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ت�ضرفت حمافظة املفرق وجامعة اآل البيت 

ب��زي��ارة ج��الل��ة امللك  يف الثالث م��ن مت���ز 

عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم حفظه 

ولقائه  امل��ح��اف��ظ��ة  اأه����ايل  اإىل  ورع����اه  اهلل 

اأبناء �ضعبه ال�يف, هذا اللقاء الذي حر�ضت 

هي  ب�ض�رة  دائما  عليه  الها�ضمية  القيادة 

جمل قل نظريها يف مدى تبادل  بهى والأ الأ

معهم  والت�ا�ضل  ال�ضادق,  العف�ي  احلب 

إل��ي��ه��م وح���ل م�ضاكلهم  ا وال���ض��ت��م��اع  دائ��م��اً 

على  واطالعهم  �ضخ�ضيا  عليها  وال�ق�ف 

كل ما ه� جديد. فكانت �ضعادتنا بجامعة اآل 

البيت كبرية بهذا اللقاء الذي مت يف مدرج 

احل�����ض��ني ب��ن ع��ل��ي ب��اجل��ام��ع��ة و���ض��م اأب��ن��اء 

املحافظة والبادية ال�ضمالية هذه اجلامعة 

هذه  اأب��ن��اء  اإىل  ط��ه��ار  الأ ها�ضم  اآل  ه��دي��ة 

املحافظة التي حتر�س دائما واأبدا على مد 

ج�ض�ر الت�ا�ضل والتعاون مع اأبناء املجتمع 

املحيط وتقدمي كافة ال��ضائل للتعاون ملا 

فيه م�ضلحة ال�طن, والنه��س بر�ضالتها 

التنم�ية والتعليمة لتك�ن عند ح�ضن ظن 

القائد املفدى, فنحن يف اجلامعة نحر�س 

ال�ضاملة خلططنا  التنمية واملراجعة  على 

ي�ضهده  الذي  التقدم  م�ضت�ى  على  لنك�ن 

بلدنا الغايل.

 و�ضم هذا العدد من جملة الزهراء العديد 

والتفاقيات  والجتماعات  املنا�ضبات  من 

وال����زي����ارات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ه��ام��ة ال��ت��ي تبني 

والجتماعي  الثقايف  واحل��راك  الن�ضاطات 

ك�كبة  تخريج  اأهمها  باجلامعة  والعلمي 

م���ن اأب���ن���اء ه����ذا ال����ط���ن ل��ي��ك���ن���ا ل��ب��ن��ات 

العربية  م��ت��ه��م  ولأ ل�طنهم  وع��ط��اء  خ��ري 

ُعمان  �ضلطنة  مفتي  وزي��ارة  �ضالمية,  والإ

جمل�س  واجتماع  اخلليلي  ال�ضيخ  �ضماحة 

م����ن����اء ب��رئ��ا���ض��ة دول�����ة ال���دك���ت����ر ف��اي��ز  الأ

ع���ائ��د  م��ن  ج���زء  وتخ�ضي�س  ال��ط��راون��ة 

التدري�س  هيئة  ع�ضاء  لأ كح�افز  امل����ازي 

والعاملني باجلامعة.

وفقنا اهلل جميعا خلدمة اجلامعة وال�طن 

امللك  الها�ضمية  ال���راي���ة  ���ض��اح��ب  ظ��ل  يف 

عبداهلل الثاين املعظم.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,

نبيل �ض�اقفة

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

زيارة جاللة امللك املعظم ملحافظة املفرق
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�شاحب الجاللة الها�شمية يلتقي وجهاء و�شيوخ واأبناء محافظة المفرق 
والبادية ال�شمالية في جامعة اآل البيت

زيارة جاللة الملك عبداهلل الثاني المعظم لمحافظة المفرق

احل�ضني  اب��ن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  زار 

امل��ع��ظ��م ي����م ال�����ض��ب��ت امل����اف���ق ال��ث��ال��ث م��ن مت���ز 

واأبناء  و�ضي�خ  وجهاء  والتقى  املفرق,  حمافظة 

احل�ضني  مدرج  يف  ال�ضمالية  والبادية  املحافظة 

ابن علي باجلامعة, واأطلع على اأبرز احتياجاتهم 

وم��ط��ال��ب��ه��م يف ق���ط���اع���ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ض��ح��ة 

وال�ضياحة وامل�ضروعات اخلدمية, التي من �ضاأنها 

�ضهام يف حت�ضني ظروفهم املعي�ضية. الإ

امل���ف���رق  اأب����ن����اء حم���اف���ظ���ة  م����ن  لف  الآ وخ������رج 

والبادية ال�ضمالية, الذين ا�ضطف�ا على جانبي 

ل�ضتقبال  امللكي  امل���ك��ب  �ضلكه  ال���ذي  الطريق 

جاللة امللك, الذي ا�ضتهل زيارته بتفقد اإعمال 

كان  التي  احلك�مي,  املفرق  مل�ضت�ضفى  الت��ضعة 

ال�ضابقة  زي��ارت��ه  خ��الل  بتنفيذها  اأم��ر  جاللته 

للمحافظة.

و�ضملت اأعمال ت��ضعة وحتديث امل�ضت�ضفى البالغ 

والباطني  �ضعة  الأ اأق�ضام  اأ���ض��ّرة,   )108( �ضعته 

�ضعاف والط�ارئ. والكلى ومدخل الإ

األ��ق��اه��ا بح�ض�ر  امل��ل��ك, يف كلمة  واأك����د ج��الل��ة 

املحافظة,  اأبناء  �ضخ�ضية من  اأك��ر من )500( 

ن�ضاطا  القريب,  امل�ضتقبل  �ضت�ضهد يف  املفرق  اأن 

م�ضت�ى  حت�ضني  يف  ي�ضهم  وتنم�يا  اقت�ضاديا 

العمل  ف��ر���س  وت���ف��ري  امل��ح��اف��ظ��ة,  يف  املعي�ضة 

بنائها, وفتح اآفاق الجناز اأمام اأهلها. لأ

وقال جاللته »�ضاأتابع العمل لتلبية احتياجاتكم, 

وتط�ير هذه املحافظة«.

التي  ارت��ي��اح��ه للخطط  ع��ن  واأع�����رب ج��الل��ت��ه 

تنفذها احلك�مة من اأجل حتقيق مطالب اأبناء 

املحافظة واحتياجاتهم.

واأ����ض���اف ج��الل��ت��ه »ك��م��ا ت��ع��رف���ن ل��دي��ن��ا خطط 

كبرية للمفرق, بحيث تك�ن اأمن�ذجا يف النجاح 

نعمل  التي  امل�ضروعات  خ��الل  من  القت�ضادي 

على اإقامتها لت�زيع مكا�ضب التنمية على جميع 

مناطق اململكة«.

واأ�ضار جاللة امللك اإىل اأنه بالرغم من التاأخري 

يف بع�س امل�ضروعات يف منطقة امللك احل�ضني ابن 

العاملية,  املالية  زم��ة  الأ ب�ضبب  التنم�ية  طالل 

ال�ضتثمارات  جذب  على  م�ضتمر  العمل  اأن  اإل 

م�ضلحة  وحتقيق  التنم�ية  اأهدافها  لتحقيق 

يف  العمل  لبدء  ارتياحه  عن  معرباً  امل�اطنني, 

عدد من امل�ضروعات يف املنطقة التنم�ية.

امل�اطنني  م�ضاهمة  على  حر�ضه  جاللته  واأك��د 

اإىل  ال�ضدد  ه��ذا  يف  م�ضرياً  ال��ق��رار,  �ضناعة  يف 

ا�ضتمرار العمل على برنامج الالمركزية.

ودعا امل�اطنني اإىل ممار�ضة حقهم وواجبهم يف 

قدر على خدمة ال�طن,  الت�ض�يت وانتخاب الأ

وحت��ق��ي��ق ط���م����ح���ات ال�����ض��ع��ب يف الن��ت��خ��اب��ات 

النيابية التي �ضتجرى قريبا.

ال����زراء  رئي�س  اأك��د  اللقاء  ل��ه خ��الل  كلمة  ويف 

على  بالعمل  احلك�مة  ال��ت��زام  الرفاعي  �ضمري 

ه���ل  م��ت��اب��ع��ة ن��ت��ائ��ج ل��ق��اء ج��الل��ة امل��ل��ك م���ع الأ

والع�ضرية يف حمافظة املفرق وتنفيذ ت�جيهاته 

ال�����ض��ام��ي��ة ب�����ض��ان امل�������ض���روع���ات وال����رام����ج ذات 

التنمية  على  اأث��ره��ا  �ضينعك�س  والتي  ول���ي��ة  الأ

املحلية يف اأرجاء املحافظة. 

ما�ضية  احل��ك���م��ة  »اأن  ال�������زراء  رئ��ي�����س  واأك�����د 

بتنفيذ ما تعهدت به وبذل ما اأمكن من جه�د 

العزيزة  املحافظة  خمل�ضة لدعم مطالب هذه 

على قل�بنا جميعا لتنال ن�ضيبها من م�ضروعات 

اخلري والنماء كغريها من حمافظات اململكة«.

وا����ض���ت���ع���ر����س رئ���ي�������س ال������������زراء امل�������ض���روع���ات 

ال��راأ���ض��م��ال��ي��ة ال��ت��ي اأجن��زت��ه��ا احل��ك���م��ة وتتابع 

تنفيذها يف حمافظة املفرق يف ظل الت�جيهات 
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زيارة جاللة الملك عبداهلل الثاني المعظم لمحافظة المفرق

امللكية ال�ضامية لبناء قدرات املحافظات وتعظيم 

على  امل�ضتدامة  التنمية  �ضناعة  يف  م�ضاركتها 

امل�ضت�ى ال�طني. 

وبني رئي�س ال�زراء اأن ن�ضبة الجناز يف خم�ضة 

ع�����ض��ر م�������ض���روع���اً ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا احل���ك����م���ة يف 

اأيار  �ضهر  نهاية  حتى  باملائة  بلغت42  املحافظة 

جمالية التي بلغت38  املا�ضي , �ضمن امل�ازنة الإ

واأو�ضح  الراأ�ضمالية.  للم�ضروعات  دينار  ملي�ن 

رئ��ي�����س ال������زراء اأن م��ن اأب����رز امل�����ض��روع��ات التي 

احلايل  العام  م���ازن��ة  �ضمن  احلك�مة  تنفذها 

ال��ذي  ال�����ض��م��ال��ي��ة  ال��ب��ادي��ة  م�ضت�ضفى  م�����ض��روع 

باخلدمات  لالرتقاء  ببنائه  امللك  جاللة  اأم��ر 

ال�ضحية املقدمة للم�اطنني يف حمافظة املفرق 

وت�ضُل  مربع  مرت  األ��ف  م�ضاحته16  تبلغ  حيث 

جمالية اإىل14 ملي�ن دينار. كلفته الإ

اإط���ار دعم  اأن���ه ويف  اإىل  ال�����زراء  رئي�س  واأ���ض��ار 

قطاع التعليم يف حمافظة املفرق تق�م احلك�مة 

اإ�ضافات  وبناء  مدار�س  ثالث  إن�ضاء  ا با�ضتكمال 

غرف �ضفية لبع�س املدار�س وجتهيز عدد منها 

العام  لهذا  املر�ض�دة  امل�ازنة  باملخترات �ضمن 

والبالغة 950 األف دينار.

اأهمية  وانطالقا من  اأن��ه  ال����زراء  رئي�س  وب��ني 

ت�زيع مكا�ضب التنمية �ضمن م�ضروعات البنى 

دينار  ماليني  خم�ضة  ر�ضد  مت  ,فقد  التحتية 

ل�ضتكمال طرق )املفرق – اربد( , و )الها�ضمية 

املقبل,  العام  منهما  النتهاء  املت�قع  – بلعما( 
القروية  ال��ط��رق  بع�س  إن�����ض��اء  ا اإىل  ���ض��اف��ة  ب��الإ

خرى. والزراعية الأ

واأكد رئي�س ال�زراء اأن احلك�مة ت�يل اهتماماً 

مبلغ  تخ�ضي�س  مت  حيث  امل��ي��اه,  بقطاع  ك��ب��رياً 

ن��ح��� 11 م��ل��ي���ن دي���ن���ار ه���ذا ال���ع���ام م���ن خ��الل 

امل����ازن���ة وم�����ض��ادر مت���ي��ل اأخ����رى مل�����ض��روع خط 

ي( الذي يخدم حمافظة  مياه )ح�فا – الزَّعرترْ

 600 مبلغ  وتخ�ضي�س  ال�ضمال  ومنطقة  املفرق 

ال�ضرف  �ضبكات  ع��ط��اءات  لتجهيز  دي��ن��ار  األ���ف 

ال�ضحي ملن�ضية بني ح�ضن. 

 2 مبلغ  ر�ضدت  احلك�مة  اأن  الرفاعي  واأ���ض��اف 

البنية  م�ضروعات  بع�س  لتنفيذ  دي��ن��ار  ملي�ن 

التحتية ملنطقة امللك ح�ضني بن طالل التنم�ية 

ت��ن��م���ي واق��ت�����ض��ادي  ل��ه��ذه املنطقة م��ن دور  مل��ا 

ال�ضباب  رع��اي��ة  جم��ال  ويف  املحافظة.  يف  فاعل 

ول من هذا  قال الرفاعي اإنه مت خالل الربع الأ

و�ضالة  ريا�ضي  جممع  بناء  من  النتهاء  العام 

طفال بكلفة  غرا�س و�ضت حدائق لالأ متعددة الأ

اإجمالية بلغت 880 األف دينار. 

يقا�س  اأن الجن����از  اإىل  ال������زراء  رئ��ي�����س  واأ����ض���ار 

فيها  ي�لد  التي  وب��ال��ظ��روف  داء  وب����الأ بالزمن 

م�ؤكدا اأن احلك�مة �ضتعمل على تلبية متطلبات 

ول�يات  املجتمع املحلي ملحافظة املفرق ح�ضب الأ

العام  املت�فرة �ضمن م�ازنة  مكانات  الإ وح�ضب 

املقبل املقدرة بنح� 42 ملي�ن دينار, بزيادة تبلغ 

10 باملائة عن م�ازنة العام احلايل. 

وك�����ان حم���اف���ظ امل���ف���رق ع��ل��ي ن�����زال ق���د األ��ق��ى 

�ضهدتها  التي  الجن��ازات  فيها  اأ�ضتعر�س  كلمة 

والتحديات  املا�ضية  ال�ضن�ات  خ��الل  املحافظة 

التنم�ية التي ت�اجهها.  

واأك����د ان امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ن��م���ي��ة وال��ت��ي ب��ل��غ حجم 

دينار  ملي�ن  على135  يزيد  ما  فيها  ال�ضتثمار 

ع��ر10  عمل  فر�ضة  ت���ف��ري2400  على  �ضتعمل 

نتاج فيها  الإ ب��داأت مرحلة  م�ضانع ثالثة منها 

ن�ضاء والبقية يف مراحل الت�ضميم.  واثنان قيد الإ

والتعليمي  ال�����ض��ح��ي  ب��ال��ق��ط��اع  يت�ضل  وف��ي��م��ا 

التي  الت��ضعة  اإىل  امل��ح��اف��ظ  اأ���ض��ار  وال�ضبابي, 

إن�ضاء العديد من  �ضهدها امل�ضت�ضفى احلك�مي وا

املراكز ال�ضحية يف خمتلف مناطق املفرق. 

اأن العمل جار على تنفيذ امل�ضت�ضفى  اإىل  واأ�ضار 

الع�ضكري وم�ضت�ضفى البادية ال�ضمالية, ناهيك 

إن�ضاء وتط�ير وحتديث العديد من املدار�س  عن ا

وناٍد للمعلمني واملراكز ال�ضبابية. 

وع���ر����س امل���ح���اف���ظ ع������دداً م���ن م��ط��ال��ب اأب���ن���اء 

املحافظة واملتمثلة باإن�ضاء مراكز �ضحية �ضاملة 

امل��دار���س ف�ضال  إن�����ض��اء وحت��دي��ث العديد م��ن  وا

إن�����ض��اء ك��ل��ي��ة ج��ام��ع��ي��ة م��ت������ض��ط��ة وم��راك��ز  ع��ن ا

ي�اء ذوي الحتياجات اخلا�ضة ومركز لتنمية  لإ

ل����اء البادية  إن�����ض��اء جممع ري��ا���ض��ي يف  امل����راأة وا

ال�ضمالية. 

امل��ت�����ض��ل��ة  امل���ط���ال���ب  ب��ع�����س  اإىل  ن������زال  واأ������ض�����ار 

مداخل  ب��اإن��ارة  واملتمثلة  البلدية  بالقطاعات 

م��دي��ن��ة امل��ف��رق وا���ض��ت��ك��م��ال م�����ض��روع��ات البنية 

التحتية يف البلديات.

وتناول جاللته طعام الغداء مع اأبناء املحافظة 

اأب��رز  ح���ل  احل��دي��ث  وت��ب��ادل معهم  باجلامعة, 

الح���ت���ي���اج���ات وامل���ط���ال���ب امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ط��اع��ات 

وبع�س  وال�ضياحة,  وال�ضباب  وال�ضحة  التعليم 

�ضهام يف  امل�ضروعات اخلدمية التي من �ضاأنها الإ

حت�ضني الظروف املعي�ضية لهم.

الها�ضمي  امللكي  الدي�ان  رئي�س  اللقاء  وح�ضر 

نا�ضر الل�زي وم�ضت�ضارو جاللة امللك وحمافظ 

اآل  جامعة  ورئي�س  امل�ض�ؤولني  من  وعدد  املفرق 

ون���اب  �ض�اقفة  نبيل  ال��دك��ت���ر  ���ض��ت��اذ  الأ البيت 

رئي�س اجلامعة الدكت�ر جهاد املجايل والدكت�ر 

ها�ضم امل�ضاعيد, والعديد من الفعاليات ال�ضعبية 

مبحافظة املفرق.
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اجتماع مجلس األمناء

برئا�ضة  عقد  ال���ذي  اجل��ام��ع��ة  اأم��ن��اء  اأق���ر جمل�س 

دول���ة ال��دك��ت���ر ف��اي��ز ال��ط��راون��ة وب��ح�����ض���ر رئي�س 

املجل�س  واأع�ضاء  �ض�اقفة  نبيل  الدكت�ر  اجلامعة 

ع�ضاء  تخ�ضي�س جزء من ع�ائد امل�ازي كح�افز لأ

�ضافة  بالإ باجلامعة,  والعاملني  التدري�س  هيئة 

الرتبية  يف  بكال�ري��س  تخ�ض�س  ا�ضتحداث  اإىل 

اخل��ا���ض��ة يف كلية ال��ع��ل���م ال��رتب���ي��ة, وا���ض��ت��ح��داث 

ر��������س ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ب���رن���ام���ج م��اج�����ض��ت��ري ع���ل����م الأ

ر��������س وال��ب��ي��ئ��ة, وا���ض��ت��ح��داث  يف م��ع��ه��د ع���ل����م الأ

العايل  املعهد  يف  ���ض��الم��ي  الإ القت�ضاد  ماج�ضتري 

لهذه  املا�ضة  للحاجة  وذلك  �ضالمية,  الإ للدرا�ضات 

على  املجل�س  واف��ق  كما  املنطقة,  يف  التخ�ض�ضات 

املالية  لل�ضنة  للجامعة  اخلتامي  احل�ضاب  تقرير 

اإىل  2010/2009م و�ضيتم التن�ضيب بهذه القرارات 

جمل�س التعليم العايل.

كما وافق املجل�س على حتديد ر�ض�م ال�ضاعات املعتمدة 

امل�ضاحة التي  لتخ�ض�ضي الهند�ضة املدنية وهند�ضة 

الرنامج  تكلفة  تك�ن  حيث  حديثا  ا�ضتحداثها  مت 

العادي 30 دينار وللم�ازي 50 دينار, و)125( دولر 

ردنيني لكال التخ�ض�ضني. لغري الأ

واأكد رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة دولة الدكت�ر 

م�ضتمرة  اأن  اجلامعة  ال��ط��راون��ة  على  ف��اي��ز 

 , مب�ض�ؤولياتها  وال��ن��ه������س  جن����از  والإ بالعطاء 

و����ض���رورة ت��ق��دمي ال���دع���م ال�����الزم م���ن اجل��ه��ات 

النقلة  إح�����داث  ا م��ن  اجل��ام��ع��ة  لتتمكن  امل��ع��ن��ي��ة 

مل�ضريتها,  وال��ت��ح��دي��ث  التط�ير  نح�  الن�عية 

امل��ج��ل�����س ح��ري�����س ع��ل��ى خ��دم��ة  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 

باجلامعة  وال��ع��ام��ل��ني  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����ض��اء 

والبيئة  احلياة  ومتطلبات  الحتياجات  وت�فري 

املالئمة للعمل, مبينا باأن التخ�ض�ضات التي مت 

مالية  اأع��ب��اء  اأي  اجلامعة  تكلف  ل  ا�ضتحداثها 

حيث �ضيتم العتماد على ما ه� مت�فر.

�ض�اقفة  نبيل  ال��دك��ت���ر  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  وذك���ر 

لكل  �ضاملة  مراجعة  عمل  ب�ضدد  اجلامعة  اأن 

وت�فري  املرحلة  ومتطلبات  الدرا�ضية  اخلطط 

كافة العنا�ضر الالزمة لنجاح العملية التدري�ضية 

وال��������ض����ل ب��اجل��ام��ع��ة اإىل امل�����ض��ت���ى امل��ط��ل���ب 

اإىل  ت�ضعى  اجلامعة  ب��ان  مبينا  وع��امل��ي��ا,  حمليا 

وحت��اول  ال�ضتهالك  وتر�ضيد  الذاتي  العتماد 

ت�فري م�ضادر مالية اأخرى عن طريق �ضندوق 

مبا  امل����ازي,  الرنامج  يف  والت��ضع  ال�ضتثمار, 

يع�د بالفائدة على اجلامعة.

وح�ضر الجتماع كل من معايل الدكت�ر عبداهلل 

ع�يدات ومعايل الدكت�ر حممد ذنيبات, ومعايل 

املهند�س حامت احلل�اين ومعايل الدكت�ر حممد 

اأب� عليم,و�ضعادة الدكت�ر عادل حما�ضنة و�ضعادة 

ال��دك��ت���ر ج��م��ي��ل ال�����ض��م��ادي وال���دك���ت����ر رئي�س 

اجلامعة.

عقد برئا�شة دولة الدكتور فايز الطراونة
مناء يخ�ص�ص جزء من عوائد الموازي بالجامعة كحوافز مجل�ص الأ
ع�صاء هيئة التدري�ص والعاملين وي�صتحدث تخ�ص�صات جديدة  لأ



�

رعى دولة العني الدكت�ر فايز الطراونة رئي�س 

جم��ل�����س اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة ح��ف��ل ت��خ��ري��ج طلبة 

كلية  ول من طلبة  الأ للي�م  ع�ضر  الثاين  الف�ج 

ن�ضانية وطلبة كلية الدرا�ضات  داب والعل�م الإ الآ

العليا  ال��درا���ض��ات  وطلبة  والقان�نية  الفقهية 

والبالغ عددهم 1077 طالباً وطالبة.

واألقى عميد �ض�ؤون الطلبة الدكت�ر علي عليمات 

ت�ا�ضل  البيت  اآل  جامعة  »اإن  فيها:  ق��ال  كلمة 

م����ة  م�����ض��ريت��ه��ا اخل����رية يف خ��دم��ة ال����ط���ن والأ

وحتتفل الي�م بتخريج ك�كبة جديدة من طلبتها 

الذين هم زينة احلا�ضر وبناة امل�ضتقبل«.

وق�����ام دول�����ة ال���ع���ني ال���دك���ت����ر ف���اي���ز ال���ط���راون���ة 

ورئي�س اجلامعة الدكت�ر نبيل �ض�اقفة بت�ضليم 

الطلبة  وتكرمي  اخلريجني  للطلبة  ال�ضهادات 

وائل واملتميزين منهم. الأ

وح�����ض��ر احل��ف��ل حم��اف��ظ امل���ف���رق ال�����ض��ي��د علي 

النزال ون�اب رئي�س اجلامعة وممثلي م�ؤ�ض�ضات 

حمافظة  يف  ال���دوائ���ر  وم����دراء  امل��ح��ل��ي  املجتمع 

املفرق وجماهري غفرية من ذوي الطلبة .

دولة العين الدكتور فايز الطراونة يرعى حفل تخريج طلبة الجامعة

حفل تخريج الفوج الثاني عشر
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حفل تخريج الفوج الثاني عشر

رئي�س الجامعة يرعى حفل تخريج الفوج الثاني ع�شر من طلبة الجامعة

من  ج��دي��دة  ك�كبة  بتخريج  اجلامعة  احتفلت 

ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل��ف���ج ال���ث���اين ع�����ض��ر وال��ب��ال��غ 

مرحلة  م���ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   )3000( ع���دده���م 

والثالث  الثاين  الي�م  ك��ان  حيث  البكال�ري��س 

مري احل�ضني بن  من طلبة كلية العل�م, وكلية الأ

م��رية  الأ وكلية  املعل�مات  لتكن�ل�جيا  اهلل  عبد 

العل�م  وكلية  بنت عبد اهلل للتمري�س  �ضلمى 

عمال ومعهد بيت  إدارة املال والأ الرتب�ية وكلية ا

ومعهد  والبيئة  ر����س  الأ ع��ل���م  ومعهد  احلكمة 

���ض��الم��ي��ة ب��رع��اي��ة رئي�س  ال��ع��م��ارة وال��ف��ن���ن الإ

�ضتاذ الدكت�ر نبيل �ض�اقفة. اجلامعة الأ

ال�����ض��ه��ادات  بت�ضليم  ال�����ض���اق��ف��ة  ال��دك��ت���ر  وق����ام 

وائ����ل.  الأ الطلبة  وت��ك��رمي  اخل��ري��ج��ني  للطلبة 

ووج��ه��اء  اجلامعة  رئي�س  ن����اب  احل��ف��ل  وح�ضر 

ذوي  من  غفري  وجمع  املفرق  حمافظة  و�ضي�خ 

الطلبة.
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حفل تخريج الفوج الثاني عشر

البكالوريوس
89.674 الفقه وأصولهرضيه عمر أحمد بركات

93.062 أصول الدينصفاء كمال اسماعيل قداده
85.535 القانونملياء حلمي أحمد ابو جابر
90.093 اللغة العربية وآدابهاصفاء جمال حسن العنانية
90.136 اللغة الفرنسية وادابهاشروق جميل أحمد قزاز
89.907 التاريخفريال كساب فالح الفريج
93.674 اللغة االجنليزية وآدابهاوجيه منور مصطفى خليل
70.341 الترجمةأحمد فايز نعمان صقر

94.814 الرياضياتمها محي الدين عبداللطيف أبواخميش
92.364 الفيزياءيوسف نبيل حسني حسني

88.791 الكيمياءإسراء يونس عبدالغني عمار
82.767 العلوم احلياتيةإميان محمد علي عثمان
81.024 العلوم االكتواريةدعاء فوزي محمد اليونس
74.581 االقتصادروال نواف سليمان قعدان
89.581 إدارة األعمالصبحيه حسن علي الدويك
88.558 التمويل واملصارفتيماء خليل سامي العاروري

89.721 احملاسبةأحمد محمد محمود الغرابلي
86.357 اقتصاد املال واألعمالناتاشا حسن محمود جعارمي
81.395 العلوم السياسيةخالد عواد حمدان اخلاليلة
84.321 هندسة العمارةبالل خالد عارف عبوشي

86.016 علوم األرض والبيئة التطبيقيةسنابل فوزي عوض الله اليوسف
84.256 علم احلاسوبصفاء عبدالهادي شحاده صالح

88.209 نظم املعلومات احلاسوبيةدالل محمد عياش العياش
85.233 نظم املعلومات االداريةحليمة فالح عبدالله اخلزاعلة

88.303 التمريضبهاءالدين عبداللطيف أحمد قاسم
89.651 معلم الصفإميان علي محمد يعقوب

87.464 تربية الطفلابتسام عبد ربه عبدالعزيز السعود
80.023 معلم صف لغة إجنليزيةجهاد برجس محمد البشابشة

اأوائل الطلبة اخلريجني
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حفل تخريج الفوج الثاني عشر

املاجستير
88.5 الفقه وأصولهخلف زويد حمد املساعيد

92 أصول الدينمحمد بولقصاع
80.375 القضاء الشرعيصهيب محمد طعمه القضاه
89.5 القانونحمزة سليمان ناصر الدغمي

87.571 امللكية الفكريهسهاد »محمد حسام الدين« محمود اللحام
89.375 اللغة العربية وآدابهاعبد الله محمود سليم عياصرة
91.375 التاريخنهلة أحمد عبدالباقي أحمد
92.125 الرياضياتإسراء عاطف محمد الشبيل

90.125 الفيزياءإبراهيم عبدالله محمود الرفاعي
90.25 الكيمياءمهند حسني محمد مسعد

92.25 العلوم احلياتيةسامية عميرة
91 ادارة األعمالصالح عويس مفلح العموش

88.125 التمويل واملصارفعلي جقريف
92 احملاسبةساره عزايزية

83.75 اإلداره العامةعبدالله علي محمد العموش
88.375 العلوم السياسيةجهاد محمد شيبان السرحان

91.25 موارد املياه والبيئةعبدالرحمن ركاد خليف الشبيب
91.125 علم احلاسوبمازن عبدالعزيز عبدالقادر حمدان

92.455 اإلدارة التربوية واالصولإميان أحمد جبر العودة
90 املناهج والتدريس/اللغة العربيةإميان داود فهد العريق

93.125 املناهج والتدريس/التربية االسالميةجناح فهد الياس الشديفات
92.5 املناهج والتدريس/اللغة االجنليزيةسيرين ياسني أحمد شخاترة
93.182 املناهج والتدريس/الرياضياتحسني عسكر صبح الشرفات
90.909 املناهج والتدريس/العلومأروى محمد عبدالقادر قرقز
89.182 املناهج والتدريس/املناهج العامةبيان هاني فضي احلراحشة

الدبلوم
92.5دبلوم اإلدارة املدرسيةبتول محمد سالمه العيسى                
89دبلوم التربيةفريال مناور هالل القاسم               

اأوائل الطلبة اخلريجني
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من أخبار الجامعة

الجامعة تحتفل بعيد اال�شتقالل

نبيل  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  رئي�س  رع��ى 

بعيد  اجل��ام��ع��ة  اح��ت��ف��االت  �شواقفة 

�شوؤون  عمادة  نظمته  الذي  اال�شتقالل 

الطلبة باجلامعة.

رئي�س اجلامعة الدكت�ر نبيل �ض�اقفة قال: 

قل�بنا  على  ع��زي��زة  مبنا�ضبة  نحتفل  إن��ن��ا  »ا

نحتفل  ال��ت��ي  ال���ض��ت��ق��الل  منا�ضبة  جميعا, 

بها كل عام يف اخلام�س والع�ضرين من اأيار, 

خاللها  متكن  العظيمة  الجن����ازات  اإح���دى 

إر�ضاء  ردين بقيادة الها�ضميني من ا ال�ضعب الأ

وتر�ضيخ  احلديثة,  ردن��ي��ة  الأ ال��دول��ة  دع��ائ��م 

والدميقراطية,  واحل��ري��ة  امل�ؤ�ض�ضية  معامل 

باإمكاناتها  �ضغرية  دول��ة  من  ردن  الأ ونقلت 

امل��ادي��ة اإىل دول���ة ق���ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى حتقيق 

امل��رج���ة, بف�ضل  م���ال  ه���داف املن�ض�دة والآ الأ

إرادة قيادتها«. جه�د اأبنائها وا

جتاوز  اقتدار  بكل  ا�ضتطاع  ردن  الأ اأن  وب��نّي 

زمات التي  كل التحديات و�ضيطر على كل الأ

واكبت بداياته منذ ال�ضتقالل اإىل اأن يك�ن 

وطنا ع�ضريا متكامل البناء بقيادته احلكيمة, 

يكمل  ال�طن  اإن  �ض�اقفة  الدكت�ر  واأ���ض��اف 

امل��ل��ك املعظم  ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة  م�ضرية اخل��ري 

اأ�ضالفه  جن���از و���ض��ار على نهج  ال��ذي ع��زز الإ

ال�ضيا�ضية  و�ضاط  الأ جميع  بتقدير  ويحظى 

اأعماٍل  من  جلاللته  ملا  والدولية  والعربية 

كبرية ون�ضاطات وا�ضحة للجميع اأ�ضهمت يف 

بني  اخلالفات  إزال���ة  وا العربي  التعاون  دع��م 

اإ�ضرتاتيجية  اإىل  لل��ض�ل  ال�ضقيقة  ال��دول 

مة العربية تعاونها وت�ضامنها. تكفل لالأ

ردن يف عهد  واأ�ضاف الدكت�ر ال�ض�اقفة اأن الأ

احل�ضني  اب��ن  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

امل��ع��ظ��م اأ���ض��ب��ح من����ذج���اً م���ن ال��ع��م��ل اجل���اد 

الق�ضايا  ح��ل  ن��ح��� 

ال����������ت����������ي ت���������اج��������ه 

م����ت����ني ال��ع��رب��ي��ة  الأ

��������ض�������الم�������ي�������ة,  والإ

ع��م��ل  اإىل  إ�����ض����اف����ًة  ا

ج���الل���ت���ه ال��������دوؤوب 

يف  ردن  الأ لتط�ير 

خم��ت��ل��ف ال���ن����اح���ي 

ودعمه  والثقافية  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية 

الق�ات  وبناء  العلمية,  للم�ؤ�ض�ضات  امل�ضتمر 

امل�ضلحة على اأ�ض�س حديثة متط�رة, كما عمل 

جاللته على جتذير الدميقراطية واحلرية 

مان لكل م�اطن. من والأ والأ

و���ض��م��ل احل��ف��ل ال����ذي ح�����ض��ره ن��ائ��ب رئي�س 

الدكت�ر  واملالية  داري��ة  الإ لل�ض�ؤون  اجلامعة 

ج��ه��اد امل���ج���ايل, ون���ائ���ب ال��رئ��ي�����س ل��ل�����ض���ؤون 

امل�ضاعيد, وعميد  الدكت�ر ها�ضم  كادميية  الأ

�ض�ؤون الطلبة الدكت�ر علي عليمات, وعمداء 

وفنية  �ضعرية  فقرات  على  والطلبة  الكليات 

مب�ضاركة فرقة ك�رال اجلامعة.
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الع�ضر  ومتطلبات  يت�اءم  وامل�ضطلحات مبا 

ل��ل��م��ن��اف�����ض��ة ب�����ض���ق ال���ع���م���ل, م��ب��ي��ن��اً ح��ر���س 

يف  املتميزين  الطلبة  إي��ف��اد  ا ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 

بعثات درا�ضية.

للجامعة  �ضكرهن  ع��ن  الطالبتني  وع���ّرت 

إت���اح���ة ال��ف��ر���ض��ة ل��ه��ن ل��ل��ت��ق��دم ب��ه��ذه  ع��ل��ى ا

امل�ضابقة واإعدادهن وتزويدهن ب�ضكل متميز 

على  املتميز  الف�ز  بهذا  عليهن  انعك�س  مبا 

م�ضت�ى اجلامعة.

ك��م��ا ك����ّرم رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر م�فق 

وذلك  اجلامعة  يف  القان�ن  اأ�ضتاذ  املحاميد 

للف�ز  إع��داده��ن  وا الطالبتني  على  �ضرافه  لإ

الطالبتني  ب��اأن  يبني  وال��ذي  امل�ضابقة  بهذه 

ال�عي  وزي��ادة  البيئة  حماية  ق�ضية  طرحتا 

اململكة  يف  امل��ي��اه  م�����ارد  ���ض��ح  مل�ضكلة  البيئي 

ردنية واأهمية اإعادة الت�ضجري. الأ

وح�ضر حفل التكرمي عميد كلية الدرا�ضات 

الفقهية والقان�نية الدكت�ر حممد الزغ�ل 

ورئ��ي�����س ق�ضم ال��ق��ان���ن ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر 

نبيل �ضطناوي.

الدكت�ر  �ضتاذ  الأ رعى  اجلامعة  رئي�س  عن  مندوباً 

دارية واملالية  جهاد املجايل نائب الرئي�س لل�ض�ؤون الإ

احلديث  تخريج  دورة  يف  امل�ضاركني  تخريج  حفل 

النب�ي ال�ضريف, ودورة يف نح� اللغة العربية, ودورة 

التمهيدية للذك�ر, ودورة يف  التالوة والتج�يد  يف 

ناث, نظمها املركز  التالوة والتج�يد التمهيدية لالإ

�ضالمي باجلامعة. الثقايف الإ

إق���ام���ة م��ث��ل ه��ذه  واأك�����د ال��دك��ت���ر امل���ج���ايل اأه��م��ي��ة ا

واملجتمع  اجلامعة  طلبة  ب��ني  وتعميمها  ال���دورات 

على  بالفائدة  يع�د  مبا  منها  وال�ضتفادة  املحيط 

امل��ع��ارف  إك�����ض��اب��ه  وا �ضخ�ضيته  ت��ك���ي��ن  يف  ال��ط��ال��ب 

املختلفة.

ال���دك���ت����ر ج��ه��اد ال�����ض��رف��ات م��دي��ر امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف 

تطبيق  اإىل  يتطلع  املركز  اأن  اإىل  اأ���ض��ار  �ضالمي  الإ

خطة م�ضتقبلية غنية بالفعاليات 

املفيدة والتي من �ضاأنها الرتقاء 

ال��ف��ك��ري ب����رواد امل��رك��ز وت��ك���ي��ن 

الثقافة  اأ�ضا�ضه  جمتمعي  وع��ي 

مبيناً  امل�����ض��ت��ن��رية,  ���ض��الم��ي��ة  الإ

ت�عية  برامج  �ضيعقد  املركز  اأن 

ل��ط��ل��ب��ة امل�����دار������س ل��ت��ح��ذي��ره��م 

املنق�لة  م��را���س  الأ خماطر  من 

ج���ن�������ض���ي���اً واأخ������ط������ار امل����خ����درات 

م�����ر ال��ت��ي تهم  وغ��ريه��ا م��ن الأ

ال�ضباب واملجتمع املحيط.

هذا ويذكر اأّن عدد اخلريجني يف هذه الدورات 28 

احلديث  تخريج  دورة  ه��ي,  دوراٍت  اأرب��ع  يف  خريجاً 

العربية,  ال��ل��غ��ة  ن��ح���  يف  ودورة  ال�����ض��ري��ف,  ال��ن��ب���ي 

للذك�ر,  التمهيدية  والتج�يد  ال��ت��الوة  يف  ودورة 

ناث. ودورة يف التالوة والتج�يد التمهيدية لالإ

ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ق���ام ال��دك��ت���ر امل���ج���ايل ب��ت���زي��ع 

ال�ضهادات على اخلريجني.

رئي�س الجامعة  يكرم طالبتين في ق�شم القانون لفوزهن بجائزة اأف�شل مرافعة لجهة المدعي 
ول بم�شابقة المحاكمة ال�شورية الوطنية الرابعة بقانون البيئة وح�شولهن على المركز االأ

�ض�اقفة  نبيل  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  ك��ّرم 

ال���ط���ال���ب���ت���ني ن���������رة وائ��������ل ����ض���ال���ح ون���ف���ني 

الفقهية  ال��درا���ض��ات  كلية  م��ن  اأح��م��د  ع���ادل 

مرافعة  اأف�ضل  بجائزة  لف�زهن  والقان�نية 

ول  الأ املركز  على  وح�ض�لهن  املدعي  جلهة 

يف م�����ض��اب��ق��ة امل��ح��اك��م��ة ال�����ض���ري��ة ال���ط��ن��ي��ة 

خالل  ج��رت  التي  البيئة  ق��ان���ن  يف  الرابعة 

ال�ضهر املا�ضي ومب�ضاركة 165 طالباً وطالبة 

م��ن ���ض��ب��ع ج��ام��ع��ات اأردن���ي���ة وال��ت��ي نظمتها 

يف  م��ري��ك��ي��ني  الأ والق�ضاة  املحامني  جمعية 

ق�����ض��ر ال��ع��دل وب��رع��اي��ة وزي����ر ال��ع��دل اأمي��ن 

مريكية  ع�دة وبح�ض�ر مدير عام ال�كالة الأ

للتنمية.

اجلامعة  دعم  على  ال�ض�اقفة  الدكت�ر  واأك��د 

ل��ل��ط��ل��ب��ة امل���ت���م���ي���زي���ن وحت���ف���ي���زه���م و���ض��ق��ل 

ب��ال��ف��ائ��دة عليهم  ي���ع����د  ���ض��خ�����ض��ي��ات��ه��م مب���ا 

وت����دري����ب����ه����م وت�����زوي�����ده�����م ب�����اأه�����م امل����ع����ارف 

م�ضاركتهم  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي��ة  وامل�����ض��ت��ج��دات 

مب��خ��ت��ل��ف ال��ن�����ض��اط��ات وامل���ح���اف���ل ال��ث��ق��اف��ي��ة 

بف�ضل  قامت  اجلامعة  اأن  م�ضرياً  والعلمية, 

الفقهية  ال��درا���ض��ات  كلية  عن  القان�ن  ق�ضم 

مطلع  م���ن  اع���ت���ب���اراً  م�ضتقلة  ك��ل��ي��ة  ل��ت��ك���ن 

ن�عاً  هنالك  ليك�ن  ال��ق��ادم   الدرا�ضي  العام 

إع�����ط�����اء ن��ق��ل��ة  م����ن ال��ت��خ�����ض�����س ال���دق���ي���ق وا

اخلطط  وا���ض��ت��ح��داث  الطلبة  ل���دى  ن���ع��ي��ة 

واللغات  املعارف  باأهم  وتزويدهم  الدرا�ضية 

�شالمي بالجامعة الدكتور المجالي يرعى حفل تخريج الم�شاركين بدورات المركز الثقافي االإ

من أخبار الجامعة
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خالل اختتام مبادرات �صفراء كفى للتوعية ال�صحّية والمرورّية في الجامعة

�ض�اقفة  نبيل  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  اأك��د 

ذات  ال��رام��ج  ال���ض��ت��م��رار يف تنفيذ  اأه��م��ي��ة 

ال�����ض��ل��ة ب��ال��ت���ع��ي��ة امل�����روري�����ة وال�����ض��ح��ي��ة 

من  املحلي  املجتمع  م�ؤ�ض�ضات  مع  والتعاون 

اأجل حتقيق الفائدة املرج�ة منها.

واأ�����ض����اف خ����الل رع��اي��ت��ه ف��ع��ال��ي��ات اخ��ت��ت��ام 

ل��ل��ت���ع��ي��ة ال�ضحية  ك��ف��ى  ���ض��ف��راء  م���ب���ادرات 

وامل�����روري�����ة وال������ذي ن��ظ��م��ه ����ض���ن���دوق امل��ل��ك 

يف  املهني  والر���ض��اد  للتنمية  الثاين  عبداهلل 

عمادة �ض�ؤون الطلبة باجلامعة بالتعاون مع 

اجلمعية امللكية للت�عية ال�ضحية واملرورية 

ن�ضطة لغايات  اأننا معني�ن بدعم مثل هذه الأ

املهمة نح� احلد  ر�ضادية  الإ إب��راز اجل�انب  ا

من امل�ضاكل املرورية واملحافظة على ال�ضحة 

وال�ضالمة العامة.

ي��ضف  الدكت�ر  الطلبة  �ض�ؤون  عميد  نائب 

اأهمية متكني  اأكد فيها  األقى كلمة  مقدادي 

ال�����ض��ب��اب وم��ت��اب��ع��ة ق�����ض��اي��اه��م الق��ت�����ض��ادي��ة 

هداف  وال�ضيا�ضية والتنم�ية, م�ضتعر�ضاً الأ

ال�ضحية  الت�عية  �ضفراء  لفريق  الرئي�ضة 

الم�شاركون يطالبون بترجمة تو�شيات ال�شباب للحد من الم�شاكل المرورية وال�شحّية في الجامعة

م���ام م��ن خالل  الأ اإىل  وامل��روري��ة والتحرك 

ال���ع���م���ل امل�������ض���رتك, وت���رج���م���ة ذل�����ك ب��ع��ق��د 

الدورات املتن�عة يف جمال الت�عية ال�ضحية 

ي���ام امل��روري��ة  وامل��روري��ة, وال��ق��ي��ام بتنفيذ الأ

ن�ضطة  والأ وامل�ضابقات  امل�ضرحيات  وعر�س 

امل�����ض��ك��الت  ال��ت��ن��م��ي��ة وع�����الج  اإىل  ال���ه���ادف���ة 

اخلا�ضة بال�ضباب.

مديرة الت�عية ال�ضحية املرورية يف اجلمعية 

امللكية للت�عية ال�ضحية واملرورية الدكت�رة 

هناء بنات اأ�ضارت من جانبها اإىل دور ال�ضباب 

ال�ضليمة  ال�ضل�كيات  تبني  نح�  التغيري  يف 

اأن  اإىل  م�ضرية  امل��روري��ة  اأو  ال�ضحية  ���ض���اء 

ال�����ض��ب��اب ه��م ال��ق���ة امل��ح��رك��ة وامل����ؤث���رة ح��ال 

متكينهم وتدريبهم 

اأدواره��م يف  وتعزيز 

املجتمعات.

واأ�ضافت اأن امل�ضروع 

ال���ع���ام  ت��ن��ف��ي��ذه  مّت 

احل�����ايل مب�����ض��ارك��ة 

ث������م������ان ج����ام����ع����ات 

يق�م�ن  حك�مية وخا�ضة وخم�ضني �ضفرياً 

باأ�ضاليب  واملرورية  ال�ضحية  الت�عية  بن�ضر 

خم��ت��ل��ف��ة وم��ت��ن���ع��ة ا���ض��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ال��ق��ي��ام 

ق��ب��ل خمت�ضني  مب���ح���ا����ض���رات دوري������ة م���ن 

�ضلة  وذات  م��ت��ن���ع��ة  ���ض��ح��ي��ة  م���ا���ض��ي��ع  يف 

بال�ضباب, م�ضتخدمني اأ�ضاليب غري تقليدية 

واأدوات ت��ضيحية عملية.

ويف نهاية احلفل الذي ح�ضره نائب الرئي�س 

داري�����ة وامل��ال��ي��ة ال��دك��ت���ر جهاد  ل��ل�����ض���ؤون الإ

كادميية  الرئي�س لل�ض�ؤون الأ املجايل ونائب 

ال��دك��ت���ر ه��ا���ض��م امل�����ض��اع��ي��د وع��م��ي��د ���ض���ؤون 

الدكت�ر  قام  عليمات,  علي  الدكت�ر  الطلبة 

�ض�اقفة بت�زيع اجل�ائز على م�ضتحقيها.

من أخبار الجامعة
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م��ن��دوب��اً ع���ن رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر نبيل 

داري��ة  الإ لل�ض�ؤون  الرئي�س  نائب  افتتح  �ض�اقفة 

واملالية الدكت�ر جهاد املجايل فعاليات معر�س 

ج����ه����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال����ذي ن��ظ��م��ه ���ض��ن��دوق  الأ

ال�ضتثمار يف اجلامعة.

واأّك�����د ال��دك��ت���ر امل��ج��ايل ال����دور ال���ذي ت��ق���م به 

إق��ام��ة م��ث��ل ه���ذه امل��ع��ار���س  اجل��ام��ع��ة م��ن اأج���ل ا

اجل���اذب���ة ل��ل��م�����ض��اري��ع ال���ض��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي تع�د 

ال��ع��ام��ل��ني ب��اجل��ام��ع��ة واملجتمع  ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى 

على  حري�ضة  اجلامعة  اأن  اإىل  م�ضرياً  املحلي, 

دعم الن�ضاطات والرامج ذات ال�ضلة بال�ضتثمار 

اأه��داف��ه  حتقيق  لي�ضتطيع  ال�����ض��ن��دوق  لتفعيل 

و�ضعها  التي  اخلطة  �ضمن  م�ضاريعه  وتنفيذ 

ما  والت�ا�ضل  ال�ضتمرار  واأهمية  الغاية,  لهذه 

وال�ضركات  واجلامعة  ال�ضتثمار  �ضندوق  ب��ني 

ن��ت��اج��ي��ة  وامل���ؤ���ض�����ض��ات ال��داع��م��ة ل��ل��م�����ض��اري��ع الإ

وال�ضتثمارية املن�ي اإقامتها م�ضتقباًل.

الدكت�ر  ال�ضتثمار  ل�����ض���ؤون  الرئي�س  م�ضاعد 

ج��م��ع��ة ع���ب���اد ا���ض��ت��ع��ر���س م���ن ج��ان��ب��ه اأه�����داف 

ال�����ض��ن��دوق وت��ع��ل��ي��م��ات ال���ض��ت��ث��م��ار ال��ت��ي حتقق 

ال�ضعي  خ��الل  م��ن  للجامعة  ال��ك��ب��رية  ال��ف���ائ��د 

نح� النفتاح والت��ضع يف جمال اإقامة امل�ضاريع 

اأو خارجه, م�ضرياً  �ض�اء داخل احلرم اجلامعي 

تن�ضجم  وا�ضحة  خطة  و�ضع  ال�ضندوق  اأن  اإىل 

مع تطلعات اجلامعة امل�ضتقبلية نح� التحديث 

والتط�ر يف املجالت كافة.

وب����نّي ال��دك��ت���ر ع��ب��اد اأن ال��ه��دف م��ن امل��ع��ر���س 

الداعمة  وامل���ؤ���ض�����ض��ات  بال�ضركات  التعريف  ه��� 

للجامعة وذلك بالت�ضهيل على امل�ظفني ل�ضراء 

���ض���اق  الأ اأق���ل م��ن  ب��اأ���ض��ع��ار  امل��ن��زل��ي��ة  املتطلبات 

املحلية.

 و�ضمل املعر�س الذي ا�ضتمر ملدة ع�ضرة اأيام على 

م�ضاركات العديد من ال�ضركات الكرى املخت�ضة 

جهزة الكهربائية و�ضّمت جمم�عة  يف جمال الأ

ن�ضيم  و�ضركة  ���ض��ارب,  ماركة  وكيل  م��راد  حيدر 

اأخرى من  الدادا وكيل ماركة �ض�نا وجمم�عة 

م��راد  عي�ضى  اأح��م��د  و�ضركة  العاملية,  ال���ك��الت 

وكيل ماركة هيتا�ضي.

إق���ام���ة امل��ع��ر���س ج���اء ب��ه��دف ت���ف��ري  ي��ذك��ر اأن ا

جهزة  الأ من  اجلامعة  يف  العاملني  احتياجات 

الكهربائية وباأ�ضعار تتنا�ضب مع دخلهم.

�شتثمار نظمه �شندوق االإ
جهزة الكهربائية في الجامعة معر�س لالأ

ول ببطولة الكرامة الريا�شية مركز الحا�شوب في الجامعة يفوز بالمركز االأ

ول مركز  على الفرق الفائزة, حيث فاز باملركز الأ

احلا�ض�ب, وباملركز الثاين عمادة �ض�ؤون الطلبة, 

وباملركز الثالث دائرة اخلدمات العامة.

اح��ت��ف��اًء ب��ذك��رى م��ع��رك��ة ال��ك��رام��ة رع���ى نائب 

ها�ضم  ال��دك��ت���ر  ك��ادمي��ي��ة  الأ لل�ض�ؤون  الرئي�س 

ن��ادي  نظمه  وال���ذي  ال��ك��رام��ة  بط�لة  امل�ضاعيد 

العاملني باجلامعة.

قال  كلمة  ال�ضخني  نايف  النادي  ع�ض�  واألقى   

فيها: اإن نادي العاملني يف اجلامعة قام بتنظيم 

بط�لة معركة الكرامة اخلالدة ومب�ضاركة اأحد 

ومراكزها  اجلامعة  كليات  متثل  فريقاً  ع�ضر 

ودوائ���ره���ا واجل��ه��ات امل�����ض��ان��دة داخ���ل اجلامعة 

ل���زي���ادة ال��ت���ا���ض��ل وال��ت��ن��اف�����س ال��ري��ا���ض��ي بني 

عزيزة  لذكرى  وتخليداً  اجلامعة  يف  العاملني 

على كل م�اطن اأردين وعربي �ضّطر فيها اجلي�س 

ردين البا�ضل اأ�ضمى معاين الت�ضحية  العربي الأ

ن�ضان. ر�س والإ والتفاين للدفاع عن الأ

غفري  جمع  ح�ضره  ال��ذي  الحتفال  نهاية  ويف 

قام  داري��ة  والإ التدري�ضية  الهيئتني  اأع�ضاء  من 

والك�ؤو�س  امليداليات  بت�زيع  امل�ضاعيد  الدكت�ر 
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ال�ضتعمال, وكل 

ه���ذه امل��ح��اولت 

ق��ي��د  ت����������زال  ل 

واإىل  ال��ت��ج��رب��ة 

ه��ذه  ت�ضبح  اأن 

التجارب عملية 

من  فاإنه  واآمنة 

اأن  ال�������ض���روري 

ي���ت���م اله���ت���م���ام 

املر�ضى  ب�ضحة 

ع���ن ط���ري���ق ع��م��ل��ي��ات ن��ق��ل ال�����دم الع��ت��ي��ادي��ة 

والعالج بطارحات احلديد و البحث عن بديل 

اأو  ال���ض��ت��خ��دام  �ضه�لة يف  اأك���ر  ل��ل��د���ض��ف��ريال 

اأق��ل تكلفه, وال��ه��دف م��ن اإجن���از ه��ذا امل�ضروع 

م��ن م�ضتخل�ضات  ال��ب��دي��ل اجل��ي��د  إي���ج���اد  ا ه��� 

بع�س النباتات الطبيعية والتي متتاز بنزعها 

وط���رده���ا ل��ل��ح��دي��د ب���ا���ض��ط��ة ال��ت��خ��ل��ب ل��دى 

مر�ضى الثال�ضيميا.

إذا ع�جل�ا بنقل  ا الذين  الثال�ضيميا  مر�ضى 

يبق�ا على  غلب لن  الأ فاإنه على  ال��دم فقط 

ن هذا الن�ع  قيد احلياة بعد العقد الثاين؛ لأ

تعقيدات  م��ن  يعان�ن  م��ا  دائ��م��اً  املر�ضى  م��ن 

احلديد  ن�ضبة  يف  الزيادة  اإىل  تع�د  منتظمة 

مما ي�ؤدي اإىل تدمري اأجهزة اجل�ضم وخالياه 

املختلفة, ولكن ه�ؤلء املر�ضى عادة ل يكفيهم 

املعاجلة بنقل الدم فقط, بل هم بحاجة اإىل 

ح��ق��ن وج��رع��ات ال��دي�����ض��ف��ريال ال��ت��ي ت�ضاعد 

على التخل�س من احلديد الزائد الناجت عن 

إذا تراكم قد ي�ؤدي  اإعطاء الدم املتكرر, الذي ا

اإىل تدمري خاليا اجل�ضم واأجهزته املختلفة. 

ب���ح���اث احل��دي��ث��ة يف ال��ط��ب ب��اآم��ال  وت��ب�����ض��ر الأ

دوي���ة  الأ وتعتر  الثال�ضيميا,  ملر�ضى  ك��ب��رية 

الفم  ت�ؤخذ عن طريق  التي  للحديد  الطاردة 

ما  ولكنها  للمري�س,  اأك���ر  وم��ري��ح��ة  عملية 

تزال حتت التجربة, وهناك حماولت لتح�ضني 

يف  واأ�ضهل  فعالية  اأك��ر  لي�ضبح  الدي�ضفريال 

ح�����ض��ل ف��ري��ق ال��ب��ح��ث امل���ك����ن م���ن ال��دك��ت���ر 

كلية  ال��ب��ي��ت/  اآل  ج��ام��ع��ة  م��ن  من�ضي  ك��م��ال 

اأب���� رجيع  ���ض��ت��اذ ال��دك��ت���ر ط��الل  العل�م والأ

ردن�����ي�����ة/ ك��ل��ي��ة ال�����ض��ي��دل��ة  م���ن اجل��ام��ع��ة الأ

اأخ�����ض��ائ��ي علم  ال��رق��اوي  وال��دك��ت���ر م��ضى 

التعليمي  رحمة  م���رية  الأ م�ضت�ضفى  يف  ال��دم 

ط���ف���ال- وح����دة ال��ث��ال���ض��ي��م��ا وب��ال��ت��ع��اون  ل���الأ

 Kenichiro ال����ي����اب����اين  ال���رف���ي�������ض����ر  م����ع 

دعم  على  ناكازاكي  جامعة  من   Nkashima

م��ادي م��ق��داره 140 األ��ف دي��ن��ار م��ن �ضندوق 

العايل  التعليم  العلمي يف وزارة  البحث  دعم 

وبعن�ان  امل��ق��دم  للم�ضروع  العلمي  البحث  و 

)البحث عن م�اد طبيعية اختالبية حا�ضرة 

للحديد كبديل للدفروك�ضامني ل�ضتخدامها 

امل�ضروع  وي��ه��دف  الثال�ضيميا(  مر�ضى  عند 

م�ضتخل�ضات  م��ن  اجليد  البديل  إي��ج��اد  ا اإىل 

بع�س النباتات الطبيعية والتي متتاز بنزعها 

وط���رده���ا ل��ل��ح��دي��د ب���ا���ض��ط��ة ال��ت��خ��ل��ب عند 

ع�شو هيئة تدري�س في الجامعة ي�شارك في اإنتاج عالج بديل للدي�شفرال لمر�شى التال�شيميا

ح�ال املدنية اأعماله يف اجلامعة  بداأ مكتب الأ

النتخابية  الدائرة  تثبيت  ل�ضتقبال طلبات 

وتثبيت  وال��ن��ق��ل  بالت�ضجيل  يتعلق  م��ا  وك��ل 

الدائرة, حيث وّفرت اجلامعة مكتباً يف عمادة 

�ض�ؤون الطلبة لهذه الغاية.

واأ�ضار رئي�س اجلامعة الدكت�ر نبيل �ض�اقفة 

ح�ال  اأن اجلامعة قامت بالتعاون مع دائرة الأ

املدنية لفتح مكتب باجلامعة للت�ضهيل على 

على  وت�ضجيعهم  اأم���ره��م  وتي�ضري  الطلبة 

امل�ضاركة ال�ضيا�ضية يف النتخابات القادمة.

اأن  املكتب  ال��روز مدير  ال�ضيد عبا�س  وب��نّي 

الطلبات  كافة  لتلقى  ا�ضتعداد  على  املكتب 

ح���ال املدنية للطلبة من  �ضدار بطاقة الأ لإ

خمتلف املحافظات لت�ضهيل عمليه الت�ضجيل 

ا���ض��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات تثبيت  ع��ل��ي��ه��م, و���ض��ي��ت��م 

الدائرة النتخابية على البطاقة ال�ضخ�ضية 

يرغب  من  لكل  النتخابية  الدائرة  وتثبيت 

للق�انني  وف��ق��ا  النتخابية  دائ��رت��ه  بتغيري 

والتعليمات.

لحفزهم للم�شاركة في االنتخابات المقبلة

حوال المدنية في الجامعة لت�شهيل اإ�شدار بطاقات �شخ�شية  فتح مكتب لالأ
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�ض�اقفة  نبيل  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  بحث 

وال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ع����ام  م���دي���ر  م���ع 

ال�����ض���م��ايل اأب����� ب��ك��ر ط��اه��ر حم��م��د وم��دي��ر 

إ�ضماعيل ي��ضف  التعليم العايل يف ال�ض�مال ا

�ضبل ال��ت��ع��اون م��ا ب��ني اجل��ام��ع��ة واجل��ام��ع��ات 

ال�ض�مالية.

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

ت��ق��دمي ك��ل م��ا ي��ل��زم م��ن اخل���رات يف جمال 

لتط�ير  منها  وال�ضتفادة  اجلامعي  التعليم 

ال�ضتمرار  خ��الل  م��ن  ال�ض�مال  يف  التعليم 

بتبادل الزيارات واللقاءات التي من �ضاأنها اأن 

البلدين  كال  على  الفائدة  تعميم  يف  ت�ضاهم 

ال�ضقيقني.

هداف  اأبرز الأ ال�ض�اقفة  وا�ضتعر�س الدكت�ر 

والكليات  البيت  اآل  جامعة  ن�ضاء  لإ الرئي�ضية 

وامل���ع���اه���د وامل����راك����ز امل�����ج�����دة وال���ت���ي ت��رك��ز 

مع  تتنا�ضب  ال��ت��ي  التخ�ض�ضات  بع�س  على 

�ض�اق املحلية واخلارجية,  اإ�ضافة  متطلبات الأ

و�ضعتها  التي  اخلطط  تنفيذ  م�ا�ضلة  اإىل 

اجلامعة لهذه الغاية.

وب�����نّي ال���دك���ت����ر ال�����ض���اق��ف��ة 

اأه������م������ي������ة ال������ت�������ا�������ض������ل م���ا 

ردن�����ي�����ة  ب����ني اجل����ام����ع����ات الأ

وال���������ض�����م����ال����ي����ة ل����الط����الع 

التعليم  جت��رب��ة  واق����ع  ع��ل��ى 

ردن وال�ضتمرار  العايل يف الأ

جمالت  لتط�ير  بالتن�ضيق 

ال��ت��ع��اون يف ت��ن��م��ي��ة وت��ع��زي��ز 

ال��ه��ادف نح�  العمل  اأوا���ض��ر 

البلدين  ب��ني  ال��ع��ايل  التعليم  م�ضرية  تنمية 

ال�ضقيقني.

م��دي��ر ع���ام وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث 

طاهر  بكر  اأب���  ال�ض�مايل  والثقافة  العلمي 

حممد ثّمن من جانبه جه�د جامعة اآل البيت 

واله��ت��م��ام  ت�ضهدها  ال��ت��ي  الن�عية  والنقلة 

الالحمدود الذي ت�ليه للطلبة من خمتلف 

اجل��ن�����ض��ي��ات ال���ذي���ن ي���در����ض����ن يف اجل��ام��ع��ة, 

اجلامعة  بني  ما  الت�ا�ضل  ���ض��رورة  م��ضحاً 

وم�ؤ�ض�ضات التعليم العايل ال�ض�مالية لغايات 

ردين وتعزيز  ال�ضتفادة من خرات اجلانب الأ

وتنمية التعاون ما بني البلدين ال�ضقيقني يف 

جمال التعليم العايل. 

وح�ضر اللقاء نائب رئي�س اجلامعة لل�ض�ؤون 

ومدير  امل�ضاعيد  ها�ضم  الدكت�ر  كادميية  الأ

التعليم  وزارة  يف  ع��الم  والإ العامة  العالقات 

ردين ي��ضف حميد. العايل الأ

م���اق��ع  �ضملت خمتلف  ب��ج���ل��ة  ال���ف��د  وق���ام 

اجلامعة.

رئي�س الجامعة يلتقي مدير عام وزارة التعليم العالي ال�شومالي

المعهد  م���ن  اإي��ط��ال��ي��ًا  م�����ش��ت�����ش��رق��ًا  ي��ل��ت��ق��ي  ال��ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
����ش���الم���ي���ة ف���ي روم���ا  ال���ب���اب���وي ل���ل���درا����ش���ات ال��ع��رب��ي��ة واالإ

التقى رئي�س اجلامعة الدكت�ر نبيل �ض�اقفة 

امل�ضت�ضرق  �ضكات�لني  ج�زيف  الدكت�ر  ب  الأ

باملعهد  �ضالمي  الإ الت�ض�ف  اأ�ضتاذ  اليطايل 

يف  �ضالمية  والإ العربية  للدرا�ضات  الباب�ي 

روما.

واأكد الدكت�ر ال�ض�اقفة اأهمية التقريب بني 

اجلامعة  ر�ضالة  اإىل  م�ضرياً  الديانات  اأت��ب��اع 

ر���ض��ال��ة  م��ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  وفل�ضفتها  واأه���داف���ه���ا 

حرية  اإىل  ت��دع���  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  النه�ضة 

الفكر والتعبري والبحث والت�ضامح والتعاي�س 

امل�������ض���رتك ال���ق���ائ���م ع��ل��ى ال��ت��ف��اه��م واحل������ار 

�ضافة اإىل  خر, بالإ واحرتام الراأي والراأي الآ

والنفتاح  املقارنة  دي���ان  الأ بدرا�ضة  عنايتها 

اأن ر�ضالة عّمان التي  على احل�ضارات, مبيناً 

ال�ض�رة  تعطي  املعظم  امللك  جاللة  اأطلقها 

احل�����ض��ارة  يف  ودوره  ����ض���الم  ل���الإ احل��ق��ي��ق��ي��ة 

�ضالمية والعامل اأجمع. الإ

الدكت�ر �ضكات�لني بني اأهمية العمل على بناء 

عالقة اح��رتام وثقة وم���دة بني �ضع�ب العامل 

�ضع�ب  الدولية خلدمة  الق�ضايا  مع  والتعامل 

ردن يف التقريب بني  العامل, م�ضرياً اإىل دور الأ

�ضالم. وجهات النظر الدولية والتعريف بالإ

وح�ضر اللقاء عميد كلية الدرا�ضات الفقهية 

وال���ق���ان����ن���ي���ة ب���اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت����ر حم��م��د 

ال���زغ����ل, وع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ع��م��ارة وال��ف��ن���ن 

�ضالمية الدكت�ر علي اأب� غنيمة. الإ

تعزيز التعاون األكاديمي والثقافي
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ردني بحث التعاون بين الجامعة و�شركة البريد االأ
�ض�اقفة  نبيل  الدكت�ر  رئي�س اجلامعة  بحث 

ردين املهند�س  مع مدير عام �ضركة الريد الأ

اأحمد عبيدات وال�فد املرافق له  �ضبل تعزيز 

�ضافة  وتفعيل عمل مكتب بريد اجلامعة بالإ

الريدية  اخل��دم��ات  ال��ت��ع��اون يف جم��ال  اإىل 

بالفائدة على  ي��ع���د  اأو���ض��ع ومب��ا  ن��ط��اق  على 

الطلبة والعاملني باجلامعة.

اأن اجل��ام��ع��ة  اإىل  ���ض���اق��ف��ة  ال��دك��ت���ر  واأ����ض���ار 

امل�ؤ�ض�ضات  جميع  مع  الت�ا�ضل  على  حري�ضة 

م�ضت�ى  على  اإيجابياً  ينعك�س  مبا  ال�طنية 

اخلدمات املقدمة للجامعة واملجتمع املحيط, 

م��ضحاً �ضرورة الرتكيز على حت�ضني ن�عية 

ت��ام��ني  ل�����ض��م��ان  وىل  الأ ب��ال��درج��ة  اخل���دم���ة 

الريدية  اخلدمات  من  اجلامعة  احتياجات 

ال�����الزم�����ة وامل���ت���م���ي���زة, 

م�ؤكدا ا�ضتعداد اجلامعة  

ل���ت���ق���دمي ال��ت�����ض��ه��ي��الت 

الالزمة لكافة امل�ؤ�ض�ضات 

ال����ط���ن���ي���ة ال���ت���ي ت��ق��دم 

للطلبة  متميزة  خدمة 

واملجتمع اجلامعي .

عبيدات  املهند�س  وب��نّي 

اأن �ضركة الريد �ضتقدم 

متميزة  ن�عية  خدمات 

احتياجات  مع  تتنا�ضب 

ومتطلبات اجلامعة واملجتمع املحلي وت�ضهيل 

اجناز ال�ثائق املختلفة.

وح�ضر اللقاء نائب رئي�س اجلامعة لل�ض�ؤون 

دارية واملالية الدكت�ر جهاد املجايل ونائب  الإ

كادميية الدكت�ر  رئي�س اجلامعة لل�ض�ؤون الأ

ه��ا���ض��م امل�����ض��اع��ي��د, وم���دي���ر ج���ه���از ال��رق��اب��ة 

الداخلية  الدكت�ر جمعة عباد.

خالل لقائه بوفد جمعية كلية الحا�شبات والمعلومات في الجامعات العربية

نجاح م�شاريع قطاع المعلومات وخططه ال�شواقفة يوؤكد دعم الجامعة الإ
التقى رئي�س اجلامعة الدكت�ر نبيل �ض�اقفة 

وف�����د ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة جل��م��ع��ي��ة ك��ل��ي��ة 

العربية  اجلامعات  يف  واملعل�مات  احلا�ضبات 

لجتماع  اجل��ام��ع��ة  ا�ضت�ضافة  خ��الل  وذل���ك 

اجلمعية يف اجلامعة.

تكن�ل�جيا  اأهمية  ال�ض�اقفة  الدكت�ر  واأك��د 

امل��ع��ل���م��ات ودوره�����ا خل��دم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م حيث 

الكبرية  امل�ض�ؤولية  اجلامعة  عاتق  على  يقع 

مل��ا تتميز به  ل��اله��ت��م��ام ب��ه��ذا امل��ج��ال ن��ظ��راً 

اإح��داث النقلة الن�عية املطل�بة يف هذا  من 

القطاع.

 وب����نّي ال�����ض���اق��ف��ة ����ض���رورة ال���ض��ت��ف��ادة من 

املتخ�ض�ضني  بني  ما  الهادفة  اللقاءات  هذه 

خمتلف  يف  املعل�مات  تكن�ل�جيا  جم��ال  يف 

ت��ب��ادل اخل��رات  ب��ه��دف  اجل��ام��ع��ات العربية 

وتط�ير قطاع تكن�ل�جيا املعل�مات ل��ض�ل 

خلدمة  امل��ط��ل���ب  للم�ضت�ى  اخل��دم��ة  ه���ذه 

ال��ب��اح��ث��ني وال��ط��ل��ب��ة وامل�����ض��ت��خ��دم��ني ل��ه��ذه 

التقنية التكن�ل�جية احلديثة.

إن��ن��ا جميعاً  ا  واأ����ض���اف ال��دك��ت���ر ال�����ض���اق��ف��ة 

اأج��ل  م��ط��ال��ب���ن بالعمل ك��ف��ري��ق واح���د م��ن 

اإجن���اح ال���دور امل��ب��ذول من 

ردن���ي���ة  ق��ب��ل اجل��ام��ع��ات الأ

وال����ع����رب����ي����ة ك����اف����ة ح��ي��ث 

اأمن�����ذج����اً  ردن  الأ ي��ع��ت��ر 

م�ضت�ى  على  ب��ه  يحتذى 

تعليم  يف  وال��ع��امل  املنطقة 

ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا امل���ع���ل����م���ات 

واحل����ا�����ض�����ب, واجل���ام���ع���ة 

حت��ق��ق  اأن  ا�����ض����ت����ط����اع����ت 

اإجن���������ازاً ن���ف���اخ���ر ب����ه ع��ل��ى 

م�ضت�ى اجلامعات املحلية 

والعربية.

م�����ني ال���ع���ام جل��م��ع��ي��ة ك��ل��ي��ات احل��ا���ض��ب��ات  الأ

واملعل�مات الدكت�ر عماد اأب� الرب اأ�ضاد من 

لهذا  ل�ضت�ضافتها  اجلامعة  بجه�د  جانبه 

الج��ت��م��اع ورع��اي��ت��ه��ا ل��ه مل��ا ل��ه��ا م��ن دور يف 

لتع�د  وم�ضاريعها  اجلمعية  ن�ضاطات  اإجن��اح 

املعل�مات  تكن�ل�جيا  قطاع  على  بالفائدة 

واجلامعات معاً.

هداف  اأبرز الأ الرب  اأب�  الدكت�ر  وا�ضتعر�س 

وامل�������ض���اري���ع ال���ت���ي ت���ق����م ب��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة من 

خ�����الل ال��ت��ن�����ض��ي��ق وال����ت����ع����اون م����ع خم��ت��ل��ف 

اآليات  ل��ضع  والعربية  ردن��ي��ة  الأ اجلامعات 

املعل�مات  جديدة لتط�ير قطاع تكن�ل�جيا 

واحلا�ضبات.

اجتماع  ا�ضت�ضافت  قد  اجلامعة  اأن  ويذكر   

التنفيذية جلمعية كليات احلا�ضبات  اللجنة 

ملناق�ضة  العربية  اجل��ام��ع��ات  يف  وامل��ع��ل���م��ات 

اجل��ه���د واخل���ط����ات ال���اج��ب ات��خ��اذه��ا من 

ال�ضتخدامات يف جمال  اأح��دث  اأج��ل ت�فري 

احلا�ض�ب وتكن�ل�جيا املعل�مات.
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التقى رئي�س اجلامعة الدكت�ر نبيل �ض�اقفة وفدا 

ن�ضان برئا�ضة ع�ض�  من املركز ال�طني حلق�ق الإ

ن�����ض��ان  جمل�س اأم��ن��اء امل��رك��ز ال���ط��ن��ي حل��ق���ق الإ

وتنظيم  لتن�ضيق  وذل��ك   , الفاع�ري  ن���ال  العني 

فعاليات لتعزيز م�ضاركة امل�اطنني يف النتخابات 

النيابية.

اأهمية  اللقاء  الدكت�ر نبيل �ض�اقفة خالل  واأكد 

مثل هذه احلمالت الت�ع�ية التي تعزز امل�ضاركة 

ق�ي  نيابي  جمل�س  ف��رز  يف  ودوره���ا  النتخابية 

ومتميز.

اأن  يجب  امل���اط��ن  اأن  �ض�اقفة  الدكت�ر  واأ���ض��اف 

م�ضرياً  التميز  اإىل  لل��ض�ل  الن�عية  على  يركز 

لتعزيز  احلمالت  ه��ذه  مبثل  اجلامعات  دور  اإىل 

امل�ضاركة يف العملية النتخابية .

الفاع�ري اإىل  الدكت�رة ن�ال  ال��ع��ني  واأ����ض���ارت 

الجتماعية  التن�ضئة  اأ���ض��ال��ي��ب  تغيري  ���ض��رورة 

وبالتايل  خاطئة  �ضل�كيات  تنتج  التي  اخلاطئة 

ن�ضب  الأ واختيار  �ضعيفة  نيابية  جمال�س  تفرز 

ح�ضب اأ�ض�س وا�ضحة.

وعلى هام�س اللقاء و�ضمن ن�ضاطات 

ن�����ض��ان يف  امل��رك��ز ال�طني حل��ق���ق الإ

جمال الت�عية النتخابية مت عر�س 

م�����ض��رح��ي��ة ح������ل ت���ع���زي���ز م�����ض��ارك��ة 

امل����اط���ن���ني يف الن���ت���خ���اب���ات احل���رة 

والنزيهة �ضمن حملة املركز ال�طني 

ن���������ض����ان يف اجل���ام���ع���ات  حل����ق�����ق الإ

اآل  والتي ج��رت يف جامعة  ردن��ي��ة  الأ

البيت يف مدرج اأبي عبيدة عامر بن اجلراح.

واملعيقات  ال�ضل�كيات  بع�س  امل�ضرحية  وناق�ضت 

نقا�س  ت��اله��ا  النتخابية  العملية  ت�ض�ب  ال��ت��ي 

م��ط���ل م���ع ال��ع��ني ال���دك���ت����رة ن�����ال ال��ف��اع���ري 

العملية  وم��راح��ل  والك�تا  النتخاب  قان�ن  عن 

النتخابية واجلرائم النتخابية وعق�باتها.

الدكت�ر علي عليمات  الطلبة  �ض�ؤون  واأك��د عميد 

اأن ال�ضباب هم حمط اأنظار جاللة امللك عبداهلل 

الثاين ابن احل�ضني املعظم لنتخاب جمل�س نيابي 

ميثل كافة �ضرائح ال�طن م�ضيفاً حر�س اجلامعة 

على م�ضاركة طالبها يف النتخابات النيابية.

امل�ضروع  اأب���� ع���زام من�ضق  امل��ح��ام��ي ���ض��دام  وق���ال 

ال�ضباب  رف��ع وع��ي  اإىل  ي��ه��دف  امل�����ض��روع  ه��ذا  اأن 

باأهمية امل�ضاركة يف العملية النتخابية على اأ�ض�س 

على  وال���ق���درة  ال��ك��ف��اءة  ع��ل��ى  مبنية  م��ض�عية 

م�ؤ�ض�ضات  وع��ي  رف��ع  اإىل  اإ�ضافة  ال���ط��ن  متثيل 

لالنتخابات  ال��دول��ي��ة  باملعايري  امل���دين  املجتمع 

احلرة والنزيهة.

الكليات  ل�ض�ؤون  الرئي�س  نائب  اللقاء  وح�ضر 

ال��ع��ل��م��ي��ة ال���دك���ت����ر ه��ا���ض��م امل�����ض��اع��ي��د وع��م��ي��د 

ومندوب  عليمات  علي  الدكت�ر  الطلبة  ���ض���ؤون 

�ضدام  املحامي  ن�ضان  الإ حلق�ق  ال�طني  املركز 

اأب�عزام.

عر�س م�شرحية لتعزيز الم�شاركة في االنتخابات النيابية

ن�شان رئي�س الجامعة يلتقي وفد المركز الوطني لحقوق االإ

كادميية  التقى نائب رئي�س اجلامعة لل�ض�ؤون الأ

الدكت�ر ها�ضم امل�ضاعيد وفداً من املتط�عني من 

ال�كالة الك�رية للتعاون الدويل.

يف  التعاون  تعزيز  �ضبل  بحث  اللقاء  خالل  ومّت 

بعدد  التط�عية ودعم اجلامعة  عمال  الأ جمال 

من املتط�عني للعمل فيها.

عمال  واأّكد الدكت�ر امل�ضاعيد اهتمام اجلامعة بالأ

امل�ؤ�ض�ضات  مع  الت�ا�ضل  قن�ات  وفتح  التط�عية 

ت��ب��ادل املعل�مات  ال��دول��ي��ة يف جم��ال  وال��ه��ي��ئ��ات 

اأن  العام, مبيناً  النفع  ذات  عمال  واخل��رات والأ

اجلامعة ترتبط مع العديد من امل�ؤ�ض�ضات مبثل 

عمال التط�عية. هذه الأ

اجلامعة  ن�����ض��اأة  امل�ضاعيد  ال��دك��ت���ر  وا�ضتعر�س 

ودورها  الطلبة  وعدد  ومعاهدها  كلياتها  وعدد 

يف خدمة املجتمع املحلي.

الك�رية  ال���ك��ال��ة  م��ن��دوب 

ال�ضيد  ال�����دويل  ل��ل��ت��ع��اون 

ج���ان���ك ����ض���اجن ه������ن  ب��نّي 

اأه�����م�����ي�����ة ال������ت������ع������اون م��ع 

وتقدمي  البيت  اآل  جامعة 

فيها  ل��ل��ع��م��ل  امل��ت��ط���ع��ني 

مل����ا ت��ت��م��ي��ز ب����ه اجل���ام���ع���ة 

م����ن م���رك���ز م��ت��م��ي��ز ع��ل��ى 

م���������ض����ت�����ى اجل�����ام�����ع�����ات 

ودوره��ا يف خدمة املجتمع 

ال�كالة  اأن  مبيناً  املحيط 

�ضمرقند  متحف  يف  للعمل  متط�عني  �ضتقدم 

باجلامعة.

الدكت�ر  �ضمرقند  متحف  مدير  اللقاء  وح�ضر 

�ضيف اهلل عبيدات.

وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي يزور الجامعة
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على  املحافظة  �ضبل  وت��ع��زز  الرتاثية  املفاهيم 

هذا امل�روث.

�ضتاذ  الأ ن�ضانية  الإ والعل�م  الداب  كلية  عميد 

التغيري يف  “اإن  ق���ال:  ال��زب���ن  ف����از  ال��دك��ت���ر 

ّمة يبداأ من احلراك الثقايف الذي يق�م�ن  الأ

راء واخلرات بني  به وي�ضهم يف تعزيز تبادل الآ

دب يف حياة  الباحثني يف وقت تراجع فيه دور الأ

امل�ؤثرة  مينة  الأ ال�ضادقة  الكلمة  وُغيبت  مة  الأ

على الرغم من تط�ر و�ضائل الت�ضال, م��ضحاً 

مة  داب داأبت باملحافظة على اإرث الأ اأن كلية الآ

والنفتاح  باأمانة,  ج��ي��ال  الأ اإىل  ونقله  العظيم 

باإقامة  خ��رى,  الأ الثقافات  ال�اعي على  م��ن  الآ

وحتقيق  راء  الآ ل��ت��ب��ادل  وال���ن���دوات  امل����ؤمت���رات 

كادمييني من �ضّتى  اخلرات بني الباحثني والأ

بقاع العامل”.

رئي�س ق�ضم اللغة العربية يف اجلامعة الدكت�ر 

ق�ضم  اأن  اإىل  جانبه  م��ن  اأ���ض��ار  العب�ضي  حممد 

اللغة العربية يقيم اأ�ضب�عيا اأ�ضب�حات ثقافية 

متن�عة, كما قام بتكرمي العديد من املبدعني 

فن�ن  يف  اقدامهم  ر�ضخت  ال��ذي��ن  ردن��ي��ني  ال��الأ

دب, وتكرمي املبدعني من الطلبة.  الأ

كلمة  لع�بي من اجلزائر  رابح  الدكت�ر  واألقى 

�ض�اقفة:  نبيل  ال��دك��ت���ر  اجلامعة  رئي�س  ق��ال 

“اإن اجلامعة ت�ضعى ملزيد من التقدم يف دورها 
الريادي يف رعاية العلم واأهله �ضمن اأ�ض�س ثابتة 

خيار الذين ت�ارث�ا العلم  اأر�ضاها الها�ضمي�ن الأ

راأ�ضهم  وعلى  كابر  ع��ن  كابر  وال��ري��ادة  وامل��ج��د 

اب���ن احل�ضني  ال���ث���اين  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  ج��الل��ة 

م�اكبة  على  ال��دائ��م  جاللته  حل��ر���س  املعظم 

�ضيلة,  الأ الثقافة  قيم  ون�ضر  وعل�مه,  الع�ضر 

مة بحا�ضرها وم�ضتقبلها”. وربط ما�ضي الأ

واأ�����ض����اف ال���دك���ت����ر ���ض���اق��ف��ة خ����الل اف��ت��ت��اح��ه 

اآف���اق  ول ح����ل  ل��ف��ع��ال��ي��ات امل����ؤمت���ر ال����دويل الأ

اخل��ط��اب ال��ن��ق��دي: امل�����روث ال�����ض��ردي العربي 

تعزيز  اإن  املعا�ضرة,  النقدية  املناهج  �ض�ء  يف 

الثقة باللغة العربية والعتزاز بها يعّد من اأهم 

م��ة, ووج�دها  الأ �ضخ�ضية  اأ�ض�س احلفاظ على 

احل�������ض���اري, وم���ا ل��ق��اوؤن��ا ه���ذا يف ه���ذا املحفل 

مة  العلمي, الذي �ضّم نخبة طيبة من علماء الأ

امل���ؤمت��رات و�ضرورة  ه��ذه  اأهمية  دليل على  اإل 

ح�ضارية  ظ��اه��رة  ت�ضكل  وال��ت��ي  ا���ض��ت��م��راره��ا, 

يف  وت�ضهم  م��ة  الأ عظمة  اإىل  وت�ضري  وثقافية, 

ك��ادمي��ي��ة  الأ م�ؤ�ض�ضاتنا  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت�ثيق 

مع  التعامل  تط�ير  على  وت�ضاعد  والبحثية 

خـــالل افتتـاح فعاليــات موؤتمر اآفاق الخطاب النقدي في الجامعة

ّمة ووجودها الح�شاري  ال�شواقفة: تعزيز الثق�ة باللغة العربي�ة من اأ�ش�س المحافظ��ة على �شخ�شية االأ

راء والخب��������������رات بين الباحثي������������ن  الم�شاركون: التغيي���ر يبداأ بالح����راك الثقاف���ي وتب��ادل االآ

مؤتمرات وندوات ومحاضرات
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مناهج نقدية معا�ضرة.

اأ�ضاروا  الباحثني  اأن  اإىل  الزب�ن  الدكت�ر  واأ�ضار 

التعليمية  امل���ؤ���ض�����ض��ات  ت���ق����م  اأن  ����ض���رورة  اإىل 

وال��ث��ق��اف��ي��ة يف ال���ط��ن ال��ع��رب��ي ب���اإي���الء ال���رتاث 

ال�ضردي املزيد من الهتمام والرعاية وذلك على 

اأنه  مبيناً  والبحث  والتدري�س  الدرو�س  م�ضت�ى 

�ضيتم اإ�ضدار كتيب باأعمال امل�ؤمتر ليك�ن مرجعاً 

مهماً لهذا امل��ض�ع الهام والتعامل مع امل�ضطلح 

النقدي احلديث بكل حر�س م��ضحاً اأن امل�ؤمتر 

العربي  النقدي  امل���روث  بعن�ان  �ضيك�ن  القادم 

)تاأ�ضيل ومعا�ضرة(.

وق�����ام ال���دك���ت����ر امل�����ض��اع��ي��د ب���ت����زي���ع ال�����ض��ه��ادات 

التقديرية على امل�ضاركني والباحثني والداعمني 

لفعاليات امل�ؤمتر.

كادميية  الأ لل�ض�ؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  رعى 

فعاليات  اختتام  حفل  امل�ضاعيد  ها�ضم  الدكت�ر 

اآف������اق اخل��ط��اب  ح�����ل  ول  الأ ال������دويل  امل�����ؤمت����ر 

امل���روث ال�ضردي العربي يف  ول ح�ل  النقدي الأ

�ض�ء املناهج النقدية املعا�ضرة والذي �ضارك فيه 

نخبة من العلماء والباحثني من خمتلف الدول 

العربية.

ن�ضانية  الإ وال��ع��ل���م  داب  الآ كلية  عميد  واأع��ل��ن 

الدكت�ر  للم�ؤمتر  التح�ضريية  اللجنة  ورئي�س 

ف�از الزب�ن اأبرز الت��ضيات التي اأقرها امل�ضارك�ن 

ومت��ث��ل��ت ب��رف��ع ب��رق��ي��ة ���ض��ك��ر وت��ق��دي��ر وع��رف��ان 

جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم 

اإ�ضافة  واملبدعني,  للعلماء  ال���دوؤوب  دعمه  على 

اإىل تاأكيد امل�ضاركني على املحافظة على امل�روث 

الثقايف يف القد�س.

لرئي�س  وتقديرهم  �ضكرهم  امل�ضارك�ن  واأب���دى 

قامة  والإ ال�ضيافة  كرم  على  وك�ادرها  اجلامعة 

للبحث  الذي قدمته اجلامعة  امل��ض�ل  والدعم 

اأهمية  اأك��دوا  حيث  العلماء,  وا�ضتقطاب  العلمي 

إع�����ادة ال��ن��ظ��ر ب���ال���رتاث ال�����ض��ردي ال��ن��ري وف��ق  ا

مؤتمرات وندوات ومحاضرات

اختتام فعاليات موؤتمر اآفاق الخطاب النقدي في الجامعة

امل�����ض��ارك��ني ث��ّم��ن خ��الل��ه��ا ج��ه���د اجل��ام��ع��ة على 

تنظيمها ملثل هذه امل�ؤمترات ليع�د بالفائدة على 

اجلامعات  خمتلف  يف  ك��ادمي��ي��ني  والأ الباحثني 

امل�ضاركة يف هذا اللقاء.

و�ضملت فعاليات امل�ؤمتر على عدة جل�ضات عمل, 

وىل التي ترا�ضها الدكت�ر جهاد  ففي اجلل�ضة الأ

امل��ج��ايل ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة, ق���ّدم ال��دك��ت���ر 

خليل ال�ضي�خ من جامعة اآل البيت ورقة بعن�ان 

امل���ق���ام���ات ب���ني ج��ي��م�����س م����ن���رو وع���ب���د ال��ف��ت��اح 

كيليط�, وقّدم الدكت�ر ي��ضف علي الري�ّح, من 

البناء  بعن�ان  ورق��ة  ال�ض�دان  يف  �ضندي  جامعة 

الهمذاين,  الزمان  بديع  للمقامة عند  ال�ضردي 

دري�����ض��ي م��ن جامعة  وق����ّدم ال��دك��ت���ر ي������ض��ف الإ

القا�ضي عيا�س يف مراك�س ورقة بعن�ان التنا�س 

ال��ن��ق��دي يف م��ق��ام��ات ب��دي��ع ال��زم��ان ال��ه��م��ذاين. 

كما قدم الدكت�ر رابح لع�بي من جامعة باجي 

خمتار يف اجلزائر ورقة بعن�ان البنية ال�ضردية 

الكرمي  الدكت�رعبد  وقدم  البغدادية.  للمقامة 

م��ن جامعة  ك��م��ال مقابلة  وال��دك��ت���ر  ج����رادات, 

يف  العربية  املقامة  اأث��ر  بعن�ان  ورق��ة  البيت  اآل 

املقامة الفار�ضية.

عبد  الدكت�ر  تراأ�ضها  التي  الثانية  اجلل�ضة  ويف 

ال��ب��ي��ت, قدمت  اآل  ال��رب��اع��ي م��ن جامعة  ال��ق��ادر 

البيت  اآل  جامعة  م��ن  الق�ضاة  بثينة  ال��دك��ت���رة 

ورقة بعن�ان تلقي مقامات الهمذاين يف امل�روث 

العربي. وقدم الدكت�ر زهري عبيدات من اجلامعة 

الها�ضمية ورقة بعن�ان البناء ال�ضردي يف مقامات 

ال���ه��راين. وق��دم الدكت�ر حممد ال��دروب��ي من 

الرجل  مقامات  بعن�ان  ورق��ة  البيت  اآل  جامعة 

الدكت�ر  وق��دم  اأوىل.  ق���راءة  ل��ل��ك���اري:  ال�ضالح 

من  الهدرو�ضي  ن�ر  والدكت�ر  الهدرو�ضي  �ضامل 

ال�ضرد وجتلياته  بعن�ان  ورقة  الريم�ك  جامعة 

يف كتاب التبيان لعبد اهلل بلقني.

الدكت�ر خليل  تراأ�ضها  التي  الثالثة  اجلل�ضة  ويف 

�ضتاذ الدكت�ر  ال�ضيخ من جامعة اآل البيت, قدم الأ

اأب��� هيف من جامعة ت�ضرين يف �ض�ريا  عبد اهلل 

ال�����ض��ردي ال�ضعبي  ال�����رتاث  ن��ق��د  ب��ع��ن���ان  ورق����ة 

ومزاياه. وقدمت الدكت�رة هناء حممد اأب� زينب 

حمر يف ال�ض�دان ورقة بعن�ان  من جامعة البحر الأ

دبي واأبنية ال�ضرد, وقدم الدكت�ر  ت�ضكالت الن�ع الأ

ح�ضني بن عائ�ضة من املركز اجلامعي غليزان يف 

لل�ضرد  ال�ظيفي  امل�ضت�ى  بعن�ان  ورقة  اجلزائر 

احلكائي. كما قدمت الدكت�رة ب�ضمة عرو�س من 

بعن�ان  ورق���ة  ال�ضع�دية  يف  �ضع�د  امل��ل��ك  جامعة 

على  الق�س  يف  وال�ضيميائية  ال�ضردية  ال��ع���امل 

وقدم  ال��ق��دمي.  العربي  دب  الأ احل��ي���ان يف  ل�ضان 

القا�ضي  جامعة  م��ن  الب�ضكري  منري  ال��دك��ت���ر 

ال�ضرد  م�ضت�يات  بعن�ان  ورق��ة  املغرب  يف  عيا�س 

ديب  يف الرحلة احلجازية اإىل احلرمني: رحلة الأ

اأر�ض�ز  اأمينة  الدكت�رة  وقدمت  واعزيز.  حل�ضن 

من جامعة �ضليمان دمريل يف تركيا ورقة بعن�ان 

تفكيكيته- اإىل  ظ��اه��ري��ت��ه  م��ن  دب�����ي-  الأ امل��ع��ن��ى 

العربية.  الرومي يف ق�ضائده  الدين  عند جالل 

وقدم الدكت�ر عمر وفيق �ضابر من كلية العل�م 

خر,  UN ورقة بعن�ان روؤية الآ داب  الرتب�ية والآ

العتبار  كتاب  وامل��راأة- يف  الفرجنة– الفرو�ضية 

�ضامة بن منقذ 488 -584 ه�. لأ
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ندوة في اللغة والترجمة والمعاجم في الجامعة

م��ن��دوب��ا ع���ن رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت����ر نبيل 

داري���ة  الإ لل�ض�ؤون  الرئي�س  نائب  رع��ى  �ض�اقفة 

وامل��ال��ي��ة ال��دك��ت���ر ج��ه��اد امل��ج��ايل اأع��م��ال ال��ن��دوة 

واملعاجم  والرتجمة  اللغة  يف  الثانية  امل�ضرتكة 

ن�ضانية  والإ والعل�م  داب  الآ كلية  نظمتها  والتي 

ردن���ي���ة  ب��اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���راب���ط���ة الأ

وم��رك��ز  التطبيقيني  وال��ل��غ���ي��ني  للمرتجمني 

اأطل�س العاملي للدرا�ضات.

ت��ن��اول��ت ال���ن���دوة ع��ر���س ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ح���ث 

العلمية ومناق�ضتها يف جمال الرتجمة احلديثة, 

ن�ضانية  الإ والعل�م  داب  الآ كلية  عميد  فيها  اأك��د 

ال��دك��ت���ر ف����از ال��زب���ن ح��ر���س اجل��ام��ع��ة وكلية 

املت�ا�ضل  العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  خ��ا���ض��ة  داب  الآ

الذي ميثل ملمحاً من مالمح ر�ضالة اجلامعة 

ك�نه اأهم اأدوات التط�ر احل�ضاري مبيناً اأهمية 

و�ضيلة  ب��ضفها  ي��ج��اب��ي  الإ واأث���ره���ا  ال��رتج��م��ة 

اأن ع��ق��د مثل  م��ن و���ض��ائ��ل ال��ت���ا���ض��ل م������ض��ح��اً 

م��ة تك�ن  هذه الندوات ي�ضكل لبنة يف خدمة الأ

و�ضماحته  �ضالمي  الإ ديننا  و�ضطية  على  �ضاهداً 

كما قدمتها ر�ضالة عمان التي ترجمت اإىل لغات 

عاملية عدة.

ردنية للمرتجمني واللغ�يني  رئي�س الرابطة الأ

ق��ال  ال��ع��ب��ا���س  ���ض��ل��ي��م��ان  ال��دك��ت���ر  التطبيقيني 

مع  بالتعاون  ال��ن��دوة  ه��ذه  انعقاد  اأن  كلمته  يف 

يج�ضد  عامني  خ��الل  الثانية  وللمرة  اجلامعة 

املجتمع  م�ؤ�ض�ضات  بني  التعاون  م�ضت�يات  اأرف��ع 

ال����اح���د ف��ال��ع��الق��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ات اخل��ا���ض��ة 

وال��ع��ام��ة م��ن اأج����ل رخ����اء امل��ج��ت��م��ع م��ن �ضفات 

املجتمعات املتقدمة.

البيت ت�ضتطيع مبا  اآل  اأن جامعة  العبا�س  واأكد 

متلكه من ر�ضيد تاريخي وعمق عربي اإ�ضالمي 

اأن تلعب دوراً ج�هرياً يف حركة التعريب داعياً 

إياها اإىل التفكري مببادرة وطنية تتعلق بتفعيل  ا

دور الرتجمة والتعريب حملياً وعربياً.

الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  نائب  ق��ال  جانبه  من 

ال��ن��دوة يف رح��اب  انعقاد ه��ذه  اأن  امل��ج��ايل  جهاد 

جامعة اآل البيت دليل حر�س اجلامعة على مد 

ج�ض�ر التعاون مع امل�ؤ�ض�ضات العلمية والثقافية 

ردنية  ردنية ويف مقدمتها الرابطة الأ يف اململكة الأ

للمرتجمني واللغ�يني التطبيقيني ودليل اآخر 

على حر�س اجلامعة على حركة البحث العلمي 

م��ن خ���الل ال��ع��دد ال��ك��ب��ري م��ن امل����ؤمت���رات التي 

بالتعاون  املعرفة  �ضتى حق�ل  يف  �ضن�ياً  تعقدها 

مع م�ؤ�ض�ضات املجتمع املحلي.

واأو��������ض�������ح ال����دك����ت�����ر 

اجلامعة  اأن  امل��ج��ايل 

ت��ه��ت��م ب��ط��ل��ب��ت��ه��ا م��ن 

إع���������داده���������م  ح������ي������ث ا

ح��ق���ل  يف  م��ن��ه��ج��ي��اً 

اخت�ضا�ضهم وطريقة 

ت���ف���ك���ريه���م ال��ع��ل��م��ي 

احل�ضاري  و�ضل�كهم 

وال�������ذي ت����ع����ززه ه���ذه 

الندوة من خالل فتح 

فاق على ح�ضارات  الآ

خ������������رى  م�����������������م الأ الأ

واجنازاتها العلمية والتكن�ل�جية.

ن�ضانية  الإ والعل�م  داب  الآ كلية  عميد  م�ضاعد 

ال��دك��ت���ر اأح��م��د احلراح�ضة ق��ال خ��الل ال��ن��دوة 

وال�ضع�ب  مم  الأ تاآلف  على  تعمل  الرتجمة  اإن 

وتالقح احل�ضارات وتقريب وجهات النظر, فال 

ت�ضاند  اأن  كادميية  الأ وامل�ؤ�ض�ضات  للجامعات  بد 

الرتجمة لدعم البناء العلمي والثقايف وحماية 

���ض���ؤون  ال��ف��ك��ر وال��ث��ق��اف��ة واأن ل ت���رتك  رج����ال 

الرتجمة ملبادرات �ضخ�ضية وفردية خا�ضة.

و���ض��ارك يف ال��ن��دوة ع��دد م��ن اأ���ض��ات��ذة اجلامعات 

ردنية منهم الدكت�ر اأحمد ال�ضيخ من جامعة  الأ

ه��ل��ي��ة وال��دك��ت���ر رج��ائ��ي اخل��اجن��ي  ال���زرق���اء الأ

وال���دك���ت����ر زك���ري���ا اأب������ ح��م��دي��ة م���ن اجل��ام��ع��ة 

ردن���ي���ة وال��دك��ت���ر ح��ام��د ���ض��ادق قنيبي من  الأ

�����ض����راء اخل��ا���ض��ة وال���دك���ت����ر ع��اط��ف  ج��ام��ع��ة الإ

جامعة  من  عكرماوي  زينة  والدكت�رة  جالبنة 

و�ضط للدرا�ضات العليا وال�ضيد حممد  ال�ضرق الأ

اأب� ري�ضة من �ضركة طالل اأب� غزالة للرتجمة 

وكاًل من الدكت�ر خليل ال�ضغري والدكت�ر اأحمد 

البطاينة من جامعة اآل البيت.

ويف ن��ه��اي��ة ال��ن��دوة ق���ام ال��دك��ت���ر ج��ه��اد امل��ج��ايل 

امل�ضاركني  على  التقديرية  ال�����ض��ه��ادات  ب��ت���زي��ع 

وت�ضليم �ضهادة ع�ض� الرابطة املثايل لعام 2009 

�ضهاماته الكبرية يف  للدكت�ر زكريا اأب� حمدية لإ

حركة الرتجمة.

ي���ذك���ر اأن ه����ذه ال����ن����دوة حت��م��ل ا����ض���م ع��ل��م من 

راجي  املرح�م حممد  وه�  دب  والأ اللغة  اأع��الم 

الزغ�ل.

مؤتمرات وندوات ومحاضرات
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خالل افتتاحه ور�شة تطوير ح�شبة المفرق في الجامعة

ال�شواقفة: يوؤكد دعم الجامعة للم�شاريع التنموية لخدمة المجتمعات المحلية في المحافظة وجذب اال�شتثمارات

اأك����د رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر ن��ب��ي��ل �ض�اقفة 

املجتمع  �ضرائح  كافة  مع  بالت�ا�ضل  ال�ضتمرار 

امل��ح��ل��ي وامل��ج��ال�����س امل��ح��ل��ي��ة ل������ض��ع ال��درا���ض��ات 

امليدانية والعلمية املنا�ضبة لتط�ير مناطقهم.

 واأ����ض���اف خ���الل اف��ت��ت��اح��ه ور���ض��ة ع��م��ل تط�ير 

منطقة ح�ضبة املفرق والتي نظمها معهد العمارة 

���ض��الم��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون  وال���ف���ن����ن الإ

م���ع ب��ل��دي��ة امل���ف���رق ال���ك���رى وج��ام��ع��ة ب��امل��ريو 

واح��د  كفريق  بالعمل  معني�ن  إن��ن��ا  ا اليطالية 

لت�ضتطيع  املحلية  املجتمعات  خدمة  اأج��ل  م��ن 

امل�اطنني  خدمة  جتاه  املطل�ب  بدورها  القيام 

املتخ�ض�ضة  ال�ر�ضات  من  ال�ضتفادة  خالل  من 

التي تق�م بها اجلامعة وبالتعاون مع اخلرات 

اليطالية يف جمال تط�ير مناطق البلديات يف 

حمافظة املفرق.

املبذول  ال��دور  اأن  اإىل  �ض�اقفة  الدكت�ر  واأ���ض��ار 

على  احلري�ضة  اجلامعة  ك����ادر  كافة  قبل  م��ن 

الن�ضاطات والرامج الهادفة نح� تنمية  اأقامة 

ب��ال��ف��ائ��دة على  ي��ع���د  املحلية ومب���ا  امل��ج��ت��م��ع��ات 

م�ضرية التط�ير والتحديث لكافة امل�ضاريع التي 

ت�ضعى املجال�س املحلية القيام بها وخا�ضة مدينة 

املفرق التي حتتاج ملزيد من الهتمام والدعم.

ت�ضعى  اجلامعة  اأن  �ض�اقفة  ال��دك��ت���ر  واأ���ض��اف 

جاهدة لت�ضخري كافة اإمكاناتها املتاحة لالنفتاح 

على املجتمع املحلي يف املحافظة نظرا ملا تتميز 

وتنم�ية  و�ضياحية  اإ�ضرتاتيجية  م�اقع  من  به 

حتقيق  يف  ت�ضاهم  اأن  ���ض��اأن��ه��ا  م��ن  واق��ت�����ض��ادي��ة 

م�ضت�ى  حت�ضني  نح�  املطل�بة  الن�عية  النقلة 

ل��ل��م���اط��ن��ني ويف خمتلف  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 

مناطقهم.

اهلل  عبد  الدكت�ر  الكرى  املفرق  بلدية  رئي�س 

العرقان ثّمن من جانبه جه�د رئا�ضة اجلامعة 

والك�ادر العاملة واملبادرات التي تق�م بها نح� 

على  ن�ضاهده  م��ا  بدليل  امل��ف��رق  مدينة  خ��دم��ة 

املجتمع  مع  الكبري  النفتاح  من  ال���اق��ع  اأر���س 

املحلي املحيط باجلامعة.

تقع  املفرق  مدينة  اأن  العرقان  الدكت�ر  واأ���ض��ار 

على مفرتق طرق دولية للعديد من دول اجل�ار 

مّما يجعلها منطقة جاذبة لال�ضتثمار وم�ؤهلة 

جن�����اح امل���زي���د م���ن امل�����ض��اري��ع ال��ت��ن��م���ي��ة ال��ت��ي  لإ

بناء املنطقة لال�ضتفادة  �ضتك�ن فر�ضة كبرية لأ

اأن  اقت�ضاديا واجتماعيا وخدميا م��ضحاً  منها 

�ضرتاتيجية  البلدية ت�ضعى من خالل خطتها الإ

على  بالرتكيز  القادمة  لل�ضن�ات  ت�ضعها  التي 

تنفيذ امل�ضاريع ذات اجلدوى القت�ضادية لتع�د 

بالفائدة على اأهايل املدينة كافة.

الت�ا�ضل  على  احلر�س  العرقان  الدكت�ر  وب��نّي 

مع اجلامعة يف �ضبيل اخلروج بت��ضيات هادفة 

ل��ت�����ض���ي��ب ال������ض��ط ال��ت��ج��اري وح�����ض��ب��ة امل��ف��رق 

م�قعها  تاأهيل  نح�  النظر  ع���ادة  لإ حتتاج  التي 

التي  والتغيري  التط�ير  مرحلة  م��ع  لتتنا�ضب 

ت�ضهدها مدينة املفرق, م�ؤكدا �ضرورة ال�ضتفادة 

كادمييني يف اجلامعة واجلامعات  من خرات الأ

اليطالية بهذا املجال.

���ض��الم��ي��ة يف  الإ وال��ف��ن���ن  ال��ع��م��ارة  عميد معهد 

بدوره  اأو�ضح  اأب� غنيمة  الدكت�ر علي  اجلامعة 

تق�م  التي  املتخ�ض�ضة  ال���ر���ض��ات  إق��ام��ة  ا اأهمية 

املفرق  حمافظة  مناطق  لتط�ير  اجلامعة  بها 

وبالت�ضارك  والت�ضاميم  ال��درا���ض��ات  خ��الل  م��ن 

احلل�ل  اإىل  لل��ض�ل  اليطالية  اجلامعات  مع 

املنا�ضبة ملعاجلة م�اقع اخللل التي ت�اجه بع�س 

املناطق وخا�ضة ال�ضياحية والتجارية منها.

واأ�ضاف الدكت�ر اأب� غنيمة اأن املعهد اأقام ور�ضات 

واأم  ح�ضن  بني  من�ضية  مناطق  لتط�ير  �ضابقة 

ت��ط���ي��ر و���ض��ط ح�ضبة امل��ف��رق  اجل��م��ال وح��ال��ي��اً 

العلمية  ال��درا���ض��ات  و���ض��ع  يف  امل�ضاهمة  ل��غ��اي��ات 

التي تقدمها  املطل�بة لتح�ضني واقع اخلدمات 

مكانات  البلديات للمجتمعات املحلية و�ضمن الإ

والبنى التحتية املت�افرة.

ب�ج�دي  �ضعيد  الي��ط��ايل  الروف�ض�ر  وتطرق 

التعاون  اأهمية  اإىل  باملريو  جامعة  وف��د  رئي�س 

واجلامعات  البيت  اآل  جامعة  بني  ما  امل�ضرتك 

ال�ضلة  ذات  الن�ضاطات  إق��ام��ة  ا نح�  اليطالية 

لتخطيط املدن واإقامة الدرا�ضات للم�ضاريع التي 

املحافظة  بهدف  التنم�ي  اجلانب  على  ترتكز 

على تراث املناطق التي تتمتع مب�اقع �ضياحية 

الفائدة  حتقق  اأن  �ضاأنها  من  مميزة  وتاريخية 

ردن من اأماكن  للم�اطنني نظرا ملا يت�افر يف الأ

ردين  تتطلب التعاون والتن�ضيق بني اجلانبني الأ

امل�ضرتكة  اخل���رات  م��ن  لال�ضتفادة  والي��ط��ايل 

بهذا املجال املعماري.

يف  �ضالمية  الإ والفن�ن  العمارة  معهد  اأن  يذكر 

لتط�ير  متخ�ض�ضة  ور���ض��ات  اأق���ام  ق��د  اجلامعة 

مب�ضاركة  املفرق  حمافظة  مناطق  من  العديد 

اإيطاليني وبع�س اجلامعات  خراء واأكادمييني 

املعمارية  امل���اق��ع  اأهمية  ب��ي��ان  لغايات  العربية 

إع������داد  وال�����ض��ي��اح��ي��ة وال���ت���ج���اري���ة م����ن خ�����الل ا

لتنفيذ  الهادفة  العلمية  والدرا�ضات  الت�ضاميم 

امل�ضاريع ذات اجلدوى ال�ضتثمارية لتع�د بالنفع 

على كافة املجتمعات املحلية.
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وزير الدولة لل�شوؤون البرلمانية يرعى حفل اختتام ور�شة عمل تطوير منطقة ح�شبة المفرق

رع��ى وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����ض���ؤون ال��رمل��ان��ي��ة ت�فيق 

كري�ضان اختتام ور�ضة عمل تط�ير منطقة ح�ضبة 

وال��ف��ن���ن  ال��ع��م��ارة  وال��ت��ي نظمها معهد  امل��ف��رق 

���ض��الم��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع بلدية  الإ

يطالية. املفرق الكرى وجامعة باملريو الإ

�ض�اقفة  نبيل  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  واأ���ض��ار 

املبذول من قبل كافة  ال��دور  اإىل  خ��الل احلفل 

ك�ادر اجلامعة احلري�ضة على اأقامة الن�ضاطات 

املحلي  املجتمع  تنمية  نح�  الهادفة  وال��رام��ج 

ومب����ا ي��ع���د ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى م�����ض��رية ال��ت��ط���ي��ر 

املجال�س  ت�ضعى  التي  امل�ضاريع  لكافة  والتحديث 

التي حتتاج  املفرق  بها يف مدينة  القيام  املحلية 

ملزيد من الهتمام والدعم.

ت�ضعى  اجل��ام��ع��ة  اأن  �ض�اقفة  ال��دك��ت���ر  واأ���ض��اف 

جاهدة لت�ضخري كافة اإمكاناتها املتاحة لالنفتاح 

على املجتمع املحلي يف املحافظة نظراً ملا تتميز 

ب��ه م��ن م���ق��ع ا���ض��رتات��ي��ج��ي و���ض��ي��اح��ي وتنم�ي 

واقت�ضادي من �ضاأنها امل�ضاهمة يف حتقيق النقلة 

الن�عية املطل�بة نح� حت�ضني م�ضت�ى اخلدمات 

املقدمة للم�اطنني ويف خمتلف مناطقهم, مبينا 

اأن اجلامعة قامت بن�ضاطات يف من�ضية بني ح�ضن 

ن يف و�ضط مدينة املفرق وذلك؛  واأم اجلمال والآ

لالرتقاء باملجتمع املحلي وخدمته والتاأثري فيه 

والجتماعية  القت�ضادية  الن�احي  خمتلف  يف 

والثقافية والعلمية وغريها.

���ض��الم��ي��ة يف  ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ع��م��ارة وال��ف��ن���ن الإ

ب��دوره  اأو���ض��ح  غنيمة  اأب���  علي  الدكت�ر  اجلامعة 

اأهمية اإقامة هذه ال�ر�ضة املتخ�ض�ضة التي قامت 

املفرق  حمافظة  مناطق  لتط�ير  اجل��ام��ع��ة  بها 

وبالت�ضارك  وال��ت�����ض��ام��ي��م  ال��درا���ض��ات  خ���الل  م��ن 

احلل�ل  اإىل  لل��ض�ل  اليطالية  اجل��ام��ع��ات  م��ع 

التي ت�اجه بع�س  املنا�ضبة ملعاجلة م�اقع اخللل 

املناطق وخا�ضة ال�ضياحية والتجارية منها, مبيناً 

اأن ال�ر�ضة ا�ضتمرت ت�ضعة اأيام مب�ضاركة مهند�ضني 

�ضافة اإىل وفد جامعة باملريو  من بلدية املفرق بالإ

يطالية وتبادل اخلرات بني الطرفني للخروج  الإ

بت��ضيات تخدم حمافظة املفرق.

يطايل �ضعيد ب�ج�دي  وثّمن الروف�ض�ر الإ

التعاون  اأهمية  باملريو  جامعة  وف��د  رئي�س 

امل�ضرتك ما بني جامعة اآل البيت واجلامعات 

ال�ضلة  ذات  الن�ضاطات  ق��ام��ة  لإ ي��ط��ال��ي��ة  الإ

لتخطيط املدن واإقامة الدرا�ضات للم�ضاريع 

بهدف  التنم�ي  اجل��ان��ب  على  ترتكز  التي 

تتمتع  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ت���راث  على  املحافظة 

مب����اق���ع ���ض��ي��اح��ي��ة وت��اري��خ��ي��ة مم���ي���زة من 

�ضاأنها اأن حتقق الفائدة للم�اطنني نظرا ملا 

ردن من اأماكن تتطلب التعاون  يت�فر يف الأ

يطايل  ردين والإ والتن�ضيق بني اجلانبني الأ

ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن اخل����رات امل�����ض��رتك��ة بهذا 

املجال املعماري.

وقام وزير الدولة لل�ض�ؤون الرملانية بت�زيع 

ال�ر�ضة  باأعمال  امل�ضاركني  على  ال�ضهادات 

ب��ح�����ض���ر ن�����اب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر 

امل�ضاعيد  ه��ا���ض��م  وال��دك��ت���ر  امل��ج��ايل  ج��ه��اد 

ومدير بلدية املفرق الكرى املهند�س هايل 

من  واملعنيني  املهتمني  من  وع��دد  العم��س 

حمافظة املفرق.

مؤتمرات وندوات ومحاضرات
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رئي�س ديوان المظالم يحا�شر في الجامعة

مؤتمرات وندوات ومحاضرات

الكردي  ل���ه  الإ امل��ظ��امل عبد  دي����ان  األ��ق��ى رئي�س 

امل��ظ��امل وذل���ك يف  ب��دي���ان  حم��ا���ض��رة تعريفية 

مام م�ضلم بجامعة اآل البيت ا�ضتعر�س  مبنى الإ

فيها قان�ن واآليات عمل دي�ان املظامل واجله�د 

املبذولة لت�ثيق عرى التعاون والتن�ضيق وت�حيد 

والت�ضهيل  امل�اطنني  خلدمة  املبذولة  اجل��ه���د 

حيث  امل��خ��ت��ل��ف��ة,  بحق�قهم  وت��ع��ري��ف��ه��م  عليهم 

دارة  الإ اأجهزة  اأداء  يف  والت�ضاركية  التكاملية  اإن 

اجله�د  جناح  يف  اأ�ضا�ضيان  عامالن  هما  العامة 

املبذولة لالرتقاء باأداء القطاع العام. مبيناً باأن 

اإحياًء وتر�ضيخاً  املظامل جاء  إن�ضاء دي�ان  ا فكرة 

لنهج عربي اإ�ضالمي وتراث اأردين ها�ضمي, ذلك 

اأن دي�ان املظامل ه� اأحد مفاخر الق�ضاء العربي 

����ض���الم���ي ال����ذي ك��ان��ت ف��ك��رت��ه م��ط��ب��ق��ة منذ  الإ

فيها  تبعه  و�ضلم,  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ض�ل  عهد 

يق�م  كان  حيث  �ضالمية,  الإ الدولة  يف  اخللفاء 

بهذا الدور ال�لة الذين كان ي�ّليهم اخلليفة يف 

اأطراف  ترامت  املناطق,  خا�ضة عندما  خمتلف 

�ضالمية, وبقي فكر دي�ان املظامل عر  الدولة الإ

مرور ال�ضنني حتى تر�ضخ واأ�ضبح دي�ان املظامل 

املتظلم�ن  إليه  ا يلجاأ  مكاناً  احلديث  الع�ضر  يف 

دارة العامة واإجراءاتها. من قرارات الإ

الها�ضمية  ردن����ي����ة  الأ امل��م��ل��ك��ة  يف  ن��ح��ن   وقال: 

ال��ث��اين  ع��ب��د اهلل  امل��ل��ك  اأن ت�ضلم ج��الل��ة  وم��ن��ذ 

اب������ن احل�������ض���ني امل��ع��ظ��م 

م���ق���ال���ي���د احل����ك����م اأك�����د 

بروؤيته على اأن النه��س 

ردن ومتكني امل�اطن  بالأ

امل�����ض��ارك��ة  م���ن  ردين  الأ

ال���ت���ن���م���ي���ة  م���������ض����رية  يف 

وحت�����������ض�����ني م���������ض����ت�����ى 

اإىل  ي�����ح�����ت�����اج  ح�����ي�����ات�����ه 

ال�ضفافية  م��ب��داأ  ت��ع��زي��ز 

وامل�������������ض������اءل������ة, و����ض���ك���ل 

جاللته ب�ضخ�ضه دي�اناً 

ل���ل���م���ظ���امل, ح���ي���ث ك���ان 

ب��ج���لت مفاجئة  ي��ق���م 

ع��ل��ى خمتلف ال������زارات وال���دوائ���ر وامل���ؤ���ض�����ض��ات 

التي تقدم اخلدمات للم�اطنني ويّطلع بنف�ضه 

على م�ضت�ى اخلدمات املقدمة ويتلم�س معاناة 

و�ضد  خطاء  الأ بت�ضحيح  ف���راً  وياأمر  امل�اطنني 

جراءات. الثغرات وتب�ضيط الإ

 واأ�ضار الكردي اإىل اأهمية م�ضاهمة اجلامعات يف 

حماربة بع�س الظ�اهر الغريبة على جمتمعنا 

كظاهرة العنف وحتدي �ضيادة القان�ن واخلروج 

املجتمع  يف  �ضيلة  الأ والتقاليد  ع����راف  الأ على 

وال��ت��ي ق��د ت��اأخ��ذ اأح��ي��ان��اً ���ض��ك��ل الع���ت���داء على 

والتك�ضري  بالتخريب  الع��ت��داء  اأو  �ضخا�س  الأ

ب�����ض��ط  ل��ب��ع�����س امل���ؤ���ض�����ض��ات وامل����راف����ق ال��ع��ام��ة لأ

�ضباب ودون وجه حق. الأ

امل��ظ��امل  ل��دي���ان  تعريفي  ت��ق��دمي��ي  ع��ر���س  ويف 

قان�ن  اأبرزها  امل�ا�ضيع  من  عدد  ا�ضتعرا�س  مّت 

واأهدافه  ال�ضادرة مب�جبه  الدي�ان والتعليمات 

ومراحل  عمله  واآل��ي��ات  واخت�ضا�ضاته  ومهامه 

إن�ضائه. ا

�ضتاذ  ويف نهاية املحا�ضرة التي قّدم لها واأدارها الأ

ال��دك��ت���ر ج��ه��اد امل��ج��ايل ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجلامعة 

دار ح���ار ونقا�س بني  داري��ة واملالية  الإ لل�ض�ؤون 

املحا�ضر وطلبة اجلامعة واأع�ضاء هيئة التدري�س 

ح�ل مهام وواجبات دي�ان املظامل

محا�شرة حول »العولمة والت�شوف« في الجامعة

والقان�نية  الفقهية  الدرا�ضات  كلية  من  بدع�ٍة 

باجلامعة األقى الروفي�ض�ر ج�زيف �ضكات�لني 

���ض��الم��ي ب��امل��ع��ه��د ال��ب��اب���ي  اأ���ض��ت��اذ ال��ت�����ض���ف الإ

�ضالمية يف روما حما�ضرة  للدرا�ضات العربية والإ

بعن�ان الع�ملة ودور ال�ض�فية يف م�اجهتها ودور 

ديان. الكني�ضة وروؤيتها يف ح�ار الأ

وبني فيها اأن للع�ملة ايجابيات و�ضلبيات يتطلب 

التط�ر  دقة و�ضمن مراحل  بكل  التعامل معها 

البتعاد  اإىل  اإ�ضافة  كافة  امل��ج��الت  يف  والتقدم 

ال�ضيطرة  يحاول�ن  الذين  النف�ذ  اأ�ضحاب  عن 

ت�ؤثر  ال�ضيطرة  ه��ذه  اإن  إذ  ا العاملي  ال�ض�ق  على 

إذ اإن ال�ضلبيات  �ضلباً على الب�ضرية وعلى اأفكارها ا

التي تنتج عن الع�ملة ناجتة عن املمار�ضات و�ض�ء 

التطبيق من اأ�ضحاب النف�ذ.

الكني�ضة  نظرة  على  ت�لني  �ضكا  ب  الأ رك��ز  كما 

تنظر  الكني�ضة  اإن  إذ  ا خ��رى  الأ ديان  لالأ بالن�ضبة 

باقي  اإىل  اإيجابية  نظرة 

دي��ان دون متيز ولي�س  الأ

كما ه� معتقد ويقال باأن 

الدين  اأن  تق�ل  الكني�ضة 

امل�������ض���ي���ح���ي ه������ ال����دي����ن 

دي��ان  الأ وباقي  ال�ضحيح 

اإىل النار 

ك��م��ا اأ����ض���ار ال��روف��ي�����ض���ر 

اإىل  ����ض���ك���ات����ل���ني  ب  الأ

م��������ض����ع ال���روح���ان���ي���ات 

الع�ملة حيث قدمت  الع�ملة وحت��دي��ات  زم��ن  يف 

اأن  إذ  ا دي����ان  الأ ب��ني  روؤي��ت��ه��ا يف احل����ار  الكني�ضة 

دي���ان  الأ لباقي  ايجابية  ن��ظ��رة  تنظر  الكني�ضة 

اأ�ضا�ضية  اأ�ضئلة  على  وجتيب  وتركز  متييز  دون 

املثال  �ضبيل  إن�ضان وهي على  ا كل  م�ج�دة عند 

لم وما  ما ه� اخلري وال�ضر وما ه� م�ضدر الآ

والث�اب  احل�ضاب  ه�  وم��ا  واحلياة  امل���ت  معنى 

والعقاب.

ويف ن��ه��اي��ة امل��ح��ا���ض��رة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال��دك��ت���ر 

الفقهية  الدرا�ضات  كلية  عميد  الزغ�ل  حممد 

الطلبة  اأ�ضئلة  عن  املحا�ضر  اأج��اب  والقان�نية 

وا�ضتف�ضاراتهم.
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يف  والقان�نية  الفقهية  ال��درا���ض��ات  كلية  نظمت 

دي���ان �ضارك فيها  ن��دوة ح���ل ح���ار الأ اجلامعة 

وت��ع��اون احل�����ض��ارات يف  ت��ب��ادل  رئ��ي�����س م�ؤ�ض�ضة 

م���ام  م��ري��ك��ي��ة ال��دك��ت���ر الإ ال����لي���ات امل��ت��ح��دة الأ

حممد عرفات تطرق خاللها اإىل اجله�د التي 

تبذلها اجلامعة يف ا�ضت�ضافة مثل هذه اللقاءات 

مر الذي �ضي�ؤدي  ديان, الأ املتخ�ض�ضة يف ح�ار الأ

بال�ضرورة اإىل م�ا�ضلة التعاون ما بني اجلالية 

امل�ضلمة يف اأمريكا واجلامعات العربية ومنها اآل 

البيت التي تركز يف اأهدافها على هذا املفه�م.

من  احل���������ارات  ه����ذه  اأن  اإىل  ع���رف���ات  واأ�����ض����ار 

للعرب  الغرب  نظرة  تغيري  ت�ضاهم يف  اأن  �ضاأنها 

امل�ضلمني  �ض�رة  ت�ض�يه  بعد  خا�ضة  وامل�ضلمني 

امل�ؤ�ض�ضة  إن�ضاء  ا اأن  اأيل�ل, م��ضحاً  اأحداث  عقب 

كمركز اإ�ضالمي جاء على غرار املراكز امل�ضيحية 

واليه�دية بهدف تذليل ال�ضع�بات التي ت�اجه 

جانب يف ت�ا�ضلهم وتعريفهم بالدين  الطلبة الأ

�ضالمي على الرغم من وج�د ثمانية ماليني  الإ

مبينا  اأمريكا,  يف  م�ضلم 

لعقد  امل�ؤ�ض�ضة  ا�ضتعداد 

اآل  ج��ام��ع��ة  يف  م����ؤمت���ر 

ال���ب���ي���ت ي���ت���ن���اول ح�����ار 

ديان. الأ

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��درا���ض��ات 

يف  والقان�نية  الفقهية 

اجلامعة الدكت�ر حممد 

الزغ�ل قال » اإن فل�ضفة 

اجل����ام����ع����ة ت����رك����ز ع��ل��ى 

الدين  اجلمع بني عل�م 

إط�����ار  وال����دن����ي����ا ���ض��م��ن ا

ح�����ض��اري, ح��ي��ث ي��در���س 

يف اجلامعة العديد من الطلبة من خمتلف دول 

إ�ضارة وا�ضحة نح� الت�ا�ضل  العامل مما يعطي ا

وخمتلف  اجل��ام��ع��ة  ب��ني  م��ا  امل�ضتمر  والتن�ضيق 

ب������راز دور  ����ض���الم���ي���ة لإ اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة والإ

ديان. اجلامعة الريادي يف جمال ح�ار الأ

وبنّي الدكت�ر الزغ�ل اأن ما مييز اجلامعة وج�د 

مركز لغات متخ�ض�س يف جمال تدريب وتاأهيل 

جانب غري الناطقني باللغة العربية  الطلبة الأ

بهدف منحهم دورات تدريبية يف اللغة العربية, 

اإ�ضافة اإىل ال�ضتمرار يف تنفيذ الرامج املختلفة 

ديان املختلفة. ذات العالقة بح�ارات الأ

ديان في الجامعة ندوة حول حوار االأ

مؤتمرات وندوات ومحاضرات

�شالم في كندا محا�شرة في الجامعة بعنوان: االإ

والقان�نية  الفقهية  الدرا�ضات  كلية  من  بدع�ٍة 

�ضالمية يف  يف اجلامعة األقى اأ�ضتاذ الدرا�ضات الإ

اأم��ني  الدكت�ر  الكندية  ف��ري��زر  �ضيم�ن  جامعة 

�ضالم يف كندا« تطرق  �ضاج� حما�ضرة بعن�ان »الإ

ي�اجهه من  وما  �ضالمي  الإ العامل  اإىل  خاللها 

حتديات.

وحت���دث ع��ن ال���ق���راآن ال��ك��رمي وال�����ض��ن��ة النب�ية 

�ضالمية اإ�ضافة اإىل الفن والهند�ضة  واحل�ضارة الإ

�ضالم يف �ض�ء ما تتعر�س له  ومكانة املراأة يف الإ

من ا�ضتغالل يف املجتمعات غري امل�ضلمة.

يبلغ  كندا  يف  امل�ضلمني  ع��دد  اأن  املحا�ضر  وب��ني 

ن�ضمة  ملي�ن   35 اأ�ضل  م�ضلم من  امللي�ن  قرابة 

التعليم  م�ضت�ى  اأن  كندا,م��ضحاً  يف  يقطن�ن 

املحلي  امل�ضت�ى  من  اأعلى  ك��ان  امل�ضلمة  للفئات 

املاج�ضتري  درج��ة  على  حا�ضلني   %6 ن�ضبة  واأن 

ه��اج��روا  ومعظمهم 

احل��روب  بعد  لكندا 

التي وقعت يف العامل 

�ضالمي. العربي والإ

احل��ك���م��ة  اأن  واأك�����د 

الدور  تقدر  الكندية 

لالقت�ضاد  امل���ب���ذول 

والبن�ك  �ضالمي  الإ

م����ر  ����ض���الم���ي���ة الأ الإ

ال���������ذي ي�������ض���اه���م يف 

تعزيز التعاون بينها 

احلرية  مينح  الكندي  الد�ضت�ر  اأن  اإىل  م�ضرياً 

بحيث  اللبا�س  يف  وخ�ض��ضاً  امل�اطنني  جلميع 

ماكن  ي�ضمح للمراأة امل�ضلمة بلب�س احلجاب يف الأ

والتعليمات  نظمة  بالأ اللتزام  �ضريطة  العامة 

املعم�ل بها.

اأع�ضاء  من  عدد  ح�ضرها  التي  املحا�ضرة  واأدار 

اأ�ض�ل  ق�ضم  رئي�س  والطلبة  التدري�ضية  الهيئة 

والقان�نية  الفقهية  ال��درا���ض��ات  كلية  يف  الدين 

الدكت�ر حممد اخلطيب.
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المعايطة يحا�شر حول االنتخابات النيابية المقبلة

الناطق  ال���زراء  لرئي�س  ال�ضيا�ضي  امل�ضت�ضار  اأكد 

املعايطة  �ضميح  النيابية  لالنتخابات  الر�ضمي 

حكام  لأ وفقا  النتخابات  �ضتجري  احلك�مة  اأن 

ي��ج��اد جمل�س  ال��ق��ان���ن بعيدا ع��ن ال��ت��دخ��الت لإ

نيابي يعر عن رغبة الناخبني.

واأ����ض���اف خ���الل حم��ا���ض��رة ب��ع��ن���ان الن��ت��خ��اب��ات 

النيابية املقبلة اآفاق التغيري التي نظمتها عمادة 

معهد  مع  بالتعاون  اجلامعة  يف  الطلبة  �ض�ؤون 

اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  وح�ضرها  احلكمة  بيت 

اإج���راء النتخابات  اأن  امل��ج��ايل,  ال��دك��ت���ر ج��ه��اد 

اإىل  تهدف  مطلقة  وحيادية  ب�ضفافية  النيابية 

ملجل�س  ال��د���ض��ت���ري��ة  امل�ؤ�ض�ضة  اإىل  الثقة  إع����ادة  ا

إرادة جادة  الن�اب, م�ضرياً اإىل اأن التغيري يتطلب ا

امل�اطنني  كافة  يت�جب على  واأن��ه  امل�اطن,  من 

ل�ضنع  املقبلة  النيابية  النتخابات  يف  امل�ضاركة 

قدر  القرار من خالل اختيار النائب الكفء والأ

على التعاطي مع كافة ق�ضايا ال�طن.

�����ض����رورة  اىل  وت����ط����رق 

اأ���ض��ك��ال  جميع  حم��ارب��ة 

العملية  خ��الل  الف�ضاد 

الن�����ت�����خ�����اب�����ي�����ة وع����ل����ى 

ال�ضيا�ضي  امل����ال  راأ���ض��ه��ا 

ل�����ت�����اليف الخ������ت������اللت 

اأ�ضابت  التي  وال��ث��غ��رات 

امل����ج����ال���������س ال���ن���ي���اب���ي���ة 

اإىل  ال�����ض��اب��ق��ة, م�����ض��رياً 

الق�ضاء على ظاهرة  اأن 

�ض�ات يت�جب اأن يك�ن  املال ال�ضيا�ضي و�ضراء الأ

م�ؤكدا  الناخبني,  قناعة  من  ونابعة  جمتمعيا 

اجلهات  اإىل  املخالفني  باإحالة  احلك�مة  التزام 

جراءات القان�نية حيالهم.  الق�ضائية لتخاذ الإ

القادمة  النتخابات  جن��اح  اأن  املعايطة  واعتر 

يتطلب ال��ت��زام ال��ن��اخ��ب ب��اأح��ك��ام ال��ق��ان���ن ح��ال 

امل�ضاركة يف عملية القرتاع, داعيا امل�اطنني اإىل 

نزاهة  بعدم  تتعلق  م�ضبقة  اأح��ك��ام  إ���ض��دار  ا ع��دم 

النتخابات التي تتعامل معها احلك�مة بجدية 

إرادة الناخبني.  تاأخذ بعني العتبار احرتام ا

وق����ال ع��م��ي��د م��ع��ه��د ب��ي��ت احل��ك��م��ة يف اجل��ام��ع��ة 

الدكت�ر حممد مقداد اأن اجلامعة �ضتعمل على 

ت�عية  برامج  اإيجاد  خ��الل  من  الطلبة  تثقيف 

النيابية  النتخابات  يف  امل�ضاركة  ن�ضبة  ل��زي��ادة 

املقبلة.

�شراء والمعراج الجامعة تحيي ذكرى االإ

����ض���راء  ���ض��م��ن اح��ت��ف��الت اجل��ام��ع��ة ب���ذك���رى الإ

والعقيدة  دي��ان  الأ مقارنة  اأ�ضتاذ  األقى  واملعراج, 

�����ض����الم����ي����ة يف ك���ل���ي���ة ال�����درا������ض�����ات ال��ف��ق��ه��ي��ة  الإ

والقان�نية باجلامعة الدكت�ر بهجت احلبا�ضنة 

�ضراء واملعراج, حتدث فيها عن  حما�ضرة عن الإ

اأهمية هذه احلادثة واأثرها على امل�ضلمني مبيناً 

�ضيدنا  نب�ة  ث��ب��ات �ضدق  لإ املعجزة هي  ه��ذه  اأن 

حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم .

الر�ض�ل  م�ضرية  احلبا�ضنة  الدكت�ر  وا�ضتعر�س 

ق�ضى يف  الكرمي يف انتقاله لياًل من امل�ضجد الأ

القد�س ال�ضريف ومعراجه اإىل ال�ضماوات العلى 

رب��ه  ي����ات  املنتهى وروؤي���ت���ه لآ ���ض��درة  اإىل  و���ض���ًل 

هناك, وبني اأن العقل الب�ضري ل ي�ضتطيع تقبل 

ح��داث  الأ تلك  وا�ضتيعاب 

ت��ع��اىل  ل��ك��ن��ه��ا ق�����درة اهلل 

بها  حظي  التي  وعنايته 

ال���ك���رمي �ضلى  ال���ر����ض����ل 

. م�ضريا  و�ضلم  اهلل عليه 

بني  ال��رب��ط  ه���ذا  اأن  اإىل 

وامل�ضجد  احل��رام  امل�ضجد 

ق�������ض���ى ج������اء  ل��ي��ك���ن��ا  الأ

م������ة  رم������ز ع������زة ه������ذه الأ

وترابطهما.

 وبني الدكت�ر احلبا�ضنة باأن هناك العديد من 

�ضالمية وت�ض�يه  املحاولت للنيل من الثقافة الإ

احلقائق,  وتزييف  �ضالمية  الإ الدينية  الرم�ز 

�ضالمي  الإ باخللق  التم�ضك  اإىل  اجلميع  داعياً 

مة. والرتابط والت�ا�ضل ملا فيه م�ضلحة الأ

مؤتمرات وندوات ومحاضرات
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ردين وال��ُع��م��اين. وت��ب��ادل اخل���رات بني  الأ

البلدين ال�ضقيقني.

املفتي العام ل�ضلطنة ُعمان اأحمد بن حمد 

ابن �ضليمان اخلليلي, اأ�ضاد من جانبه بعمق 

ال�ضقيقني  البلدين  بني  خ���ي��ة  الأ العالقة 

يف املجالت كافة بدليل مثل هذه اللقاءات 

وق��اف  الأ ووزارة  اجلامعة  بني  ما  الثنائية 

ال�ضلطنة والتي تعر  الدينية يف  وال�ض�ؤون 

عن مدى الهتمام من قبل قيادة البلدين 

البلدين  ال��ت��ع��اون خل��دم��ة  ا���ض��ت��م��راري��ة  يف 

وال�ضعبني ال�ضقيقني.

ال��ب��ي��ت من  اآل  اأن ج��ام��ع��ة  وب���ني اخل��ل��ي��ل��ي 

�ضالمية  والإ والعربية  ردن��ي��ة  الأ اجلامعات 

ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب�����ض��م��ع��ة ع��ال��ي��ة يف ال��ت��ط���ي��ر 

ت�قيع  اإىل  دفعنا  مما  ك��ادمي��ي  والأ العلمي 

امل���ذك���رة ب���ني اجل��ان��ب��ني ب��ه��دف ال���ض��ت��ف��ادة 

اإىل اجلانب  ردن��ي��ة ونقلها  الأ من اخل��رات 

من  امل�ضرتكة  ه����داف  الأ لتحقيق  العماين 

البحث  م�ضاريع  ت�ضجيع  على  العمل  خالل 

تعزيز  اإىل  إ���ض��اف��ة  ا وال���درا����ض���ات,  ال��ع��ل��م��ي 

العلمية  وامل��ج��ام��ع  مع الهيئات  ال��ت��ع��اون 

التي  وال��دول��ي��ة  املحلية  ال��ب��ح���ث  وم��راك��ز 

تعنى بالدرا�ضات الُعمانية بخا�ضة واخلليج 

العربي عامة.

وب����ني اخل��ل��ي��ل��ي اأه���م���ي���ة م���ا���ض��ل��ة ال��ع��م��ل 

اآل البيت و�ضلطنة  امل�ضرتك ما بني جامعة 

إث��راء م�ضرية التعاون مبا ه�  ا ُعمان بهدف 

م��ف��ي��د ل��ك��ال اجل��ان��ب��ني وخ��ا���ض��ة يف امل��ج��ال 

كادميي وحتقيق التمازج الثقايف  العلمي والأ

والرتاثي بني البلدين ال�ضقيقني, م��ضحا 

خالل توقيع مذكرة تفاهم
اإن�شاء وحدة للدرا�شات الُعمانية في الجامعة واإقامة اأيام ثقافية وعلمية بين الجانبين

مت يف جامعة اآل البيت ت�قيع مذكرة تفاهم 

وق��اف وال�ض�ؤون  ما بني اجلامعة ووزارة الأ

الدينية يف �ضلطنة ُعمان ووقع املذكرة عن 

نبيل  ال��دك��ت���ر  ���ض��ت��اذ  الأ رئي�ضها  اجل��ام��ع��ة 

وق�����اف وال�����ض���ؤون  ���ض���اق��ف��ة وع���ن وزارة الأ

الدينية يف �ضلطنة ُعمان مفتي عام ال�ضلطنة 

اأحمد بن حمد بن �ضليمان اخلليلي.

واأكد رئي�س اجلامعة الدكت�ر نبيل �ض�اقفة 

احلر�س على ال�ضتمرارية يف ت�ثيق اأوا�ضر 

يف  والُعمانية  ردنية  الأ والعالقات  التعاون 

املجالت كافة والتي اأر�ضى ق�اعدها جاللة 

امللك عبد اهلل الثاين املعظم واأخيه جاللة 

ال�ضلطان قاب��س.

اإجناح  على  جاهدين  �ضنعمل  اأننا   واأ�ضاف 

بن�د هذه املذكرة والتي جاءت ثمرة جله�د 

اجلانبني يف تعزيز التعاون ما بني البلدين 

كادميية  الأ املجالت  يف  وخا�ضة  ال�ضقيقني 

والبحثية والعلمية.

إن�����ض��اء وح��دة  وب���ني ال��دك��ت���ر ���ض���اق��ف��ة اأن ا

انطالقة  اجلامعة  يف  الُعمانية  ال��درا���ض��ات 

اأهداف وروؤى  ن�عية نح� حتقيق وترجمة 

احل���ار  على  الرتكيز  خ��الل  م��ن  اجلامعة 

وال�ضع�ب  مم  الأ ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى  والن��ف��ت��اح 

مثل  اأهمية  م���ؤك��دا  ���ض��الم��ي��ة,  والإ العربية 

النه��س  بهدف  امل�ضرتكة  التفاقيات  هذه 

كادميي. مب�ضت�ى التعلم الأ

اجل��ام��ع��ة  اأن  ���ض���اق��ف��ة  واأو�ضح الدكت�ر 

م��ت���ا���ض��ل��ة يف م�����ض��ريت��ه��ا ن��ح��� ال��ت��ط���ي��ر 

به  ي��ح��ت��ذى  جلعلها اأمن�ذجا  وال��ت��ح��دي��ث 

امل��زي��د  وا���ض��ت��ق��ط��اب  املنطقة  م�ضت�ى  ع��ل��ى 

من الطلبة من خمتلف اجلن�ضيات العربية 

به  تتميز  مل��ا  نظرا  والعاملية,  ���ض��الم��ي��ة  والإ

التي  املق�مات  جميع  ت�فري  من  اجلامعة 

م���ن ���ض��اأن��ه��ا ان ت�����ض��اه��م يف رف����ع م�����ض��ت���ى 

التعليم العايل.

وا�ضتعر�س الدكت�ر ال�ض�اقفة اأبرز م�ضامني 

امل����ذك����رة وال���ت���ي ت���رتك���ز ح�����ل م���د ج�����ض���ر 

الُعمانية  ال��درا���ض��ات  وح���دة  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

وم�ؤ�ض�ضات  املتخ�ض�ضة  البحثية  وامل��راك��ز 

اإقامة  الُعمانية. من خالل  العايل  التعليم 

اإ�ضافة  امل�ضرتكة,  والن�ضاطات  امل���ؤمت��رات 

اإىل ب��ي��ان ج����ان���ب ال��ن��ه�����ض��ة ال��ُع��م��ان��ي��ة يف 

���ض��ت��ى امل��ي��ادي��ن ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة والق��ت�����ض��ادي��ة 

ردين  الأ وال��رتاث  والثقافية  والجتماعية 

ل��غ��اي��ات حت��ق��ي��ق ال���ت����اأم���ة ب���ني ال���رتاث���ني 

اتفاقيات

كافة  ل�ضتكمال  حقيقية  بداية  امل��ذك��رة  اأن 

امل�����ض��اري��ع واخل��ط��ط ال��ت��ي مت و���ض��ع��ه��ا بني 

ي����ام الثقافية  إق��ام��ة الأ ا اجل��ان��ب��ني وخ��ا���ض��ة 

ردنية والُعمانية. الأ

مع  التعاون  تعزيز  امل��ذك��رة  بن�د  وتت�ضمن 

امل�ج�دة  العالقة  ذات  الُعمانية  امل�ؤ�ض�ضات 

يف  للم�ضاركة  الطلبة  وت�ضجيع  ردن  الأ يف 

ن�����ض��اط��ات ال����ح���دة ال��ُع��م��ان��ي��ة وت��ف��ع��ي��ل دور 

الدرا�ضة  يف  امللتحقني  الُعمانيني  الطلبة 

ردن��ي��ة  الأ واجل��ام��ع��ات  البيت  اآل  جامعة  يف 

اإ�ضافة  العايل,  التعليم  خ��رى يف مراحل  الأ

الثقافية  ال�ضالت  ت�ثيق  على  العمل  اإىل 

ردن����ي����ني وال��ُع��م��ان��ي��ني من  ب���ني ال��ط��ل��ب��ة الأ

خ��الل ت��ب��ادل ال��زي��ارات وال���ف���د الطالبية 

واإقامة الن�ضاطات وامل�ؤمترات امل�ضرتكة بني 

اجلانبني.

وق����ام ���ض��م��اح��ة امل��ف��ت��ي اخل��ل��ي��ل��ي وال��دك��ت���ر 

�ض�اقفة بج�لة ميدانية اإىل وحدة الدرا�ضات 

الُعمانية امل�ج�دة يف اجلامعة اطلع خاللها 

التي  وال��درا���ض��ات  املختلفة  الن�ضاطات  على 

قامت بها طيلة ال�ضن�ات املا�ضية.

عمان  يف  ال��ُع��م��اين  ال�ضفري  ال��ل��ق��اء  وح�ضر 

ول  م�ضلم بن بخيت الرعمي, وال�ضكرتري الأ

يف ال�ضفارة الُعمانية علي الدرمكي, وامللحق 

الثقايف الُعماين الدكت�ر عبد اهلل ال�ضق�ضي, 

ون���ائ���ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت����ر ه��ا���ض��م 

امل�ضاعيد, ومدير وحدة الدرا�ضات الُعمانية 

وعدد  اجلال�دي,  عليان  الدكت�ر  باجلامعة 

من امل�ض�ؤولني يف مكتب املفتي العام ل�ضلطنة 

ُعمان.
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توقيع مذكرة تعاون مع �شرك�ة اإنجر�س العالمية

اإن�شاء اأكاديمية للتدريب في مجاالت تكنولوجيا المعلومات في الجامعة

مّت ت���ق��ي��ع م��ذك��رة ت��ع��اون م��ا ب��ني اجلامعة 

املعل�مات ممثل �ضركة  و�ضركة دروب لتقنية 

اإجنر�س العاملية, بهدف ت�ض�يق منت�جاتهما 

وتط�يرها  وترويجها  املعل�مات  تكن�ل�جيا 

وحتديث جميع الرامج.

 ووّقع املذكرة عن اجلامعة رئي�ضها الدكت�ر 

ن��ب��ي��ل ����ض����اق���ف���ة, وع�����ن ال�������ض���رك���ة م��دي��ره��ا 

التنفيذي عبداهلل �ضبح.

وت����ه����دف الت���ف���اق���ي���ة ل���ل���ت���ع���اون وال���ت���دري���ب 

لرجميات اإجنر�س وامل�ضتخدمة يف اجلامعة 

والتاأهيل  بالتدريب  اجل��ام��ع��ة  ت��ق���م  بحيث 

يف جم���ال ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ع��ل���م��ات وال��ت��ع��اون 

كادميية والتدريبية,  امل�ضرتك يف املجالت الأ

إن�������ض���اء اأك���ادمي���ي���ة ل��ل��ت��دري��ب يف جم���الت  وا

تكن�ل�جيا املعل�مات.

اأكد  �ض�اقفة  نبيل  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س 

ال��رتاب��ط  م��ن جانبه ح��ر���س اجل��ام��ع��ة على 

اخلا�س  القطاع  على  والن��ف��ت��اح  والت�ا�ضل 

وب��ال��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واح����د م���ع ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 

م��ن اأج���ل ال���ض��ت��ف��ادة م��ن خ���رات اجلانبني 

جمال  يف  ن�عية  نقلة  وحتقيق  امل��ج��ال  بهذا 

التعاون املتبادل مبا يع�د بالنفع املتبادل على 

اجلانبني.

للقطاعني  اأن  اإىل  �ض�اقفة  الدكت�ر  واأ���ض��ار 

ال���ع���ام واخل���ا����س ال�����دور يف اإجن�����اح امل�����ض��اري��ع 

�ضاأنها  وال��ت��ي م��ن  امل�����ض��رتك��ة  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة 

وال�ضركات  اجلامعة  على  بالفائدة  تع�د  اأن 

ذات ال�����ض��ل��ة ب��امل�����ض��اري��ع امل�����راد ا���ض��ت��ث��م��اره��ا, 

الت�جيهات  ه��ذه  مثل  دع��م  اأهمية  م��ضحاً 

التعاون  زي��ادة  اإىل  بال�ضرورة  �ضت�ضاهم  التي 

وال��ت��ن�����ض��ي��ق م����ا ب����ني ج��م��ي��ع ال�������ض���رك���اء م��ن 

امل�ؤ�ض�ضات اخلا�ضة والعامة.

اأن اجل��ام��ع��ة  ���ض���اق��ف��ة  ال���دك���ت����ر  واأ�����ض����اف 

التحتية  والبنى  املق�مات  تت�فر فيها جميع 

الك�ادر  من  واخل��رات  املطل�بة  احلا�ض�بية 

�ضيك�ن  التي  احلديثة  واملخترات  جهزة  والأ

لها الدور الكبري يف اإجناح مثل هذا التعاون 

هداف  ما بني اجلامعة وال�ضركة لتحقيق الأ

املرج�ة منها.

املذكرة  ه��ذه  اأهمية  �ض�اقفة  الدكت�ر  وب��ني 

وال���ت���ي ���ض��ت��ك���ن ب���داي���ة خ����رية ل��ل��ت��ع��اون مع 

إع��ط��اء  وا دوره  لتفعيل  اخل��ا���ض��ة  ال�����ض��رك��ات 

دوره يف التدريب والتاأهيل ومبا يتنا�ضب مع 

لت�فري  واخلارجي  املحلي  ال�ض�ق  متطلبات 

ك�ادر م�ؤهلة ومدربة يف جمالت تكن�ل�جيا 

امل���ع���ل����م���ات, م������ض��ح��اً �����ض����رورة ال���ض��ت��ف��ادة 

م���ن ك��اف��ة م���راح���ل ال��ت��ط���ي��ر ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي 

واملعل�ماتي. 

لتقنية  دروب  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 

امل��ع��ل���م��ات ع��ب��داهلل ���ض��ب��ح, ث��ّم��ن م��ن جانبه 

هذه  اإجن���اح  على  اجل��ام��ع��ة وحر�ضها  ج��ه���د 

اإىل اأه���داف امل��ذك��رة يف ن�ضر  امل��ذك��رة  م�ضرياً 

م�ضتخدمي  وج��م��ي��ع  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ني  ال����ع���ي 

ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ب��اأه��م��ي��ة ال����رام����ج وق����اع���د 

البيانات املفت�حة.

وح�����ض��ر ت���ق��ي��ع امل���ذك���رة امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الدعا�س  ردنية للحا�ضبات رفيق  الأ للجمعية 

م�ؤ�ض�ضة  يف  امل��ع��ل���م��ات  تكن�ل�جيا  وم��دي��ر 

املناطق احلرة املهند�س عالء عربيات وعميد 

مري احل�ضني بن عبداهلل لتكن�ل�جيا  كلية الأ

املعل�مات الدكت�ر عدنان ال�ضمادي, ومدير 

مركز ال�ضت�ضارات واخلدمات الفنية وتنمية 

امل��ج��ت��م��ع ال���دك���ت����ر ���ض��ع��د ال��ع��ي��ا���س, وم��دي��ر 

مركز احلا�ض�ب يف اجلامعة املهند�س حممد 

املعاين.

اتفاقيات



��

اتفاقيات

وّقع وزير الت�ضالت وتكن�ل�جيا املعل�مات 

م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س م�����روان ج��م��ع��ة ورئ��ي�����س 

مذكرة  �ض�اقفة  نبيل  ال��دك��ت���ر  اجل��ام��ع��ة 

تخ�ض�ضات  مناهج  بتط�ير  تتعلق  تفاهم 

وزي��ادة  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الت�ضالت 

العمل  ب�ض�ق  الك�ادر لالنخراط  جاهزية 

كادمييني  وزيادة التفاعل وامل�ضاركة بني الأ

والقطاع اخلا�س.

وق����ال وزي����ر الت�������ض���الت امل��ه��ن��د���س م���روان 

م�ض�ؤولة عن حتقيق  ال����زارة هي  إن  ا جمعة 

�ضرتاتيجية ال�طنية للقطاع التي  اأهداف الإ

مت�ضل  م��ع��ريف  جمتمع  ب��ن��اء  ع��ل��ى  تتمركز 

املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الت�ضالت  ب��ضائل 

احتياجات  مل�اكبة  الب�ضرية  امل����ارد  وتنمية 

����ض����ق ال��ع��م��ل وت���ط����ر ال���ق���ط���اع, وم����ن ه��ذا 

املنطلق ارت��اأت ال���زارة تعزيز العالقة بينها 

ردنية مل�اجهة التحديات  وبني اجلامعات الأ

يف  التعليمية  العملية  ت�اجه  التي  امل�ضتمرة 

تخ�ض�ضات الت�ضالت وتكن�ل�جيا املعل�مات 

اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ال�ثيق  يف ال��ب��الد. م���ؤك��داً 

ك���ادمي���ي  واجل�����ّدي ب���ني ال��ق��ط��اع ال���ع���ام والأ

لتذليل  وفاعلة  حقيقية  �ضراكة  خ��الل  من 

اإىل جه�د  والتط�ير لفتاً  البحث  مع�قات 

الثقة بني  اأوا�ضر  بناء  اإىل  الرامية  ال���زارة 

ك���ادمي���ي نح� تط�ير  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س والأ

روؤي������ة م�����ض��رتك��ة ت���ؤ���ض�����س ل��ع��الق��ة م��ث��م��رة 

وم�ضتدامة لرفعة اململكة.

الدكت�ر  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  اأك���د  جهته  م��ن 

وزارة  مع  التعاون  اأهمية  ال�ض�اقفة  نبيل 

يف  العايل  التعليم  وم�ؤ�ض�ضات  الت�ضالت 

جمالت تكن�ل�جيا املعل�مات والت�ضالت 

الطلبة  لتدريب  الفر�س  فتح  خ��الل  م��ن 

وت��زوي��ده��م ب��امل��ه��ارات وال��ق��درات ال��الزم��ة 

والتقنيات  الرجميات  اأح��دث  ل�ضتخدام 

العمل,  ���ض���ق  اح��ت��ي��اج��ات  ل�ضد  وتاأهيلهم 

العاملني  كفاءة  برفع  اجلامعة  تق�م  كما 

وق����درات����ه����م ع����ن ط���ري���ق ع���ق���د ال�������دورات 

وت��زوي��ده��م ب��ك��ل م��ا ه��� ج��دي��د يف جم��ال 

تكن�ل�جيا املعل�مات.

وب����نّي ال���دك���ت����ر ال�����ض���اق��ف��ة اأن اجل��ام��ع��ة 

ت�����ض��ع��ى ل��ل��ت��ط���ي��ر وال��ت��ح��دي��ث وم���اك��ب��ة 

م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع�����ض��ر ح��ي��ث مّت ا���ض��ت��ح��داث 

والت�ضالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا  برنامج 

اأوه��اي���  جامعه  م��ع  بالتعاون  ال��رتب��ي��ة  يف 

للتعليم  العربية  وامل��ج��م���ع��ة  م��ري��ك��ي��ة  الأ

الفي�ضل  ب��اأك��ادمي��ي��ة  مم��ث��ل��ه  وال���ت���دري���ب 

من  ال�حيد  الرنامج  يعد  ال��ذي  العاملية 

ميثل  اأن��ه  اإىل  �ضافة  بالإ املنطقة  يف  ن�عه 

انطالقة فريدة يف عامل الرتبية والتعليم 

ردن والدول املجاورة. يف الأ

والتن�ضيق  ال��ت��ف��اه��م  اإىل  امل���ذك���رة  وت��ه��دف 

ب�����ني ال����ط����رف����ني وال����ع����م����ل ع���ل���ى ت��ط���ي��ر 

اخل��ط��ط وال���رام���ج ال��درا���ض��ي��ة يف جم��ال 

اأحدث  تقنية املعل�مات يف اجلامعة مل�اكبة 

التط�رات العلمية والتكن�ل�جية, وت�جيه 

يف  التكن�ل�جية  امل��ج��الت  يف  التخ�ض�س 

اجلامعة ملتطلبات �ض�ق العمل كما �ضيتعاون 

الالزمة  التعليمات  تفعيل  على  الفريقان 

املناهج  بتط�ير  اجل��ام��ع��ة  مهمة  لت�ضهيل 

واإيجاد بدائل للتدريب العملي وغريها من 

ول�ية التي قد تطراأ. م�ر ذات الأ الأ

كما تت�ضمن املذكرة قيام ال�زارة بالتن�ضيق 

دارات  والعمل على فتح باب الت�ا�ضل مع الإ

العاملية  ل��ل�����ض��رك��ات  ال��ت��اب��ع��ة  ك���ادمي���ي���ات  الأ

إدارة اجلامعة وتزويد اجلامعة  وربطها مع ا

ب�ضكل دوري باملعل�مات املتعلقة مبتطلبات 

����ض����ق ال��ع��م��ل واح���ت���ي���اج���ات���ه م���ن امل������ارد 

الب�ضرية يف اأي من املجالت التكن�ل�جية 

يف حال ت�افرها.

وتقدم ال�زارة ال�ضت�ضارة ح�ل التفاقيات 

الن��رتن��ت  خ��دم��ة  م���زودي  م��ع  امل�ضتقبلية 

وم�ردي اأجهزة احلا�ض�ب املحم�لة بهدف 

ويعمل  منا�ضبة,  باأ�ضعار  للطلبة  ت�فريها 

اأجل  اآلية تعاون من  اإيجاد  الفريقان على 

تفعيل عمليات الت�ضال مع اخلريجني يف 

من  وذل��ك  املعل�مات  تكن�ل�جيا  جم��الت 

مع  اجلامعة  يف  متخ�ض�س  مكتب  خ��الل 

والتن�ضيق  للعمل  ارت��ب��اط  �ضابط  ت�ضمية 

من كال اجلانبني.

مذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة االت�شاالت وتكنولوجيا المعلومات
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اتفاقيات

مريكية للتنمية الدولية عمال والوكالة االأ مذكرة تعاون بين الجامعة ومركز تطوير االأ

مّت ت�قيع مذكرة تعاون ما بني اجلامعة, ومركز 

للتنمية  مريكية  الأ وال�كالة  ع��م��ال,  الأ تط�ير 

حم��اور  اأرب��ع��ة  على  الرتكيز  ت�ضّمنت  ال��دول��ي��ة, 

منها اإعطاء م�ضاق الريادة يف امل�ضتقبل, والتعاون 

ب���داع, وتبادل اخل��رات  يف جم��الت ال��ري��ادة والإ

العملّية والفنّية, والتاأهيل املهني.

ال��دك��ت���ر  امل��ذك��رة ع��ن اجل��ام��ع��ة رئي�ضها  ووّق����ع 

ع���م���ال  ن��ب��ي��ل ���ض���اق��ف��ة وع����ن م��رك��ز ت��ط���ي��ر الأ

الرئي�س التنفيذي نايف ا�ضتيتية, وعن ال�كالة 

مريكية للتنمية الدولية مديرها جاي ن�ت.  الأ

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر ن��ب��ي��ل ���ض���اق��ف��ة اأّك���د 

ما  الت�ا�ضل  على  اجلامعة  ح��ر���س  جانبه  م��ن 

العملية  جن��اح  لإ امل�ؤ�ض�ضات  وتلك  اجلامعة  بني 

التدريبية للطلبة من خالل التن�ضيق وم�ضاركة 

ال�����ض��ب��اب ب�����ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 

يف  املنا�ضبة  ال�ظائف  على  للح�ض�ل  لتاأهيلهم 

�ض�ق العمل, اإ�ضافة اإىل تقدمي خدمات تدريبية 

ردنية, وال�ضتفادة  للمجتمع املحلي وال�ضركات الأ

لهذه  اإعدادها  يتم  التي  التاأهيلية  الرامج  من 

الغاية. 

وّفرت  اجلامعة  اأن  اإىل  �ض�اقفة  الدكت�ر  واأ�ضار 

كافة املرافق والك�ادر التدري�ضية املطل�بة التي 

مّت  التي  املحاور  اإجن��اح  ت�ضاهم يف  اأن  �ضاأنها  من 

تع�د  امل��ذك��رة ومب���ا  ه���ذه  عليها �ضمن  الت��ف��اق 

بالفائدة على تط�ير مهارات الطلبة وقدراتهم 

يف التخ�ض�ضات التي يدر�ض�نها.

وب���نّي ال��دك��ت���ر ���ض���اق��ف��ة اأن م��ث��ل ه���ذه امل��ذك��رة 

اجلامعة  قبل  من  املبذولة  اجله�د  من  �ضتعزز 

نح� ال�ضتمرار يف ت�فري برامج تاأهيلية ومهنية 

ل��ت��اأه��ي��ل ال�����ض��ب��اب ورف���د ���ض���ق ال��ع��م��ل ب��امل��ه��ارات 

املهنية الالزمة, م��ضحاً اأن اجلامعة تتميز عن 

مبثل  النجاحات  حتقيق  على  بقدرتها  غريها 

تنفيذ مثل هذه  ق��ادرة على  املجالت وهي  هذه 

الرامج الرائدة.

نايف  عمال  الأ تط�ير  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 

وتقديره  �ضكره  ع��ن  جانبه  م��ن  ع��ّر  ا�ضتيتية 

ل��ل��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��ا ودع��م��ه��ا ال��الحم��دود 

خراج املذكرة على اأر�س ال�اقع خلدمة اجلانب  لإ

باملقابل  وال�ضتفادة  للطلبة  والعملي  التدريبي 

اإىل  م�ضرياً  امل��ج��ال,  بهذا  اجلامعة  خ��رات  م��ن 

الهادفة  امل��ح��اور  م��ن  العديد  ت�ضمل  امل��ذك��رة  اأن 

دوات  ب���الأ وت��زوي��ده��م  الطلبة  وت��دري��ب  لتاأهيل 

متميز  مهني  م�ضتقبل  بناء  يف  ت�ضاعدهم  التي 

ومب���ا ي��ت��ن��ا���ض��ب م��ع رغ��ب��ات��ه��م وم��ي���ل��ه��م �ضمن 

التخ�ض�ضات التي يدر�ض�نها يف اجلامعة.

ال��دول��ي��ة  للتنمية  م��ري��ك��ي��ة  الأ ال���ك��ال��ة  م��دي��ر 

ج���اي ن����ت ث��ّم��ن ب�����دوره اجل���ه����د امل��ب��ذول��ة من 

لتاأهيل  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  لتبنيها  اجل��ام��ع��ة  قبل 

وتدريب وتنمية مهارات الطلبة ملنحهم الفر�س 

التدريبية وتط�ير مهاراتهم املختلفة مبا يخدم 

م�ضريتهم اجلامعية العلمّية والعملّية معاً.

لمانية لتبادل الخدمات كاديمية االأ مذكرة تعاون بين الجامعة واالأ

مّت ت���ق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ا ب���ني اجل��ام��ع��ة, 

ملانية لتبادل اخلدمات, وّقع عن  كادميية الأ والأ

وعن  �ض�اقفة  نبيل  الدكت�ر  رئي�ضها  اجلامعة 

ملانية ال�ضكرتري العام كري�ضتيان  كادميية الأ والأ

ب�د.

اأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة  ت����ب����ادل  اإىل  امل����ذك����رة  وت����ه����دف 

�ضمن  العلمّية  احل��ق���ل  خمتلف  يف  ال��ت��دري�����س 

كادمييني  ردين لالأ والأ مل��اين  الأ التبادل  برنامج 

العلمية والدرا�ضية  الزيارات  والباحثني وتبادل 

امل�����ض��روع��ات  وت�ضجيع  امل����دى  وط���ي��ل��ة  ق�����ض��رية 

العلمية ودرا�ضة اجلدوى لهذه امل�ضاريع وت�ضجيع 

البحث العلمي.

من  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  تر�ضيح  ويتم 

ك���ادمي���ي���ة  خ������الل اجل����ام����ع����ة وي����ح����ق ل���الأ

املر�ضحني  قب�ل  لتبادل اخلدمات  ملانية  الأ

واتخاذ القرار ب�ضاأنهم على اأ�ضا�س التناف�س 

وال���ك���ف���اءة ودرا�����ض����ة اجل�����دوى ل��ل��م�����ض��اري��ع 

املقرتحة. 

امل���ذك���رة  اأن  ال�����ض���اق��ف��ة  ال���دك���ت����ر  واأ�����ض����ار 

ال��ع��ل��م��ي وت��ب��ادل  ال��ب��ح��ث  ت�ضجع م�����ض��اري��ع 

هيئة  اأع�����ض��اء  واط����الع  العلمية  اخل����رات 

اأن  الدولية, مبيناً  الرامج  التدري�س على 

هذه التفاقيات تاأتي �ضمن �ضعي اجلامعة 

وامل�ؤ�ض�ضات  اجل��ام��ع��ات  على  لالنفتاح  ال����دوؤوب 

ك���ادمي���ي  ال��ت��ع��اون العلمي والأ ال��ع��امل��ي��ة وت��ع��زي��ز 

والبحثي.
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م�ؤمتر  يف  كادميية  الأ لل�ض�ؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  امل�ضاعيد  ها�ضم  الدكت�ر  �ضتاذ  الأ �ضارك 

و�ضط الذي عقد يف لبنان خالل الفرتة من  روؤ�ضاء اجلامعات الفرانكف�نية يف منطقة ال�ضرق الأ

16-17/حزيران/2010م.

باجلامعة يف  ن�ضانية  الإ والعل�م  داب  الآ كلية  الزب�ن عميد  الدكت�ر ف�از عبد احلق  �ضتاذ  الأ �ضارك 

امل�ؤمتر العلمي امل��ض�م ب� »املقاربات املعرفية ملعاجلة اللغة« الذي عقدته جامعة �ضيدي حممد بن 

�ضتاذ الدكت�ر ف�از بحثاً  عبد اهلل يف مدينة فا�س/ اململكة املغربية بتاريخ 4-5/اآذار/2010م, وقدم الأ

بعن�ان: »تطبيقات التخطيط اللغ�ي وجتاربه على اللغة العربية« حتدث فيه عن جتارب التخطيط 

اللغ�ي املتعددة كتجربة اللغة الفرن�ضية وجتربة اللغة العرية وجتربة اللغة الرتكية وال�ض�احلية 

العربية  اللغة  على  وتطبيقاتها  اللغات  هذه  من  امل�ضتفادة  الدرو�س  وا�ضتخل�س  ال�ض�يدية,  واللغة 

واقرتح من�ذجاً للتعريف اللغة العربية بني اأبنائها والناطقني بغريها.

مري احل�ضني بن عبد اهلل لتكن�ل�جيا  �ضارك الدكت�ر عدنان »حممد خري« ال�ضمادي عميد كلية الأ

املعل�مات باجلامعة يف فعاليات امل�ؤمتر الدويل ح�ل التكن�ل�جيا الرقمية ال�ضبكية

 Artificial Neural :وال��ذي عقد يف مدينة براغ يف مدينة الت�ضيك بعن�ان  )  NDT,Springer  (  

Network-Based Algorithm for ARMA Model Order Estimation

عمل  ب�ر�ضة  باجلامعة  �ضالمية  الإ والفن�ن  العمارة  معهد  عميد  غنيمة  اأب���  علي  الدكت�ر  �ضارك 

بحثاً  وقدم  »ل�ضبينزا«  للدرا�ضات  روما  اأقامتها جامعة  وعمان«  روما  ال��رتاث يف  وذاك��رة  ماكن  »الأ

ردنية بني املا�ضي واحلداثة (, كما �ضارك يف امل�ؤمتر العاملي الذي اأقيم يف جزيرة  بعن�ان ) العمارة الأ

وقدم  اليطالية,  كالبريا  ريج�  وجامعة  الثانية  ناب�يل  جامعة  نظمته  وال��ذي  اليطالية  كابري 

لفية الثالثة نظرة نح� التقاليد. الدكت�ر اأب� غنيمة بحثا بعن�ان عمارة عمان يف الأ

ن�ضانية باجلامعة بامل�ؤمتر النقدي  داب والعل�م الإ �ضارك الدكت�ر عبد البا�ضط مرا�ضدة من كلية الآ

الفرتة  هلية يف  الأ وال��ذي عقد يف جامعة جر�س  ف���اق(  والآ ال�اقع  العربية  )ال��رواي��ة  ع�ضر  الثالث 

الواقعة ما بني 13-15/ ني�ضان / 2010م, وقّدم الدكت�ر مرا�ضدة ورقة بحثية بعن�ان: املكان يف رواية 

�ضرار لها�ضم غرايبة. بنت الأ
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جنليزية والذي عقد يف  �ضارك الدكت�ر اأحمد م��ضى البطاينة يف م�ؤمتر تكن�ل�جيا تعليم اللغة الإ

مريكية يف الفرتة ال�اقعة ما بني 6-9/ ني�ضان / 2010م,  جامعة ولية فل�ريدا يف ال�ليات املتحدة الأ

وقّدم الدكت�ر البطاينة ورقة بحثية بعن�ان:«اأثر ا�ضتخدام تكن�ل�جيا التعليم يف تدري�س املحت�ى 

جنليزية«. الثقايف الجتماعي للغة الإ

العا�ضر  ال��دويل  بامل�ؤمتر  باجلامعة  احلا�ض�ب  علم  ق�ضم  رئي�س  حممد  بني  �ضعد  الدكت�ر  �ضارك 

للكمبي�تر وتكن�ل�جيا املعل�مات والذي عقد يف مدينة برادف�رد يف اململكة املتحدة يف الفرتة من 

�ضكل طلبات  التغيري يف  اأث��ر  بعن�ان:  بحثاً  بني حممد  الدكت�ر  وق��دم   2010/7/1 –  2010-6- 29

ال�ضبكية  احل�ا�ضيب  متعددات  يف  املتجاور  التخ�ضي�س  خ�ارزميات  اأداء  على  املعاجلات  تخ�ضي�س 

ثنائية البعاد.

�ضارك فريق من اجلامعة مك�ن من الدكت�ر �ضعد العيا�س مدير مركز ال�ضت�ضارات, والدكت�ر عمر 

مرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س والدكت�ر �ضعد بني حممد من كلية  الرواجفة عميد كلية الأ

عمر  وال�ضيد  �ضالمية  الإ والفن�ن  العمارة  معهد  من  ح��داد  م�فق  والدكت�ر  املعل�مات  تكن�ل�جيا 

 Service :ر�ضاد املهني يف اجتماع م�ضروع العجل�ين مدير �ضندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية والإ

الفرتة من  يرلندية يف  الأ غ��الوي  وال��ذي عقد يف مدينة   Learning and Civic Engagement
اأردنية وعربية واأوروبية  �ضافة اإىل جامعات  اآل البيت بالإ 16/حزيران/2010م وت�ضارك جامعة   -9

بع�س  اإىل تط�ير م�ضاقات يف  وال��ذي يهدف  وروب���ي  الأ حت���اد  الإ املم�ل من  امل�ضروع  ه��ذا  تنفيذ  يف 

دخال مفه�م التعلم من خالل خدمة املجتمع. التخ�ض�ضات لإ

اجلامعات  يف  التعليم  تط�ير  ح���ل  دويل  م�ؤمتر  يف  الفريق  �ضارك  الجتماع  هام�س  وعلى  كذلك 

يرلندية يف مدينة غالوي. بداع يف التعليم والذي نظمته اجلامعة ال�طنية الأ وحتفيز الإ

ن�ضانية باجلامعة  داب والعل�م الإ �ضارك الدكت�ر اأحمد عليمات رئي�س ق�ضم اللغات احلديثة يف كلية الآ

يف امل�ؤمتر العلمي ال�ضن�ي لق�ضم اللغة الجنليزية الذي عقد يف جامعة بخار�ضت يف رومانيا. وقدم 

إ�ضكالية الرتجمة بني اللغة اليطالية والعربية. الدكت�ر عليمات ورقة بحثية ح�ل ا



�1

ق�شام  مجل�س العمداء يوافق على تعليمات التعيين الم�شترك في االأ

كاديمية وا�شتحداث دوائر جديدة االأ

ق����رر جم��ل�����س ع���م���داء اجل��ام��ع��ة ال����ذي عقد 

�ضتاذ الدكت�ر نبيل �ض�اقفة رئي�س  برئا�ضة الأ

اجل��ام��ع��ة امل����اف���ق���ة ع��ل��ى ا���ض��ت��ح��داث دائ����رة 

وت�ضم  ال���ض��ت��ث��م��ار,  ���ض��ن��دوق  دائ����رة  ت�ضمى 

وا�ضتحداث  داري��ة,  الإ وال�ضعبة  املالية,  �ضعبة 

�ضعبة  وت�ضم  ال�ضناديق,  دائ��رة  ت�ضمى  دائ��رة 

���ض��ن��دوق الدخ�����ار و���ض��ع��ب��ة ���ض��ن��دوق م��ك��اف��اأة 

نهاية اخلدمة, و�ضعبة �ضندوق الترعات.

كما اأقّر املجل�س تعليمات التعيني امل�ضرتك يف 

ع�ضاء الهيئة التدري�ضية  كادميية لأ ق�ضام الأ الأ

هيئة  ع�ض�  تعيني  يج�ز  حيث  اجلامعة,  يف 

كادميية  الأ ق�ضام  الأ اأحد  يف  املعني  التدري�س 

يف الكلية يف ق�ضم اآخر من اأق�ضامها اأو يف ق�ضم 

اآخر من اأق�ضام كلية اأخرى على اأن تك�ن بني 

ع�ض�  ويتقدم  م��ض�عية,  عالقة  الق�ضمني 

يف  التعيني  يف  يرغب  ال��ذي  التدري�س  هيئة 

الغاية ي��ضح  لهذه  ر�ضمي  اآخ��ر بطلب  ق�ضم 

فيه كفاياته وا�ضتعداده للتدري�س والبحث يف 

هذا الق�ضم امل�ضاركة فيه. 

ب��ق��رار م��ن جمل�س  امل�����ض��رتك  التعيني  وي��ت��م 

العمداء بناًء على ت��ضية من جلنة التعيني 

الق�ضمني  جمل�ضي  راأي  اأخ��ذ  بعد  والرتقية 

املعنيني وجمل�س الكليتني املعنيتني. وللع�ض� 

املعني تعييناً م�ضرتكا اأن ي�ضارك يف الت�ض�يت 

والتن�ضيب للتعيني والرتقية والتثبيت يف كل 

�ضلي(  الأ ق�ضمه  )وه���  ول  الأ الق�ضمني  من 

م�ضرتكا(.  تعيينا  فيه  املعني  )وه���  والثاين 

الق�ضم  يف  للع�ض�  امل�ضرتك  التعيني  ويعتر 

خر منتهيا حكما بانتهاء تعيينه يف ق�ضمه  الآ

�ضباب. ي �ضبب من الأ �ضلي لأ الأ

التدري�ضية يف جميع  الهيئة  ويرتبط ع�ض�   

والتدري�ضية يف  كادميية  والأ داري��ة  الإ �ض�ؤونه 

�ضلي, ول يج�ز اأن ي�ضند اإىل الع�ض�  ق�ضمه الأ

ال��ث��اين.  الق�ضم  اأع��م��ال  م��ن  إداري  ا عمل  اأي 

مل  التي  احل���الت  يف  العمداء  جمل�س  ويبت 

يرد عليها ن�س يف هذه التعليمات. وتلغى هذه 

حكام املتعار�ضة معها يف  التعليمات جميع الأ

اأي تعليمات اأو قرارات �ضابقة.

ت�شكيل لجنة اأخالقيات البحث العلمي في الجامعة

�ضتاذ  قرر جمل�س العمداء الذي عقد برئا�ضة الأ

الدكت�ر نبيل �ض�اقفة رئي�س اجلامعة ت�ضكيل 

العلمي  البحث  اأخالقيات  جلنة  ت�ضمى  جلنة 

ب��ح��اث  الأ مراقبة  مهمتها  تك�ن  اجلامعة  يف 

ن�ضان �ض�اء داخل اأو  العلمية ذات العالقة بالإ

املقدمة  والبحثية  ال�ضحية  امل�ؤ�ض�ضات  خ��ارج 

من اجلامعة وحتديد اأي �ضل�كيات بحثية قد 

ت�ؤدي اإىل انتهاك حق�ق امل�ضاركني يف الدرا�ضة 

خ���الق���ي���ة ع��ل��ى اإج�����راء  إع����ط����اء امل����اف���ق���ة الأ وا

�ضخا�س ورفع الت��ضيات  بحاث املتعلقة بالأ الأ

اإىل جلنة البحث العلمي بتقيد البحث املقدم 

باأ�ض�س اأخالقيات البحث العلمي.

عميد  الدكت�ر  �ضتاذ  الأ من  اللجنة  وت�ضكلت 

����ض���ت���اذ ال��دك��ت���ر عميد  ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي والأ

باأعمال  القائم  وال��دك��ت���ر  العليا  ال��درا���ض��ات 

م�����رية �ضلمى ب��ن��ت ع��ب��د اهلل  ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الأ

يف  متخ�ض�س  خ��ارج��ي  وع�����ض���  للتمري�س 

البحث املقدم.

قرارات مجلس العمداء
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قرارات وتعينات

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على تعيني الدكت�ر خالد عبده بدي�ي اخلزاعلة )دكت�راة يف تخ�ض�س 

الفيزياء ( حما�ضراً متفرغاً براتب اأ�ضتاذ م�ضاعد يف ق�ضم الفيزياء بكلية العل�م.

تخ�ض�س  يف  دك��ت���راة   ( ال��ف���از  جمحم  تركي  الدكت�ر  تعيني  على  امل�افقة  العمداء  جمل�س  ق��رر 

إدارة  ا بكلية  عمال  والأ املال  اقت�ضاديات  ق�ضم  اأ�ضتاذ م�ضاعد يف  براتب  متفرغاً  القت�ضاد( حما�ضراً 

عمال  املال والأ

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على تعيني الدكت�ر عبد الرحمن خالد خدام الدلبيح )دكت�راة فل�ضفة يف 

عمال. إدارة املال والأ املحا�ضبة( حما�ضراً متفرغاً براتب اأ�ضتاذ م�ضاعد يف ق�ضم املحا�ضبة بكلية ا

الفل�ضفة  دكت�راة   ( ال�ضبيل  ارحيل  �ضيف عبيد  الدكت�ر  تعيني  امل�افقة على  العمداء  قرر جمل�س 

ق�ضم  يف  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  براتب  متفرغاً  حما�ضراً  املحا�ضبة(  تخ�ض�س  وامل�ضرفية  املالية  العل�م  يف 

عمال. إدارة املال والأ املحا�ضبة بكلية ا

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على تعيني الدكت�ر علي م�ضطفى عبد اهلل الق�ضاة )دكت�راة الفل�ضفة 

إدارة  عمال بكلية ا يف القت�ضاد ( حما�ضراً متفرغاً براتب اأ�ضتاذ م�ضاعد يف ق�ضم اقت�ضاديات املال والأ

عمال.  املال والأ

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على تعيني الدكت�ر اأحمد �ضامل اخلزاعلة ) دكت�راة الفل�ضفة يف تخ�ض�س 

املالية  العل�م  ق�ضم  يف  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  براتب  متفرغاً  حما�ضراً   ) امل�ضارف   / وامل�ضرفية  املالية  العل�م 

عمال  إدارة املال والأ وامل�ضرفية بكلية ا
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قرارات وتعينات

براهيم, املحا�ضر املتفرغ  قرر جمل�س العمداء امل�افقة على حت�يل تعيني الدكت�رة اأ�ضماء بدري الإ

دارة الرتب�ية بكلية العل�م الرتب�ية اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد. يف ق�ضم الإ

 قرر جمل�س العمداء امل�افقة على حت�يل تعيني الدكت�ر قا�ضم اأحمد قا�ضم الع�اقلة, املحا�ضر املتفرغ 

عمال اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد. إدارة املال والأ يف ق�ضم املحا�ضبة بكلية ا

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على حت�يل تعيني الدكت�ر ي��ضف عبد امل�ىل نّ�ا�س الدلبيح املحا�ضر 

املتفرغ يف مركز اللغات اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد.

إياد عبد الرزاق م�ضلم )تخ�ض�س �ضحة بالغني(  ا قرر جمل�س العمداء امل�افقة على تعيني ال�ضيد 

مرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س. ب�ظيفة مدر�س م�ضاعد بكلية الأ

إ�ضماعيل حممد وليد �ضلهب ) تخ�ض�س �ضحة بالغني(  قرر جمل�س العمداء امل�افقة على تعيني ال�ضيد ا

مرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س. ب�ظيفة مدر�س م�ضاعد بكلية الأ

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على حت�يل تعيني املحا�ضر املتفرغ الدكت�ر خالد حممد بطيحة, اإىل ع�ض� 

مري احل�ضني بن عبد اهلل لتكن�ل�جيا  اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم احلا�ض�ب بكلية الأ هيئة تدري�س براتب 

املعل�مات.
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ترقيات

-  قرر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�ر حممد م��ضى العب�ضي, من رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد اإىل 

ن�ضانية. داب والعل�م الإ رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك, يف ق�ضم اللغة العربية واآدابها بكلية الآ

قرَر جمل�ُس العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�ر حممد قا�ضم ر�ضرا�س الزعبي, من رتبة اأ�ضتاذ   -

ن�ضانية. داب والعل�م الإ جنليزية بكلية الآ م�ضاعد اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم اللغة الإ

اأب���ا زي���د, م��ن رتبة  ق��رر جمل�س ال��ع��م��داء امل���اف��ق��ة على ترقية ال��دك��ت���ر ري��ا���س اأح��م��د حممد   -

املال  إدارة  ا بكلية  العاّمة  دارة  والإ عمال  الأ إدارة  ا اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم  رتبة  اإىل  اأ�ضتاذ م�ضاعد 

عمال. والأ

اأ�ضتاذ  اأب� ال�ضعر, من رتبة  قرر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�رة ع�اطف مزعل   -

م�ضاعد اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم املناهج والتدري�س بكلية العل�م الرتب�ية.

قرَر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�ر يا�ضني اأحمد ال�ضع�د, من رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك اإىل   -

رتبة اأ�ضتاذ, يف ق�ضم الكيمياء بكلية العل�م.
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ترقيات

�ضتاذ يف ق�ضم اللغة  �ضتاذ الدكت�ر علي ح�ضني الب�اب, الأ قرر جمل�س العمداء امل�افقة على تثبيت الأ  -

ن�ضانية باخلدمة الدائمة يف اجلامعة. داب والعل�م الإ العربية بكلية الآ

-  قرر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�ر اأ�ضالن �ضبح امل�ضاعيد, من رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد 

�ض�ل, بكلية العل�م الرتب�ية. دارة الرتب�ية والأ اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم الإ

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�ر حممد عب�د احلراح�ضة من رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد   -

�ض�ل بكلية العل�م الرتب�ية. دارة الرتب�ية والأ اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم الإ

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�ر هاين عبد العزيز عثمان اخل�ضان, من رتبة   -

اأ�ضتاذ م�ضاعد اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك, يف ق�ضم الريا�ضيات بكلية العل�م.

إ�ضماعيل عبد الفتاح احلجاحجة, من رتبة  -  قرَر جمل�ُس العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�ر جابر ا

اأ�ضتاذ م�ضاعد اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم الفقه واأ�ض�له بكلية الدرا�ضات الفقهية والقان�نية.
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ترقيات

�ضتاذ امل�ضارك يف ق�ضم  قرر جمل�س العمداء امل�افقة على تثبيت الدكت�ر منر حممد اخل�ضا�ضنة, الأ  -

الفقه واأ�ض�له بكلية الدرا�ضات الفقهية والقان�نية باخلدمة الدائمة يف اجلامعة.

قرر جمل�س العمداء امل�افقة على ترقية الدكت�ر م��ضى جابر اأب� ال�ضعر من رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد   -

اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم الريا�ضيات بكلية العل�م.

�ضتاذ امل�ضارك يف ق�ضم  إبراهيم عزيز ب�ض�ل, الأ قرر جمل�س العمداء امل�افقة على تثبيت الدكت�ر ا  -

الفيزياء بكلية العل�م باخلدمة الدائمة يف اجلامعة.

�ضتاذ امل�ضارك يف ق�ضم  إبراهيم عزيز ب�ض�ل, الأ قرر جمل�س العمداء امل�افقة على تثبيت الدكت�ر ا  -

الفيزياء بكلية العل�م باخلدمة الدائمة يف اجلامعة.

نظم  ق�ضم  املدر�ضة يف  ال�ضرفات,  �ضليبي  وفاء  الدكت�رة  تعيني  على  امل�افقة  العمداء  قرر جمل�س   -

مري احل�ضني بن عبداهلل لتكن�ل�جيا املعل�مات ب�ظيفة حما�ضر متفرغ براتب  املعل�مات بكلية الأ

اأ�ضتاذ م�ضاعد.


