جامعة  رئي�س  ت��ب��ادل 

نبيل  الدكتور  البيت  اآل 

اجلامعة  واأ�شرة  �شواقفة 

واإداري��ن  اأكادميين  من 

عيد  مبنا�شبة  ال��ت��ه��اين 

وذلك  املبارك  الأ�شحى 

الدكتور  من  كل  بح�شور 

جهاد املجايل نائب رئي�س 

اجلامعة لل�شوؤون الإدارية 

ها�شم  الدكتور  و  واملالية 

امل�شاعيد نائب الرئي�س ل�شوؤون الكليات العلمية والدكتور يحيى �شديفات نائب الرئي�س لل�شوؤون 

الكليات الإن�شانية.

واأعرب الدكتور ال�شواقفة  لأ�شرة اجلامعة عن �شعادته بهذا اللقاء اخلري متمنيا للجميع 

العربية  الأمتن  على  املنا�شبة  هذه  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  يعيد  وان  وال�شعادة  ال�شحة  دوام 

املجالت  خمتلف  يف  تطورًا  ت�شهد  اجلامعة  بان  مبينًا  والربكات  واخلري  باليمن  والإ�شامية 

للنهو�س باجلامعة والعاملن فيها .

قافلة بعثة احلج يف اجلامعة تعود من الديار املقد�سة

البيت   اآل  جامعة  حج  بعثة  عادت 

فري�شة  اأداء  بعد  املقد�شة  الديار  من 

�شديفات  يحيى  الدكتور  وك��ان  احلج 

الكليات  ل�شوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب 

الإن�شانية قد قام  بتوديع البعثة التي 

غ����ادرت يف ال��ث��ام��ن وال��ع�����ش��ري��ن من  

ت�شرين الثاين والتي �شمت عددًا من 

الطلبة والعاملن يف اجلامعة .

رئي�س بعثة احلج يف اجلامعة عميد 

عليمات  علي  الدكتور  الطلبة  �شوؤون 

تقدمي جميع اخلدمات  انه مت  اأو�شح 

فري�شة  اأداء  اأث��ن��اء  للوفد  ال��ازم��ة 

وفرت  حيث  املطلوب،  بال�شكل  احلج 

ال��دك��ت��ور منر  ال��دي��ن��ي  امل��ر���ش��د  اإىل 

خ�شا�شنة. 

رئ���ي�������س 

اجل��ام��ع��ة 

ي���ت���ب���ادل 

ال���ت���ه���اين 

ب����ع����ي����د 

االأ���س��ح��ى 

امل����ب����ارك

اخبار اجلامعة
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ح���م���ل���ة ال������ت������ربع ب����ال����دم

نظمت كلية الأمرية �سلمى 

بالتعاون  البيت  اآل  جامعة  يف  للتمري�ض  اهلل  عبد  بنت 

مع م�ست�سفى الن�سائية والأطفال وعمادة �س�ؤون الطلبة باجلامعة حملة 

التربع بالدم وذلك يف الرابع والع�سرين من ت�سرين الثاين .

ومندوبًا عن رئي�ض اجلامعة تفقد نائب الرئي�ض ل�س�ؤون الكليات العلمية الدكت�ر ها�سم 

امل�ساعيد حملة التربع بالدم واطلع على �سري عملية التربع والإجراءات والفح��سات املخربية التي 

اإن�سان  اإنقاذ حياة  وامل�ساهمة يف  املتربع   فائدة على  فيه من  ملا  العمل اجلليل  بهذا  للمتربعني  جترى 

بحاجة ما�سة للدم.

ودعا الدكت�ر امل�ساعيد اأهمية الت��سع بالأعمال والن�ساطات ذات النفع العام التي تع�د بالفائدة على اجلامعة 

واملجتمع وال�طن م�ؤكدًا اأهمية ت�فري التدريب لطلبة التمري�ض واإعدادهم الإعداد اجليد وذلك ملا ملهنة التمري�ض 

من اأهمية يف جمتمعاتنا  خلدمة الإن�سانية واملحتاجني.

مدير م�ست�سفى الن�سائية والأطفال الدكت�ر ي��سف الطاهات اأكد من جانبه الت�ا�سل مع اجلامعة من خالل 

اأمامهم  املفرق  وفتح م�ست�سفى  والتعاون  الت�ا�سل  املحلي ومد ج�س�ر  املجتمع  املجانية خلدمة  الطبية  الأيام  اإقامة 

للتدريب العملي  .

جاءت  احلملة  اأن  �سعبان  اأن�ساف  الدكت�رة  للتمري�ض  اهلل  عبد  بنت  �سلمى  الأمييرية  كلية  عميدة  وقالت 

�سمن تفاعل اجلامعة مع املجتمع املحلي يف حمافظة املفرق وفتح املجال اأمام الطلبة للتربع بالدم ملا فيه 

م�سلحة امل�اطنني . 

وح�سر حملت التربع عميد �س�ؤون الطلبة الدكت�ر علي عليمات وجمع غفري من طلبة 

اجلامعة.

اخبار اجلامعة
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رئ����ي���������س اجل����ام����ع����ة ي���ل���������������ت���ق���ي ال���ط���ل���ب���ة اجل�����دد

�لبيت  �آل  جامعة  رئي�س  �أك��د 

على  �سو�قفة  نبيل  �لدكتور 

�ل�����ولء و�لن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن 

�حلكيمة  �لها�سمية  و�لقيادة 

�ل��ت��ي ت����ويل ���س��ب��اب �ل��وط��ن 

ك���ل �ل��ع��ن��اي��ة و�له���ت���م���ام.

�لطلبة  لقائه  خالل  و�أ�ساف 

�جلدد يف �جلامعة بان �لطلبة 

���س��ب��اب �مل�����س��ت��ق��ب��ل، ف��ر���س��ان 

�لعمل  منهم  ي��وؤم��ل  �لتغيري، 

�مل�سوؤولية  وحتمل  و�لجن���از 

مباركًا  �لوطن  بهذ�  للنهو�س 

�آل  بجامعة  قبولهم  للطلبة 

��سم  ��سرف  �لتي حتمل  �لبيت 

�ملغفور  جاللة  �أن�ساأها  و�لتي   ،

له باإذن �هلل �مللك �حل�سن بن 

لتكون  ث��ر�ه  �هلل  طيب  ط��الل 

لأبناء �لأمة وتكون منارة للعلم 

و�ملعرفة، ور�فدً� نوعيًا للتعليم 

�لعربي  �لعاملن  يف  �جلامعي 

�لعناية  وتلقى  و�لإ���س��الم��ي، 

ح�سرة  ل��دن  م��ن  و�له��ت��م��ام 

�لها�سمية  �جل��الل��ة  �ساحب 

�ملعظم،  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك 

و�لوطن  �ل�سباب  ي��ويل  �ل��ذي 

ج���ل ع��ن��اي��ت��ه و�ه��ت��م��ام��ه.

الطلبة  ال�شواقفة  الدكتور  ودعا 

باجلامعة  الأ�شري  باجلو  لاندماج 

امل��ت��ب��ادل  ب���الح���رتام  يت�شم  ال���ذي 

واأهدافها  اجلامعة  لر�شالة  حتقيقًا 

ال�شخ�شية  ب��ن��اء  على  تعمل  ال��ت��ي 

امل��ت��ع��ل��م��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى م��واج��ه��ة 

حت��دي��ات ال��ع�����ش��ر وال��ب��ع��ي��دة عن 

واجلهوية،   والع�شائرية  الطائفية 

ونبذ العنف الذي يعترب خطا اأحمرا 

ل ميكن ال�شماح بتجاوزه باجلامعة، 

على  الإط����اع  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�شريا 

دليل الطالب وما يحويه من اأنظمة 

بعملية  واله���ت���م���ام  وت��ع��ل��ي��م��ات. 

كل  يف  املر�شد  ومراجعة  الإر���ش��اد، 

ما يعرت�س الطالب من ا�شتف�شارات 

وم�������ش���ك���ات ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���درا����ش���ة 

والنتظام يف  الدرا�شية.  وباخلطط 

اأي  عن  التغيب  وع��دم  املحا�شرات 

يف  املحا�شرة  قاعة  ودخ��ول  منها، 

لتحقيق  توخيا  امل��ح��ددة،  املواعيد 

املحا�شرة  م��ن  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ف��ائ��دة 

ال��ق��اع��ات.  نظافة  على  واحل��ف��اظ 

والتفاعل مع ما ي�شدر عن اجلامعة 

وبخا�شة  ودوري�����ات،  ن�����ش��رات  م��ن 

اأفكار  حتمل  التي  ال�شورى،  جريدة 

ال��ط��ل��ب��ة وم��واه��ب��ه��م وت���ع���رب عن 

طموحاتهم، واأهمية م�شاركتكم فيها 

خالها.  من  اآرائ��ك��م  عن  والتعبري 

وال��ت��م�����ش��ك ب����اآداب احل����وار داخ��ل 

احلوار  باآداب  مهتدين  املحا�شرة، 

والأخ����ذ ب���ال���راأي وال�����راأي الأخ���ر. 

الفراغ  �شاعات  بع�س  وتخ�شي�س 

املكتبة  م��وج��ودات  من  لا�شتفادة 

�شواء يف الدرا�شات املنهجية، اأو يف 

اأع�شاء  واإب��اغ   ، والط��اع  الثقافة 

هيئة التدري�س عن امل�شادر واملراجع 

ليقوموا  املكتبة  يف  امل��ت��واف��رة  غ��ري 

ت��وف��ريه��ا �شمن  ب��ط��ل��ب  ب���دوره���م 

اخبار اجلامعة
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رئ����ي���������س اجل����ام����ع����ة ي���ل���������������ت���ق���ي ال���ط���ل���ب���ة اجل�����دد

قدر  وال�شتفادة  املكتبة.  حمتويات 

الإمكان من ال�شاعات املكتبية لع�شو 

هيئة التدري�س يف مناق�شة الق�شايا 

وال�شتف�شار  والأكادميية،  العلمية 

ب��امل��ادة  املتعلقة  ال��ت�����ش��اوؤلت  ع��ن 

ال��درا���ش��ي��ة، واإدام����ة ال��ت��وا���ش��ل مع 

وح�شور  التدري�شية.  الهيئة  اأع�شاء 

امل��ح��ا���ش��رات ال��ع��ام��ة وال���ن���دوات 

واملوؤمترات املفتوحة، واللقاءات مع 

فيها.  وامل�شوؤولن  اجلامعة  �شيوف 

الأندية  يف  للم�شاركة  دعاهم  كما 

مع  التفاعل  م��ن  مل��زي��د  الطابية 

اجلامعية.  الأج���واء  وم��ع  ال��زم��اء 

والإبداعات  للمهارات  وذلك �شقًا 

عن  والتعبري  ال�شخ�شية  والقدرات 

اآرائكم وم�شاكلكم من خال جمل�س 

الطلبة الذي يعترب �شوتكم امل�شموع 

يف جم��ل�����س اجل���ام���ع���ة. وم���راع���اة 

ومع  الزماء  مع  املتبادل  الحرتام 

اأع�شاء هيئة التدري�س ومع العاملن 

م��ن قواعد  ان��ط��اق��ًا  يف اجل��ام��ع��ة 

التي  الو�شطية والعتدال والرتاحم 

حثنا عليها ديننا احلنيف واللتزام 

باأخاق ال�شام.

الطلبة  ال�شواقفة  الدكتور  ودعا 

الريا�شية  املرافق  من  لا�شتفادة 

وم���راف���ق اخل���دم���ات يف اجل��ام��ع��ة 

والن�شمام للفرق الريا�شية امل�شكلة 

اجلامعة.  اأو  الكلية  م�شتوى  على 

اجلامعة  ممتلكات  على  واحلفاظ 

املتعاقبة.  ال��ط��اب  اأف���واج  لتخدم 

وت����ق����دمي ال�������ش���ورة احل�����ش��اري��ة 

اجلامعة  ع��ن  امل�شرفة  الأخ��اق��ي��ة 

خال  من  اجلامعي  احل��رم  خ��ارج 

التحلي باآداب التعامل مع اجلميع.

وب���ن ال��دك��ت��ور ال�����ش��واق��ف��ة ب��ان 

اجل���ام���ع���ة ���ش��ت��ن��ف��ذ ال���ع���دي���د من 

اأهمها  الطلبة  خل��دم��ة  امل�����ش��اري��ع 

 4 بكلفة حوايل  بناء �شالة ريا�شية 

ماين دينار واإ�شتاد ريا�شي بكلفة 

ت�شل اإىل 645000 �شتمائة وخم�س 

املرحلة  واإمتام  دينار  األف  واأربعون 

الثانية من م�شروع املظات حلماية 

واملطر،  ال�شم�س  اأ�شعة  من  الطلبة 

ك��م��ا مت ت��وف��ري خ��دم��ة ال��ن��ق��ل بن 

الكليات للتخفيف عن الطلبة.

وكان عميد �شوؤون الطلبة ال�شيد 

رحب  كلمة  األقى  قد  عليمات  علي 

والن�شاطات  اجل��دد  بالطلبة  فيها 

ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ع��م��ادة خلدمة 

اإبداعات واأن�شطة الطلبة املختلفة.

نقا�س  دار  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف 

نبيل  الدكتور  خاله  اأج��اب  مو�شع 

اأ�شئلة  �شواقفة رئي�س اجلامعة على 

وا�شتف�شارات الطلبة .

وح�شر اللقاء نواب الرئي�س وعمداء 

الكليات وجمع غفري  من الطلبة. 

اخبار اجلامعة
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الأ����ش���ت���اذ  ت��ع��ي��ن  مت 

الدكتور ها�شم امل�شاعيد نائبا لرئي�س جامعة 

اآل البيت  ل�شوؤون الكليات العلمية اعتبارا من 1/اأيلول/

2008م 

والدكتور امل�شاعيد حا�شل على درجة الدكتوراه  يف الهند�شة املدنية 

الهند�شة  املاج�شتري يف  ودرج��ة   اأمريكا  1990 من جامعة بريوت يف  عام 

من  املدنية  الهند�شة  يف  البكالوريو�س  ودرج��ة  الريموك،  جامعة  من  املدنية 

اجلامعة الأردنية عام 1982م .

 وعمل الدكتور امل�شاعيد يف العديد من املواقع الأكادميية والإدارية حيث عمل 

1986م وعمل يف اجلامعة الها�شمية،  يف جامعة العلوم والتكنولوجيا منذ عام 

كما عمل خال الفرتة من 2006م اإىل 2008م مديرا عاما لهيئة تنظيم قطاع 

النقل العام.

وللدكتور امل�شاعيد العديد من الأبحاث واملوؤلفات العلمية فقد ن�شر 

اأكرث من )70( بحثا علميا يف جمات عاملية وموؤمترات دولية 

واأ�شرف على اأكرث من )20( ر�شالة دكتوراه

 و ماج�شتري.

ذ  �ستا الأ ا

ال�������دك�������ت�������ور 

ه����ا�����س����م امل�������س���اع���ي���د

نائبا لرئي�س جامعة �آل �لبيت

اخبار اجلامعة
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�ستاذ  االأ

ال������دك������ت������ور 

ي���ح���ي���ى ����س���دي���ف���ات

نائبا لرئي�س جامعة �آل �لبيت

الأ����ش���ت���اذ  ت��ع��ي��ن  مت 

جامعة  لرئي�س  نائبا  �شديفات  يحيى  الدكتور 

1/اأيلول/ اآل البيت ل�شوؤون الكليات الإن�شانية اعتبارا من 

2008م 

والدكتور �شديفات حا�شل على درجة  املاج�شتري والدكتوراه يف الإدارة 

الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  احلكومية  ميت�شجان  جامعة  من  الرتبوية 

وحا�شل على درجة البكالوريو�س يف اللغة الجنليزية من اجلامعة الأردنية، وعمل 

الدكتور �شديفات يف العديد من املواقع الأكادميية والإدارية حيث عمل معلما م�شرفا 

للغة الجنليزية يف مديرية تربية املفرق، وع�شو هيئة تدري�س يف كلية الرتبية يف جامعة 

الريموك من 1990 اإىل 1995م، وم�شاعدا لعميد متطلبات اجلامعة يف جامعة اآل البيت 

1996 اىل 1997، ومديرا ملركز ال�شت�شارات واخلدمات الفنية وتنمية املجتمع يف جامعة 

اآل البيت من 1997 اإىل 1999م وعميدا ل�شوؤون الطلبة يف جامعة اآل البيت من 2000اىل 

2008م،  2004 اىل  2004م وعميدا لكلية العلوم الرتبوية يف جامعة اآل البيت من 

وع�شوا يف جمل�س اأمناء بع�س اجلامعات اخلا�شة.

والإدارة  التعليم  جم��ال  يف  الأب��ح��اث  من  العديد  �شديفات  وللدكتور 

والإ�شراف  العلمية  املجات  يف  املن�شورات  من  والعديد  الرتبوية 

على ر�شائل املاج�شتري والدكتوراه.

اخبار اجلامعة
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اجلامعة يف  اجل���دد  للطلبة  ا�شتقبال  حفل 

اخبار اجلامعة

نظمت عمادة �ش�ؤون الطلبة 

باجلامعة يف الرابع ع�شر من ت�شرين الأول حفل ا�شتقبال 

كلمة  خزاعلة  عاْلء  الطالب  الطلبة  جمل�س  رئي�س  واألقى  للطلبة اجلدد. 

من  عليهم  ما  ومعرفة  اجلامعة  ق�انني  احتترام  اإىل  الطلبة  زمتتالءه  خاللها  دعا 

واجبات اجتاه اجلامعة واجتاه اأنف�شهم لي�شتطيع�ا اخذ حق�قهم كما دعاهم اإىل امل�شاركة 

بالأن�شطة الالمنهجية التي تطرحها عمادة �ش�ؤون الطلبة وال�شتفادة من املرافق التي تقدمها 

اجلامعة.

الكليات  وعمداء  الطلبة  �ش�ؤون  وعميد  الرئي�س  ن�اب  ح�شره  الذي  احلفل  وا�شتمل 

�شعرية  ق�شائد  على  الطلبة  من  غفري  وجمع  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  واملعاهد 

وو�شالت غنائية وفلكل�رية لفرقة اجلامعة نالت ا�شتح�شان احل�ش�ر.
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اأن  اإىل  زريقات  الدكتور  واأ�شار 

اأه��م  م��ن  تعترب  امل��ف��رق  حم��اف��ظ��ة 

تنمية  يف  ت�شاهم  التي  املحافظات 

ت�شكل  حيث   ، الوطني  القت�شاد 

حوايل  الزراعية  الأرا�شي  م�شاحة 

كما  دومن،  األ��ف  و�شبعمائة  مليون 

ت�شكل امل�شاحات املزروعة باملحا�شيل 

دومن   )121.349( حوايل  احلقلية 

ت�شكل  بينما  م   2008/2007 ملو�شم 

باخل�شراوات  امل��زروع��ة  امل�شاحة 

وامل�شاحة  دومن   )91.610( حوايل 

حوايل  املثمرة  بالأ�شجار  املزروعة 

م�شاحة  وبلغت   ، دومن   )60.830(

حوايل  بالزيتون  املزروعة  الأرا�شي 

بالزيتون  م��زروع��ة   )111.734(

 )490( م���ن  اأك�����رث  ي���وج���د  ك��م��ا   ،

فر�س  اأن  مو�شحًا  ارت��وازي��ًا،  بئرًا 

مياه  ا�شتغال  جم��ال  يف  ال�شتثمار 

اإقامة  طريق  عن  ال�شطحي  اجلريان 

املائي  احل�شاد  وم�شاريع  ال�����ش��دود 

يعترب اأمرًا حيويًا ، وتعد هذه امل�شاريع 

توفري  اأن  كما   ، واأول��وي��ة  اأهمية  ذات 

العاملة  والأي����دي  الطبيعية  امل����وارد 

يف  ال�شتثمار  تائم  لذلك  ال��ازم��ة 

هذا املجال .

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

ل�شوؤون الكليات العلمية الدكتور ها�شم 

قطاع  اأن  جانبه  من  اأو�شح  امل�شاعيد 

الأ�شا�شية  الركائز  اأهم  من  الزراعة 

والجتماعية  القت�شادية  للتنمية 

ومتطلبًا لتحقيق الأمن الغذائي وتوفري 

واملحافظة  وال�شتقرار  العمل  فر�س 

متوازن  ب�شكل  الطبيعية  امل��وارد  على 

امل�شاعيد  ال��دك��ت��ور  وب��ن  وم�����ش��ت��دام 

بع�س  لإن�����ش��اء  ت�شعى  اجل��ام��ع��ة  اأن 

ال�شناعات خلدمة قطاع الزراعة يف 

املحافظة ومبا يحقق التنمية الزراعية 

والقت�شادية معًا.

املهند�س  امل��ف��رق  زراع����ة  م��دي��ر 

غازي عبيد اهلل ا�شتعر�س من جانبه 

يف  املنفذة  الزراعية  امل�شاريع  اب��رز 

امل��ح��اف��ظ��ة ل��دع��م ���ش��غ��ار امل��زارع��ن 

وم�شاعدة  دخولهم  م�شتوى  ولتح�شن 

الأ���ش��ر ال��ف��ق��رية يف ت��وف��ري ال��غ��ذاء ، 

تواجه  التي  امل�شاكل  اأه��م  مو�شحًا 

الزراعة مثل ارتفاع م�شتلزمات الإنتاج 

وكرثة الآفات الزراعية وارتفاع اأ�شعار 

الأع�����اف وع����دم وج����ود خم��ت��ربات 

املراعي  وقلة  متكاملة  بيطرية حديثة 

وم�شاكل الت�شويق الزراعي .

تنفيذً� للمبادرة �مللكية �ل�سامية باأن يكون عام 2009م عامًا زر�عيًا نظمت مديرية زر�عة �ملفرق 

بالتعاون مع جامعة �آل �لبيت يف �لر�بع و�لع�سرين من ت�سرين �لثاين ور�سة زر�عية بعنو�ن 

) من �أجل �لنهو�س بتنمية �لقطاع �لزر�عي ( رعاها حمافظ �ملفرق �لدكتور زيد زريقات و�لذي 

�إن�ساء جمعيات تعاونية زر�عية متخ�س�سة لتخفيف  �ألقى كلمة �أكد خاللها �أهمية �لرتكيز على 

. مي�سرة  باأ�سعار  �لإنتاج  م�ستلزمات  على  �حل�سول  عملية  ولت�سهيل  �لإفر�د  على  �ملالية  �لأعباء 

ور�شة 

ع�����م�����ل 

من   ( بعن�ان 

النه��س  اأج��ل 

القطاع  بتنمية 

ال����زراع����ي (

التعاون مع املجتمع املحلي
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البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  اأك����د 

يف  ال�شواقفة  نبيل  الدكتور  الأ�شتاذ  

اجلامعة  دور  على  اأيلول  من  التا�شع 

وموؤ�ش�شاته  املحلي  املجتمع  خدمة  يف 

و�شعت  اجلامعة  ب��اأن  مبينًا  املختلفة 

اإ�شرتاتيجية للنهو�س باجلامعة  خطة 

واملجتمع املحيط .

واأ�شاف خال رعايته حفل تخريج 

دورة  اللغة الجنليزية للم�شاركن من 

هيئة �شباب كلنا الأردن  والتي نظمها 

مركز ال�شت�شارات واخلدمات الفنية 

باجلامعة  امل��ح��ل��ي  املجتمع  وتنمية 

يف  ب��دوره��ا  �شتقوم  اجل��ام��ع��ة  .ب���ان 

واقع  اإىل  للدخول  والتاأهيل  التدريب 

املفرق  حمافظة  يف  املحلي  املجتمع 

رئي�س اجلامعة  يرعى حفل تخريج 

دورة  اللغة االجنليزية

للم�شاركني من هيئة �شباب كلنا االأردن

ومد  وتلبيتها  احتياجاته  واكت�شاف 

ج�����ش��ور ال��ت��وا���ش��ل وت���ق���دمي ال��دع��م 

التقني والفني خلدمة املجتمع املحلي 

بان  مبينًا  ال�شباب  بقطاع  والهتمام 

اجلامعة �شتقوم بافتتاح مركز الإبداع 

لت�شجيع  وذل���ك  باجلامعة  والتميز 

يتمكن  لكي  ال�شامل  مبفهومه  الإبداع 

امل��وه��وب��ون م��ن ا���ش��ت��ث��م��ار ق��درات��ه��م 

الإبداعية يف خدمة الوطن .

وق����ال ال��دك��ت��ور ال�����ش��واق��ف��ة ب��ان 

ال�شالة  عطاء  بطرح  قامت  اجلامعة 

وذلك  الإغ��را���س  متعددة  الريا�شية 

الريا�شية  واحلركة  ال�شباب  خلدمة 

،وق��دم  املحيط  واملجتمع  باجلامعة 

برنامج  من�شق  خوالدة  �شدام  ال�شيد 

حمافظة  يف  الأردن  كلنا  �شباب  هيئة 

تعاونها  على  للجامعة  �شكره  املفرق 

امل��ط��ل��ق خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 

الدورات  لتقدمي  وتعاونها  وموؤ�ش�شاته 

كلنا  �شباب  لهيئة  املختلفة  التدريبية 

الأردن .

 ويف نهاية الحتفال الذي ح�شره 

ها�شم  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نواب 

�شديفات  يحيى  والدكتور  امل�شاعيد 

ومدير مركز ال�شت�شارات واخلدمات 

الفنية الدكتور هاين اخو ر�شيدة قام 

ال�شهادات  ب��ت��وزي��ع  اجل��ام��ع��ة  رئي�س 

 87 عددهم  والبالغ  اخلريجن  على 

م�شاركًا.

التعاون مع املجتمع املحلي
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رئي�س اجلامعة  يرعى حفل تخريج 

دورة  اللغة االجنليزية

للم�شاركني من هيئة �شباب كلنا االأردن

مببادرة 

من رئي�س اجلامعة

ج���ام���ع���ة 

البيت  اآل 

حفل  تقيم 

اإف�����ط�����ار 

ل��������ذوي

االحتياجات 

اخل��ا���ش��ة 

ب��امل��ف��رق

نائب  رعى  �شواقفة  نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  عن  مندوبًا 

الرئي�س ل�شوؤون الكليات الإن�شانية الدكتور يحيى �شديفات حفل الإفطار الذي 

اأقامته اجلامعة لذوي الحتياجات اخلا�شة يف حمافظة املفرق

وقال الدكتور �شديفات بان  اجلامعة قامت وبتوجيهات مبا�شرة من رئي�س 

بالتوا�شل  اجلامعة  فل�شفة  من  انطاقًا  اللقاء  هذا  مثل  بتنظيم  اجلامعة 

والنفتاح مع خمتلف �شرائح املجتمع املحلي وبخا�شة يف �شهر رم�شان املبارك 

منحهم  خال  من  الفئة  هذه  دعم  موا�شلة  على  اجلامعة  حر�س  موؤكدا   .

التوعوية  املجالت  يف  املتخ�ش�شة  الور�س  وعقد  والتدريب  التاأهيل  فر�س 

والإر�شادية الهادفة نحو الهتمام بهذه الفئات اخلا�شة لت�شتطيع النخراط 

مع برامج واأن�شطة املجتمعات املحلية الأخرى وتاأهيل العاملن بهذا املجال 

لينعك�س على العمل الكبري الذي يقومون به.  

جانبه  من  اأ���ش��اد  الغدير  حممد  املفرق  يف  الجتماعية  التنمية  مدير 

املو�شول  الدعم  نحو  وا�شحة  اإ�شارة  تعترب  والتي  البيت  اآل  مببادرة جامعة 

من قبل رئا�شة اجلامعة للخدمات الجتماعية والإن�شانية يف املجتمع املحلي 

وخ�شو�شًا يف ال�شهر الف�شيل.

وثمن اأولياء اأمور ذوي الحتياجات اخلا�شة هذه اللفتة الطيبة من اأ�شرة 

جامعة اآل البيت لأبناء هذه املحافظة وما تقدمة من دعم م�شتمر للمراكز 

الجتماعية  اأو�شاعهم  حت�شن  من  لتتمكن  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من 

وتلم�س احتياجاتهم يف هذا ال�شهر الف�شيل .

مقبل  علي  الدكتور  الطلبة  �شوؤون  عميد  ح�شرة  الذي  احلفل  نهاية  ويف 

بتوزيع هدايا  الدكتور �شديفات  اأهايل املفرق قام  عليمات وجمع غفري من 

مقدمة من هيئة �شباب كلنا الأردن على ذوي الحتياجات اخلا�شة. 

التعاون مع املجتمع املحلي
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جامعة اآل البيت« توزع طر�د اخلري 

على املحتاجني يف البادية ال�سمالية ال�سرقية

بجولة  امل�شاعيد  ال��دك��ت��ور  وق���ام 

الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��راك��ز  �شملت 

ال�شمالية  البادية  مبنطقة  اخلا�شة 

رعى نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون 

ها�شم  ال��دك��ت��ور  العلمية  ال��ك��ل��ي��ات 

امل�شاعيد حفل توزيع طرود اخلري يف 

ال�شرقية يف  ال�شمالية  البادية  منطقة 

حمافظة املفرق .

هذه  بان  امل�شاعيد  الدكتور  وبن 

رئي�س  من  بتوجيهات  جاءت  املبادرة 

يف  املحتاجن  اىل  للو�شول  اجلامعة 

العائات  وم�شاعدة  املناطق  خمتلف 

معاناتهم  م��ن  والتخفيف  ال��ف��ق��رية 

امل�شتلزمات  بع�س  توفري  خ��ال  من 

ال�����ش��روري��ة خ����ال ���ش��ه��ر رم�����ش��ان 

املبارك.

التي  اخلدمات  على  واطلع  ال�شرقية 

تقدمها هذه املراكز لهذه الفئة .

التعاون مع املجتمع املحلي

برعاية 

رئي�س 

اجلامعة

�شباب  مديرية 

تنظم  امل���ف���رق 

تاأ�شيل  م���ؤمت��ر 

التن�يري  الفكر 

ر�شالة  مل�شامني 

بالتعاون  عمان 

�شباب  هيئة  مع 

كلنا االأردن

نظمت مديرية �شباب املفرق بالتعاون مع هيئة �شباب كلنا الأردن يف اخلام�س 

الفكر  تاأ�شيل  حول  �شبابيًا  موؤمترًا  الهيئة  مقر  يف  الول  ت�شرين  من  والع�شرين 

التنويري مل�شامن ر�شالة عمان وا�شتمل املوؤمتر الذي افتتح فعالياته مندوبا عن 

رئي�س جامعة اآل البيت م�شاعد الرئي�س ل�شوؤون الطلبة الدكتور خليل حجاج على 

مراكز  خمتلف  من  و�شابة  �شاب   200 حوايل  فيها  �شارك  رئي�شية  حماور  ثاث 

ال�شباب يف املحافظة حتدث خالها الدكتور حجاج عن دور ال�شباب الأردين يف 

ونبذ  الو�شطية  على  يعتمد  الذي  الإ�شامي  الفكر  ون�شر  الر�شالة  م�شامن  ن�شر 

يقدمها  التي  الهادفة  الربامج  بنوعية  م�شيدًا  ا�شكالة  بكافة  والتطرف  العنف 

املجل�س الأعلى لل�شباب.

اآل  الإ�شامي يف جامعة  الثقايف  املركز  مدير  ال�شرفات  الدكتور جهاد  ولفت 

يف  الإ�شامية  ال�شريعة  ودور  والتطرف  الغلو  ملفهوم  احلقيقي  التعريف  البيت 

حماربة مظاهر الت�شدد والتع�شب داعيا ال�شباب اإىل ا�شتخدام احل�شنى يف التعامل 

مع الآخرين ويف ختام اجلل�شات اأ�شار الدكتور مروان العمايرة من مديرية اأوقاف 

ال�شمحة  اإىل دور الها�شمين يف املحافظة على الدين الإ�شامي ومبادئه  املفرق 

ون�شاطات  املوؤمتر  اأهداف  اخلالدي  املفرق حممد  �شباب  مدير  ا�شتعرا�س  بدور 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  الت�شاركية  على  تركز  التي  ال�شباب  مديرية 

والأهلية قبل اأن يقوم امل�شاركون بتقييم اإعمال املوؤمتر وتقدمي التو�شيات.

وقدم من�شق هيئة �شباب كلنا الأردن يف حمافظة املفرق تعريفًا كامًا باأن�شطة 

مديرية  واأهمها  ال�شباب  قطاعات  كافة  مع  الت�شارك  اإىل  ودعا  الهيئة  وبرامج 

من  وال�شتفادة  للهيئة  لانت�شاب  ال�شباب  جلميع  الدعوة  موجهًا  املفرق  �شباب 

برامج واأن�شطة الهيئة .
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�لبيت  �آل  جامعة  رئي�س  �أك��د 

�ل���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل ���س��و�ق��ف��ة 

ح����ر�����س �جل����ام����ع����ة ع��ل��ى 

و�ملتميزين  �ملبدعن  رع��اي��ة 

و�لأم���ة. ب��ال��وط��ن  للنهو�س  

تكرمي  حفل  رعاية  خ��ال  واأ���ش��اف 

املركز  نظمه  ال��ذي  املتميزين  الطلبة 

املتفوقن  ال��ط��ل��ب��ة  ل��رع��اي��ة  ال���ري���ادي 

ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات 

امل��م��ل��ك��ة يف اخل��ام�����س وال��ع�����ش��ري��ن من 

مبنا�شبة  ج��اء  وال���ذي  ال��ث��اين  ت�شرين 

الحتفال بيوم الوفاء للح�شن بن طال 

امل�شابقات  رع��اي��ة  ب��ان  ث��راه  اهلل  طيب 

ياأتي  الوفاء  ذك��رى  مبنا�شبة  املحو�شبة 

ما  الذين  للها�شمين  واإك��رام��ا  اإج��ال 

توانوا يوما عن دعم املبدعن واملتميزين 

الإن�شانية  الوطن فاحل�شارة  �شباب  من 

تطورت من خال املبدعن واملتميزين. 

و�شانعوا التاريخ هم املبدعون. 

وقال الدكتور ال�شواقفة انه انطاقًا 

وتنفيذًا  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  من 

من  الكبري  الهتمام  بهذا  واقتداء  لها 

الهتمام  ب�شرورة  الر�شيدة  احلكومة 

اأيقنا يف جامعة  بال�شباب الأردين  فقد 

اآل البيت ب�شرورة اإن�شاء مركز لاإبداع 

والتميز ليكون نقطة انطاق للموهوبن 

واملتميزين ول�شقل �شخ�شياتهم وتعزيز 

ق��درات��ه��م الإب��داع��ي��ة وال��ن��ه��و���س بها، 

تطورات  مع  تن�شجم  ب�شورة  وتاأهيلهم 

الع�شر.

مدير  املثاين  احمد  الأ�شتاذ  واألقى 

املفرق  ق�شبة  ل��ل��واء  والتعليم  الرتبية 

خالل افتتاح فعاليات الطلبة املتميزين ملديريات تربية اململكة

والتميز  ل���الإب���داع  م��رك��ز  اإن�����ش��اء  ي��ع��ل��ن  ال�����ش���اق��ف��ة 

املتف�قني للطلبة  االإب������������تعاث  ب��اب  وف��ت��ح 

كلمة قال فيها: ن�شتذكر معا بناة الوطن 

يتجدد  وذك���راه���م  ب��ذك��ره��م  ونحتفي 

خالدة  الأم�����س  ذك��ري��ات  وتبقى  العهد 

بن طال  الرجال احل�شن  واأغلى  لأعز 

احلديث  الأردن  ب��اين  ث���راه  اهلل  طيب 

واأبي ال�شبل الها�شمي مولي جالة امللك 

عبد اهلل الثاين ابن احل�شن حفظه اهلل 

ورعاه.

للنهو�س  ياأتي  املركز  اإن هذا  وقال: 

بالقيادات ال�شبابية يف مديريات الرتبية 

والتعليم واإعداد برامج مطورة ومنتقاة 

يف اأف�����ش��ل و���ش��ائ��ل ال��رتب��ي��ة احل��دي��ث��ة 

وطرق  الإبداع كربامج اثرائية يف املواد 

وتنمية  املناف�شة  روح  وتعزيز  الأ�شا�شية 

قدرات الطلبة .

للطلبة  الريادي  املركز  مدير  وق��ال 

امل��ت��ف��وق��ن ع��ط��ا ال��ع��م��و���س اإن���ن���ا نقف 

البناء  عهد  ون�شتذكر  واحرتاما  اإجال 

الأردن خطوات  والجنازات فقد خطى 

رغم  العظمى  ال��دول  مرتبة  اإىل  ثابتة 

يف  وارتقى  م��وارده  وقلة  م�شاحته  �شغر 

بناء الوطن يف جميع املجالت، وخا�شة 

التعليمية حتى اأ�شبح من الدول الأوائل 

العلمي  ال�����ش��رح  ه��ذا  وم��ا  التعليم  يف 

ال��ري��ادي(  وامل��رك��ز  البيت  اآل  )جامعة 

دليل  اك��رب  لهو  العلمي  ال��ت��ق��دم  وه���ذا 

الجن��ازات  اأعظم  من  وك��ان  ذلك  على 

قواتنا امل�شلحة قرة عن احل�شن يف بناء 

نطلب  والدفاعية  الع�شكرية  قدراتها 

يتغمده  واأن  احل�شن  يرحم  اأن  اهلل  من 

اأبي احل�شن  بف�شيح جنانه ويطيل عمر 

م���ولي ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

جهدا  ياألوا  ل  والذي  ورعاه  اهلل  حفظه 

يف تقدمي املكارم الها�شمية لأبناء الوطن 

ولهذه املحافظة .

كلمة  �شديفات  هناء  الطالبة  واألقت 

الريادي قالت فيها:  املركز  با�شم طلبة 

جاء  ال�شامية  امللكية  ل��ل��روؤي��ة  حتقيقا 

تاأ�شي�س املركز الريادي للطلبة املتفوقن 

يف حمافظتنا احلبيبة املفرق عام األفن 

يقدمه  ومب���ا  ب��ه  نفتخر  ال���ذي  واث��ن��ن 

اأن�شطة،  للطلبة املتفوقن واملبدعن من 

تعليميا  ك���ادرا  جنباته  ب��ن  جمع  وق��د 

قديرا وهيئة اإدارية قديرة حققا للمركز 

اأف��ك��ار  م��ن  لديهم  مب��ا  متميزا  جن��اح��ا 

لرفع  امل��رك��ز  يتبناها  واأن�شطة  ه��ادف��ة 

رفع  خ��ال  من  وذل��ك  التعليم  م�شتوى 

وبالتايل  املراكز  بن  املناف�شة  م�شتوى 

بن الطلبة .

 ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ق���ام ال��دك��ت��ور 

ال�شواقفة بتوزيع اجلوائز على الفائزين 

يف  املحو�شبة  امل�شابقات  يف  وامل�شاركن 

باللغة  واملقالة  والريا�شيات  الفيزياء 

العربية والجنليزية.

التعاون مع املجتمع املحلي
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موؤ�س�سة االأر�س �الطبيعة باملفرق تنظم �ر�سة عمل

حول مر�س االيدز عقدت يف كلية التمري�س

اجلامعة  رئي�س  عن  مندوبًا 

الأم��رية  كلية  عميدة  رعت  �شواقفة  نبيل  الدكتور  الأ�شتاذ 

التي  العمل  اإن�شاف �شعبان ور�شة  الدكتورة  للتمري�س  �شلمى بنت عبد اهلل 

نظمتها موؤ�ش�شة الأر�س الطبية للتنمية حول مر�س اليدز.

برامج  تقيم  ب�شرورة  اأو�شوا  امل�شاركن  باأن  ذكر  العمو�س  هايل  املهند�س  املوؤ�ش�شة  رئي�س 

والبيئة  التعليم  بيئة  باليدز وحت�شن  الدرا�شية اخلا�شة  امل�شاحات  بع�س  ومراقبة  ال�شحي  التثقيف 

الجتماعية وبناء قدرات مقدمي التوعية لربامج اليدز وت�شجيع وحتفيز م�شاريع التوعية ال�شاملة .

عميدة الكلية الدكتورة اإن�شاف �شعبان اأو�شحت من جانبها اأهمية الرتكيز على اإتباع الوقاية من خماطر 

هذا املر�س من خال العاجات املتوفرة للحد من ازدياد امل�شابن به.

اأوراق عمل قدمها مدير �شحة املفرق الدكتور �شليمان عفا�س وم�شاعد عميد  و�شملت الور�شة على 

كلية التمري�س الدكتور احمد املحاميد والدكتور عبد اهلل حناتلة من وزارة ال�شحة والدكتور حممد 

خ�شر �شابط ارتباط مكافحة اليدز باملفرق اأ�شار فيها لاإر�شادات والواجب اإتباعها للعاج 

ومنع انت�شاره مابن املواطنن وال�شتمرار بتنظيم الربامج التوعوية الهادفة.

التعاون مع املجتمع املحلي
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اأكد  الور�شة  اأعمال  ولدى افتتاحه 

الكبري  الدور   على  امل�شاعيد  الدكتور 

جتاه  ال�شباب  عاتق  على  يقع  ال��ذي 

�شباب  لهيئة  مثمنا  جمتمعاتهم،  

من  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  الأردن   كلنا 

الأف��ك��ار  م��ن  مبزيد  تدفع  اأن  �شانها 

البادية  تطوير  اأجل  من  واملقرتحات 

ال�شمالية. حيث تعاين املنطقة من قلة 

الدخل  م�شتوى  وت��دين  العمل  فر�س 

وكرثة جيوب الفقر وهذا كله بحاجة 

اإي��ج��اد احللول  اإىل درا���ش��ة وحم��اول��ة 

واإقامة امل�شاريع التنموية خلدمة هذه 

ور�شة عمل لهيئة �شباب كلنا االأردن يف ل�اء البادية ال�شمالية

الفئات.

باأن  امل�شاعيد  الدكتور  واأ�شاف     

جامعة اآل البيت �شيكون لها دور موؤثر 

يف م�شتقبل اأبناء املفرق واأبناء البادية 

وم�شاريع  برامج  خال  من  ال�شمالية 

تنموية تخطط اجلامعة اإىل اإخراجها 

اإىل حيز الوجود يف امل�شتقبل القريب  

يف  املجتمع  موؤ�ش�شات  م��ع  بالتعاون 

�شرورة  اإىل  داعيا  ال�شمالية.  البادية 

اجلهات  كافة  بن  والتن�شيق  التعاون 

وخا�شة  البادية  اأبناء  اإفادة  اجل  من 

وبلديات  الأردن  كلنا  �شباب  هيئة 

البادية ال�شمالية.

الأردن  كلنا  هيئة  �شباب  من�شق 

ال�شيد �شدام خوالدة قال بان الهيئة 

ال�شباب  يهم  برنامج  باإطاق  قامت 

الأردين ليت�شلح بالعلم واملعرفة حيث 

تعقد الدورات لتهيئة ال�شباب لدخول 

�شوق العمل واملناف�شة كما تقوم باإعداد 

الدرا�شات امليدانية وتن�شيق العمل مع 

املوؤ�ش�شات الوطنية. 

ال�شفاوي   بلديات   روؤ���ش��اء  وع��رب 

وال�شاحلية  ها�شم   وبني  و�شبحا  

عن  �شكرهم لهيئة �شباب كلنا الأردن 

الهام  امل��و���ش��وع  ه��ذا  طرحها  ع��ل��ى  

وما  جمعيا  البادية  اأبناء  ي�شغل  الذي 

تواجههم من حتديات ومعيقات تقف 

اأمام  اإبداعهم و اإبرازهم على م�شاحة 

الوطن .  

بالور�شة  امل�شاركون  ناق�س  وق��د 

اأب��ن��اء  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  اب���رز 

ال���ب���ادي���ة ك��ق�����ش��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وع���دم 

ا���ش��ت��ق��رار ال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��دري�����ش��ي��ة، 

امل��خ��درات  لآف���ة  الت�شدي  و���ش��رورة 

التي باتت تفتك ب�شباب البادية نظرا 

ملوقعها احلدودي، م�شريين اإىل املكان 

اجلغرايف الذي ي�شكل عبئا اأمام اأبناء 

البادية للتوا�شل مع �شباب الوطن  يف 

الوقت الذي  ترتفع فيه الأعباء املادية 

نظرا  م�شاركتهم  قلة  من  حتد  التي 

التي  ال�شعبة  القت�شادية  لظروفهم 

يعي�شونها. 

�لبيت �لدكتور نبيل �سو�قفة،  �آل  مندوبا عن رئي�س جامعة 

�لدكتور  �لعلمية  �لكليات  ل�سوؤون  �جلامعة  رئي�س  نائب  رعى 

عمل  ور�سة  �لثاين  ت�سرين  من  �لثامن  يف  �مل�ساعيد  ها�سم 

�أبناء  وحتديات  »و�ق��ع  بعنو�ن  �ل�سمالية  �لبادية  لأبناء 

�لأردن-  كلنا  �سباب  هيئة  نظمتها  �لتي  �ل�سمالية«  �لبادية 

فريق عمل �لبادية �ل�سمالية، بالتعاون مع بلدية �ل�ساحلية  

روؤ���س��اء  وح�سرها  �ل�سمالية،  �ل��ب��ادي��ة  �سباب  م��رك��ز  يف 

�ملجتمع. موؤ�س�سات  عن   وممثلن  �ل�سمالية  �لبادية  بلديات 

التعاون مع املجتمع املحلي
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ال�����دك�����ت�����ور ع��ب��د 

الرحيم احمد الزقة 

قائما باأعمال عميد 

ال��درا���ش��ات  معهد 

الإ�شامية .

�شفاح  ���ش��امل  ال��دك��ت��ور 

ال��ع��ون ق��ائ��م��ا ب��اأع��م��ال 

املال  اإدارة  كلية  عميد 

والأعمال 

الدكتور  الأ�شتاذ 

غ��������ازي ���ش��ي��ف 

اهلل رواقة عميدا 

ل��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

الرتبوية

الأ�شتاذ الدكتور 

اإبراهيم  ح�شن 

ط�������ش���ط���و����س 

لكلية  ع��م��ي��دا 

العلوم .

مقبل  علي  الدكتور 

ال��ع��ل��ي��م��ات ق��ائ��م��ا 

باأعمال عميد �شوؤون 

الطلبة .

الدكتور علي حممود 

قائما  غ��ن��ي��م��ة  اأب����و 

باأعمال عميد معهد 

ال��ع��م��ارة وال��ف��ن��ون 

الإ�شامية.

بناء  �لبيت  �آل  جامعة  يف  �لأكادميية  �لت�سكيالت  �إج��ر�ء  على  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  و�فق 

من:  كل  تعين  وت�سمنت  �سو�قفة  نبيل  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �جلامعة  رئي�س  تن�سيب  على 

ال��دك��ت��ور رج��ب 

اأبو حاوة عميد 

ال�����درا������ش�����ات 

العليا.

كما و�فق �ملجل�س على جتديد �لتعيينات �لآتية:

الأ�شتاذ الدكتور عدنان حممد ال�شمادي  عميدا لكلية الأمري احل�شن بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات  -

الدكتور عدنان حممد احلراح�شة قائما باأعمال عميد معهد علوم الأر�س والبيئة  -

قرارات جمل�س العمداء
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ال��دك��ت��ور  ت��ع��ي��ن   -

حممد علي العمري 

حما�شرًا متفرغًا يف 

ق�شم الفقه وا�شولة 

ال��درا���ش��ات  بكلية 

الفقهية والقانونية.

هاين  الدكتور  تعين   -

العمو�س حما�شرا  رزق 

علوم  متفرغًا يف معهد 

الأر�س والبيئة.

الدكتور  تعين   -

م��وف��ق اإب��راه��ي��م 

ف���ري���ح احل����داد 

حم�������ا��������ش�������را 

متفرغا يف معهد 

والفنون  العمارة 

الإ�شامية .

قرارات جمل�س العمداء

ال��دك��ت��ور  ت��ع��ي��ن   -

ج�������ه�������اد ������ش�����امل 

ال�����ش��رف��ات اأ���ش��ت��اذا 

ق�شم  يف  م�����ش��اع��دا 

الفقه وا�شولة بكلية 

الفقهية  الدرا�شات 

والقانونية.

ت���ع���ي���ن   -

الآن���������ش����ة ع��ائ�����ش��ة 

العمو�س  بوظيفة مدر�س 

�شلمى  الأم���رية  كلية  يف 

اهلل  ع�����ب�����د  ب�����ن�����ت 

للتمري�س. تعين   -

ال�����ش��ي��دة ره���ام 

ح�������ش���ن ال�����زغ�����ول 

مدر�شًا يف كلية الأمرية 

اهلل  ع��ب��د  ب��ن��ت  �شلمي 

للتمري�س.
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ال���دك���ت���ور  ت���ع���ي���ن   -

بطيحة  حم��م��د  خ��ال��د 

يف  متفرغًا  حم��ا���ش��رًا 

بكلية  احلا�شوب  ق�شم 

الأم������ري احل�����ش��ن بن 

لتكنولوجيا  هلل  ع��ب��دا 

املعلومات .

ال���دك���ت���ور  ت���ع���ي���ن   -

العون  �شعود  اإ�شماعيل 

يف  متفرغًا  حم��ا���ش��رًا 

الرتبوية  املناهج  ق�شم 

بكلية العلوم الرتبوية .

- تعين الدكتور هيثم 

مم�������دوح ال��ق��ا���ش��ي 

حم���ا����ش���رًا م��ت��ف��رغ��ًا 

امل���ن���اه���ج  ق�������ش���م  يف 

العلوم  بكلية  الرتبوية 

الرتبوية.

- تعين الدكتورة هاله 

يحيى �شيد علي اأ�شتاذا 

ك��ل��ي��ة  يف  م�������ش���اع���دًا 

بنت  ���ش��ل��م��ى  الأم�����رية 

عبد اهلل لتمري�س.

قرارات جمل�س العمداء

ال�����ش��ي��دة  ت��ع��ي��ن   -

فرجينيا  ف��ي��ول��ي��ت��ا 

م��ار���ش��ي��ل م��در���ش��ًا 

مركز  يف  م�شاعدًا 

ال���ل���غ���ات ل��ت��دري�����س 

اللغة الجنليزية.

ال�شيدة  تعين   -

رائدة علي امل�شاقبة 

م�شاعدًا  م��در���ش��ًا 

الأم����رية  ك��ل��ي��ة  يف 

عبد  ب��ن��ت  �شلمى 

اهلل للتمري�س.
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- تعين الدكتور �شعد بني 

م�شاعدًا  اأ���ش��ت��اذا  حممد 

بكلية  احلا�شوب  ق�شم  يف 

تكنولوجيا املعلومات .

مفلح  الدكتور  تعين   -

ذي�����اب�����ات حم���ا����ش���رًا 

ق�����ش��م  يف  م���ت���ف���رغ���ًا 

احل�����ا������ش�����وب ب��ك��ل��ي��ة 

تكنولوجيا املعلومات 

قرارات جمل�س العمداء

ت��ع��ي��ن   -

الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

امل�شاقبة  مو�شى  فار�س 

اللغة  ق�شم  يف  اأ���ش��ت��اذا 

الجنليزية لق�شاء اإجازة 

املمنوحة  العلمي  التفرغ 

له من جامعة الريموك .

الدكتور  ترقية  مت   -

���ش��ام��ر حم���م���ود ع��ب��ده 

رت��ب��ة  اإىل  ال����دلل����ع����ه 

ق�شم  يف  م�شارك  اأ�شتاذ 

ال���درا����ش���ات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

بكلية الدرا�شات الفقهية 

والقانونية.

- مت ترقية الدكتور 

����ش���امل ع���ب���د ال��ع��زي��ز 

رت��ب��ة  اإىل  اخل����وال����دة 

اأ�شتاذ م�شارك يف ق�شم      

املناهج والتدري�س بكلية 

العلوم الرتبوية. 

ت��رق��ي��ة ال��دك��ت��ور   -

اإىل  احل�شبان  احمد  عيد 

رت��ب��ة اأ���ش��ت��اذ م�����ش��ارك يف 

القانونية  الدرا�شات  ق�شم 

الفقهية  ال��درا���ش��ات  بكلية 

والقانونية.

ترقيات

قرر جمل�س �لعمد�ء �ملو�فقة على �لرتقيات �لتالية:
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عميد   / كناكري  علي  حممود  �لدكتور  �لأ�ستاذ  برئا�سة  �لعلمي  �لبحث  جمل�س   -

�لبحث �لعلمي وع�سوية كل من :

عميد كلية العل�������������������������������������������وم الأ�شتاذ الدكتور ح�شن اإبراهيم ط�شط������و�س    .1

عميد كلية الآداب والعلوم الإن�شاني����������������ة الأ�شتاذ الدكتور فواز عبد احلق الزب��������ون    .2

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الأم����ري احل�����ش��ن ب��ن ع��ب��د اهلل  الأ�شتاذ الدكتور عدنان حممد خري ال�شمادي   .3

لتكنولوجيا املعلومات

كلية اإدارة املال والأعم�����������������������������ال الأ�شتاذ الدكتور حممد مروان ال�شم�����������ان    .4

كلية الدرا�شات الفقهية والقانوني��������������������ة الأ�شتاذ الدكتور زياد خليل الدغامي������������ن    .5

كلية الآداب والعلوم الإن�شاني������������������������ة الأ�شتاذ الدكتور على ح�شن الب��������������واب    .6

بالإ�شافة اإىل املهام وال�شاحيات املنوطة مبجل�س البحث العلمي وفقًا لاأنظمة والتعليمات املعمول 

بها، يتوىل املجل�س ممار�شة مهمة جلنة اعتماد املجات العلمية يف اجلامعة ح�شب الأ�شول.

�لدكتور  للبحوث و�لدر��سات برئا�سة �لأ�ستاذ  �ملنارة  - ت�سكيل هيئة حترير جملة 

حممود علي كناكري / عميد �لبحث �لعلمي وع�سوية كل من :

عميد كلي�������������ة العل�����������������وم الأ�شتاذ الدكتور ح�شن اإبراهيم ط�شط�������و�س    .1

عميد كلية الآداب والعلوم الإن�شاني���ة الأ�شتاذ الدكتور فواز عبد احلق الزب��������ون    .2

عميد كلية العل��وم الرتبوي���������������ة الأ�شتاذ الدكتور غازي �شيف اهلل رواق����ه    .3

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الأم����ري احل�����ش��ن ب��ن ع��ب��د اهلل  الأ�شتاذ الدكتور عدنان حممد خري ال�شم�ادي   .4

لتكنولوجي�����ا املعلوم����ات

كلي�����ة اإدارة املال والأعم�����������ال الأ�شتاذ الدكتور حممد مروان ال�شم�����������ان    .5

معه�����د علوم الأر�س والبيئ����������ة الأ�شتاذ الدكتور رافع عارف ال�شن�������������اق    .6

   - ت�سكيل �ملجل�س �لتاأديبي �لبتد�ئي لأع�ساء �لهيئة �لتدري�سية ملدة عام، برئا�سة 

�لأ�ستاذ �لدكتور ح�سن �إبر�هيم ط�سطو�س/ عميد كلية �لعلوم، وع�سوية كل من :

كلي��������������ة العل�������������������������������وم الأ�شتاذ الدكتور عقاب حممود ربي����������������ع    .1

كلي����ة الآداب والعل���وم الإن�شاني�����������ة الأ�شتاذ الدكتور حممد موفق الرن����������اوؤوط    .2

كلي������ة العل���������������������������������������وم الأ�شتاذ الدكتور موفق حمم�����د  الق�ش�������اب    .3

معهد علوم الأر�س والبيئ����������������������ة الأ�شتاذ الدكتور رافع عارف ال�شن���������������اق    .4

قرر جمل��س �لعمد�ء �لذي عقد برئا�سة �لأ�ستاذ �لدكتور 

نبيل �سو�قف���ة )رئي�س �جلامعة( ت�سكيل �لعديد من �للجان 

و�ملجال�س باجلامعة للعام �جلامعي 2008/2007 

ت�شكيالت اكادميية
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- �ملجل�س �لتاأديبي �ل�ستئنايف لأع�ساء �لهيئة �لتدري�سية ملدة عام، برئا�سة �لأ�ستاذ 

�لدكتور جهاد �ساهر �ملجايل/ نائب رئي�س �جلامعة لل�سوؤون �لإد�رية و�ملالية، وع�سوية 

كل من :

عميد كلية الدرا�شات الفقهية والقانوني����ة الأ�شتاذ الدكتور فواز عبد احلق الزب��������ون    .1

عميد الدرا�شات العلي����������������������������ا الأ�شتاذ الدكتور رجب جادو اأبو احل�������اوة    .2

عميد البحث العلم�������������������������������ي الأ�شتاذ الدكتور حممودعلي كناك�������������ري    .3

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الأم�����ري احل�����ش��ن ب���ن ع��ب��د اهلل    الأ�شتاذ الدكتورعدنان حممد خري ال�شم��ادي   .4

لتكنولوجيا املعلوم���������ات

�إبر�هيم  خليل  �لدكتور  برئا�سة  عام،  ملدة  للموظفن  �لبتد�ئي  �لتاأديبي  �ملجل�س   -

�حلجاج / م�ساعد �لرئي�س، وع�سوية كل من :

كلية الدرا�شات الفقهية والقانوني����������ة  الدكتور �شامر حممود الدللع�����������������������ة    .1

مرك���ز احل����ا�ش���������������������������وب  ال�شيد �شلي������م عل������ي من�����اع����������������ي     .2

- �ملجل�س �لتاأديبي �ل�ستئنايف للموظفن ملدة عام، برئا�سة �لدكتور زيد خليل �لقر�له، 

وع�سوية كل من :

كلية الدرا�شات الفقهية والقانوني�����ة الدكتور رمزي » احمد  عوين »ما�ش����ي    .1

دائرة القبول والت�شجي�������������������ل ال�شيد يا�شر حممد  عبي�����������������������دات    .2

/�لقائم  �لعليمات  مقبل  على  �لدكتور  برئا�سة  عام،  ملدة  �لطلبة  تاأديب  جمل�س   -

باأعمال عميد �سوؤون �لطلبة، وع�سوية كل من :

كلي�������������ة العل���وم الت���ربوي���ة الدكت���ور عواط��ف م�زع��ل اأب�و ال�شع���ر    .1

كلي����ة اإدارة امل�����ال والأعم����ال الدكت���ور اإبراهي����م حمم����د البط���اين���ه    .2

كلي����������������ة العل�������������������وم  الدكت����ور م�����اج��د علي اأب��و �شين����ي     .3

كلية الدرا�شات الفقهية والقانوني����ة الدكت����ور حمم����د ن��واف الف���واع���ره   .4

عميد الكلية /املعه��د ال�ذي يتبعه الطالب   .5

نائب  �سديفات/  حممد  يحيى  �لدكتور  �لأ�ستاذ  برئا�سة  �لدر��سية،  �خلطة  جلنة   -

�لرئي�س للكليات �لإن�سانية، وع�سوية كل من :

الأ�شتاذ الدكتور عمي����د كلي������ة العل��������������������وم   .1

الأ�شتاذ الدكتور عميد كلية الآداب والعلوم الإن�شاني���ة   .2

الأ�شتاذ الدكتور عمي�د الدرا�شات العلي����������������������ا   .3

الأ�شتاذ الدكتور عميد كلية العلوم الرتبوي������������������ة   .4

 5. الأ�شتاذ الدكتور عميد كلية الأمري احل�شن بن عب���داهلل لتكنولوجي��������������ا املعل�����وم����������������������������ات 

ت�شكيالت اكادميية
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اأمي������ن �ش�����ر اللجن���������ة 6. الدكت�������ورة عواطف م���زعل اأب��و ال�شع��������������ر 

مدير دائرة القبول والت�شجي��������������ل   .7

عميد الكلية / املعهد املعن����������������ي   .8

وتفوي�س اللجنة ب�شاحيات جمل�س العمداء يف اإقرار اخلطط الدرا�شية.

- جلنة �لبت يف ق�سايا �لطلبة �لأكادميية، برئا�سة �لأ�ستاذ �لدكتور يحيى حممد 

�سديفات / نائب �لرئي�س للكليات �لإن�سانية، وع�سوية كل من :

الأ�شتاذ الدكتور عميد كلية الآداب والعلوم الإن�شاني���ة   .1

الأ�شتاذ الدكتور عميد الدرا�شات العلي�����������ا   .2

الأ�شتاذ الدكتور عمي��د كلي���ة ال��درا�ش��ات الفقهي���ة  والقانوني��ة   .3

الدكتور القائم باأعمال عميد �شوؤون الطلب��������ة   .4

مدير القبول والت�شجي���������������ل   .5

عميد الكلية / املعهد املعن�������ي   .6

امي�����ن �ش����ر اللجن������ة  ال�شي�������د عم�������اد احم��������د امل���ومن����������������ي    .7

وتفو�س اللجنة ب�شاحيات جمل�س العمداء يف الق�شايا الأكادميية التي مل يرد فيها ن�س يف الأنظمة 

والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة.

- قرر �ملجل�س ت�سكيل جمل�س مركز در��سات �لعامل �لإ�سالمي برئا�سة �لأ�ستاذ �لدكتور 

رئي�س �جلامعة وع�سوية كل من :

نائب الرئي�س ل�شوؤون الإن�شانية  1- الأ�شتاذ الدكتور يحيى �شديفات  

عميد كلية الدرا�شات الفقهية والقانونية 2- الأ�شتاذ الدكتور حممد الزغول  

مدير املركز 3- الأ�شتاذ الدكتور حممد الرناوؤوط  

ل��ل��درا���ش��ات               ال��ع��ايل  امل��ع��ه��د  ب��اأع��م��ال عميد  ال��ق��ائ��م  4- الدكتور عبد الرحيم الزقة   

                                                                       الإ�شامية

م�شاعد الرئي�س 5- الدكتور خليل احلجاج   

املجتمع املحلي 6- النائب الدكتور حممد ال�شرعة  
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�إج���ر�ء  �لبيت   �آل  جامعة  رئي�س  �سو�قفة  نبيل  �ل��دك��ت��ور  �لأ���س��ت��اذ  ق��رر 

للعام  �جلامعة  يف  و�مل��ع��اه��د  �لكليات  يف  �لتالية  �لأك��ادمي��ي��ة  �لت�سكيالت 

�لعمد�ء  ن��و�ب  باأعمال  �لقائمن  تعين  ت�سمنت  2009/2008م  �جلامعي 

وذلك  �ملختلفة  �جلامعة  كليات  يف  �لأكادميية  �لأق�سام  وروؤ�ساء  وم�ساعديهم 

�لتايل: �لنحو  وعلى  2008/9/14م  �ملو�فق  �لأح��د  يوم  �سباح  من  �عتبارً� 

�أوًل: كلية �لدر��سات �لفقهية و�لقانونية:

قائمًا باأعمال نائب عميد الكلي�����������������������ة 1. الدكتور �شامر حممود الدللع�����ة  

قائمًا باأعمال م�شاعد العميد ل�شوؤون الطلب�����ة 2. الدكتور علي جمعه الرواحن�������ة  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم اأ�شول الدي������������ن 3. الدكتور بكر م�شطفى بنى ار�شيد  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم الفقه واأ�شول�����������ه 4. الدكتور منر حممد اخل�شا�شن������ة  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم الدرا�شات القانوني���ة 5. الدكتور حممد نواف الفواع�����رة  

 ثانيًا: كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية:

قائمًا باأعمال نائب عميد الكلي������������������������ة 1. الدكتور زيد خليل القرال����������������������ة  

قائمًا باأعمال م�شاعد عميد الكلي���������������������ة  2. الدكتور احمد حممد احلراح�ش��������ة  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم اللغة العربية واآدابه��ا 3. الدكتور عبد الرحمن حممد الهوي������دي 

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم التاري����������������������خ 4. الدكتور حممد �شياح العي�ش�����������������ى  

رئي�شًا لق�شم اللغة الإجنليزية واآدابه�����������������ا 5.الأ�شتاذ الدكتورعاء الدين اأحمد ح�شي��ن 

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم اللغات احلديث�����������ة 6. الدكتور اأحمد �شليمان عليم����������������ات  

ثالثًا: كلية �لعلوم:

نائبًا لعميد الكلي����������������ة. 1.الأ�شتاذ الدكتور موفق حممد الق�ش���اب 

قائمًا باأعمال م�شاعد عميد الكلية ل�شوؤون الطلبة. 2.الدكتور احمد حممود اأبو �شلي��������������م  

رئي�شًا لق�شم الفيزي�����������������اء. 3.الأ�شتاذ الدكتور عقاب حممود ربي������ع  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم الكيمي����������اء. 4.الدكتور فاروق �شعيد اجلق������������������ة  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم الريا�شي������ات. 5. الدكتور ليث اأميل ع����������������������ازر  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم العلوم احلياتي������������ة. 6.الدكتور ع�شام حممد ال�شن����������������اق  
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ر�بعًا: كلية �لعلوم �لرتبوية:

قائمًا باأعمال نائب عميد الكلي���������ة. 1.الدكتورة عواطف مزعل ابو ال�شعر  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم املناهج والتدري�������������س.  2.الدكتور اأديب ذياب حمادن�������������ه  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم الدارة الرتبوية والأ�شول.   3.الدكتور ا�شان �شبح امل�شاعي������د  

      

خام�سًا: كلية �إد�رة �ملال و�لأعمال:

قائمًا باأعمال نائب عميد الكلي��ة. 1.الدكتور جمال عادل ال�شراي���������ري  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم اقت�شاديات املال والأعم���ال.  2.الدكتور ابراهيم حممد البطاين���������ه  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم اإدارة الأعمال وق�شم الإدارة    3.الدكتور زياد حممد ال�شم�����������ادي  

العام�ة.       

رئي�شًا لق�شم التمويل وامل�ش����ارف. 4.الأ�شتاذ الدكتور هيل عجمي اجلناب�ي  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم املحا�شب���������������ة. 5.الدكتور غ�شان فاح املطارن����������ه  

�ساد�سًا: كلية �لأمري �حل�سن بن عبد �هلل لتكنولوجيا �ملعلومات:

قائمًا باأعمال م�شاعد العميد ل�شوؤون الطلب��������ة. 1.الدكتور جهاد قبيل النه���������ود   

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم احلا�ش������������وب. 2.الدكتور �شعد عقلة بني حمم���د  

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم نظم املعلوم���ات. 3.الدكتور اأكرم عارف م�شطف�ى  

�سابعًا: كلية �لأمرية �سلمى بنت عبد �هلل للتمري�س :

قائمًا باأعمال نائب عميد الكلية. 1.الدكتور عمر حممد الرواجف�ه   

قائمًا باأعمال م�شاعد العميد ل�شوؤون الطلبة ورئي�س ق�شم   2.الدكتور احمد �شامل مو�ش������ى   

�شحة البالغن.       

قائمًا باأعمال رئي�س ق�شم �شحة املجتمع وق�شم ال�شحة    3.الدكتورة هالة يحي���������������ى   

النف�شية.       

قائما باأعمال رئي�س ق�شم �شحة الأم والطفل 4.الدكتورة اإن�شاف علي �شعب�ان  
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ثامنًا: معهد �لعمارة و�لفنون �لإ�سالمية:

قائمًا باأعمال م�شاعد العميد ل�شوؤون الطلب��������ة. 1.الدكتور �شقر م�شطفى ال�شق�ور  

قائمًا باأعمال م�شاعد العميد ل�شوؤون اخلطة الدرا�شية   2.الدكتور حممد ذيب مت���������روك  

والربنامج الدرا�شي.        

تا�سعًا: معهد علوم �لأر�س و�لبيئة:

قائمًا باأعمال م�شاعد العميد ل�شوؤون الت�شال                      1.الدكتور حممد علي الفرج�����ات  

                                                                           بال�شناع��������ة.

عا�سرً�: معهد بيت �حلكمة:

قائمًا باأعمال نائب عميد املعه���������د. 1.الدكتور حممد اأحمد املق��������داد  

حادي ع�سر: عمادة �لبحث �لعلمي:

قائمًا باأعمال نائب العمي�������������د. 1.الدكتور ح�شام حممود النا�شر  

ثاين ع�سر: عمادة �سوؤون �لطلبة:

قائمًا باأعمال م�شاعد العمي����������د. 1.الدكتور اأنور عوده اخلالدي   

�لت�سكيالت و�لتعيينات  �إجر�ء  �لبيت �لأ�ستاذ �لدكتور نبيل �سو�قفة  �آل  كما قرر   رئي�س جامعة 

�لأكادميية يف مر�كز  ودو�ئر �جلامعة .

الدكتور عبد العزيز حممود عبد العزيز   قائمًا باأعمال مدير مركز اأحياء الرتاث الإ�شامي 

قائمًا باأعمال مدير مركز تطوير اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س الدكتور �شامل عبد العزيز اخلوالدة   

قائمًا باأعمال مدير دائرة �شمان اجلودة ومراقبتها.  الدكتور احمد مو�شى البطاينة    

مديرًا ملركز درا�شات العامل الإ�شامي.  الأ�شتاذ الدكتور حممد موفق الرناوؤوط   

قائمًا باأعمال مدير مركز ال�شت�شارات واخلدمات الفنية وتنمية املجتمع الدكتور هاين عبد الكرمي اخو ر�شيدة   

الدكتور �شالح �شويلم ال�شرفات                   قائمًا باأعمال م�شاعد عميد كلية العلوم الرتبوية ل�شوؤون الطلبة             

باأعمال م�شاعد عميد معهد بيت احلكمة ل�شوؤون الطلبة                     الدكتور �شايل فاح ال�شرحان             قائمًا 

الدكتور �شليمان ح�شن الب�شتاوي                         قائمًا باأعمال م�شاعد عميد كلية اإدارة املال والأعمال ل�شوؤون الطلبة 

.
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اجلامعة تعني عددًا من  ال�شخ�شيات الأكادميية والإدارية 

والثقافيةيف جمال�س  كلياتها ومعاهدها ومراكزها

تعيينات

جمل�س �جلامعة:

الدكتور زيد زريفات حمافظ املفرق  -

-  النائب الدكتور حممد ال�شرعة .

املحامية رمي عقلة اأبو دلبوح  -

ال�شيد حممد خالد البدا رين / ممثل خلريجي الطلبة    -

الطالب عاء خزا علة / ممثل طلبة اجلامعة /رئي�س جمل�س الطلبة   -

 جمل�س كلية �لعلوم �لرتبوية:

- الدكتور احمد م�شطفى املثاين- مدير الرتبية والتعليم لق�شبة املفرق.

- الدكتور خلف دهر العظامات- مدير الرتبية والتعليم ملنطقة البادية الغربية

جمل�س معهد بيت �حلكمة:

- الفريق الأول الركن فا�شل علي فهيد 

- �شعادة النائب الدكتور حممد ال�شرعة 

جمل�س عمادة �لبحث �لعلمي:

- الدكتور حممد خلف التل رئي�س جمل�س غرفة �شناعة الزرقاء

- ال�شيد طارق اإبراهيم عو�س مدير عام �شندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية 

كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية:

الدكتور النائب �شوان ال�شرفات   -

- املحامي م�شطفى اأبو ذويب

مركز �ل�ست�سار�ت و�خلدمات �لفنية وتنمية �ملجتمع:

ال�شيد عبد اهلل نويفع ال�شديفات مدير غرفة جتارة املفرق  -

- ال�شيد �شتيوي العظامات مدير فرع بيتنا باملفرق

الدكتور عبد اهلل العرقان رئي�س بلدية املفرق  -

الدكتور م�شعل النمري / نقابة اأطباء الأ�شنان  -

كلية �لأمري �حل�سن بن عبد �هلل لتكنولوجيا �ملعلومات:

الدكتور املهند�س عمر طحيطح جمل�س اخلدمات امل�شرتكة  -

جمال�س   يف  �أع�ساًء  �ملفرق  حمافظة  يف  �ل�سخ�سيات  من  عدد  تعين  �لعمد�ء  جمل�س  قرر 

�لتايل: �لنحو  وعلى  �جلامعة  رئي�س  من  بتوجيه  وذلك  �جلامعة  ومر�كز  ومعاهد  وكليات 
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����ش���ارك الأ����ش���ت���اذ 

الدكتور فواز عبد احلق الزبون عميد كلية الآداب 

للجمعية  العاملي  املوؤمتر  يف  البيت  اآل  جامعة  يف  الإن�شانية  والعلوم 

الأوروبية لدرا�شة اللغة الجنليزية الذي عقد يف الدمنارك يف جامعة ارخو�س 

يف الفرتة من 22-2008/8/26 م بح�شور 450 عاملًا وباحثًا . وقدم بحثًا م�شرتكًا 

بعنوان« البعد الثقايف يف تعلم اللغات الأجنبية«.

الذي  العربية  اللهجات  لدرا�شة  الدولية  للرابطة  العاملي  املوؤمتر  اأي�شًا يف  و�شارك 

-28 بن  ما  الفرتة  يف  بريطانيا  يف  كول�ش�شرت  مدينة  يف  ا�شك�س  جامعة  يف  عقد 

2008/8/31م بح�شور 100 عامٍل وباحثٍا وقدم بحثًا م�شرتكًا بعنوان » درا�شة 

لغوية اجتماعية للتكليف اللغوي عند املذيعن الأردنين«.

م�شاركات علمية

الأردنية  اململكة  ال�شواقفة  نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  مثل 

الها�شمية باملوؤمتر الإ�شامي الرابع لوزراء التعليم العايل والبحث العلمي والذي 

الإ�شامية  املنظمة  والذي جاء بدعوة من  اأذربيجان  باكو/جمهورية  عقد يف  مدينة 

العلمية  املوؤهات  ت�شخري  بعنوان  الذي عقد  املوؤمتر  وناق�س    ، والثقافة  والعلوم  للرتبية 

ت�شنيف  اأهمها  من  حم��اور  عدة  اأي��ام  ثاثة  م��دار  على  وبحث  التغيري  اأج��ل  من  لل�شباب 

واإن�شاء  املرجعية  لا�شت�شهادات  الإ�شامي  املركز  ووظائف  الإ�شامي  العامل  جامعات 

ال�شبكة العاملية للن�شاء العاملات وعقد على هام�س املوؤمتر مائدة م�شتديرة حول مو�شوع 

تعزيز دور ال�شباب يف تطوير العلوم التكنولوجيا.

الإ�شامي  املوؤمتر  منظمة  يف  الأع�شاء  واخلم�شن  ال�شبع  الدول  مثلوا  الذين  الوفود  روؤ�شاء  وقدم  

تقاريرهم حول الربامج الوطنية يف بلدانهم يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي.

جامعة  يف  علمي  موؤمتر  يف  احلديثة  اللغات  ق�شم  من  اخلطيب  حممد  د.  �شارك 

 Mosts du developpement. Genese, usages et بعنوان:   فرن�شا   / ال�شوربون 

»trajectories
La genese des technolectes en arabe بورقة بحثية بعنوان

 ناق�س فيها دور املجتمع بجميع جوانبه ال�شيا�شية، القت�شادية، الثقافية، ... يف خلق 

م�شطلحات تقنية جديدة كما و�شح الفرق بن »اللغة التخ�ش�شية« و »اللهجات املهنية«.

رئي�س �جلامعة ميثل �لأردن 

باملوؤمتر �لإ�سالمي �لر�بع لوزر�ء �لتعليم �لعايل

اآل البيت �شارك  اأمناء جامعة  مندوبا عن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري رعد بن زيد كبري الأمناء/ رئي�س جمل�س 

رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل ال�شواقفة بح�شور حفل افتتاح جامع الرئي�س ال�شالح الذي افتتح يف الع�شرين من 

ت�شرين الثاين يف مدينة �شنعاء يف اجلمهورية اليمنية والذي جاء بدعوة من وزير الأوقاف والإر�شاد اليمني، ويت�شع 

امل�شجد الذي يعترب حتفة تاريخية اىل 40  األف م�شلي.
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من  املفتي  خمتار  حممد  الدكتور  �شارك 

باملوؤمتر  والقانونية  الفقهية  الدرا�شات  كلية 

احل�شارة  يف  ال�شام  مدينة  بغداد  العاملي:) 

خال  ا�شتانبول  يف  عقد  ال��ذي  الإ�شامية( 

من  بدعوة  وذل��ك   ، م   2008-11  -7 الفرتة 

بحوث  ومركز  مرمره  بجامعة  الإلهيات  كلية 

التاريخ والفنون والثقافة الإ�شامية 

احمد  كمال  الدكتور  �شارك 

امل��ق��اب��ل��ة م��ن م��رك��ز ال��ل��غ��ات يف 

لرابطة  الثامن  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال 

الذي  العاملية  الإ�شامي  الأدب 

عقد بعنوان )الإع��ام واأث��ره يف 

تركيا/ يف  ال��راب��ط��ة(  م�����ش��رية 

الفرتة  خ��ال  ا�شتانبول،وذلك 

 )2008/8/15-13(

���ش��ارك الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��دن��ان » 

حممد خري« ال�شمادي عميد كلية الأمري 

احل�شن بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات 

يف فعاليات املوؤمتر الدويل حول النمذجة 

واملحاكاة واملو�شوم والذي نظمته جامعة 

الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون  احل�شن 

والذي   ،  )AMSE( واملحاكاة  للنمذجة 

عقد يف مدينة البرتاء . 

������ش�����ارك�����ت 

احلراح�شة  طه  منتهى  الدكتورة 

كلية  واآدابها  العربية  اللغة  امل�شاعد يف ق�شم  الأ�شتاذ 

الآداب والعلوم الإن�شانية يف املوؤمتر الدويل الأول للرواية العربية 

 « بعنوان  بورقة عمل  اللبنانية بريوت  واملغرب يف اجلامعة  امل�شرق  بني 

للكاتب اجلزائري الطاهر وطار حتدث  الزلزال  الت�شكيل الدللة يف رواية 

الت�شكيل والدللة يف الرواية وبينت ان ثمة  فيها عن العالقات اجلدلية بني 

اأنة ل ميكن الف�شل بينهما ولكن  اإذ  تالحم ن�شبي وجمالية قائمة بينهما 

هذا ل يعني تطابقها ، فكل منهما له ا�شتقاللية ن�شبية.

م�شاركات علمية
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مبنا�سبة عيد ميالد جاللة �مللك �ملعظم 

بط�لة اخرتاق �شباق ال�شاحية ملدار�س الرتبية والتعليم
 

الخبار الريا�شية

عن  م���ن���دوب���ا 

جهاد  الدكتور  رع��ى  اجلامعة  رئي�س 

�شباق  اخ��رتاق  بطولة  الأول  كانون  من  الثالث  يف  املجايل 

ال�شاحية ملدار�س الرتبية والتعليم مبنا�شبة عيد مياد جالة امللك عبداهلل 

الثاين املعظم ، حيث فاز فريق مدر�شة الدجنية الثانوية  باملركز الأول يف بطولة �شباق 

اخرتاق �شاحيّة للذكور مب�شاركة حوايل 300 لعب من املرحلة الثانوية والأ�شا�شية وجاء فوز 

الفريق بال�شباق الذي بلغت م�شافته 8كم بعد اأن جمع)39( نقطة يف املجموع العام وحل  باملركز الثاين 

فريق مدر�شة من�شية بني ح�شن  بر�شيد )42( ويف املركز الثالث مدر�شة الزنية الثانوية مبجموع)91( نقطة 

.وجاءت النتائج الفردية لل�شباق  على النحو التايل.

املرحلة الثانوية: املركز الأول احمد عبد اهلل مدر�شة الدجنية .

املركز الثاين: راأفت حراح�شه مدر�شة اأيدون املركز الثالث ماأمون عي�شى مدر�شة حمامة .

املرحلة الأ�شا�شية: املركز الأول عمار �شامل مدر�شة رحاب الأ�شا�شية. 

املركز الثاين: حممد عقلة مدر�شة حميد املركز الثالث: فواز اخلزاعلة مدر�شة عن .

وبهذة املنا�شبة األقى مدير الرتبية لق�شبة املفرق الأ�شتاذ احمد املثاين  كلمة قال فيها باأن احتفالنا هذا جاء مبنا�شبة 

عيد مياد جالة امللك املفدى الذي يقوم بجهد كبري للنهو�س بالوطن والأمة ويدعم احلركة العلمية ويكرم املتميزين 

من اأبناء الوطن الغايل .

واألقى مدير مدر�شة حميد وعدد من الأهايل  كلمات عربوا فيها عن دور الها�شمين يف النهو�س بالوطن والهتمام 

باملواطنن وال�شهر على رعايتهم وحتقيق احلياة الف�شلى لل�شعب والدفاع عن امل�شالح    العربية والإ�شامية .

وقدمت فرقة حميد وكرم لل�شامر بع�س الق�شائد الوطنية وال�شعرية عربت عن حب الوطن والقيادة 

احلكيمة.   

املجايل  د.  احلفل  راعي  قام  الثانوية  حميد  مدر�شة  ا�شت�شافته  الذي  ال�شباق  ختام  ويف 

بت�شليم الكوؤو�س وامليداليات للفائزين.
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اإناث االأردنية وذك�ر الها�شمية اأبطال اخرتاق 

�شاحية اجلامعات 

بالمركز  األردنية  الجامعة  إن��اث  فريق  فاز 
الجامعات  اختراق ضاحية  لسباق  العام  المجموع  في  األول 

من  والعشرين  ال��س��ادس  في  للجامعات  األردن���ي  االت��ح��اد  نظمه  ال��ذي 
تشرين الثاني، وذلك باستضافة من جامعة آل البيت وبمشاركة فرق الجامعات 

الثاني في منافسات  األهلية والحكومية المنتسبة لالتحاد الرياضي.  وجاء بالمركز 
السباق الذي بلغت مسافته 4كم فريق إناث الجامعة الهاشمية، وفي المركز الثالث حل فريق 

جامعة البلقاء التطبيقية. وعلى صعيد نتائج منافسات الذكور احتلت الجامعة الهاشمية المركز 
األول، وفي المركز الثاني جاء فريق ذكور جامعة اربد األهلية، وفي المركز الثالث الفريق المنظم 

جامعة آل البيت.
شواقفة  نبيل  الدكتور  الجامعة  رئيس  له  البداية  رصاصة  أطلق  ال��ذي  الفردية  السباق  نتائج  وج��اءت 

وبحضور نواب الرئيس على النحو التالي.
المركز األول ذكور، الالعب حمزة أبو دامس جامعة اربد األهلية.

المركز الثاني الالعب معتصم عكاوي جامعة اربد األهلية 
المركز الثالث إياد أبو شبيب الجامعة الهاشمية .

فئة اإلناث المركز األول الالعبة عبير الحياري جامعة البلقاء التطبيقية  
والمركز الثاني الالعبة ياسمين بيشاوي الجامعة األردنية 

والمركز الثالث الالعبة سارة فيصل جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وفي الحفل الختامي للسباق الذي أقيم في صالة دائرة النشاط الرياضي قام عميد 

الفرق  بتتويج  الجامعة  رئيس  الدكتور علي علميات مندوبا عن  الطلبة  شؤون 
الفائزة وتسليم رؤساء النشاط الرياضي في الجامعات المشاركة دروع 

جامعة آل البيت التذكارية.  

الخبار الريا�شية

اجلامعة رئي�س  برعاية 
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كلية االآداب والعل�م االإن�شانية تف�ز ببط�لة 

اخلما�شي جلامعة اآل البيت

رعى نائب رئي�س جامعة اآل البيت 

لل�شوؤون الإدارية واملالية الدكتور جهاد املجايل يف احلادي ع�شر 

من ت�شرين الثاين  بطولة كليات اجلامعة يف خما�شي كرة القدم والتي نظمتها 

عمادة �شوؤون الطلبة حيث و�شل  اإىل البطولة النهائية كليتا تكنولوجيا املعلومات، والآداب 

والعلوم الإن�شانية. واأ�شفرت املباراة النهائية عن فوز فريق كلية الآداب والعلوم الإن�شانية على كلية 

تكنولوجيا املعلومات بنتيجة 7-4 وبهذه النتيجة يكون ترتيب الفرق على النحو التايل:

املركز الأول: كلية الآداب والعلوم الإن�شانية

املركز الثاين:  كلية الأمري احل�شن بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات

املركز الثالث: معهد علوم الأر�س والبيئة

املركز الثالث مكرر: كلية العلوم الرتبوية

واأ�شار الدكتور املجايل بان اجلامعة ب�شدد البدء بتنفيذ ال�شالة الريا�شية لتن�شيط احلركة الريا�شية يف 

اجلامعة واملجتمع املحلي وتطويرها.

الآداب  كلية  الفائزين، وتكرمي عمداء  والكوؤو�س على  امليداليات  بت�شليم  الدكتور املجايل  وقام 

والعلوم الإن�شانية، وكلية الأمري احل�شن بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات، وكلية العلوم 

الرتبوية.

الخبار الريا�شية
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اختتام بطولة البليارد� باجلامعة

الخبار الريا�شية

البيت  آل  ج��ام��ع��ة  ف��ي  اختتمت 
ب��ط��ول��ة ال��ب��ل��ي��اردو ال��ف��ردي��ة ل��إلن��اث 
والذكور بمشاركة عدد من الجامعات 
لذكرى  إح��ي��اء  والحكومية  األه��ل��ي��ة 
طالل  ب��ن  الحسين  ال��راح��ل  الملك 
االول  بالمركز  وف��از  ث��راه  الله  طيب 
في بطولة الذكور سليمان ابو سالم 
وبالمركز  االهلية  ارب��د  جامعة  م��ن 
البيت  آل  جامعة  علي طالل  الثاني 
وجاء بالمركز الثالث مكرر الالعبان 
اليرموك  جامعة  الحنيطي  معتصم 
واب��راه��ي��م ارش���ي���دات ج��ام��ع��ة ارب��د 
االناث  بطولة  صعيد  وعلى  االهلية 
ارت��ي��م��ة من  ال��الع��ب��ة شيرين  ف���ازت 
االول  ب��ال��م��رك��ز  ال��ب��ي��ت  آل  ج��ام��ع��ة 
وجاءت بالمركز الثاني الالعبة وعدد 
ك��س��اب ج��ام��ع��ة ارب���د األه��ل��ي��ة وف��ي 
المركز الثالث نسرين نور جامعة آل 
البيت . وقام  د. خليل حجاج مساعد 
رئيس الجامعة لشؤون الطلبة بتتويج 
ال���ف���ائ���زي���ن م��س��ت��ع��رض��اً ان���ج���ازات 
الرياضي  الصعيدين  على  الجامعة 
وال���ش���ب���اب وخ���ط���ة ع��م��ل ال��ج��ام��ع��ة 

للمرحلة المقبلة التي ستشتمل على 
ال��ري��اض��ي��ة متعددة  ال��ص��ال��ة  إن��ش��اء 
األخيرة  المرحلة  وإكمال  األغ��راض 
من المدرجات وإنشاء استاد رياضي.
كما نظمت الجامعة بالتعاون مع 
ومديرية  الشمال  اقليم  أم��ن  قيادة 
ت���رب���ي���ة ال���ب���ادي���ة ال���ش���رق���ي���ة س��ب��اق 
اختراق ضاحية الذكور لمسافة 8كم 
وجاءت  العباً   30 حوالي  وبمشاركة 
يأتي  ال��ذي  للسباق  الفردية  النتائج 

في اطار استعدادات فريق الجامعة 
لبطولة اتحاد الجامعات على النحو 
التالي المركز االول محمد الخوالدة 
اح���م���د محيسن  ال��ث��ان��ي  وال���م���رك���ز 
وف���ي ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث محمد رج��اء 
الرمثان  عقاب  الرابع  المركز  وف��ي 
قيادة  االول  المركز  العام  المجموع 
الثاني  المركز  الشمال  اقليم  ام��ن 
ج��ام��ع��ة آل ال��ب��ي��ت وف����ي ال��م��رك��ز 
ال��ث��ال��ث ت��رب��ي��ة ال��ب��ادي��ة ال��ش��رق��ي��ة.

ال��راح��ل  ل��ذك��رى الملك  إح��ي��اء 
الحسين بن طالل طيب الله ثراه، 
رعى الدكتور يحيى شديفات نائب 
لشؤون  البيت  آل  جامعة  رئ��ي��س 

الها�سمية تفوز بطا�لة جامعة اآل البيت

الطاولة  الكليات اإلنسانية بطولة 
السنوية التي شارك فيها عدد من 
والخاصة. الحكومية  الجامعات 
وعبر عميد شؤون الطلبة الدكتور 

علي عليمات عن عمق المناسبة 
ودوره  الراحل  مناقب  مستذكراً 
ال��ري��اض��ة األردن��ي��ة. ف��ي تطوير 

وف����ي ن��ه��اي��ة االح���ت���ف���ال ق��ام 
بتوزيع  شديفات  يحيى  الدكتور 
وال���م���ي���دال���ي���ات على  ال����ك����ؤوس 
فريق  حل  حيث  الفائزة  الفرق 
ال��ج��ام��ع��ة ال��ه��اش��م��ي��ة ب��ال��م��رك��ز 
اليرموك  جامعة  وف��ري��ق  األول 
المركز  وفي  الثاني  المركز  في 
البيت.  آل  جامعة  فريق  الثالث 

اإحياء لذكرى وفاة امللك احل�شني طيب الله ثراه
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�سدر 

حديثًا

الدكتور جهاد املجايل نائب  �شدر حديثًا لاأ�شتاذ 

)مفهوم  بعنوان  جديد  كتاب  البيت  اآل  جامعة  رئي�س 

الطبقات يف النقد الأدبي عند العرب(  وجاء الإ�شدار 

املفهوم  منه  الأول  الف�شل  ت�شمن  ف�شول  اأربعة  يف 

احلديث  علماء  تنبه  حيث  ومفهومها   للطبقة  اللغوي 

دوافعهم  كانت  حيث  الأدب   نقاد  قبل  الفكرة  لهذه 

كثري من  �شياعَ   رجال احلديث يف طبقات  لت�شنيف 

الأحاديث النبوية ال�شريفة التي كانت يف ال�شدور.

 اأما الف�شل الثاين فقد ت�شمن ح�شر كتب الطبقات التي حتمل هذا العنوان من خال م�شادر 

الأدب والتاريخ خا�شة عند ابن الندمي يف كتاب )الفهر�شت(التي تزيد على ع�شرة كتب مل ي�شل منها 

�شوى ثاثة كتب هي )طبقات ال�شعراء( ملحمد بن �شام و)طبقات ال�شعراء( لبن قتيبة، و)طبقات 

ال�شعراء( لبن املعتز.

ويف الف�شل الثالث تناول املقايي�س النقدية التي �شنف النقاد على وفقها ال�شعراء يف طبقات ،وكان 

على  )القدرة  ومقيا�س  والكم(  ومقيا�س)اجلودة  البيئة(   ومقيا�س)  )الزمان(  مقيا�س  اأبرزها  من 

الت�شرف يف مو�شوعات ال�شعر املختلفة( ومقيا�س)املو�شوع ال�شعري(.

اأن  عليهم  لزامًا  الطبقات  موؤلفو  وجد  التي  النقدية  الق�شايا  ابرز  بحث  فقد  الرابع  الف�شل  اأما 

اأن ي�شرعوا يف عملية اختيار ال�شعراء وت�شنيفهم. ومن ابرز الق�شايا ا�شتقالية  يخو�شوا فيها قبل 

النقد، وا�شتقالية الناقد ،والنتحال والو�شع يف ال�شعر، وال�شرقات ال�شعرية ،ون�شاأة ال�شعر العربي،  

والطبع وال�شنعة ، وبواعث ال�شعر ،وتنقل ال�شعر بن القبائل .

وجاء يف مقدمة الإ�شدار للموؤلف: »�شدين اإىل درا�شة فكرة طبقات ال�شعراء اأنها فكرة فريدة يف 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب من حيث بواعثها واأثارها اإ�شافة اإىل اأنها اأفرزت ق�شايا نقدية قيمة 

�شغلت النقاد طويًا فيما بعد«. 

   

اإ�شدارات
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�شدر عن جامعة اآل البيت كتاب جديد  ملعايل الدكتور عبد ال�شام 

العبادي رئي�س اجلامعة  الأ�شبق بعنوان )درا�شة حول م�شامن ر�شالة 

عمان وقرارات املوؤمتر الإ�شامي الدويل الذي عقذ يف عمان يف الفرتة 

من 27-9 /جمادى الأوىل/1425ه� املوافق 4-2006/6/6/6م(  

ويقع الكتاب يف )66( �شفحة من القطع املتو�شط، حيث يبن اأهمية 

ر�شالة عمان واأ�شباب �شدورها يف هذه الفرتة. كما يبن م�شامن هذه 

لإ�شام،  العامة  ال�شفات  بيان  واهم مو�شوعاتها من خال  الر�شالة 

واملعوقات التي تعرت�س الإ�شام يف املجتمع املعا�شر و�شبل مواجهتها، 

وت�شحيح ال�شورة عن الإ�شام يف املجتمع املعا�شر. كما و�شح خال 

الذي عقد يف  ال��دويل  الإ�شامي  املوؤمتر  ق��رارات  اأهمية  الكتاب  هذا 

ظال الر�شالة.

دليل

 العقبة البيئي

ً حديثا �شدر 

���ش��در 

اآل  جامعة  يف  حديثا 

تاأليف  البيئي من  العقبة  البيت دليل 

العظامات  ر�شا  والدكتور  الفرجات  د.حممد 

والدكتور عدنان احلراح�شة.

ويتحدث الإ�شدار اجلديد عن الأنظمة البيئية واملائية 

العقبة  ويقدم  كما  املختلفة  البيئات  يف  احليوي  والتنوع 

واملعادن  ال�شخور  عن  ويتحدث  والف�شائية  اجلوية  بال�شور 

ال�شناعية يف العقبة وما حولها. 

واجليولوجي  املناخي  الو�شع  يف  الدليل  يبحث  كما 

جيدا  مرجعا  ويعد  واملحافظة  للمدينة  وال��زل��زايل 

للباحثن يف ال�شوؤون املنطقة البيئية. 


