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بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم 
والمرسلين سيدنا محمد  األنبياء  على أشرف 
صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبعه إلى يوم 

الدين وبعد, 
مجلة  من  العدد  ه��ذا  ص��دور  مع  يسعدني 
ويوم  االستقالل  بذكرى  نحتفل  ونحن  الزهراء 
الكبرى, ونستذكر دور  العربية  الجيش والثورة 
الماضية  القرون  على مدى  الرائد  الهاشميين 
وتحقيق  وب��ن��ائ��ه  األردن  نهضة  ف��ي  ودوره�����م 
االنجازات العظيمة ونحن في جامعة آل البيت 
الوالء  على  مؤكدين  اس��م  اش��رف  تحمل  التي 
معاهدين  ال��ف��ذة  وق��ي��ادت��ه  للوطن  واإلخ����الص 
للنهوض  العمل  مسيرة  ومواصلة  العمل  على 
السامي  والهدف  الغاية  إلى  لترقى  بالجامعة 
الذي من اجله أنشأها صاحب الجاللة المغفور 
له بإذن الله الملك الحسين بن طالل طيب الله 
ثراه وتلقى كل العناية والرعاية من لدن صاحب 

الجاللة الملك عبد الله الثاني المعظم.
وسيكون على رأس أولوياتنا تطوير تعليمات 
واستقطاب  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء 
االبتعاث  باب  وفتح  للجامعة  العلمية  الكفاءات 
للطلبة المتميزين وإنشاء مراكز علمية تتماشى 
ومتطلبات المرحلة مثل مركز الطاقة المتجددة 
وم��رك��ز اإلب����داع وال��ت��م��ي��ز وإن��ش��اء تخصصات 
الحياة  وتنشيط  العلمي  التقدم  تالئم  جديدة 
بالجامعة وفتح  العلمية والثقافية واالقتصادية 
المجتمع  فعاليات  أم��ام  الجامعة  مرافق  كافة 
التعاون  وتوسيع  العزلة  حاجز  وكسر  المحلي 
في  والمشاركة  التنموية  الحسين  منطقة  مع 
التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات 
لما فيه مصلحة الجامعة والمحافظة والوطن.

وبخصوص الطلبة سيلقى طلبة الجامعة كل 
العناية والرعاية وتلمس احتياجاتهم بشكل مباشر 
اآلخر  وال��رأي  بالرأي  والقبول  الحوار  وتشجيع 
وسنقوم بالتعريف بالجامعة على مستوى عالمي 
العالم  دول  مختلف  من  ج��دد  طلبة  الستقطاب 

لتحقيق دور مهم في مجال الفهم والحوار.
إستراتيجية  خطة  م��ن  بسيط  جانب  ه��ذا 
سيتم وضعها للجامعة وستنفذ بإذن الله تعالى 
الشهرين  خ���الل  ش��ه��دت  ال��ج��ام��ع��ة  ب���ان  علما 
فنيا  وآخ���ر  وعلميا  ثقافيا  ح��راك��ا  الماضيين 

منقطع النظير.
نسأل الله التوفيق وكل عام وجاللة الملك 

والوطن بخير.

الدكتور نبيل شواقفة  

املجس االلكتروني الدقيق
)CAMCa( sx100 جهاز نوع

يعتبر من األجهزة احلديثة والدقيقة لتحليل العينات بأبعاد 
ثالثية بغض النظر عن حجمها وهناك عدد محدود من 
اجلامعات على الصعيد العاملي لديها هذا اجلهاز املتطور.

وجامعة آل البيت هي اجلامعة الوحيدة على مستوى الشرق 
األوسط التي وفرت هذا اجلهاز الذي تبلغ كلفته مليون 

دوالر والذي يخدم قطاعات التعدين وصب املعادن وأشباه 
املوصالت والهندسة اجليولوجية وامليكانيكية.
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�صدور الإرادة الملكية

�صدور 
الإرادة امللكية ال�سامية 

بتعيني الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة 
رئي�سا جلامعة اآل البيت

صدرت اإلرادة الملكية الساميةبتعيين األستاذ الدكتور 
نبيل طالب الشواقفة رئيساً لجامعة آل البيت, وذلك في الثالث من 

نيسان 2008م .
والدكتور الشواقفة حاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة 

كالركسون الواليات المتحدة 1983 وتقلد العديد من المناصب األكاديمية, حيث 
عين نائبا لرئيس الجامعة األردنية للشؤون األكاديمية عام 2005م, وعميدا للبحث 
العلمي, ورئيسا لقسم الرياضيات, ومديرا لمكتب العالقات العلمية الخارجية للجامعة 

األردنية ومستشارا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عام 2004- 2005م .
جائزة  منها  العلمية  الجوائز  من  العديد  على  الشواقفة  الدكتور  وحصل 

الشبان عام 1996م, وهو عضو في  العرب  للباحثين  عبد الحميد شومان 
العديد من الجمعيات والهيئات العلمية الوطنية والعالمية, وله العديد 

من األبحاث المنشورة في مجالت علمية متخصصة وعالمية 
وألف العديد من الكتب المقررة لتخصص الرياضيات 

لجميع المراحل.
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تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي 

ع��م��ر شديفات  ال��دك��ت��ور  وأك����د 
العلمي  ب��ال��ب��ح��ث  االه��ت��م��ام  أه��م��ي��ة 
واستقطاب الكفاءات العلمية وإعادة 
المطروحة  ب��ال��ت��خ��ص��ص��ات  ال��ن��ظ��ر 
ومتطلبات  لتتالءم  الجامعات   ف��ي 
بالتعليم  وااله���ت���م���ام  ال��ع��م��ل  س���وق 
من  طلبة  واس��ت��ق��ط��اب  االل��ك��ت��رون��ي 
الخارج واالهتمام بالطلبة وإعدادهم 
خير  لبنات  ليكونوا  الجيد  اإلع��داد 

لوطنهم وأمتهم.

خطة  شواقفة  الدكتور  واستعرض 
الجامعة المستقبلية للنهوض بالمسيرة 
العلمية باإلضافة الى خدمة المجتمع 
احتياجاته  وتلمس  المحيط  المحلي 
الجامعة  ب��ي��ن  ال���م���ش���ارك���ة  وت��ف��ع��ي��ل 
وتحقيق  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
الطرفين  ب��ي��ن  ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة  ال���ش���راك���ة 
وإبراز الطاقات اإلبداعية لدى الطلبة 
وتخريج كوادر جامعية مؤهلة لمواكبة 
واالهتمام  القادمة,  المرحلة  متطلبات 

ب���ال���ك���وادر ال��ت��دري��س��ي��ة واإلداري������ة 
المؤهلة والقيام بالتأهيل والتدريب 
على  المستجدات  أح��دث  لمواكبة 

الساحة العلمية .

الدكتور  م��ن  ك��ل  اللقاء  وحضر 
جهاد المجالي نائب رئيس الجامعة 
والسيد  ال��ط��ل��ب��ة,  ش����ؤون  وع��م��ي��د 
محمود الخاليلة مدير اإلعالم في 

وزارة التعليم العالي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور الجامعة

ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة  زار 

م��ع��ال��ي وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي 

�شديفات  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور 

اآل  جامعة  رئي�س  والتقى 

الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  البيت 

في  وذل���ك  �شواقفة  نبيل 

ني�شان. من  ع�شر  ال�شاد�س 

البيت  آل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
وفداً  شواقفة  نبيل  الدكتور  األستاذ 
المهنية  النقابات  لجان  رؤس��اء  ضم 

في محافظة المفرق 
وأش����ار ال��دك��ت��ور ال��ش��واق��ف��ة إلي 
ح���رص ال��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون مع 
مؤسسات المجتمع المدني والنقابات 
في  التطوعية  والجمعيات  المهنية 
تشاركي  العمل  يكون  وان  المحافظة 

لخدمة المجتمع المحيط والوطن.
وأش����ار ال��دك��ت��ور ال��ش��واق��ف��ة إلى 
مرافقها  ك��اف��ة  ستفتح  الجامعة  أن 
المحلي  ال��م��ج��ت��م��ع  ف��ع��ال��ي��ات  أم����ام 
والثقافي  التنموي  ب��دوره��ا  وال��ق��ي��ام 

التواصل  ج��س��ور  وم���د  واالج��ت��م��اع��ي 
وال����ت����ع����اون م����ع ال��ج��م��ي��ع م��ب��ي��ن��ا بان 
ال��ج��ام��ع��ة س��ت��ق��وم ب��إي��ف��اد ال��ع��دي��د من 
العالمية  للجامعات  المتميزين  الطلبة 
لخدمة  العلمية  الكفاءات  وتستقطب 
واسمها  وسمعتها  يتناسب  بما  الطلبة 
الواعد  الجيل  وذل��ك إلع��داد  الشريف 

القادر على خدمة وطنه وامته.
وعبر رؤساء لجان  النقابات المهنية 
عن شكرهم للجامعة ولدورها الريادي 
األنشطة  ودع��م  المفرق  محافظة  في 
الحكومية  المؤسسات  تنظمها  ال��ت��ي 
واألهلية  والنقابات لما يحقق الشراكة 

الحقيقية بين الجانبين.

رئي�س اجلامعة ي�ستقبل  روؤ�ساء لجان النقابات المهنية في محافظة المفرق 
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تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي 

وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات العلمية في 
الواليات المتحدة األمريكية في مجال تبادل الطلبة والزيارات العلمية وتبادل الكتب 

والمطبوعات والنشرات التعريفية وعقد المؤتمرات العلمية.

باإلضافة إلى استقبال طلبة خالل الفصل الصيفي من الواليات المتحدة األمريكية 
لتعلم اللغة العربية في مركز اللغات بالجامعة.

مع  والتعاون  التواصل  جسور  مد  على  الجامعة  ح��رص  الشواقفة  الدكتور  وبين 
المؤسسات في مختلف دول العالم, وتعميق الفهم والحوار بين مختلف الحضارات 

من خالل تعميق االتصال بين الطلبة.

وحضر اللقاء األستاذ الدكتور احمد عالونة واألستاذ الدكتور جهاد المجالي نواب 
رئيس الجامعة والسيد ديفد ميس الملحق الثقافي االمريكي والسيدة بسمة عماوي 

من الشؤون الثقافية بالسفارة األمريكية.

رئي�س الجامعة ي�ستقبل ال�سفير الأمريكي المعتمد لدى الردن

رئي�س  ا�شتقبل 

اآل البيت  جامعة 

الدكتور  الأ�شتاذ 

�شواقفة  ن��ب��ي��ل 

ف��ي ال��ت��ا���ش��ع من 

�شعادة  ني�شان، 

ديفيد  ال�����ش��ي��د 

ه��ي��ل ال�����ش��ف��ي��ر 

الأم������ري������ك������ي 

ال����م����ع����ت����م����د 

. الردن  ل���دى 
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تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي 

الملحق الثقافي  الكويتي يزور الجامعة

ت��ع��زي��ز  ق��ي��م ال���ح���وار واالن��ف��ت��اح على 
مصلحة  فيه  لما  األخ��رى  الحضارات 
الشعوب مشيرا إلى العالقات المتميزة 
التي تربط المملكة األردنية الهاشمية 
بدول االتحاد األوروب��ي بفضل القيادة 
الملك  جاللة  يقودها  التي  الحكيمة 

عبد الله الثاني المعظم.

وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
التعاون بين الطرفين في مجال تبادل 
وعقد  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطلبة 
وتبادل  العلمية  وال��ن��دوات  المؤتمرات 
لطلبة  دراسية  وتوفير منح  المعلومات 

البيت  آل  جامعة  رئيس  استقبل 
السيد  نبيل شواقفة سعادة  الدكتور 
باتريك رينولد سفير بعثة المفوضية 
األوروبية في األردن والوفد المرافق 
ال��دك��ت��ور الشواقفة  ل��ه  واس��ت��ع��رض 
المستقبلية  ال���ج���ام���ع���ة  خ���ط���ط 
للطلبة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  وال���خ���دم���ات 
بان  مبينا  جنسية   30 يمثلون  الذين 
دراسية  منح  لتوفير  تسعى  الجامعة 
في  العليا  دراستهم  إلكمال  لطلبتها 
إلى  م��ش��ي��را  ال��ع��ال��م  ب��ل��دان  مختلف 
رس��ال��ة ال��ج��ام��ع��ة ال��ت��ي ت��ه��دف إلى 

دول  ب��م��خ��ت��ل��ف  ال��ب��ي��ت  آل  ج��ام��ع��ة 
المعلومات  وتبادل  األوروب��ي  االتحاد 
المشتركة.وحضر  المشاريع  وإقامة 
نائب  المجالي  جهاد  الدكتور  اللقاء 
نيد  ميكيال  والسيدة  الجامعة  رئيس 

من المفوضية األوروبية. 

طلبة  بلقاء  الضيف  ال��وف��د  وق��ام 
العالقات  اس��ت��ع��راض  وت��م  الجامعة 
التي  واإلسهامات  األوروبية  األردنية 
مجال  في  األوروب��ي  االتحاد  يقدمها 
الجامعة  لطلبة  دراس��ي��ة  منح  توفير 

ودعم المشاريع المشتركة.

البيت  آل  جامعة  رئيس  التقى 
في  شواقفة  نبيل  الدكتور  األستاذ 
ال��راب��ع ع��ش��ر م��ن ن��ي��س��ان الملحق 
سعادة  عمان  في  الكويتي  الثقافي 

الدكتور حمد الدعيج.
وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
الجامعة  بين  االك��ادي��م��ي  ال��ت��ع��اون 
واألكاديمية  العلمية  والمؤسسات 
ف��ي دول����ة ال��ك��وي��ت وخ��اص��ة قبول 
للدراسة  ال��ك��وي��ت  م��ن  ج���دد  طلبة 

�سفير بعثة 

المفو�سية 

الأوروبية يزور 

الجامعة

مذكرة  وتوقيع  البيت,  آل  جامعة  في 
الطلبة  لخدمة  الجانبين  بين  تفاهم 

والمؤسسات العلمية.
وأش�����ار ال���دك���ت���ور ال��ش��واق��ف��ة إلى 
ال��ع��الق��ات األخ���وي���ة ال��ت��ي ت��رب��ط بين 
الحكيمة  ال��ق��ي��ادة  ب��ف��ض��ل  ال��ش��ع��ب��ي��ن 
الجامعة  ح��رص  مبينا  البلدين,  لكال 
العربية  الجامعات  مع  التواصل  على 
في  الجامعة  دور  م��ؤك��دا  واإلس��الم��ي��ة 
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة لإلسالم  ال���ص���ورة  إب�����راز 

واالعتدال  ال��وس��ط��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
والتسامح ونبذ العنف والغلو والدعوة 
إلى الحوار الهادف الذي يعتمد على 
دون  ال��م��وض��وع��ي  العلمي  التحليل 

التحيز ألي رأي دون اآلخر.
وأع�����رب ال��م��ل��ح��ق ال��ث��ق��اف��ي عن 
إعجابه وتقديره للتطور الذي تشهده 
التنسيق  أه��م��ي��ة  م���ؤك���دا  ال��ج��ام��ع��ة 
وخاصة  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ي��ن  وال���ت���ع���اون 
المؤسسات التعليمية, وتعزيز التعاون 
من  تحمله  لما  البيت  آل  جامعة  مع 
العربية  األم��ة  لخدمة  هادفة  رسالة 

واإلسالمية.
الجامعة  رئيس  نائب  اللقاء  وحضر 
الدكتور جهاد  والمالية  اإلداري��ة  للشؤون 

المجالي .
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نبيل  الدكتور  األستاذ  البيت  آل  جامعة  رئيس  التقى 
بأعمال سفير  القائم  يعقوب  بن  رس��الن  السيد حجي  شواقفة سعادة 

سلطنة بروناي المعتمد لدى المملكة األردنية الهاشمية.

والمؤسسات  والجامعات  البيت  آل  بين جامعة  التعاون  تعزيز  اللقاء بحث سبل  وتم خالل 
العلمية  العلمية واألكاديمية وتبادل الخبرات والزيارات  التعليمية في بروناي في مختلف المجاالت 

وتبادل الطلبة واستقبال طلبة من بروناي للدراسة بجامعة آل البيت في مختلف الكليات العلمية باإلضافة 
إلى استقبال طلبة للدراسة ضمن برنامج تعلم اللغة العربية الناطقين بغيرها.  

واستعرض الدكتور شواقفة رسالة الجامعة القائمة على الوسطية واالعتدال والتسامح وبلورة قيم حرية الفكر 
والتعبير والبحث, مشيرا إلى اإلجراءات التي تتخذها الجامعة لمد جسور التعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية 
داخل المملكة وخارجها إلثراء المسيرة التعليمية وتعزيز قيم الحوار من خالل التمازج الحضاري بين طلبة الجامعة 

الذين يمثلون 30 جنسية.

وأعرب سعادة القائم بأعمال السفير عن إعجابه الشديد بالنهج الذي تنتهجه جامعة آل البيت وخططها   
المتميزة في إعداد الكوادر العلمية المؤهلة القادرة على خدمة مجتمعاتها مؤكدا أهمية تعزيز التعاون مع 

الجامعة في مختلف المجاالت العلمية والثقافية وإمكانية إرسال طلبة من بروناي لجامعة آل البيت.

وحضر اللقاء الدكتور جهاد المجالي نائب رئيس الجامعة والسيد جابر ابو احمد مساعد 
القائم بأعمال سفير سلطنة بروناي في سفارة بروناي في عمان.

 رئي�س الجامعة  يلتقي �سفير �سلطنة  بروناي

تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي 
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تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي 

الجامعة يوؤكد على خدمة المجتمع المحلي والعمل التطوعي بالمحافظة رئي�س 

اأكد رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ 

الدكتور نبيل �سواقفة اأهمية دور 

محافظة  في  التنموي  الجامعة 

النواحي  مختلف  ف��ي  ال��م��ف��رق 

الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

لقائه  خ��ال  واأ���س��اف  والعلمية  

الجمعيات  اتحاد  واأع�ساء  رئي�س 

الخيرية في محافظة المفرق بان 

الجامعة �ست�سعى لتلم�س الحاجات 

الأ�سا�سية للمجتمع واإيجاد نوع من 

المجتمع  موؤ�س�سات  بين  ال�سراكة 

المحلي المختلفة وتو�سيع التعاون 

المتبادل لما فيه م�سلحة الوطن.

وب��ي��ن ال��دك��ت��ور ال��ش��واق��ف��ة بأن 
الجامعة على أتم االستعداد إلعداد 
وفتح  والتأهيلية  التدريبية  ال��دورات 
المجتمع  أمام  الجامعة  مرافق  كافة 
المؤهلة  ال���ك���وادر  وإع����داد  المحلي 
واإلنتاج  العمل  على  ال��ق��ادرة  الكفؤة 
الجادة  العلمية  ال��دراس��ات  وإع���داد 

البيت  آل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
ال���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل ش��واق��ف��ه وف����د كلية 
الجنيد اإلسالمية بسنغافورة برئاسة 
الحاج فاسوني موالن رئيس المحكمة 
وفضيلة  س��ن��غ��اف��ورة  ف���ي  ال��ش��رع��ي��ة 
فارس  السيد  المقصود  عبد  الشيخ 
المستشار العلمي في الكلية ومبعوث 

المحافظة  بين  العزلة  ح��اج��ز  وك��س��ر 
والجامعة. 

وبين الدكتور الشواقفة بأن الجامعة 
ستسعى لدمج الطلبة بالمجتمع المحلي 
للمدارس  األساسية  الحاجات  وتلمس 
ال��م��ح��اف��ظ��ة وتوثيق  ف���ي  ال���م���وج���ودة  
التعاون لما فيه المصلحة العامة. أما 
على الصعيد العلمي ستسعى الجامعة 
القادرة  العلمية  الكفاءات  الستقطاب 
ع��ل��ى إع����داد ال��ج��ي��ل اإلع�����داد الجيد 

في  والمساهمة  التحديات  لمواجهة 
البناء والعطاء للوطن.  

الجمعيات  ات��ح��اد  رئ��ي��س  وع��ب��ر 
إب��راه��ي��م سلطان  ال��س��ي��د  ال��خ��ي��ري��ة 
على  للجامعة  ش��ك��ره  ع��ن  ال��ع��ط��ي��ن 
المجتمع  خ����دم����ة  ف�����ي  ت���ع���اون���ه���ا 
التسهيالت  ك��اف��ة  وتقديم  المحيط 
التطوعي  ب��ال��ع��م��ل  ال��ن��ه��وض  ب��ش��أن 

بالمحافظة.

عبد  الشيخ  وفضيلة  الشريف  األزه��ر 
وتم  الكلية  في  العلمي  المستشار  الله 
خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون 
الجنيد  وكلية  البيت  آل  جامعة  بين 
اإلس��الم��ي��ة ف��ي م��ج��ال ت��ب��ادل الطلبة 
واالستفادة  ال��ت��دري��س  هيئة  وأع��ض��اء 
مجال  ف��ي  البيت  جامعةآل  خبرة  م��ن 

وخاصة  ال��دراس��ي��ة  الخطط  إع���داد 
اللغة  تعلم  وب��رام��ج  منها  اإلسالمية 

العربية للناطقين بغيرها .
استعداد  ال��ش��واق��ف��ة  د.  وأك�����د 
الجامعات  على  لالنفتاح  الجامعة 
في  العلمية  والكليات  والمؤسسات 
مختلف انحاء العالم واالستفادة من 
الدراسية  وخططها  الجامعة  خبرة 
واالعتدال  الوسطية  على  القائمة 

والقبول بالراي اآلخر .
وأكد أعضاء الوفد على حرصهم 
ال��ش��دي��د على االس��ت��ف��ادة م��ن خبرة 
إعداد  مجال  ف��ي  البيت  آل  جامعة 
مذكرة  وت��وق��ي��ع  ال��دراس��ي��ة  الخطط 
الطرفين الستقبال طلبة  بين  تفاهم 
الجامعة  في  للدراسة  سنغافورة  من 
دراستهم  واكمال  دراس��ي  ع��ام  لمدة 

بكلية الجنيد في سنغافورة .

رئي�س اجلامعة  ي�ستقبل  وفد كلية اجلنيد ب�سنغافورة
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 وفد اأع�ساء لجنة التربية والثقافة وال�سباب في مجل�س النواب الأردني يزور الجامعة

تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي 

رئي�س الجامعة يلتقي  الملحق الثقافي الماليزي

زار جامعة آل البيت وفد أعضاء 
لجنة التربية والثقافة والشباب في 

مجلس النواب األردني.
الجامعة  رئيس  الوفد  والتقى   
ن��ب��ي��ل شواقفة  ال��دك��ت��ور  األس���ت���اذ 
الجامعة  خ��ط��ة  اس��ت��ع��رض  ح��ي��ث 
ومشاريعها وطموحاتها المستقبلية 
االبتعاث  ب��اب  فتح  تشمل  وال��ت��ي 
واالهتمام  وال��خ��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي 
العلمية  ال���ك���ف���اءات  ب��اس��ت��ق��ط��اب 
واالهتمام بالبحث العلمي واالنفتاح 

ومؤسساته,  المحلي  المجتمع  على 
والقيام بدورها التأهيلي والتدريبي 

والتنموي.
وب��ي��ن ال��دك��ت��ور ال��ش��واق��ف��ة بأن 
لتوظيف  ج��اه��دة  تسعى  ال��ج��ام��ع��ة 
المحلي  المجتمع  لخدمة  ك��وادره��ا 
ف���ي ال��م��ح��اف��ظ��ة م���ن خ����الل دعم 
للمساهمة  نحوه  الموجة  المشاريع 
البيئية  ال��م��ش��ك��الت  م��ع��ال��ج��ة  ف���ي 
االجتماعية  وال��م��ش��اك��ل  المختلفة 
من  نوع  وإيجاد  باإلنسان  المرتبطة 

الطرفين  بين  الحقيقية  الشراكة 
المفرق  منطقة  ف��ي  والمساهمة 
تخصصات  وف����ت����ح  ال���ت���ن���م���وي���ة 
ج��دي��دة ت��ت��الءم وح��اج��ات السوق 
وخاصة العملية منها مثل هندسة 
مركز  وإن��ش��اء  ال��ب��ن��اء  تكنولوجيا 
وحدة  وإنشاء  المتجددة   الطاقة 
بمسيرة  ل��ل��ن��ه��وض  االس���ت���ث���م���ار 

الجامعة وخدمة العاملين بها.
وأع���رب رئ��ي��س ال��وف��د النائب 
وأعضاء  الضالعين  الدكتور علي 
بالمستوى  إع��ج��اب��ه��م  ع��ن  ال��وف��د 
الجامعة  ال���ي���ه  وص���ل���ت  ال������ذي 
الجديدة  اإلستراتيجية  وخططها 
ورس��ال��ت��ه��ا ال��م��ت��م��ي��زة ف��ي خدمة 
الطلبة والمجتمع المحيط مؤكدين 
على أهمية دور الجامعة التنموي 
محافظة  في  والمهني  وال��ري��ادي 

المفرق.

التقى رئيس جامعة أل البيت األستاذ 
الملحقية  مدير  شواقفة  نبيل  الدكتور 
الماليزية سعادة  الثقافية في السفارة 

الدكتور سليمان إسماعيل.
وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
المجاالت  ف��ي  الطرفين  بين  التعاون 
الطلبة  وت��ب��ادل  واألك��ادي��م��ي��ة  العلمية 
للدراسة  ماليزيا  من  طلبة  واستقبال 
في جامعة آل البيت وتبادل المعلومات 
المؤتمرات  وعقد  العلمية  وال��زي��ارات 
المشتركة  النشاطات  وإقامة  العلمية 
إضافة إلى استقبال موظفة من جامعة 
للتدريب  العلوم اإلسالمية في ماليزيا 
في دائرة العالقات العامة واإلعالم في 

الجامعة . 

الجامعة  أن  الدكتور شواقفة  وبين 
ستضع خطة الستقبال طلبة جدد 

لتعزيز  العالم  أن��ح��اء  مختلف  م��ن 
وتنشيط  الطلبة  بين  وال��ح��وار  الفهم 
والحضارية  والفكرية  الثقافية  الحياة 
الملحق  س���ع���ادة  وأش�����اد  ب��ال��ج��ام��ع��ة, 
في  البيت  آل  جامعة  ب���دور  الثقافي 
إعداد الطلبة اإلعداد الجيد وخططها 

المتميزة التي تعبر عن وسطية اإلسالم 
السمح, مبينا بان الجامعة اإلسالمية 

ستوقع مذكرة تفاهم مع جامعة آل 
البيت بخصوص تبادل الطلبة وأعضاء 
إل���ى عقد  ب��اإلض��اف��ة  ال��ت��دري��س  هيئة 
مؤتمر دولي عن وسطية اإلسالم بين 

الجانبين في جامعة آل البيت.
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البيت  آل  ج��ام��ع��ة  رئ���ي���س  أك����د 
بان  شواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  األس��ت��اذ 
الجامعة جزء ال يتجزأ من محافظة 
المفرق, وستقوم برسالتها في تنمية 
ثقافة  وتكريس  المحيط,  المجتمع 
العيب. ثقافة  على  والقضاء  الحوار 

لقائه رئيس وأعضاء  وبين خالل 
النسائي ووف��د جمعية  االت��ح��اد  وف��د 
بمحافظة  ال����ش����رف  زي�����ن  ال��م��ل��ك��ة 
المفرق أهمية تكريم وإطالق اإلبداع 
الجمعيات  ل��دى  الهائلة  وال��ط��اق��ات 
المحافظة  الخيرية في  والمؤسسات 
استراتيجية  خ��ط��ة  ض��م��ن  وال��ع��م��ل 
الفائدة  لتحقيق  ثابتة  علمية  واسس 
وااله���ت���م���ام ب��ال��ق��ط��اع ال��ن��س��ائ��ي في 
محافظة المفرق, مبينا بان الجامعة 
التقني  ال����دع����م  ب��ت��ق��دي��م  س���ت���ق���وم 
وال��ت��دري��ب وإع���داد ال��ك��وادر المؤهلة 
الجمعيات  ع��م��ل  وت��ط��وي��ر  ال��م��درب��ة 
في مجال  والندوات  ال��دورات  وعقد 

وفد الإحتاد الن�سائي يزور اجلامعة

التي  والمواضيع  واالم��وم��ة  الصحة 
إقامة  واهمية  االردن��ي��ة  ال��م��رأة  تهم 
ال���ت���ي تعود  ال��م��ش��ت��رك��ة  ال��م��ش��اري��ع 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ال����م����رأة وخ��دم��ت��ه��ا .

أبواب  بان  الدكتور شواقفة  وقال 
ام����ام مؤسسات  م��ف��ت��وح��ة  ال��ج��ام��ع��ة 
مشاريع  ل��دع��م  ال��م��دن��ي  ال��م��ج��ت��م��ع 
وتسويقها  ال���خ���ي���ري���ة  ال��ج��م��ع��ي��ات 
م������ن خ��������الل إق������ام������ة ال����م����ع����ارض 

الجمعيات. ت��ه��م  ال��ت��ي  وال��ن��ش��اط��ات 

العمري  آم��ن��ة  ال��س��ي��دة  وع���ب���رت 
رئ���ي���س���ة االت�����ح�����اد ال���ن���س���ائ���ي عن 
الجامعة  ل��رئ��ي��س  ال��ج��زي��ل  ش��ك��ره��ا 
التطوعية  القطاعات  لدعم  وتواصله 
جهود  واس��ت��ع��رض��ت  ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة, 
العمل النسائي بالمحافظة واألعمال 
القطاع  ل���خ���دم���ة  ب���ه���ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
المفرق.  م��ح��اف��ظ��ة  ف���ي  ال��ن��س��ائ��ي 

البيت  التقى رئيس جامعة أل 
شواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور  األس��ت��اذ 
المهندس  ال��م��ف��رق  م��دي��ر زراع���ة 

رئي�س اجلامعة يلتقي مدير زراعة املفرق

مدير  بحضور  ال��ل��ه  عبيد  غ���ازي 
ال�����زراع�����ة وال�������ري ب��ج��ام��ع��ة آل 
النواصرة. إبراهيم  السيد  البيت 

بحث سبل  اللقاء  وتم خالل 
تعزيز التعاون في مجال الزراعة 
في  ال��زراع��ي��ة  البيئة  وتحسين 
األشجار  واخ���ت���ي���ار  ال��ج��ام��ع��ة 
وإمكانية  للجامعة  ال��م��ن��اس��ب��ة 
العلمية  الخبرات  االستفادة من 
لدى الطرفين وتبادل المعلومات.

وبين المهندس غازي عبيد الله 
استعداد مديرية زراعة المفرق 
تقديم كافة أنواع الدعم للجامعة 
الزراعية  ال���م���ع���دات  وت��ق��دي��م 
ب��ت��ق��دي��م 140 شجرة  ق���ام  ك��م��ا 
للجامعة.  ه��دي��ة  حلبي  فستق 

تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي 
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قا�سي الق�ساه يزور اجلامعة

لتقى  ا
األستاذ  ال��ب��ي��ت  أل  ج��ام��ع��ة  رئ���ي���س 

الدكتور نبيل شواقفة معالي الدكتور احمد هليل قاضي 
القضاة. 

قاضي  ودائ��رة  الجامعة  بين  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  وتم خالل 
القضاة في مجال تبادل المعلومات وعقد الدورات والندوات والمؤتمرات المتعلقة 

بتقديم صورة مشرقة عن اإلسالم وسماحته ووسطيته.

وأكد الدكتور الشواقفة بان الجامعة ستقوم برسالتها المتميزة التي من اجلها أنشأها 
جاللة الملك المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طالل طيب الله ثراه لتكون منارة فكر 
وعلم ألبناء األمة جمعاء وذلك من خالل التعريف باإلسالم الحقيقي وإبراز صورته الحقيقية 
, وستقوم الجامعة بوضع إستراتيجية جديدة للتعريف بالجامعة في العالم العربي واإلسالمي 

الستقطاب طلبة من مختلف دول العالم للدراسة في جامعة آل البيت. 

إب��راز الخطاب اإلسالمي  الهاشميين ودوره��م في  الدكتور هليل إلى عطاء  وأش��ار 
العقالني الذي  يقدم اإلسالم بصورته الحقيقية لآلخرين وبيان وسطيته واعتداله, 

مر  على  األم��ة  سبيل  ف��ي  وتضحية  رس��ال��ة  أص��ح��اب  الهاشميين  ب��ان  مبينا 
العصور.

تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي 
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اأيام علمية

رئي�س الجامعة يفتتح اليوم العلمي الثالث لمعهد علوم الر�س والبيئة

بعنوان » م�شادر الطاقة في الردن والتحديات القت�شادية

إن��ش��اء معهٍد متخصص  م��ن خ��الل 
ليتولى  وال���ب���ي���ئ���ة  األرض  ل���ع���ل���وم 
المؤهلة من خالل  ال��ك��وادر  إع��داد 
والبكالوريوس  الماجستير  ب��رام��ج 
الموجودة في المعهد والقادرة على 
الطبيعية  ال��م��واد  بقطاع  النهوض 
والذي من المتوقع أن يشهد تطوراً 
باتجاه  القادمة  السنوات  في  كبيراً 
والخدمات  ال�����م�����وارد  اس���ت���غ���الل 
والمنتشرة  ال��م��ت��وف��رة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الوطن. م���س���اح���ة  ام����ت����داد  ع���ل���ى 

في  إن��ه  الشواقفة  الدكتور  وق��ال 
ه��ذا اإلط���ار ال ب��د م��ن الحديث عن 
الثاني  الله  عبد  الملك  جهود جاللة 
للتوجيه  ورع��اه  الله  حفظه  المعظم 
واتخاذ  إيجاد  الحكومة بضرورة  إلى 
تأمين  شأنها  م��ن  ال��ت��ي  اإلج�����راءات 
ارتفاع  م��ن  للموطنين  ف��وري��ة  حماية 
البدائل  إيجاد  األسعار واإلسراع في 
المواطنين  عن  للتخفيف  المختلفة 
ونحن  لهم,  الكريم  العيش  وتحقيق 
كمؤسسات علمية ال بد من المشاركة 
العلمية  البدائل  إي��ج��اد  محاولة  ف��ي 
الدقيق  العلمي  البحث  على  القائمة 
الحاجات  ت��ل��م��س  ف���ي  وال��م��ش��ارك��ة 
إي��ج��اد الحلول  األس��اس��ي��ة وم��ح��اول��ة 
ألصحاب  وتقديمها  ل��ه��ا  المناسبة 
واضح,  علمي  منهج  ض��م��ن  ال��ق��رار 
لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وب���ي���ن ال���دك���ت���ور ال���ش���واق���ف���ة أن 
البدايات  وم��ن��ذ  ت��دخ��ر  ل��م  الجامعة 
جهداً في تحقيق هذا الهدف السامي. 
على  للجامعة  المتميز  للموقع  فكان 
دافعاً  األردن����ي����ة  ال���ب���ادي���ة  م���ش���ارف 
تأسيسها  وم��ن��ذ  ال��ج��ام��ع��ة  إلدارات 

ل��اله��ت��م��ام ب��ال��ب��ادي��ة ل��م��ا ت��ح��وي��ه من 
موارد طبيعية والتي من بينها المياه 
فأنشئت وحدة البحوث لموارد المياه 
والبيئة وتم تزويدها بأحدث المعدات 
أداء  من  لتمكن  التحليلية  واألج��ه��زة 
المياه  م��وارد  استكشاف  في  دوره��ا 
التلوث  م��ن  البيئة  على  والمحافظة 
الخطوات  مؤخراً  الجامعة  واتخذت 
إلى  الوحدة  هذه  لتحويل  الضرورية 
المياه  ب��ح��وث  ف��ي  متخصص  م��رك��ز 
وتوّجت  الجافة.  واألراض���ي  والبيئة 
الجانب  ب��ه��ذا  اه��ت��م��ام��ه��ا  ال��ج��ام��ع��ة 

اليوم  فعاليات  ني�سان  من  الع�سرين  في  �سواقفة  نبيل  الدكتور  ال�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  افتتح 

القت�سادية«. والتحديات  الردن  في  الطاقة  م�سادر   « بعنوان  والبيئة  الر�س  علوم  لمعهد  الثالث  العلمي 



ميالدية12  2008 ح��زي��ران  هجرية،   1429 االخ��ر  جمادى   -  53 العدد   -  14 املجلد 

فالصخر الزيتي مثال يعد إحدى 
المصادر الواعدة لحل مشكلة الطاقة 
اليورانيوم  وخ���ام���ات  األردن,  ف���ي 
والطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية 
كلها خ��ي��ارات واعده  ال��ري��اح  وط��اق��ة 
لحل مشكلة الطاقة في األردن. وهذا 
والمؤسسات  الجامعات  يضع  ب��دوره 
مسؤوليات  أمام  والبحثية  األكاديمية 
البحوث  توجيه  ف��ي  تتمثل  عظيمة 
القطاع  هذا  إلى  والتطبيقية  العلمية 
وإعداد الكوادر  المؤهلة والقادرة على 
مواجهة التحديات المستقبلية وحلها.

وس��ت��ع��م��ل ال��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى دعم 
ال��م��ب��ذول��ة حالياً  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ج��ه��ود 
لتوفير مصادر الطاقة في األردن من 
خالل التوجه إلنشاء مركز متخصص 
والمعدات  ب��ال��ك��وارد  ورف���ده  للطاقة 
ب���أج���راء  رس���ال���ت���ه  ألداء  ال����الزم����ة 
في  التطبيقية  والبحوث  ال��دراس��ات 
مجاالت الطاقة المختلفة والتي على 
الصخر   , الشمسية  الطاقة  رأس��ه��ا 
الزيتي واستغالل خامات اليورانيوم.

وت���ح���دث ال��م��ح��ل��ق ال��ت��ج��اري في 

هانز  ال�سيد  �سعادة  الألمانية  ال�سفارة 

الطاقة  اس��ت��غ��الل  ع���ن  ك��ري�����س��ت��ي��ان 

والشمس  ال��ري��اح  طاقة  مثل  البديلة 
النفط  طاقة  بدل  العضوية  والطاقة 
الحياة  مناحي  كافة  في  واستغاللها 

اأيام علمية

والتجارية  وال��ص��ن��اع��ي��ة  ال��م��ن��زل��ي��ة 
وذل���ك م��ن خ���الل ت��ج��ه��ي��زات حديثة 
هذه  خ��الل  فمن  معقولة  تكلفة  ذات 
العملية يتم المحافظة على بيئة نقية 
االقتصادي  العبء  وتخفيف  نظيفة 
ع�����ن األش������خ������اص وال����ح����ك����وم����ات, 
األلمانية  ال���ت���ج���رب���ة  م��س��ت��ع��رض��ا 
ومحاولة تطبيقها في األردن بسهولة 
من  المشجعة  األردن  لظروف  ويسر 
وم��خ��ل��ف��ات عضوية. وش��م��س  ري����اح 

الر����س  ع��ل��وم  معهد  عميد  وق���ال 

إن  حراح�سة  عدنان  الدكتور  والبيئة 

االرتفاع العالمي والمتصاعد ألسعار 
النفط يضع الجميع في االردن باحثين 
ومراكز  االكاديمية  المؤسسات  ف��ي 
القرار  واص���ح���اب  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
وعظيمة  ت��اري��خ��ي��ة  م��س��ؤول��ي��ة  ام����ام 
تتمثل في  ال��ي��وم وغ��دا  ال��وط��ن  تجاه 
البحث عن  الجهود في  وتكثيف  دفع 
افكار وحلول خالقة ذات طابع عملي 
تطبيقي وذلك الستكشاف واستغالل 
موارد الطاقة المتاحة والمتوفرة في 
يعتمد  ال���ذي  االغ��ل��ى  ال��وط��ن  االردن 
الطاقة  من  احتياجاته  سد  في  كليا 
الخارج. م��ن  المستورد  النفط  على 

م���ن اح���س���اس معهد  وان���ط���الق���ا 
الواقع  ه����ذا  ت���ج���اه  االرض  ع���ل���وم 
ومتميز  متقدم  وبحث  علمي  كمركز 

وكنافذة من نوافذ الجامعة التي تطل 
المحلي  المجتمع  على  خاللها  م��ن 
وتساهم  وهمومه  اوج��اع��ه  تتحسس 
ذلك  ال��ى  استطاعت  م��ا  بمعالجتها 
اللجنة  رأي  استقر  ان  فكان  سبيال 
الثالث  ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ي��وم  ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة 
فعالياته  ت���ك���رس  ان  ف���ي  ل��ل��م��ع��ه��د 
ح���ول م��وض��وع ال��ط��اق��ة ف��ي االردن.

وت���ح���دث ف���ي ال��ج��ل�����س��ة الول����ى 
حجازين  م��اه��ر  ال��م��ه��ن��د���س  ال��دك��ت��ور 

حول  الطبيعية  الم�سادر  �سلطة  مدير 

البترول,  االردن:  الطاقة في  مصادر 
تحدث  الزيتي,  الصخر  اليورانيوم, 
فيها عن بدايات التنقيب عن النفط 
في االردن وكذلك عن حجم اكتشافات 
الصخر الزيتي وكيف له ان يحل محل 
باالضافة  م��ت��دن��ي��ة  وبتكلفة  ال��ن��ف��ط 
اليورانيوم  ط��اق��ة  اس��ت��خ��دام��ات  ال��ي 
كمصدر بديل ونظيف للطاقة وفعال.

المعايطة  ايمن  الدكتور  وتحدث   

جامعة  ف���ي  ال��ه��ن��د���س��ة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 

كحل  المتجددة  الطاقة  ح��ول  موؤتة 

مبينا  االردن,  ف��ي  ال��ط��اق��ة  لمشكلة 
ال��ش��م��س��ي��ة في  ال���ط���اق���ة  ت���وف���ر  ان 
االردن يعادل عشرات االف اضعاف 
الكهرباء. م���ن  االردن  اس���ت���ه���الك 

  وتحدث الدكتور �سليمان الم�ساعيد 

في  والع��م��ال  ال��م��ال  اإدارة  كلية  م��ن 

جامعة آل البيت حول أسعار الطاقة 
واثارها على االقتصاد االردني, مبينا 
اهم انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة 
من  الوطني  االقتصاد  على  العالمية 
حيث تأثيرها على الميزانية العامة.

وأُقيم ضمن اليوم العلمي معرض 
الطاقة المتجددة بالتعاون مع السفارة 
ملصقات  ع��ل��ى  اش��ت��م��ل  االل��م��ان��ي��ة 
البديلة. الطاقة  استخدام  ووس��ائ��ل 

وح���ض���ر ال����ي����وم ال��ع��ل��م��ي ن����واب 
الكليات  وع���م���داء  ال��ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س 
وال����م����ع����اه����د وج�����م�����ع غ���ف���ي���ر من 
المحلي. وال���م���ج���ت���م���ع  ال���ط���ل���ب���ة 
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رئي�س اجلامعة يفتتح فعــــاليـــــــــات اليوم العلــــــــــمي
ـــامـــيـــة ـــس الــــعــــمــــارة والــــفــــنــــون الإ�  ملــعــهــد 
»الـــــعـــــمـــــارة والــــتــــحــــديــــات« ــــوان   ــــن ــــع ب  

آل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س   افتتح 
نبيل  الدكتور  األس��ت��اذ  البيت 
لمعهد  العلمي  اليوم  شواقفة 
اإلسالمية  وال��ف��ن��ون  ال��ع��م��ارة 
بعنوان »العمارة والتحديات« .
وقال عميد المعهد الدكتور 
حقق  المعهد  إن  شعبان  رزق 
انجازات حميدة على مستوى 
ال����وط����ن وح����ق����ق ان����ج����ازات 
المجاالت  مختلف  في  كبيرة 
وخاصة في تصميم المشاريع 
بعض  ع����ل����ى  واإلش���������������راف 
المشاريع ومد جسور التعاون.
وعلى هامش اليوم العلمي 
أوائل  شواقفة  ال��دك��ت��ور  م  ك��رَّ
ال���م���ع���ه���د كما  ال���ط���ل���ب���ة ف����ي 
الطلبة  أعمال  معرض  افتتح 

التخرج  مشاريع  يمثل  ال��ذي 
والتصاميم الهندسية المختلفة 
وعمل المخططات المعمارية.
الشواقفة  ال��دك��ت��ور  وث��م��ن 
مثل  تنفيذ  في  الطلبة  جهود 
هذه األعمال داعيهم للمشاركة 
في تصميم وعمل المخططات 
ال����الزم����ة ل��ل��م��ش��اري��ع داخ���ل 
الطلبة  ي��ك��ون  وان  ال��ج��ام��ع��ة 
وإلعطائها  بالجامعة  شركاء 
الالئق  ال��ح��ض��اري  ال��م��ظ��ه��ر 
اقتراحاتهم  تقديم  خالل  من 
المختلفة. المشاريع  وع��م��ل 
االفتتاح  ح���ف���ل  وح���ض���ر 
الجامعة  رئ�����ي�����س  ن�����ائ�����ب 
المجالي  ج���ه���اد  ال���دك���ت���ور 
المفرق  م��ح��اف��ظ��ة  ون�������واب 

المهتمين. م��ن  غفير  وج��م��ع 
العلمي  ال��ي��وم  أن  وي��ذك��ر 
أشمل على تقديم أوراق عمل 
ال��دك��ت��ور مأمون  ق���دم  ح��ي��ث 
الورع من جامعة دمشق ورقد 
الثقافة,   , العمارة   « بعنوان 
النائب  وق������دم  ال���ع���ول���م���ة«, 
المهندس تيسير شديفات من 
مجلس النواب ورقة بعنوان » 
تنمية المفرق والمشاكل التي 
وقدم  ال��م��ه��ن��دس��ي��ن«  ت���واج���ه 
الدكتور احمد الزعبي مساعد 
محافظ المفرق ورقة بعنوان 
»التنمية المحلية وأثرها على 
وقدمت  ال��م��ح��ل��ي«  المجتمع 
الصبح  ن���ش���وة  ال��م��ه��ن��دس��ة 
م����دي����رة م���رك���ز ال����دراس����ات 
بعنوان  ورق�������ة  ال���ح���ض���ري���ة 
المناطق التنموية في األردن« 
المومني  مالك  الدكتور  وقدم 
في  البلديات  هندسة  م��دي��ر 
عمان ورقة بعنوان » البلديات 
وقدم  العمراني«  والتخطيط 
المومني  خ���ال���د  ال����دك����ت����ور 
والفنون  ال��ع��م��ارة  معهد  م��ن 
اإلس���الم���ي���ة ف���ي ج��ام��ع��ة آل 
البيت ورقة بعنوان »دور معهد 
اإلسالمية  وال��ف��ن��ون  ال��ع��م��ارة 
المفرق«. تنمية محافظة  في 

 

اأيام علمية
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إن  شواقفة:  الدكتور  وق��ال 
م��ن أول���ى أول��وي��ات جامعة آل 
وخدمة  العلمي  البحث  البيت 
أرادها  كما  لتكون  المجتمع, 
مؤسسها الملك الراحل الحسين 
بن طالل طيب الله ثراه جامعة 
تجمع بين علوم الدين والدنيا , 
في إطار المحافظة على الهوية 
واالنفتاح  باألصالة  والتمسك 
على كل تقدم واالستفادة من كل 
االنجازات في مجال التدريس 
نموذجا  ل���أم���ة  ت���ق���دم  وأن 
على  بالعطاء  يفيض  حضاريا 
وتوجيهاً. ت��رب��ي��ة  األم���ة  أب��ن��اء 

القضايا  ك��ان��ت  ول��م��ا  وق���ال 
التي تستحق البحث والدراسة 
ك��ث��ي��رة ج����اء اخ��ت��ي��ارك��م لهذا 
)األعراف  الحيوي  ال��م��وض��وع 
االستهالكية  االج���ت���م���اع���ي���ة 
وقانوني(  ش��رع��ي  منظور  م��ن 
ل���م���وض���وع ب��غ��اي��ة األه���م���ي���ة .

م��واض��ي��ع عديدة  ب��ي��ن  م���ن 
الجامعة  رس��ال��ة  م��ع  انسجاما 
في تسليط الضوء على القضايا 
المستجدة المتعلقة بالمجتمع, 
العالم في هذه  وإن ما يشهده 
اآلون��ة من موجهة غالء طالت 
ال��ح��اج��ات األس��اس��ي��ة , حتى 
أضحى الغالء واألسعار حديث 

افتتح رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتـــــــــــــــــــور نبيل �سواقفة فعاليات اليوم العلمي 

لكلية الدرا�سات الفقهية والقانونية بعنوان »الأعــــــــــــــــــراف الجتماعية ال�ستهاكية من منظور �سرعي وقانوني«

ال���ن���اس ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ن��ا دراس����ة 
ال���ظ���اه���رة وب���ي���ان اإلج������راءات 
وال��ت��داب��ي��ر ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي من 
شأنها الحد من أخطاره وآثاره 
على كافة الشرائح االجتماعية .

في  ال��دك��ت��ور شواقفة  وق���ال 
الحاجة  ف����إن  ال���ظ���روف  ه����ذه 
م���ن أي وقت  أك��ث��ر  ت��س��ت��دع��ي 
جهود  كافة  تتضافر  أن  مضى 
بكافة  ال����م����دن����ي  ال���م���ج���ت���م���ع 
مؤسساته مع القطاعين الخاص 
الناجحة  الحلول  لتقديم  والعام 
وترسيخ روح التكافل االجتماعي 
للمحتاجين  ال���ع���ون  ي���د  وم����د 

المناسبة للحد  وإيجاد اآلليات 
والبطالة  ال��ف��ق��ر  م��ش��اك��ل  م���ن 
والزراعة  ب��ال��ع��م��ل  وااله��ت��م��ام 
وتخطي ثقافة العيب , كل ذلك 
يسهم بصورة أو بأخرى لتجاوز 
من  ال��ت��خ��ف��ي��ف  أو  ال��م��ش��ك��ل��ة 
آثارها.  إن مثل هذه النشاطات 
الملك  جاللة  رؤي��ة  ضمن  يقع 
الحسين  ب��ن  ال��ث��ان��ي  ال��ل��ه  عبد 
تابعنا  وق����د  ال���ل���ه-  ح��ف��ظ��ه   –
جميعا كيف تدخل هو شخصيا 
وتحقيق  ال��م��واط��ن��ي��ن  ل��ح��م��اي��ة 
وأعطى  لهم,  الفضلى  الحياة 
توجيهاته الكريمة بإعداد خطة 
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افتتح رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتـــــــــــــــــــور نبيل �سواقفة فعاليات اليوم العلمي 

لكلية الدرا�سات الفقهية والقانونية بعنوان »الأعــــــــــــــــــراف الجتماعية ال�ستهاكية من منظور �سرعي وقانوني«

التحدي  هذا  لمواجهة  ط��وارئ 
وح��م��اي��ة ال��م��ج��ت��م��ع م���ن غالء 
العالم . التي يشهدها  األسعار 

وقال الدكتور محمد الزغول 
الفقهية  الدراسات  كلية  عميد 
ان  ش��ك  ثمة  ليس  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
ب��ل��دا ك��ب��ل��دن��ا ف��ي��ه ه���ذا العدد 
يكون  أن  بنبغي  الجامعات  من 
تجاوز  على  القدرة  أبنائه  عند 
المشكالت  وح���ل  ال��ص��ع��وب��ات 
ال��ت��ي ق��د يمر بها وإدراك����ا منا 
يومنا  ال��م��س��ؤول��ي��ة ج���اء  ل��ه��ذه 
ال��ع��ل��م��ي ب���ع���ن���وان » األع�����راف 
االج��ت��م��اع��ي��ة االس��ت��ه��الك��ي��ة من 

ولكي  وقانوني«  شرعي  منظور 
الموضوع  ه�����ذا  غ�����ور  ن��س��ب��ر 
ل��ه ع���ددا م��ن الباحثين  دع��ون��ا 
المختصين من المجتمع المحلي 
االختصاص  ذات  والمؤسسات 
ون��ه��دف م��ن ذل��ك إل��ى تسليط 
القواعد  مجموعة  على  الضوء 
وال���م���ب���ادئ ال��ت��ي ت��ك��ف��ل ضبط 
للفرد  االستهالكية  السلوكيات 
الدعوة  منها  والتي  والمجتمع 
إل��ى االع��ت��دال ون��ب��ذ اإلسراف 
العلمي  ال���ي���وم  ه��ام��ش  وع��ل��ى 
ال��دك��ت��ور ش��واق��ف��ة بتكريم  ق��ام 
طلبة البكالوريوس والماجستير 

االوائل في الكلية وتكريم الدكتور 
والطالبة  ف����رح  ق��اس��م  اح��م��د 
مسابقة  ف���ي  ش���ارك���وا  ال���ذي���ن 
نقابة  في  الصورية  المحاكمة 
المحامين والقضاة األمريكيين.

األول��ى تحدث  الجلسة  وفي 
ال��دك��ت��ور زي����اد ال��دغ��ام��ي��ن من 
ترشيد  ع��ن  البيت  آل  جامعة 
القرآن  ف��ي ض���وء  االس��ت��ه��الك 
الكريم, وتحدث الدكتور محمد 
عيسى الشريفين من جامعة آل 
االستهالك  ترشيد  عن  البيت 
وتحدث  ال���س���ن���ة,  ض�����وء  ف����ي 
سعادة النائب ضيف الله حمود 
والتقاليد  العادات  عن  القالب 
االستهالكية  االج���ت���م���اع���ي���ة 
وتحدث  ت��رش��ي��ده��ا,  ووس���ائ���ل 
رئيس  عبيدات  محمد  األستاذ 
عن  المستهلك  حماية  جمعية 
للمملكة  التنموية  السياسة  دور 
األسعار,  تحرير  على  وأث��ره��ا 
سمور  موفق  الدكتور  وت��ح��دث 
التشريعات  دور  عن  المحامي 
ال��ض��ري��ب��ي��ة ف��ي ت��وج��ي��ه سلوك 
الدكتور  وت��ح��دث  المستهلك, 
جامعة  م���ن  ال���دالل���ع���ة  س���ام���ر 
اإلره����اص����ات  ع���ن  ال��ب��ي��ت  آل 
المستهلك  لحماية  القانونية 
والتطبيق. ال���ن���ظ���ري���ة  ب���ي���ن 
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ق�����ال رئ���ي���س ج���ام���ع���ة آل 
شواقفة  نبيل  الدكتور  البيت 
النظر  ستعيد  ال��ج��ام��ع��ة  إن 
لكلية  ال���دراس���ي���ة  ب��ال��خ��ط��ط 
يتواءم  بما  واألع��م��ال  ال��م��ال 
الملك  منطقة  واس��ت��ح��داث 
الحسين التنموية في المفرق 
كما ستعمد إلى إيجاد أرضية 
من  الطلبة  لتمكين  م��الئ��م��ة 
المتعلقة  ال��م��ه��ارات  اكتساب 
واستخدام  االنجليزية  باللغة 

شبكة المعلوماتية .  
افتتاحه  خ���الل  وأض�����اف 
لكلية  العلمي  اليوم  فعاليات 
في  واألع���م���ال  ال���م���ال  إدارة 

الجامعة الذي جاء بعنوان
االقتصادية  )ال��ت��ح��دي��ات 
الملكية  والمبادرات  الراهنة 
السامية( أن الجانب التعليمي 
سيرافقه  الكلية   في  للطلبة 
ج���ان���ب���ا ع���م���ل���ي���ا م�����ن خ���الل 
المؤسسات  ببعض  االت��ص��ال 
إلفادتهم  والمصرفية  المالية 
م����ن جهة  ت���خ���رج���ه���م  ح������ال 
التي  ال���م���ؤس���س���ات  وإف�������ادة 
عملهم  ح��ال  بها  سيلتحقون 
مؤكدا   أخ��������رى,  ج���ه���ة  م����ن 
بقطاع  االهتمام  أهمية  على 
بالعلم  وتسليحهم  ال��ش��ب��اب 
أحدث  وإكسابهم  والمعرفة 
ال��م��ع��ل��وم��ات وال���خ���ب���رات في 
وتكنولوجيا  الحاسوب  مجال 

المعلومات واللغات . 
تنظيم  هيئة  رئيس  وألقى 
قطاع الكهرباء , وزير الطاقة 
هشام  ال����دك����ت����ور  ال����س����اب����ق 
ت��وق��ع فيها  ك��ل��م��ة  ال��خ��ط��ي��ب 
العاملة  تحويل القوة البشرية 
في الخارج ثالثة مليارات العام 
الحالي ما يساعد في ارتفاع 
االقتصادي  ال��ن��م��و  م��ع��دالت 
الموازنة  عجز  وسد  االردن��ي 
تمكن  األردن  ان  ال��ى  مشيرا 
التحديات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن 
عليها  والسيطرة  االقتصادية 
بأساليب علمية وعملية مدلال 
ب��ارت��ف��اع معدالت  ع��ل��ى ذل���ك 
بين  م��ا  ت��ص��ل  بنسبة  ال��ن��م��و 
6-7% سنويا واصفا معدالت 
ال��ن��م��و ه����ذه ب��ال��ن��اج��ح��ة وان 
الشعب االردن��ي يسير باتجاه 

الرفاهية .
وان  النمو  نسبة  ان  وق��ال 
يرافقها  ان��ه  إال  كبيرة  كانت 
ارت���ف���اع ف��ي األس���ع���ار بسبب 
ال���ظ���روف ال��ع��ال��م��ي��ة وازدي����اد 
ال��م��واد األولية  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى 
إنتاجها  ب��م��ح��دودي��ة  م��ق��ارن��ة 
هذه  ال��ح��ال��ة  ان  ال��ى  مشيرا 
االستثمار  إل��ى  ب���األردن  أدت 
ليكون  ال���ب���ش���ري  ب��ال��ج��ان��ب 
النمو  في  األساسي  المرتكز 
االقتصادي داعيا المؤسسات 
التعليمية الى االهتمام بنوعية 

وجود التعليم العالي . 

الفرد  ح���ص���ة  إن  وق������ال 
اإلجمالي  الناتج  من  االردن��ي 
دوالر  آالف   )3( إل���ى  ي��ص��ل 

لكلية  العلــــــــــمي  اليوم  فعــــاليـــــــــات  يفتتح  اجلامعة  رئي�س 

بعنوان جــاء  الــذي  اجلـــــــــــــامعـــــــــــة  يف  والأعــمــال  املــال  اإدارة 

ال�سامية«  امللكية  واملبادرات  الراهنــــــــــــــــــة  القت�سادية  التحديات   «
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لكلية  العلــــــــــمي  اليوم  فعــــاليـــــــــات  يفتتح  اجلامعة  رئي�س 

بعنوان جــاء  الــذي  اجلـــــــــــــامعـــــــــــة  يف  والأعــمــال  املــال  اإدارة 

ال�سامية«  امللكية  واملبادرات  الراهنــــــــــــــــــة  القت�سادية  التحديات   «

من  حصته  تبلغ  فيما  سنويا 
الدخل العام القابل للتوزيع )4( 
آالف دوالر مشيرا الى ان ما 
يقارب من )25( % من الدخل 
العام للدولة األردنية يجئ اثر 
في  العاملة  القوى  تحويالت 
الخارج معتبرا إياها من أعلى 

النسب العالمية . 
وت����ط����رق  ال��خ��ط��ي��ب الى 
بعض اإلشكاليات التي تواجه 
والمتمثلة  االردن��ي  االقتصاد 
الطاقة  و  ال����م����ي����اه  ب���ش���ح 
ومحدودية اإلنتاجية في بعض 
ب���اإلض���اف���ة إلى  ال��ق��ط��اع��ات 
التحديات المالية الناشئة عن 
زيادة نفقات الحكومة مقارنة 
التوسع  بسبب  مداخيلها  مع 
المثلى  الخدمات  تقديم  في 

للمجتمعات المحلية .

وق��ال ال��دك��ت��ور ع��دن��ان أبو 
المال  ك��ل��ي��ة  ال��ه��ي��ج��اء ع��م��ي��د 
واالع��م��ال ب��أن ال��ي��وم العلمي 
احدهما  م����ح����وري����ن  ع���ل���ى 
يتضمن التحديات االقتصادية 
الراهنة التي تواجه االقتصاد 
ال��وط��ن��ي ف��ي��م��ا اآلخ����ر يركز 
الملكية  ال����م����ب����ادرات  ع��ل��ى 
لمواجهة  ال��ه��ادف��ة  ال��س��ام��ي��ة 
لما جاء  التحديات وفقا  تلك 
إدارة  كلية  لعميد  كلمة  ف��ي 
الجامعة  في  واألعمال  المال 
الهيجاء  أب��و  ع��دن��ان  الدكتور 
األردن  أن  أض�����اف  وال������ذي 
تجاوز الصعوبات االقتصادية 
ال���ت���ي واج���ه���ت���ه ب���داي���ة عقد 
أمله  ع��ن  معربا  التسعينيات 
االردني  االقتصاد  يشهد  بان 
المستوى  من  ترفع  نجاحات 

المعيشي للمواطن . 
الهيجاء  أب���و  د.  وت��ط��رق   
الملكية  ال����م����ب����ادرات  ال�����ى 

االقتصادية  ال��م��ج��االت  ف��ي 
إيجاد  ال����ى  ه���دف���ت  وال���ت���ي 
استراتيجيات قصيرة وطويلة 
أنها حققت  إل��ى  األج��ل الفتا 
تزايدا في معدالت االستثمار 
رؤوس  تدفقات  وفي  المحلي 
إلى  األموال األجنبية ما أدى 
للدخل  مرتفعة  نمو  معدالت 

القومي .
ون���اق���ش ال���م���ش���ارك���ون في 
عمل  أوراق  ال��ع��ل��م��ي  ال���ي���وم 
تعلقت باقتصاديات الطاقة في 
هشام  الدكتور  قدمها  األردن 
المساعدات  ودور  الخطيب, 
معدالت  تعزيز  ف��ي  األوروب��ي��ة 
ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي االردن����ي 
المفوضية  م���ن���دوب  ق��دم��ه��ا 
باترك  األردن  ف��ي  األوروب���ي���ة 
التشريعية  والتطورات   , كالي 
والتنظيمية ودورها في تحقيق 
االس���ت���ق���رار ف���ي س����وق راس 
المال في األردن قدمها مازن 
نجيب من هيئة األوراق المالية 
, والمبادرات الملكية السامية 
االقتصادية  التنمية  إلح���داث 
ق����دم����ه����ا م�����دي�����ر ال������دائ������رة 
الرأي  جريدة  في  االقتصادية 
الزميل عصام قضماني , ودور 
ال��ب��ن��وك األردن���ي���ة ف��ي تمويل 
 “ السامية  الملكية  ال��م��ب��ادرة 
سكن كريم لعيش كريم “ قدمها 
البنوك  جمعية  رئيس  الدكتور 
قندح   عدلي  الدكتور  األردنية 
, والمبادرات الملكية السامية 
في  المسلحة  ال���ق���وات  ودور 
ممدوح  المقدم  قدمه  التنمية 

العامري من القيادة العامة .
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البيت  اآل  جامعة  رئي�س  افتتح 

اليوم  �سواقفة  نبيل  ال��دك��ت��ور 

الآداب  لكلية  ال��ث��ال��ث  العلمي 

نظمته  والذي  الإن�سانية  والعلوم 

 . ال��ج��ام��ع��ة  ف���ي  الآداب  ك��ل��ي��ة 

اآلداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  وق������ال 
فواز  الدكتور  اإلنسانية  والعلوم 
الكلية  إن  ال���زب���ون  ال��ح��ق  ع��ب��د 
ال��ح��ال��ي خطتها  ال���ع���ام  أن���ج���زت 
الفصل  تطبيقها  وب��دأ  الدراسية 
األول مشيرا إلى أن هذه الخطة 
في  اآلداب  كليات  خطط  تنافس 
تراعى  كونها  األخ��رى  الجامعات 
إلى  إض��اف��ة  ال��دق��ي��ق  التخصص 
الجامعة  رسالة  على  محافظتها 
باهتمامها في المواد اإلسالمية .
ستتواصل  الكلية  أن  وأض��اف 
خالل  م��ن  المحلي  المجتمع  م��ع 
م���دي���ري���ات  م�����ع  ورش  إق�����ام�����ة 
لتدارس  المحافظة  ف��ي  التربية 
المخرجات والمدخالت المتبادلة 
بين الجامعة والمدرسة والكلية . 
وت�������ط�������رق ال���������زب���������ون  إل�����ى 
النشاطات العلمية التي ستنفذها 
ال������ى خلق  وال����ه����ادف����ة  ال���ك���ل���ي���ة 

على  ي��ق��وم  تعليمي  علمي  م��ن��اخ 
. اآلخ���ر  وتقبل  ال��ن��اق��د  التفكير 
 وألقت الطالبة أفنان االسطل 
الطلبة  أن  ف��ي��ه��ا  أك�����دت  ك��ل��م��ة 
لالرتقاء  ع��ل��م��ه��م  س��ي��س��خ��رون 
المجتمع  وخ�����دم�����ة  ب����ال����وط����ن 
الهيئات  ج��ه��ود  مثمنة  ال��م��ح��ل��ي 
ال��ت��دري��س��ي��ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة مما 
تفكير  ف��ي  الكبير  األث���ر  ل��ه  ك��ان 
ال��ط��ل��ب��ة ال��ع��ق��الن��ي وال��م��ن��ط��ق��ي .
وقام الدكتور الشواقفة  بتكريم 
تقديراً  ال��ق��رال��ه  زي���د  ال��دك��ت��ور 
لجهوده الطيبة في خدمة الجامعة 

اللغة  قسم  رئاسته  أثناء  والكلية 
المنصرمين  العامين  في  العربية 
الكلية  درع  بتسليم  أيضاً  وق��ام   ,
ل��ش��خ��ص��ي��ة ال����ع����ام األك���ادي���م���ي 
وتوزيع  الخطيب  محمد  الدكتور 
الكلية. طلبة  أوائل  على  الجوائز 
على  العلمي  ال��ي��وم  واش��ت��م��ل   
ع���رض ف��ي��ل��م ع��ن س��ك��ة الحديد 
ألقسام  وم���ح���اض���رات  األردن���ي���ة 
واللغات  وال��ت��اري��خ  العربية  اللغة 
كما  االنجليزية  واللغة  الحديثة 
اش��ت��م��ل ع��ل��ى رح��ل��ة ط��الب��ي��ة الى 
محطة سكة الحديد في المفرق .

رئي�س اجلامعة يفتتح اليوم العلمي الثالث لكلية الآداب والعلوم الإن�سانية
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أك�����د رئ���ي���س ج���ام���ع���ة آل 
نبيل  الدكتور  األس��ت��اذ  البيت 
تعميم  على  الحرص  شواقفة 
والتي تحققت في  اإلبداعات 
ب��ع��ض ك��ل��ي��ات ال��ج��ام��ع��ة على 
في  منها  لالستفادة  الجميع 

تطوير مسيرة التعليم العالي
رعايته  خ�����الل  وأض�������اف 
السنوي  العلمي  اليوم  افتتاح 
في  العلوم  كلية  نظمته  ال��ذي 
ال��ج��ام��ع��ة ب����ان ال��ج��ام��ع��ة لن 
الدعم  ت��ق��دي��م  ع���ن  ت��ت��وان��ى 
المالي لأبحاث العلمية داخل 
المتعلقة  وخصوصا  الجامعة 
المجتمع  واق�������ع  ب�����دراس�����ة 
بالفائدة  ت��ع��ود  ب��م��ا  المحلي 

على الجميع 
الشواقفة  الدكتور  واش���ار 
النظر  إع���ادة  ان��ه سيتم  ال��ى 
الدراسية  ال��خ��ط��ط  ب���واق���ع 
الجامعة  في  الكليات  لجميع 

الدكتور ال�سواقفة : اجلامعة لن تتوانى عن تقدمي الدعم املايل لابحاث العلمية

متطلبات  م���ع  ي��ت��واك��ب  ب��م��ا 
عن  فضاًل  المقبلة  المرحلة 
وتدريب  تأهيل  على  التركيز 
بشكل  ال���ب���ش���ري���ة  ال�����ك�����وادر 
على  ب��دوره��م  القيام  يضمن 
توفير  ان  اكمل وجه موضحا 
ملحة  ض��رورة  التحتية  البنى 
ال��م��راف��ق داخل  ت��أم��ي��ن  ف���ي 
إعداد  الس��ت��ي��ع��اب  ال��ج��ام��ع��ة 
الطلبة وزيادة التدريب الالزم 

لهم.
ان  شواقفة  الدكتور  وبين 
ابتعاث  م��ن  االول���ى  المرحلة 
للخارج  ال��م��اج��س��ت��ي��ر  ط��ل��ب��ة 
ستحقق أهدافاً كبيرة وهناك 
ق���وائ���م أخ����رى الح��ق��ا سيتم 
الالزمة  ال���ت���داب���ي���ر  إت����خ����اذ 
كوادر  توفير  لغايات  إلبتعاثها 
ت��دري��س��ي��ة ق������ادرة ع��ل��ى سد  
وخصوصا  المطلوبة  الحاجة 
التخصصات  ب����ع����ض  ف�����ي 

ال��ت��ي س��ي��ت��م ان��ش��ائ��ه��ا الحقا 
موضحا ان الطلبة االوائل من 
سيكون  البكالوريوس  درج���ة 
االبتعاث  ف��ي  ال��ف��رص��ة  ل��ه��م 
خدمة  ف��ي  ايضا  لالستمرار 

جامعتهم
واكد الدكتور شواقفة بانه 
رياضية  ص��ال��ة  إن��ش��اء  سيتم 
مغلقة وتوسعة المكتبة الحالية 
العلمي  البحث  على  والتركيز 
يلزم  ما  تقديم كل  من خ��الل 
المشاريع  النجاح  الدعم  من 
البحثية التي يقوم بها الطلبة 
موضحا  التدريسية  والكوادر 
ان الكرة االن في ملعب الطلبة 
التدريسية لالستفادة  والهيئة 
المقدم  والدعم  الحوافز  من 

بشأن االبحاث العلمية
ع��م��ي��د	ك��ل��ي��ة	ال���ع���ل���وم	في	
احسان	 ال���دك���ت���ور	 ال��ج��ام��ع��ة	
محاسنة استعرض من جانبه 

اأيام علمية

خال افتتاحة اليوم العلمي لكلية العلوم
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التي  العلمية  االن��ج��ازات  اهم 
حققها اعضاء هيئة التدريس 
على  واالب��داع��ات  الكلية  ف��ي 
م��س��ت��وى ال��ع��ال��م االم���ر الذي 
اع��ط��ى اش����ارة واض��ح��ة نحو 
الجهود المبذولة من الجامعة 
ليواصلوا  ال��م��ب��دع��ي��ن  ل��دع��م 

مشوار العطاء
محاسنة  ال��دك��ت��ور  واش����ار 
النظر  اع������ادة  ت���م  ان����ه  ال����ى 
للكلية  ال��دراس��ي��ة  ب��ال��خ��ط��ط 
متطلبات  م���ع  ي��ت��ن��اس��ب  ب��م��ا 
التركيز  خ��الل  م��ن  المرحلة 
للطلبة  العملي  الجانب  على 
النجاحات  بقية  ان  موضحا 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة في 
المجالت  ف��ي  االب��ح��اث  نشر 
العالمية والمحلية عالية جدا 
مقارنة مع الجامعات االخرى 
بما يتوجب استمرارية الدعم 
اإلبداعات  ل��ه��ذه  ال��م��ط��ل��وب 
المزيد  تحقيق  م��ن  لتتمكن 

محاسنة  ال���دك���ت���ور  وب���ي���ن 
االنتهاء  ب��ص��دد  ال��ك��ل��ي��ة  ان 
ان��ج��از م��ش��روع جماعي  م��ن 
وري��ادي يتضمن اع��ادة رصد 
العربية  ال��وراث��ي��ة  ال��خ��ري��ط��ة 
وال��ت��ي س��ي��ت��م االع����الن عنها 
انجازا  يعتبر  وال����ذي  ق��ري��ب��ا 
مستوى  ع��ل��ى  عالميا  علميا 
البيت آل  لجامعة  المنطقة 
العلمي  ال��ي��وم  نهاية  وف��ي   

الشواقفة  ال����دك����ت����ور  ق������ام 
للطلبة  ال����ه����داي����ا  ب��ت��س��ل��ي��م 
معارض  وافتتح  المتفوقين, 
للكلية  التابعة  العلمية  األي��ام 
والمختبرات ومشاريع الطلبة 
في البكالوريوس والماجستير 
النقلة  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  اط���ل���ع 
النوعية التي شهدتها الجامعة 
الماضية. ال��س��ن��وات  ط��ي��ل��ة 

اليوم  ف��ع��ال��ي��ات  وش��م��ل��ت 
على محاضرة للدكتور حسين 
الفيزياء  ق��س��م  م��ن  ال��ع��م��ري 
ح�����ول ال����ك����ون ف����ي ال����ق����رآن 
للدكتور  واخ�������رى  ال���ك���ري���م 
الرقابة  ح��ول  الجقة  ف���اروق 
الصناعات  ف����ي  ال���ن���وع���ي���ة 
أخرى  ومحاضرات  الدوائية 
الحياتية  العلوم  أقسام  ح��ول 
وال����ري����اض����ي����ات وغ���ي���ره���ا.

اأيام علمية

العربية الوراثية  ر�سد اخلريطة  اإعادة  يت�سمن  ريادي  م�سروع  اإجناز  املحا�سنة:  د. 
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اأيام علمية

البيت  آل  جامعة  رئيس  أكد 
ال���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل ش���واق���ف���ة ان 
بقيادة  ي���زال  وم���ا  ق���دم  االردن 
الثاني  عبدالله  الملك  ج��الل��ة 
الفلسطيني  ل��ل��ش��ع��ب  ال���دع���م 
ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف االص���ع���دة مما 
ي��ع��ط��ي إش������ارة واض���ح���ة نحو 
اه���ت���م���ام ال���ش���ع���ب وال���ق���ي���ادة 
الفلسطينية. بالقضية  االردنية 
واض��اف خ��الل رعايته ندوة 
في  الحكمة  بيت  معهد  نظمها 
عاما  )س��ت��ون  بعنوان  الجامعة 
على النكبة( ان ما نشاهده من 
اإلنسانية  المساعدات  تقديم 
ال��م��س��ت��م��رة وب��ت��وج��ي��ه��ات من 
الفلسطيني  ل��ل��ش��ع��ب  ج��الل��ت��ه 
المتواصلة  المتابعة  على  دليل 
للتخفيف من معاناتهم اليومية, 
النشاطات  موضحا اهمية هذه 
لبيان حال القضية الفلسطينية.
الحكمة  ب��ي��ت  م��ع��ه��د  ع��م��ي��د 

برعاية رئي�س اجلامعة

معهد بيت احلكمة ينظم ندوة بعنوان ) �ستون عامًا على النكبة( 

ال�����دك�����ت�����ور ع����ل����ي ال����ش����رع����ة 
اس��ت��ع��رض م��ن ج��ان��ب��ه ضرورة 
االس��ت��م��رار ب��اق��ام��ة م��ث��ل هذه 
الندوات لشرح اوضاع القضايا 
القضية  رأسها  وعلى  الدولية 
يقدمه  وم������ا  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
الشعب  لينال  لدعمها  االردن 
المشروعة  حقوقه  الفلسطيني 
المستقلة  دول����ت����ه  وت���ح���ق���ي���ق 
الشريف. ال��ق��دس  وعاصمتها 
على  ال�����ن�����دوة  واش���ت���م���ل���ت 
الحوار  جلسات  م��ن  مجموعة 
محمد  الدكتور  النائب  ترأسها 
الشرعة وشارك فيها اإلعالمي 
الذي  المعايطة  سميح  األستاذ 
الوضع  ال����ى  خ��الل��ه��ا  ت���ط���رق 
ال��دول��ي ال���ذي تغير ج��ذري��اً لم 
فالشكل  سابقا  ك��ان  كما  يعد 
التعامل  ف��ي  ال��ن��ظ��ري  ال��دول��ي 
هو  الفلسطينية  القضية  م��ع 
حولت  التي  الدولية  الرباعية 

االمم المتحدة من مرجعية لكل 
ال��ى مرجعية جديدة  األط��راف 
المتحدة. الواليات  قيادة  تحت 
واش�����ار ال��م��ع��اي��ط��ة ال����ى أن 
الحقيقية  الفلسطينية  ال��دول��ة 
ليست ممكنة في ظل المعطيات 
الدولة  وم���ض���م���ون  ال���ح���ال���ي���ة 
مختلف في تعريفه بين الطرفين 
والفلسطيني  االس���رائ���ي���ل���ي 
واالهم ان معطيات الواقع على 
االحتالل  كيان  وطبيعة  االرض 
االسرائيلي  ال��ح��دي��ث  ت��ن��اق��ض 
ال����دول����ة  ع����ن  االم����ري����ك����ي  او 
للحياة. ال��ق��اب��ل��ة  الفلسطينية 
اما اإلعالمي جميل النمري 
الحركة  ان  جانبه  من  فاوضح 
تعاني من  الفلسطينية  الوطنية 
الخالفات والتمزق مما كان له 
التمثيل  وح��دة  لكن  سلبي  اث��ر 
قائمة  اس��ت��م��رت  الفلسطيني 
ولم يحدث نزاع على الشرعية 
حتى في اكثر االوق��ات تدهورا 
والخالف  ال��ت��ب��اع��د  ح��ي��ث  م��ن 
اوسلو  اعقبت  التي  الفترة  مثل 
الفلسطينية. السلطة  ون��ش��وء 
النمري  اإلع���الم���ي  وأش�����ار 
الى اهمية العودة الى انتخابات 
تشريعية ورئاسية شاملة النهاء 
وغزة,  ال��ل��ه  رام  بين  االن��ق��س��ام 
تخضع  أم����ن  ق����وة  وج�����ود  الن 
والحكومة  ال���رئ���اس���ة  ل���ق���رار 
الفلسطيني  فالقرار  الشرعية, 
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واحدة  قيادة  له  تكون  ان  يجب 
ذلك  وبعكس  واح��دة  ومرجعية 
حليف  سيكون  االن��ق��س��ام  ف��ان 
نكبة  ال����ح����اق  ف����ي  اس���رائ���ي���ل 
بالفلسطينيين. ونهائية  ثانية 
رئيس بلدية المفرق الكبرى 
قدم  العرقان  عبدالله  الدكتور 
الالجئين  ح����ول  ع��م��ل  ورق�����ة 
العودة  وح����ق  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن 
الى  خاللها  تطرق  والتعويض 
ال��الج��ئ��ي��ن ج���اءت  ق��ض��ي��ة  ان 
الصهيوني في  المشروع  نتيجة 
العنصري  ول��ل��ط��اب��ع  فلسطين 
ل��الس��ت��ي��ط��ان ال���ذي ي��ق��وم على 
االرض  اه�����ل  اج������الء  اس������اس 
االصليين واحالل المستوطنين 
بذلك  متبعة  م��ك��ان��ه��م  ال��ي��ه��ود 
وصدور  البريطاني  االن��ت��داب 
التقسيم  وق�����رار  ب��ل��ف��ور  وع����د 
 29 ف���ي  ال����ص����ادر   )18( رق����م 
الثاني 1947 واالرهاب  تشرين 
المادي  ب��ش��ق��ي��ه  االس��رائ��ي��ل��ي 
واالبعاد. وال���ط���رد  وال��ن��ف��س��ي 
مقداد  م���ح���م���د  ال����دك����ت����ور 
م���ن م��ع��ه��د ب��ي��ت ال��ح��ك��م��ة قال 
تجاه  ال����دول����ي   ال���م���وق���ف  ان 
مازال  الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة 
ض��ع��ي��ف��اً وه���و اس����وأ م��م��ا كان 
والسنوات  االي�����ام  م��ن��ذ  ع��ل��ي��ه 
مبيناً  فلسطين  االول��ىل��ن��ك��ب��ة 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  بان 
المجتمع  وع����ل����ى  م���ن���ت���ه���ك���ة 
ال��وق��وف ال��ى جانبهم. ال��دول��ي 
ترأسها  التي  الجلسة  وف��ي 
عبدالله  األس���ت���اذ  اإلع���الم���ي 
ال��ع��ت��وم ت��ح��دث ال��دك��ت��ور حسن 

في  االردن  دور  ح��ول  ال��ب��راري 
حرب 1948 اشار فيها إلى ان 
تعاني  كانت  العربية  المنطقة 
من انكشاف استراتيجي بسبب 
واختالل  العربية  االنقسامات 
تفوقت  ح��ي��ث  ال���ق���وى,  ت�����وازن 
اس��رائ��ي��ل ع��دة وع��ت��ادا ف��ي كل 
ال��م��راح��ل ول��م تكن  مرحلة م��ن 
مباشر  ان��ت��ك��اس  ب���ل  م��ف��اج��ئ��ة 
لموازين القوى السائدة انذاك.
الحافي   عامر  ال��دك��ت��ور  ام��ا 
الفقهية  ال���دراس���ات  كلية  م��ن 
والقانونية قدم ورقة عمل حول 
تهويد القدس ومستقبل القضية 
جانبه  من  فاوضح  الفلسطينية 
في  االسرائيلية  االستراتيجية 
عاصمة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال���ق���دس 
السرائيل  واب�����دي�����ة  م����وح����دة 
من  ب�����د  ال  ذل������ك  ول���ت���ح���ق���ي���ق 
الديمغراطية  التغييرات  اجراء 
التهجير  والجغرافية من خالل 
والتهويد,  واالستيطان  والعزل 
اض��اف��ة ال��ى اس��ت��خ��دام انطباع 
االسرائيلي  ال��وط��ن��ي  االج��م��اع 
ب��ه��دف تحقيق  ال���ق���دس  ح���ول 

توسيع  منها  سياسية  اه���داف 
ال��ق��دس ع��ل��ى ح��س��اب اراضي 
الضفة  لفصل  الغربية  الضفة 
الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية 
اوسع  مساحة  وتوفير  مستقلة 
الدول  على  والتأثير  للمناورة 
والعالم  واالس��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اسرائيل  دور  بابراز  المسيحي 
المقدسة. للمناطق  ك��راع��ي��ة 
هاني  ال����دك����ت����ور  وت����ط����رق 
اخ���وارش���ي���دة م���ن م��ع��ه��د بيت 
إيجاد  أه��م��ي��ة  إل����ى  ال��ح��ك��م��ة 
للخروج  عقالني  عربي  خطاب 
م���ن اث����ار ال��ن��ك��ب��ة, وي��ق��ع على 
تلك  تحمل  ف��ي  الجميع  ع��ات��ق 
المسؤولية حيث استطاع االردن 
ب��ج��ه��ود م��ث��م��رة لدعم  ال��ق��ي��ام 
مدى  على  الفلسطيني  الشعب 
العقود الماضية وما يزال لغاية 
المسيرة. تلك  يواصل  اللحظة 
الشواقفة  ال���دك���ت���ور  وق�����ام 
لشهداء  ص��ور  معرض  بافتتاح 
لنكبة  وص���ور  ال��ع��رب��ي  الجيش 

فلسطين.
وكرم العديد من األوائل في 

المعهد.

اأيام علمية
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رع����ى رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 

الأ����ش���ت���اذ  ال���ب���ي���ت  اآل 

�شواقفة  نبيل  الدكتور 

المفرق  محافظ  بح�شور 

ال��دك��ت��ور زي��د زري��ق��ات، 

اأقامته  ال��ذي  الحتفال 

ذكرى  بمنا�شبة  الجامعة 

ال�شتقالل ويوم الجي�س.

الذي  بداية االحتفال  وفي 
وبآي  الملكي  ب��ال��س��الم  ب���دء 
م���ن ال���ذك���ر ال��ح��ك��ي��م  ألقى 
قال  كلمة  الشواقفة  الدكتور 
اليوم  ه��ذا  في  يسرني  فيها: 
الطيب من أيام  وطننا الغالي 
ونحن نحتفل بمناسبة عزيزة 
مناسبة  جميعا  قلوبنا  على 
االنجازات  إح��دى  االستقالل 
األردن  حققها  التي  العظيمة 
الفذة  ال��ه��اش��م��ي��ة  ب��ق��ي��ادت��ه 
بهذه  احتفالنا  ف��ي  نستذكر 
ال��ج��ل��ي��ل��ة سجال  ال��م��ن��اس��ب��ة 
حافال ونهضة علمية وثقافية 
تحققت  ش��ام��ل��ة  واق��ت��ص��ادي��ة 
ونقلت األردن من دولة صغيرة 
دولة  إل��ى  المادية  بإمكاناتها 
وإرادة  أبنائها  بجهود  ق��وي��ة 
أن  األردن  واستطاع  قيادتها 
ي��ح��ق��ق ان���ج���ازات ع��ل��ى كافة 

الصعد وبشتى الميادين.
ال��ذك��رى العزيزة  ف��ي ه��ذه 
وإجالل  ف��خ��ر  ب��ك��ل  نستذكر 
الهاشمي  ال�������دور  وإك���������رام 
األمة  حرية  أج��ل  من  العربي 

من اأخبار الجامعة

كانت  ال������ذي  واس���ت���ق���الل���ه���ا 
انطالقة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��رج��م��ت��ه 
ال��ث��ورة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ب��رى في 
بقيادة  الماضي  القرن  مطلع 
المغفور له الشريف الحسين 
إيذانا  ك��ان��ت  وال��ت��ي  علي  ب��ن 
لمشروع  ج��دي��د  فجر  ب��ب��زوغ 
العربية  ل��أم��ة  تعيد  نهضة 
القيادي  دوره����ا  أخ���رى  م���رة 

والريادي.
حملها  التي  األمانة  وه��ذه 
الشريف الحسين بن علي قد 
من  ألنجاله  بعده  من  انتقلت 
بقيت  حيث  البيت,  آل  عترة 
واالستقالل  ال���وح���دة  ف��ك��رة 
راس���خ���ة ل��دي��ه��م, ف��ه��ي ارث 
األج���داد واآلب���اء ال��ذي نفخر 
ون��ف��اخ��ر ب���ه, ون��س��ت��ذك��ر بكل 
الملك  م����واق����ف  اإلج��������الل 
الله  عبد  الشهيد  ال��م��ؤس��س 
األول الذي بنى الدولة األردنية 

وتمكن من إخراج هذا الوطن 
من دائرة وعد بلفور والحصول 
بريطانيا  م��ن  اع��ت��راف  ع��ل��ى 
األردنية  ال���دول���ة  ب��اس��ت��ق��الل 
ف��ي ف��ت��رة ك��ان��ت األم���ة تعاني 
واجتمع  الضياع,  بعض  فيها 
األردني  التشريعي  المجلس 
من  والعشرين  الخامس  ف��ي 
أيار عام ألف وتسعمائة وست 
وأربعين, وقرر باإلجماع إعالن 
مستقلة  دولة  األردنية  البالد 
استقالال تاما وذات حكم ملكي 
البيعة  وإع���الن  نيابي  وراث���ي 
بالُملك لعبد الله بن الحسين 
على  دس��ت��وري��ا  ملكا  بوصفه 
وبلقب  األردن��ي��ة  الدولة  رأس 
حضرة صاحب الجاللة )ملك 
الهاشمية(  األردن��ي��ة  المملكة 
القانون  ت���ع���دي���ل  وإق����������رار 
األس��اس��ي األردن���ي على هذا 

األساس.

اجلامعة حتتفل بعيد الإ�ستقال ويوم اجلي�س

رئي�س اجلامعة: يف هذه الذكرى العزيزة ن�ستذكر بكل فخر واإجال 

واإكرام الدور الها�سمي العربي من اأجل حرية الأمة وا�ستقالها
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من اأخبار الجامعة

وبذلك بدأت أركان الدولة 
األردنية تتواجد تدريجيا وأخذ 
الوعي السياسي واالجتماعي 
األردني  للشعب  واالقتصادي 
باستمرار,  وي��ت��ع��اظ��م  يتعمق 
وك����ان ج��الل��ت��ه ح��ري��ص��ا على 
ت��رس��ي��خ ال��دي��م��ق��راط��ي��ة في 
األردن  ونقل  الرشيد  حكمه 
تكون  م��ا  أش��ب��ه  ن��وع��ي��ة  نقلة 
هذا  تمكن  حيث  بالمعجزة, 
البلد وبقيادة المغفور له بإذن 
الله الملك الحسين بن طالل 
الحديث  األردن  نهضة  باني 
شامخة  ذرى  إل���ى  ينتقل  أن 
السياسية  االن����ج����ازات  م���ن 
واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة 
وال���ع���س���ك���ري���ة وال���ت���ق���دم في 
وإقامة  الحياة,  مناحي  جميع 
التي  ال��خ��ارج��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
خارطة  على  األردن  وضعت 
إل���ى إرساء  ال��ع��ال��م, إض��اف��ة 

دولة القانون والمؤسسات.
المجال  ف��ي  ف��االس��ت��ق��الل 

ال��س��ي��اس��ي ه��و ح��ري��ة اتخاذ 
المصلحة  ووض������ع  ال����ق����رار 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة ف���وق كل 
القانون  وب��ن��اء دول���ة  اع��ت��ب��ار, 
واحترام حقوق اإلنسان, ذلك 
حرصت  ال�����ذي  االس���ت���ق���الل 
القيادة الهاشمية على تعزيزه 
محط  األردن  أص��ب��ح  بحيث 
إعجاب العالم. وكذلك إنشاء 
حيث  متطور,  عصري  جيش 
مدافعا  ال��ج��ي��ش  ه���ذا  وق���ف 
ع���ن األم����ة ال��ع��رب��ي��ة, ووصل 
القيادة  بفضل  الجيش  ه��ذا 
الهاشمية إلى جيش محترف 
لتولى مسؤوليات حفظ  أهله 
العالم  إن���ح���اء  ف���ي  ال���س���الم 
المختلفة منسجما مع رسالة 
السالم  إل��ى  الداعية  األردن 

والوسطية,  واالعتدال.
ال��وط��ن بشموخه  وه��ا ه��و 
ال��ح��ض��اري وق���د ت��ج��اوز بكل 
اقتدار كل التحديات وسيطر 
على كل األزمات والتي واكبت 

بداياته منذ االستقالل إلى أن 
متكامل  عصريا  وطنا  أصبح 
الشاب  الملك  بقيادة  البناء 
ابن الحسين  الثاني  الله  عبد 
الذي عزز االنجاز وسار على 
بطموح  مسلحا  أسالفه  نهج 
القيادة  وحنكة  ل��ه  ح���دود  ال 
وبشعب  المتقد,  وال��ح��م��اس 
وقيادته  والوطن  بالله  مؤمن 

الحكيمة.
فإنني  المناسبة  هذه  وفي 
التي  البيت  آل  جامعة  باسم 
تمثل ثمرة من ثمار االستقالل 
لمقام  ارف���ع  علميا  وم��ن��ج��زا 
ال��ب��الد وح��ام��ي عزتها  س��ي��د 
عبد  الملك  جاللة  ومجدها 
الله الثاني ابن الحسين القائد 
أسمى آيات الوالء واإلخالص 
أن  والوطن  جاللته  معاهدين 
نبقى دائما الرجال المنافحين 
وعزته,  األردن  ك���رام���ة  ع���ن 
داع��ي��ن ال��ل��ه جلت ق��درت��ه أن 
البيت  وآل  ج��الل��ت��ه  ي��ح��ف��ظ 

األطهار ذخرا لأمة.
طلبة  م����ن  ع�����دد  وأل����ق����ى 
وطنية,  ق��ص��ائ��د  ال��ج��ام��ع��ة 
أوبرا  الجامعة  فرقة  وقدمت 
من  البيت«  »آل  بعنوان  مغناه 
ك��ل��م��ات اع��ت��دال أب���و درويش 

والحان زيد المومني
 وقام الدكتور الشواقفة بتكريم 
المشاركين  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  ع����دد 

والمتميزين في الجامعة.

د. ال�سواقفة: ال�ستقال اإحدى الجنازات العظيمة 

التي حققها الأردن بقيادته الها�سمية الفذة
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اف��ت��ت��ح رئ��ي��س ج��ام��ع��ة آل 
نبيل  الدكتور  األس��ت��اذ  البيت 
الجاليات  م��ع��رض  ش��واق��ف��ة  
وخيمة  واإلس��الم��ي��ة  العربية 
الشعبي  وال��ف��ل��ك��ور  ال���ت���راث 
الطلبة  ن�����ادي  ن��ظ��م��ه  ال�����ذي 
عمادة  مع  بالتعاون  الوافدين 
بالجامعة  ال��ط��ل��ب��ة  ش������ؤون 
وبمشاركة طلبة من الكويت- 
اليمن- ماليزيا- جزر القمر- 
السودان- فلسطين- األردن.

ال��م��ع��رض على  واش��ت��م��ل 
العديد من الصناعات اليدوية 
والتحف  والخزفية  والتراثية 
والصناعات الخفيفة واألزياء 
الشعبية والكتب والمطبوعات 
والمطويات وصناعة الحلويات 
والمقتنيات  وال����م����أك����والت 

الوثائقية  واألف���الم  الشعبية 
السياحية وصناعة  والمناطق 
والعديد  ال��ف��خ��اري��ة  األوان�����ي 
م��ن األع��م��ال ال��ت��ي ت��دل على 
تميز هذه ال��دول في مختلف 

المجاالت.

وأكد  الدكتور الشواقفة خالل 
تجواله في األجنحة المختلفة 
للمعرض أهمية إقامة مثل هذه 
بالثقافات  للتعريف  المعارض 

للدول  المختلفة  والحضارات 
مفهوم  وت��ع��م��ي��ق  ال��م��ش��ارك��ة 
الحضاري  الثقافي  التواصل 
أن  الى  مشيرا  الشعوب,  بين 
هذا التناغم والمشاركة تخلق 
مختلف  بين  تفاعلية  معادلة 
أطياف الطلبة وتحقق رسالة 
الجامعة وعالميتها وتبرز أهم 
انجازات الشعوب التي ينتمي 
إليها الطلبة لتحقيق التواصل 
وتعميق الحوار وقيمة الشعور 
الحضارات  ل��ه��ذه  ب��االن��ت��م��اء 
المختلفة والتعرف على تراثها 

وانجازاتها.
ال��م��ع��رض عرض  وت��خ��ل��ل 
الفلسطيني  والفلكلور  للتراث 
وعرض للقتال باأليدي للطلبة 
استحسان  نالت  الماليزيين 

الحضور.

من اأخبار الجامعة

افتتاح معر�س اجلاليات العربية الإ�سامية باجلامعة
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اف������ت������ت������ح 
رئيس جامعة آل البيت األستاذ الدكتور 

نبيل شواقفة  معرض الصور الفوتوغرافية بعنوان »من 
االستقالل األول حتى االستقالل الثاني« بمناسبة ذكرى االستقالل  

الذي نظمه متحف سمرقند بالجامعة.
واشتمل المعرض على صور لمنطقة شرق األردن قبل تأسيس اإلمارة وصور 

البيوت القديمة والقبائل التي كانت تعيش بالمنطقة والعادات والتقاليد والمدن األثرية 
وصور الملك عبد الله األول مع الزعماء العرب واستقالل األردن ومراحل إنشاء الدولة 

واستقرارها والحياة البرلمانية وإعالن استقالل الدولة باإلضافة إلى جناح التراث الشعبي 
والحلي والخزف واألزياء الشعبية واألواني الفخارية والتراثية.

إقامة مثل  إلى أهمية  المعرض  أرج��اء  الشواقفة خالل تجواله في  الدكتور  وأش��ار   
وإجراء  الفعاليات   هذه  في  المحلي  المجتمع  إش��راك  وأهمية  الهادفة  المعارض  هذه 
الدراسات الميدانية وتوثيق المنطقة والتحوالت السريعة التي تجري فيها والمساهمة 

في االكتشافات األثرية وإعداد الدراسات العلمية عنها وإقامة المشاريع المشتركة 
لما يعود بالنفع على المنطقة.

رئيس  نائب  المجالي  جهاد  الدكتور  االفتتاح  حفل  وحضر 
الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد ومديري الدوائر 

اإلدارية.

نظمه متحف �شمرقند 

رئي�س اجلامعة : يفتتح معر�س ال�سور 

الفوتوغرافية مبنا�سبة عيد الإ�ستقال

من اأخبار الجامعة
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من اأخبار الجامعة

البيت  آل  جامعة  في  ج��رت 
الطلبة  م��ج��ل��س  ان���ت���خ���اب���ات 
الدكتور  األس��ت��اذ  وتابع  الثامن 
الجامعة,  رئيس  شواقفة  نبيل 
مجريات االقتراع والفرز, مؤكدا 
أهمية ان يمثل المجلس الطلبة 
ممثليهم  ان��ت��خ��اب  خ����الل  م���ن 
الديمقراطية  أج������واء  ض��م��ن 
ف���ي اإلدالء  وم��م��ارس��ة ح��ق��ه��م 
المجلس  ل��ي��ك��ون  ب��أص��وات��ه��م 
فاعال في خدمة الطلبة مشيراً 
إلى حرص الجامعة على حرية 
وال����رأي اآلخ���ر والعمل  ال����رأي 
الطلبة  ل��خ��دم��ة  واح���د  ك��ف��ري��ق 
ومسيرة الجامعة الخيرة داعياً 

نتائج النتخابات النهائية

جرت يف جامعة اآل البيت، انتخابات جمل�س الطلبة الثامن، يف 

اأجوا من الدميقراطية واحلرية ومب�ساركة وا�سعه بلغت %63.

الفاعلة  المشاركة  إل��ى  الطلبة 
الجامعة  ان  مبيناً  باالنتخابات 
نجاح  مستلزمات  كافة  وف��رت 
الختيار  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
الشابة  ال��ط��الب��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
زمالئهم  خدمة  في  للمساهمة 
صوتهم  وإي��ص��ال  الجامعة  ف��ي 

من خالل مجلس الطلبة .
الطلبة  ش��ؤون  عميد  وأعلن 
نتائج  الحجاج,  خليل  الدكتور 
االن��ت��خ��اب��ات وال��ت��ي ك��ان��ت على 

النحو اآلتي:
كلية الدرا�سات الفقهية والقانونية

الزغير م���ص���ط���ف���ى  راوي����������ه 
عالء الدين صوان طلب الشرفات 

عبيدات ع��ل��ي  م��ح��م��د  خ���ال���د 

الدرا�سات العليا

حمادنه ذي�����اب  ادي�����ب  م���ؤن���س 
الحراحشه علي  عقله  عاطف 
الخزاعله عليان  محمد  ع��الء 

معهد علوم الر�س والبيئة

محمد يحيى عبدالكريم المومني
معهد العماره

محمد عيسى علي حسن الحاج
معهد بيت الحكمه

الخوالدة ن��اي��ف  محمد  ن��اي��ف 
كلية الميره �سلمى بنت عبداهلل 

للتمري�س

الرفاعي ابراهيم  محمد  هاني 
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من اأخبار الجامعة

يوسف محمد عطية العظامات
ع�������ب�������دال�������ه�������ادي م����ح����م����ود 
ع�����ب�����دال�����ك�����ري�����م ال�������ف�������ردوس

كلية المير الح�سين بن عبداهلل 

لتكنولوجيا المعلومات

السردية ف���ه���اد  ع��ط��ا  م��ح��م��د 
الفرارجة معتز محمد عبدالله 
ام��ي��ن شطناوي م��ح��م��د  م��ع��اذ 
سامي عيد سالم الحسن)الزيود(

كلية ادارة المال والعمال

م�����ح�����م�����د خ�����ل�����ي�����ف ع������ي������اده 
ال������ع������ي������س������ى ال�����م�����ش�����اق�����ب�����ه
العجوري ع��ل��ي  خليل  مصعب 
ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن ع����ب����دال����ل����ه 
ال�����س�����وال�����م�����ه ال����م����س����اع����ي����د

خصاونه ع��ل��ي  ن���اج���ي  ع�����ادل 
محمد  ع����ب����دال����ل����ه  ط����������ارق 
ال������������ع������������ودة ب�������ن�������ي خ�����ال�����د
فواز محمد خير الزعبي الفقير

كلية الداب والعلوم الن�سانية

عنبر  م��ح��م��د  ه���ان���ي  م��ح��م��د 
البراسنة  احمد محمود  محمد 
النعيمي  ج��ه��اد  س��ل��ط��ان  غ��ي��ث 
الخوالدة  صالح  سليمان  بشار 
قنطار ج����ب����ر  ك�����ري�����م  ع����م����ر 
المساعيد ه��الل  ف��الح  م��ؤم��ن 

كلية العلوم التربوية

الحنيطي خلف  محمد  عاصم 
معاذ سليمان محمد الحراحشة

الصباح م���ف���ل���ح  ج���ب���ر  ع���ل���ي 

الشرعة م��ح��م��د  ع����واد  م��ؤي��د 

المساعيد سالمة  ف��ازع  سالم 

ارش��ي��د عسكر خميس ح��اب��س 

كلية العلوم

سيف الدين ابراهيم الحوامدة

عبد الرحمن تيسير احمد سوالمة

سائد رضا محمد المستريحي 

السايح  ابراهيم  ماهر  محمد 

ط����������������ارق م������ح������م������د ع����������ودة 

ال��������ب��������ن��������وة ال�����م�����س�����اع�����ي�����د 

الطلبة الوافدين

الضفيري  روم�������ي  وب���������دان  ن�������واف 
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آل  جامعة  مجلس  طلبة  أدى 
القانوني  ال��ق��س��م  ال��ث��ام��ن  ال��ب��ي��ت 
األستاذ  ال��ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  أم����ام 
والبالغ  ش��واق��ف��ة  نبيل  ال��دك��ت��ور 
يمثلون  أرب��ع��ي��ن ع��ض��واً  ع��دده��م 
مختلف كليات الجامعة ومعاهدها 

المختلفة.
وبارك الدكتور شواقفة للطلبة 
انتخابهم للمجلس الجديد, مؤكداً 
أهمية دور مجلس الطلبة في النظام 
التعليمي, وأهمية إشراك الطلبة 
الجامعة,  فعاليات  مختلف  ف��ي 
المسؤولية  تحمل  على  وتدريبهم 
قادة  باعتبارهم  ال��ق��رار  وات��خ��اذ 
يقوم  وأن  آماله,  وبناة  المستقبل 
المجلس بتحقيق مصلحة الطلبة 
من خالل التعاون المثمر المفيد 
والعمل كفريق واحد, األمر الذي 
والجامعة,  الطلبة  على  ينعكس 
الطالبية  االن��ت��خ��اب��ات  أن  مبيناً 
الديمقراطية  م��ن  ب��أج��واء  ج��رت 

والنزاهة دون تدخل فيها.
ودع����ا ال��دك��ت��ور ش��واق��ف��ة إلى 
ال��ش��ورى وتحقيق  ب��م��ب��دأ  ال��ع��م��ل 
قضايا  وتبني  العامة,  المصلحة 
وهموم الطلبة وطرحها من خالل 
ال��ع��ق��ل وال��م��ن��ط��ق وال���ح���وار دون 
متمنياً  آخ���ر,  دون  ل���رأي  تعصب 
لمجلس الطلبة النجاح والتوفيق, 
ب��وض��ع خ��ط��ة عمل  ي��ق��وم��وا  وأن 
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام ب��ال��ت��ع��اون مع 
عمادة شؤون الطلبة في الجامعة, 
وانتقاداتهم  أف���ك���اره���م  وط�����رح 
البناءة للنهوض بالمسيرة العلمية 
أعضاء  ي��ك��ون  وان  ب��ال��ج��ام��ع��ة, 
ال��م��ج��ل��س ق����دوة ل��زم��الئ��ه��م في 
العمل واإلنتاج والوالء والمحافظة 
مشيدا  وممتلكاتها  الجامعة  على 
بالوعي والتفكير الحضاري الذي 
والذي  الجامعة  طلبة  ب��ه  يتمتع 
الطالبية  االنتخابات  خالل  ظهر 
مؤخرا  ب��ال��ج��ام��ع��ة  ج����رت  ال���ت���ي 

مؤكدا بان الحوار البناء الهادف 
للحياة  ال��ص��ح��ي��ح  األس����اس  ه��و 
لتحمل  الطلبة  داعيا  الجامعية  
الجميع  ي��ك��ون  وان  المسؤولية 
أسرة واحدة بعيدا عن العصبية 
للنهوض  والجهوية,  والطائفية 

بالجامعة ومسيرتها العلمية.
الطلبة  مجلس  أعضاء  وقدم 
على  الجامعة  لرئيس  شكرهم 
توفير األجواء المالئمة لممارسة 
حقهم االنتخابي دون تدخل من 
احد وإعطائهم فرصة لممارسة 
ح��ق��ه��م االن��ت��خ��اب��ي ف���ي أج����واء 
وتشجيعهم  متميزة  ديمقراطية 
الهادف  ال���ب���ن���اء  ال����ح����وار  ع��ل��ى 
المفتوح  الباب  سياسية  وانتهاج 

معهم.
جهاد  الدكتور  اللقاء  وحضر 
الجامعة  رئيس  نائب  المجالي 
وال��دك��ت��ور خ��ل��ي��ل ح��ج��اج عميد 

شؤون الطلبة.

طلبة مجل�س جامعة اآل البيت  يوؤدون الق�سم القانوني 

من اأخبار الجامعة
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من اأخبار الجامعة

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  رع��ى 

ال��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل ���س��واق��ف��ة في 

التبرع  حملة  ني�سان  من  الثامن 

بالدم التي نظمتها كلية الأميرة 

للتمري�س  اهلل  عبد  بنت  �سلمى 

وعمادة �سوؤون الطلبة بالتعاون 

وم�ست�سفى  ال�����دم  ب��ن��ك  م���ع 

الن�سائية والأطفال في المفرق.

الشواقفة  الدكتور  واطلع 
التبرع  ع��م��ل��ي��ة  س��ي��ر  ع��ل��ى 
والفحوصات  واإلج�����راءات 
ال���م���خ���ب���ري���ة ال����ت����ي ج���رت 
العمل  ب���ه���ذا  ل��ل��م��ت��ب��رع��ي��ن 

الدكتور ال�سواقفة يرعى حملة التبرع بالدم في الجامعة

فائدة  م��ن  فيه  لما  الجليل 
والمساهمة  المتبرع   على 
في إنقاذ حياة إنسان بحاجة 

ماسة للدم.

الشواقفة   الدكتور  ودع��ا 
الى أهمية التوسع باألعمال 
والنشاطات ذات النفع العام 
ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
الجامعة والمجتمع والوطن.

الشواقفة  الدكتور  واطلع 
على مختبرات كلية األميرة 

سلمى بنت عبد الله للتمريض 
احدث  توفير  أهمية  مؤكدا 
لتدريب  والمعدات  األجهزة 
وإعدادهم  التمريض  طلبة 
اإلع��داد الجديد وذل��ك لما 
أهمية  من  التمريض  لمهنة 
لخدمة  م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا   ف���ي 
والمحتاجين  اإلن���س���ان���ي���ة 

اليها.
وب��ل��غ ع��دد وح���دات الدم 
 )67( بها  الطلبة  تبرع  التي 

وحدة .



31 ميالدية  2008 ح��زي��ران  هجرية،   1429 االخ��ر  جمادى   -  53 العدد   -  14 املجلد 

التي  الطلبة  ح����وارات  ضمن 
ي��ن��ظ��م��ه��ا ص���ن���دوق ال��م��ل��ك عبد 
واإلرش����اد  للتنمية  ال��ث��ان��ي  ال��ل��ه 
الوافدين  الطلبة  ودائ��رة  المهني 
ال���ت���ق���ى رئيس  ال���ج���ام���ع���ة   ف����ي 
شواقفة  نبيل  الدكتور  الجامعة 
طلبة الجامعة المتميزين وكذلك 
حدا. على  ك��ٍل  الوافدين  الطلبة 
وقال الدكتور شواقفة بان هذه 
اللقاءات تعتبر من اللقاءات المهمة 
مؤكدا حرص الجامعة على إعداد 
الشخصية المتعلمة القادرة على 
من خالل  البناء  والتقدم  الحوار 
ال��ق��ب��ول ب���ال���رأي وال�����رأي اآلخر 
والطائفية  ال��ج��ه��وي��ة  ع��ن  ب��ع��ي��دا 
التي لن يكون لها وجود بالجامعة.
إلى  شواقفة  الدكتور  وأش���ار 
أن الطلبة يمثلون النخبة الواعية 
والوالء  العمل  منهم  والمطلوب 
بالجامعة  أوق��ات��ه��م  واس��ت��غ��الل 
مبينا بان الجامعة ستقوم بإيفاد 
المتميزين  الطلبة  م��ن  ال��ع��دي��د 
والداخلية  العالمية  للجامعات 
إلكمال دراساتهم العليا للمساهمة 
وسيتم  بالجامعة  ال��ن��ه��وض  ف��ي 
التدريسية  الكفاءات  استقطاب 
الدراسية  ال��خ��ط��ط  وم���راج���ع���ة 
المرحلة  ومتطلبات  يتوافق  بما 
والنهضة المعلوماتية التي تحصل 

رئي�س الجامعة يلتقي بالطلبة المتميزين والطلبة الوافدين

وتطوير  تحديد  وسيتم  بالمنطقة 
التركيز  م��ع  العلمية  المختبرات 
على اإلبداع في كافة المجاالت.
بأنه  شواقفة  الدكتور  وأع��ل��ن 
سيتم إنشاء مركز اإلبداع والتميز 
وإق����ام����ة صالة  ال���ج���ام���ع���ة  ف����ي 
وتفعيل  الطلبة  لخدمة  رياضية 
بالجامعة,  الرياضية  النشاطات 
مبينا بان الجامعة ستولي عملية 
تخضير الجامعة وإقامة الحدائق 
الداخلية  بالمساحات  واالهتمام 
وتوسيع الرقعة الخضراء بالجامعة 
المنطقة  وطبيعة  يتناسب  ب��م��ا 
للطلبة. م��الئ��م��ة  ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ي��ر 
ل��ل��م��واص��الت بين  وب��ال��ن��س��ب��ة 
الجامعة  ب���ان  ش��واق��ف��ة  ال��دك��ت��ور 
قامت بتوفير العديد من الباصات 
بين  الطلبة  لنقل  الجامعة  داخ��ل 
كليات ومعاهد الجامعة المختلفة 

والتسهيل  ال��وق��ت  لتوفير  وذل���ك 
معاناتهم. وت���خ���ف���ي���ف  ع��ل��ي��ه��م 
ال��دك��ت��ور شواقفة  واس��ت��ع��رض 
خطط الجامعة المستقبلية داعيا 
تقديم  ف���ي  ل��ل��م��س��اه��م��ة  ال��ط��ل��ب��ة 
االقتراحات المناسبة في مختلف 
األوجه ليتم حلها واتخاذ اإلجراءات 
المناسبة حولها مبينا بان الجميع 
المسؤولية  ت��ح��م��ل  ف���ي  ش���رك���اء 
مبينا  الجامعة  على  والمحافظة 
ب��ان ال��ح��ورات ستكون دائ��م��ا مع 
الطلبة لما فيه مصلحة الجميع.
وق�����دم ال��ط��ل��ب��ة ال���ع���دي���د من 
التي  وال��م��الح��ظ��ات  المقترحات 
الجامعية  تهمهم خالل مسيرتهم 
الجامعة  ل���رئ���ي���س  م����ق����دري����ن 
ال���ح���وار م��ع��ه��م واالس���ت���م���اع إلى 
المواقع  م��خ��ت��ل��ف  ف���ي  آرائ����ه����م 
وت����ل����م����س ح����اج����ات����ه����م دائ�����م�����ا.

من اأخبار الجامعة
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البيت  آل  جامعة  رئ��ي��س  أك��د 
أهمية  ن��ب��ي��ل ش��واق��ف��ة  ال��دك��ت��ور 
ال��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واح�����د م���ن اجل 
النهوض برسالة الجامعة وتحقيق 
األهداف التي أنشأت من اجلها.

مديري  لقائه  خ��الل  وأض���اف 
بأننا  بالجامعة  اإلداري���ة  ال��دوائ��ر 
أقصى  ب��ب��ذل  جميعا  م��ط��ال��ب��ون 
ضمن  للعمل  الممكنة  ال��ط��اق��ات 
المعمول  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  األن��ظ��م��ة 
النهوض  بهدف  الجامعة  في  بها 
المؤسسي  ال���ع���م���ل  ب���م���س���ت���وى 
التعليمية  ال��م��س��ي��رة  ي��خ��دم  ب��م��ا 
والمجتمع المحلي وأبنائنا الطلبة 

مؤكدا على المؤسسية بالعمل.
الشواقفة  ال���دك���ت���ور  وأش������ار 
بالواجبات  االل��ت��زام  إل��ى ض��رورة 
للقيام  م���وظ���ف  ب��ك��ل  ال��م��ن��اط��ة 
لضمان  وإخ��الص  بأمانة  بمهامه 
تحقيق العدالة في الخدمة وذلك 
األدوار  وت��وزي��ع  تنظيم  خ��الل  من 

رئي�س الجامعة يلتقي مديري الدوائر الإدارية

المهمة  الوسائل  من  تعتبر  والتي 
مؤكدا  العمل,  مسيرة  إنجاح  في 
ب����ان ال��ج��ام��ع��ة ل���ن ت���ت���وان���ى عن 
لحفزه  المتميز  ال��م��وظ��ف  دع���م 
ال��ع��ط��اء لغايات  ن��ح��و م��زي��د م��ن 
استمرارية نجاحه تجاه تقديم كل 
لتطوير  خ��ب��رات  م��ن  يستطيع  م��ا 
سيتم  بأنه  موضحا  العمل,  آلية 
العاملين  م��ع  ال��ل��ق��اءات  م��واص��ل��ة 
المقترحات  ج��م��ي��ع  ل��م��ن��اق��ش��ة 

واآلراء والتي من شأنها أن تساهم 
لمختلف  النجاحات  تحقيق  ف��ي 
مجاالت العمل كٍل حسب موقعه, 
داعيا الجميع إلى تطوير وتأهيل 
االلتحاق  خ����الل  م���ن  أن��ف��س��ه��م 
تنظمها  التي  التدريبية  بالدورات 
الجامعة لرفع مستواهم وقدراتهم 

اإلدارية.
ن��ائ��ب رئيس  ال��ل��ق��اء  وح��ض��ر 

الجامعة الدكتور جهاد المجالي.

من اأخبار الجامعة

البيت  آل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  أك���د 
الدكتور نبيل شواقفة أهمية العمل 
بروح الفريق الواحد لتسير الجامعة 
رسالتها  ول��ح��م��ل  ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط��ى 

العظيمة لخدمة الوطن واألمة.

رئيس  ل���ق���ائ���ه  خ�����الل  وب���ي���ن 
وأعضاء نادي العاملين في التاسع 
ع��ش��ر م��ن أي���ار أه��م��ي��ة أن يكون 
أعضاء النادي نبراسا للعمل الجاد 
العاملين  زمالئهم  ه��م��وم  وح��م��ل 

واضحة  رؤى  الجامعة ضمن  في 
بين  وال��م��س��اواة  ال��ع��دل  لتحقيق 
الجدارة  مبادئ  وتحقيق  الجميع 
أهمية  مبينا  العمل,  في  والكفاءة 
لتوثيق  النادي بنشاطاته  أن يقوم 
واالجتماعية  الفكرية  العالقات 
بين  ودعمها  والفنية  والرياضية 

العاملين في الجامعة.
العاملين  ن��ادي  رئيس  وأع��رب 
عن شكره  عمر حراحشة  السيد 
لرئيس الجامعة على لقائه أعضاء 
ومشاكل  ه��م��وم  وت��ب��ن��ي��ه  ال���ن���ادي 
على  ال��دائ��م  وحرصه  الموظفين 
التعامل  ف��ي  وال��ش��ف��اف��ي��ة  ال��ع��دل 
حقوق  تحفظ  التي  القضايا  م��ع 

العاملين.

رئي�س الجامعة يلتقي اأع�ساء نادي العاملين
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من اأخبار الجامعة

اآل  ج��ام��ع��ة  اح��ت��ف��الت  �سمن 

البيت باعياد الوطن رعى رئي�س 

الجامعة الأ�ستاذ الدكتور نبيل 

من  ع�سر  ال�سابع  في  �سواقفة 

الكرامة  نهائيات بطولة  ني�سان 

ال�ساد�سة بخما�سيات كرة القدم 

لنادي العاملين بالجامعة والتي 

اأ�سفرت عن فوز فريق الحا�سوب 

�سوؤون  وعمادة  الأول  بالمركز 

الطلبة بالمركز الثاني والدائرة 

ال��م��ال��ي��ة ب��ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث.

على  شواقفة  الدكتور  وش��دد 
أهمية إقامة مثل هذه المباريات 
العاملين  ب���ي���ن  وال����ن����ش����اط����ات 
بالجامعة وذلك لتوطيد العالقات 
وتفعيل الحياة الرياضية بالجامعة 

الشريفة  ال��م��ن��اف��س��ة  وت��ش��ج��ي��ع 
ال��ري��اض��ي��ة وتشجيع  ال��ف��رق  ب��ي��ن 
والرياضية  اإلب��داع��ي��ة  ال��ط��اق��ات 

في الجامعة.
وق�������ال ن����ائ����ب رئ����ي����س ن����ادي 
حمد  بني  خالد  السيد  العاملين 
بان هذه البطولة أقيمت بمناسبة 
وعرفانا  لأردن  الوطنية  األعياد 
شرف  حملت  التي  للقيادة  ووالء 
وحدة  سبيل  ف��ي  وسعت  األم��ان��ة 
األمة والمحافظة عليها مبينا بان 

مثل  إق��ام��ة  على  يحرص  ال��ن��ادي 
فرق  بين  سنويا  ال��ب��ط��والت  ه��ذه 

الجامعة المختلفة.
التي شارك  البطولة  نهاية  وفي 
فيها ثماني فرق تمثل كليات ودوائر 
ال��ج��ام��ع��ة وح��ض��ره��ا ن����واب رئيس 
وجمع  الكليات  وع��م��داء  الجامعة 
غفير من العاملين والطلبة بالجامعة 
الكؤوس  ال��ش��واق��ف��ة  ال��دك��ت��ور  سلم 

والميداليات للفرق الفائزة.

رئي�س الجامعة يتوج الفائزين ببطولة الكرامة ال�ساد�سة 

بخما�سيات كرة القدم لنادي العاملين بالجامعة
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من اأخبار الجامعة

رعى رئيس جامعة آل البيت 
شواقفة  نبيل  الدكتور  األس��ت��اذ 
قسم  أقامه  الذي  التكريم  حفل 
العلوم  ك��ل��ي��ة  ف���ي  ال��ري��اض��ي��ات 
عالونة  احمد  الدكتور  لأستاذ 
البيت  آل  جامعة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
بمناسبة  األك��ادي��م��ي��ة  ل��ل��ش��ؤون 
ان���ت���ه���اء ع��م��ل��ه م���ش���ي���داً ب����دوره 
الجامعة  خ���دم���ة  ف���ي  ال��ف��اع��ل 
خبرة  م��ن  ب��ه  يتمتع  مما  وذل���ك 
على  انعكس  وإخ���الص  وأم��ان��ة 

سير العمل بالجامعة.
العلوم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  وأل���ق���ى 
إحسان  ال���دك���ت���ور  ب��ال��ج��ام��ع��ة 
محاسنة كلمة بين فيها بان هذا 
ال��ت��ك��ري��م ي��أت��ي ك��ع��رف��ان لجهود 

الدكتور ال�شواقفة يرعى تكريم الدكتور العالونة

ال��دك��ت��ور ال��ع��الون��ة خ��الل خدمته 
بجامعة آل البيت 

وشكر الدكتور العالونة رئيس 
ال��ج��ام��ع��ة وال��ح��ض��ور ع��ل��ى هذا 
ال��ح��ف��ل ال��ت��ك��ري��م��ي ال����ذي حظي 
وافتخاره  اعتزازه  إلى  مشيرا  به 

بالجامعة.

ي��ج��در اإلش������ارة إليه  وم��م��ا 
نائبا  عين  العالونة  الدكتور  أن 
من  األول  منذ  الجامعة  لرئيس 

تموز 2004م
وحضر حفل التكريم أعضاء 

هيئة التدريس بكلية العلوم.

مندوبا عن رئيس جامعة 
الدكتور  األس��ت��اذ  البيت  أل 
عميد  افتتح  ش��واق��ف��ة  نبيل 
الدكتور خليل  الطلبة  شؤون 
الجوالة  م��ع��س��ك��ر  ح���ج���اج 

افتتاح مع�سكر الجوالة بالجامعة

ويهدف  البيت  آل  جامعة  ف��ي 
العمل  ن��ش��ر  إل����ى  ال��م��ع��س��ك��ر 
الجماعي ونشر الوعي الثقافي 
باألعمال  والقيام  واالجتماعي 
وتشجيع  بالجامعة  التطوعية 

المشاركة الجماعية.
الدكتور خليل حجاج  وبين 
بان إقامة مثل هذه المعسكرات 
على  الجامعة  ت��ح��رص  ال��ت��ي 
إقامتها هدفها خلق وعي لدى 
باألعمال  ودم��ج��ه��م  ال��ط��ل��ب��ة 
الوالء  قيم  وتعزيز  التطوعية 

واالنتماء لديهم.
وش������ارك ب��ال��م��ع��س��ك��ر 38 
واستمر  الجامعة  م��ن  طالباً 

ثالثة ايام.  
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من اأخبار الجامعة

وم��م��ا ي��ج��در االش����ارة ال��ي��ه بأن  
من  العديد  تقلد  العبادي  الدكتور 

المناصب من أهمها:
)أمينا«  األوق���اف  ل���وزارة  وكيال« 
1982م- س��ن��ة  م���ن  ل���ه���ا(  ع���ام���ا« 

1988م.
إدارة  لمؤسسة  ع��ام��ا  وم��دي��را« 
وت��ن��م��ي��ة أم������وال األي����ت����ام م���ن سنة 

1989م-1993م.
ووزي��������را ل����أوق����اف وال����ش����ؤون 
والمقدسات اإلسالمية من 1993م-

2001م.
الخيري  ال��م��ج��ال  ف���ي  ووع���م���ل 
التطوعي أمينا عاما للهيئة الخيرية 
للجنتها  ورئيساً  الهاشمية  األردنية 
التنفيذية متطوعا من 1990م حتى 
اآلن وقبلها كان مقرراً للجنة الوطنية 
الشقيق,  ال���س���ودان  م��ع  ل��ل��ت��ض��ام��ن 
والتنسيق  ال��ت��ع��اون  للجنة  ورئ��ي��س��اً 
 1987 اإلسالمية سنة  الشعوب  مع 
نشاطات  في  نشاطهما  دم��ج  حيث 

الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية.
أمناء  ل��م��ج��ل��س  رئ��ي��س��ا  وع���ي���ن 
-2001/9/1 من  البيت  آل  جامعة 

2004/12/6م. 
الملكية  اإلرادة  وص���������درت 
البيت  آل  لجامعة  رئ��ي��س��اً  بتعيينه 
تاريخ  ح���ت���ى   2004/12/6 ف����ي 

2005/4/7م

تعيني معايل الأ�ستاذ الدكتور عبدال�سام العبادي 

اأمينًا عامًا ملجمع الفقه الإ�سامي يف جدة
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  معالي  ت�سلم 

العبادي مهام من�سبه  عبدال�سام 

لمجمع  ع��ام��ا  اأم��ي��ن��ا  ال��ج��دي��د 

وقدم  جدة،  في  الإ�سامي  الفقه 

من  ا�ستقالته  العبادي  الدكتور 

وعمله  البيت  اآل  جامعة  رئا�سة 

للهيئة  ع���اٍم  ك��اأم��ي��ن  ال��ت��ط��وع��ي 

الها�سمية.  الأردن��ي��ة  الخيرية 

والشؤون  لأوقاف  وزي��را  وعين 
بتاريخ  اإلس���الم���ي���ة  وال��م��ق��دس��ات 

2005/4/7م.
آل  لجامعة  رئيسا  تعيينه  وأعيد 

البيت بتاريخ 2006/1/8
وصدرت اإلرادة الملكية بتكليفه 
مستشارا للدولة للشؤون اإلسالمية 

والدينية بتاريخ 2006/4/14م.
مجمع  ل���رئ���ي���س  ن���ائ���ب���ا  وع���ي���ن 
ال���ف���ق���ه اإلس�����الم�����ي ال�����دول�����ي في 

2006/6/24م
وحصل الدكتور على العديد من 
األوسمة والجوائز العلمية والدولية 

:
وسام الكوكب األردني من الدرجة 

األولى سنة 1993 ميالدية.
وسام الكوكب األردني من الدرجة 

الثانية سنة 1987 ميالدية.
وسام الحسين بن طالل للعطاء 

المتميز سنة 2000 ميالدية.
وسام الثقافة والعلوم من الطبقة 
األولى جمهورية مصر العربية سنة 

1992 ميالدية.
الدرجة  ال��ج��م��ه��وري��ة م��ن  وس���ام 
ال����ث����ال����ث����ة ج����م����ه����وري����ة ال�����س�����ودان 

الديمقراطية سنة 1992 ميالدية.

لمنظمة  ال��ف��ض��ي��ة  وال��م��ي��دال��ي��ة 
 2004 س���ن���ة  ال���دول���ي���ة  ال���ح���م���اي���ة 

ميالدية.
بمنحه  شهادة  على  حصل  وكما 
الحماية  م��ج��ال  ف���ي  ف����ارس  ل��ق��ب 
الدولية  ال��م��ن��ظ��م��ة  م���ن  ال��م��دن��ي��ة 
المدني  وال��دف��اع  المدنية  للحماية 

.2004
بالدرجة  ت���ق���دي���ري���ة  وش����ه����ادة 
المؤتمر  م��ن��ظ��م��ة  م���ن  ال���م���م���ت���ازة 
في  ل���دوره  اإلس��الم��ي سنة 1996م 
المشترك  اإلس��الم��ي  العمل  مجال 
ودعمه نشاطات المنظمة وبرامجها 

.
لعام  التقديرية  ال��دول��ة  وج��ائ��زة 
2006م في حقل العلوم االجتماعية 
الفكر  ف���ي  دراس�������ات  م���ج���ال  ف���ي 

اإلسالمي.
البنك  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  وح���ص���ل 
االقتصاد  ف��ي  للتنمية  اإلس��الم��ي 

اإلسالمي2007.
وسيحظى المجمع بعالم فذ في 
مجال الدراسات اإلسالمية واإلفتاء 
االنجازات  م��ن  ال��ع��دي��د  وس��ي��ح��ق��ق 
ومواكبة  اإلسالمي  الفقه  عالم  في 
واالجتهاد  اإلس��الم��ي��ة  التشريعات 
للمشكالت  الناجعة  الحلول  وإيجاد 
العالم  ت���واج���ه  ال���ت���ي  ال���م���ع���اص���رة 
التنسيق  إل��ى  باإلضافة  اإلس��الم��ي 
في مجال الفتوى اإلسالمية وإثراء 
والفائدة  بالخير  يعود  بما  المسيرة 
واإلسالمية  ال��ع��رب��ي��ة  األم����ة  ع��ل��ى 

وخدمة اإلسالم والمسلمين.
وب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة ت��وج��ه اسرة 
التهاني  آي�����ات  أج���م���ل  ال��ج��ام��ع��ة 
وال��ت��ب��ري��ك ل��م��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور عبد 
موقعه  لتسلمه  ال��ع��ب��ادي  ال��س��الم 

الجديد آملين له التوفيق والنجاح 



ميالدية36  2008 ح��زي��ران  هجرية،   1429 االخ��ر  جمادى   -  53 العدد   -  14 املجلد 

من اأخبار الجامعة

البيت  ال  جامعة  طلبة  ثمن 
الدكتور  الجامعة  رئ�يس  مبادرة 
باصات  بتوفير  الشواقفة  نبيل 
لتأمين  الجامعي  ال��ح��رم  داخ��ل 
الكليات  ال����ى  ال��ط��ل��ب��ة  وص����ول 

الجامعية.
واشار رئ�يس الجامعة  الدكتور 
ن��ب��ي��ل ش��واق��ف��ة ان االج�����راءات 
الراحة  لتوفير  ج��اءت  االخ��ي��رة 
التي  للطلبة والحد من المعاناة 
تواجههم سابقا من حيث  كانت 
لبعد  محاضراتهم  عن  التأخير 
الرئ�يسي  ال��ش��ارع  ع��ن  الكليات 

للجامعة.
الباصات   توفير  ب��أن  مبيناً 
للطلبة داخل الحرم الجامعي جاء 
بعد الجوالت الميدانية التي تمت  
بين الطلبة واالستماع للعديد من 
شكاويهم  حول معاناتهم الكبيرة 
الكليات  بين  المسافة  بعد  من 
اتخاذ  ال��ى  ادى  م��ا  الجامعية, 
اجراءات عاجلة لتأمين باصات 

بين  ما  الطلبة  لنقل  الجامعة  من 
االجواء  توفير  لضمان  اقسامها 
والتخفيف  المطلوبة  التعليمية 
من  ترد  كانت  التي  الشكاوى  من 
الشواقفة  الدكتور  واش��ار  الطلبة 
إل���ى ان ال��ج��ام��ع��ة ح��ري��ص��ة على 
المطلوبة  ال���خ���دم���ات  ت���ق���دي���م 
المحلي  والمجتمع  الطلبة  لجميع 
ال��م��ج��ال امامهم  اف��س��اح  وس��ي��ت��م 
المتوفرة  المرافق  من  لالستفادة 
تفعيل  يضمن  بما  الجامعة  ف��ي 
النجاح  ال���الزم  التنموي  دوره���م 

المشاريع واالنشطة التي يقومون 
بها موضحا ان الجامعة لن تتوانى 
عن دعم النشاطات التي ينظمها 
المفرق  محافظة  واب��ن��اء  الطلبة 
تحقيق  على  التركيز  خ��الل  م��ن 
ابراز  في  منها  المرجوة  الفوائد 
سيكون  حيث  الشمولية  التنمية 
للجامعة دور كبير بهذا المجال من 
خالل اجراء الدراسات واالبحاث 
العلمية المطلوبة لبيان احتياجات 

المناطق من الخدمات الالزمة.

توجيهًا مبا�سرًا من رئي�س الجامعة

ت�سيير با�سات داخل ال البيت لنقل الطلبة بين الكليات

جهاد  الدكتور  األستاذ  التقى 
الجامعة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ال��م��ج��ال��ي 
م��وظ��ف��ي ال����دائ����رة ال��م��ال��ي��ة في 

نائب رئي�س الجامعة يلتقي بموظفي الدائرة المالية

ال��ج��ام��ع��ة م���ؤك���دا ع��ل��ى ض����رورة 
الهادف  ال��ج��اد  المخلص  العمل 
وت��ط��وي��ر ال��م��وظ��ف��ي��ن م���ن خالل 

دورات تدريبية في مجال عملهم 
البرمجيات  اس��ت��خ��دام  وض����رورة 
وتطوير  وال��م��ح��وس��ب��ة  ال��ح��دي��ث��ة 
وتقديم  معها  التعامل  م��ه��ارات  
الخدمة للطلبة بكل سهولة ويسر 

وتسريع سير المعامالت
وب��ي��ن ال��دك��ت��ور ال��م��ج��ال��ي بان 
األجهزة  ك��اف��ة  وف����رت  ال��ج��ام��ع��ة 
قدراتهم  وت���ط���وي���ر  وال���م���ع���دات 
بالعمل,  السريع  التقدم  لمواكبة 
وضعت  الجامعة  أن  إل��ى  مشيرا 
الموظفين  ل����ت����دري����ب  ب����رام����ج 

والنهوض بهم.
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تخريج العديد من الدورات في مركز ال�ست�سارات

من اأخبار الجامعة

عى  ر
األستاذ  البيت  آل  جامعة  رئ��ي��س 

الدكتور نبيل شواقفة  في الحادي والعشرين من 
أيار حفل تخريج المشاركين في دورات مركز االستشارات 

والخدمات الفنية وتنمية المجتمع بالجامعة.

وبين مدير المركز الدكتور هاني اخو ارشيدة بان المركز قام بعقد العديد 
واإلدارة    ICDL و  الملفات  والطباعة وحفظ  الحاسوب  ال��دورات في مجال  من 

العليا  ونظم المعلومات الجغرافية وغير ذلك من الدورات وذلك إيمانا منه بأهمية 
مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع المحلي, مبينا بان المركز سيولي المجتمع 
المحلي جل عنايته بخصوص عقد العديد من الدورات التأهيلية وخاصة بما يتناسب 

مع تحويل المفرق إلى منطقة تنموية.

وألقى المقدم الركن حسين شاهر المجالي كلمة باسم الخريجين بين فيها أهمية 
عقد هذه الدورات في جامعة آل البيت مما تتميز به من كفاءة مشيدا بدورها في 

خدمة المجتمع المحلي وفتح أبوابها أمام أبنائه.

الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  نائب  الشواقفة بحضور  الدكتور  وقام 
جهاد المجالي بتوزيع الشهادات على المشاركين والبالغ عددهم 35 

مشاركاً من سالح الجو ووزارة الزراعة.
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الجامعة  رئ��ي��س  ع��ن  م��ن��دوب��ا 
رعى نائب الرئيس الدكتور جهاد 
األبرار   مدرسة  احتفال  المجالي 
االستقالل  ب��ع��ي��د  ال��ج��ام��ع��ة  ف���ي 
من  والعشرين  السابع  في  وذل��ك 

أيار.
وفي بداية االحتفال قال مدير 
احمد  المفرق  قصبة  ل��واء  تربية 
لمسيرتنا  ال��م��ت��اب��ع  إن  ال��م��ث��ان��ي 
اليوم , يقف شاهدا على التطور 
في  المملكة  الذي شهدته  الهائل 
حاضرتها وباديتها , والناظر إلى 
الحياة االجتماعية والتنموية يرى 
ثمرات العزة والكرامة , تعليما و 
صحة وثقافة , اتصاال وتواصال , 

بجهود قيادة شابة حكيمة. 
األبرار  مدرسة  مديرة  وقالت 
البيت صبحة  آل  ف��ي  األس��اس��ي��ة 
المالية  اإلي����رادات  أن  الحسبان 
الناجمة عن بيع معروضات البازار 
المدرسة  نظمته  ال��ذي  الخيري 
الثاني  االستقالل  عيد  بمناسبة 

 مدر�سة الأبرار بالجامعة تحتفل بعيد ال�ستقال 

وال��س��ت��ي��ن وع��ي��د ال��ج��ي��ش سيتم 
واقع  تحسين  ل��غ��اي��ات  رص��ده��ا 
في  والتربوية  التعليمية  العملية 
جاللة  لرؤية  استجابة  المدرسة 
والتي  ال��ل��ه  ال��ع��ب��د  ران��ي��ا  الملكة 
“مدرستي”  م����ش����روع  أط���ل���ق���ت 
صفية  بيئة  تهيئة  إل���ى  ال��ه��ادف 
قدراتهم  لتتواءم  للطلبة  مناسبة 
القادمة.  المرحلة  م��ع  الذهنية 

وستهيئ المدرسة من خالل البازار 
بيئة صفية مناسبة لطلبتها العام 
أقامت  بعدما  ال��ق��ادم  ال��دراس��ي 
بازرا خيريا اشتمل على منتوجات 
زراعية ومشغوالت يدوية وأطباق 
خيرية ساهمت فيها وزارة الزراعة 

وطلبة المدرسة ومعلماتها. 
نيابة  ألقاها  التي  كلمته  وفي 
عن المجتمع المحلي قال الشيخ 
هاشم  آل  إن  عليم  أب���و  س��ل��م��ان 
الشرف  س���اح���ة  إل�����ى  خ����رج����وا 
وعزتهم  العرب  لرفعة  مجاهدين 
لتأخذ  ال��ع��رب  مملكة  وليصنعوا 
أن  إل��ى  الف��ت��ا  العالم  ف��ي  مكانها 
االس��ت��ق��الل ل��م ي��ك��ن ل��ي��أت��ي لوال 
جهود الهاشميين واألحرار الذين 
التضحية  ف����ي  م���ث���اال  س����ط����روا 

والفداء.
وفي نهاية االحتفال قام الدكتور 
الخيري  البازار  بافتتاح  المجالي 

الذي أقيم بهذه المناسبة.

من اأخبار الجامعة
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البيت  آل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  أك����د 
اللغة  اهمية  شواقفة  نبيل  الدكتور 
والترجمة في حياة الشعوب واطالع 
الحضارات  م��خ��ت��ل��ف  ع��ل��ى  االم�����م 

ومنجزاتها العلمية والتكنولوجية .

التي  ال����ن����دوة  خ����الل  واض������اف 
بالتعاون مع مركز  الجامعة  عقدتها 
اطلس العالمي للدراسات واالبحاث 
ال��ي��وم ف��ي رح��اب��ه��ا ح��ول م��وض��وع ) 
اطلس  مركز  ان   ) والترجمة  اللغة 
الصناعة  في  المتتخصص  العملي 
واللغوية  وال���دراس���ات  المعجمية  
يفتح افاقا للتعاون بين البشر خاصة 
العلوم  ث����ورة  ي��ع��ي��ش  ال��ج��ي��م��ع  وان 
والتكنولوجيا والعولمة مبينا ان مثل 
الهوية  تعزز  والقاءات  الندوات  هذه 
العربية واالسالمية وتلعب دورا في 
وعقيدتها  االمة  الذود عن مستقبل 

.
البيت  آل  دور جامعة  واكد على 
في مد جسور التعاون والتواصل مع 
الندوات  من  المزيد  لعقد  االخرين 
الهادفة  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال���م���ؤت���م���رات 
الواعدة في حقول  االجيال  الع��داد 
تفكيرهم  وط��ري��ق��ة  اختصاصاتهم 
الحضاري  التطور  ومواكبة  العملي 
من  ما  كل  على  المسؤول  واالنفتاح 
النهضوي  االم��ة  دعم مشروع  شأنه 

خال افتتاحه ندوة اللغة والترجمة 

رئي�س الجامعة يوؤكد على اأهمية اللغة والترجمة في حياة ال�سعوب

الحضاري .
وب��ي��ن م��دي��ر ع���ام م��رك��ز اطلس 
في عمان الدكتور سليمان العباسي  
من  بها  يرتبط  وما  الترجمة  اهمية 
علوم تشكل ركيزة من ركائز االنفتاح 
على حضارات العالم وثقافته مشيدا 
بمكانة الترجمة بين العلوم وما تمثله 
من تفاعالت بين بني البشر بالرغم 

من اختالف اللغات وتباينها .
وتم عرض الهم نشاطات المركز 
المعجمية  ب��ال��ص��ن��اع��ة  ال��م��ت��م��ث��ل��ة 
ودروياته  االل��ك��ت��رون��ي��ة  واص���دارت���ه 
العلمية المحكمة )اطلس للدراسات 
ان��ط��ل��ق��ت عام  ال���ت���ي   ) واالب����ح����اث 
2006 وصدر منها لغاية االن ثالثة 
مجلدات تضم خمسة اعداد مشيراً 
إلى أن المجلة تخضع االبحاث إلى 
تنتهجها  التي  العلمية  المعايير  أدق 
جامعات  ف��ي  العلمية  ال��م��ؤس��س��ات 
ب��ح��ي��ث تخضع  وم���راك���ز االب���ح���اث 

لتحكيم رفيع المستوى .
حاليا  ي��ع��د  ال��م��رك��ز  ان   وب��ي��ن 
الصدار مجلة ثقافية شهرية اعتبارا 
له  ان  موضحا  المقبل   الشهر  من 
العديد من النشاطات مع الجامعات 
والخاصة  ال��رس��م��ي��ة  وال��م��ؤس��س��ات 
ابو  ط���الل  ك��م��ج��م��وع��ة  االردن  ف��ي 
غزالة ومجمع اللغة العربية االردني 
االردنيين  ال��م��ت��رج��م��ي��ن  وج��م��ع��ي��ة 

والرابطة االردنية للمترجمن واللغويين 
في  االستشارات  ومركز  التطبيقيين 
ال��ج��ام��ع��ة االردن���ي���ة اض��اف��ة ال���ى ان 
المركز يرتبط بعالقات وثيقة جدا مع 
مدرسة الترجمة في جامعة القديس 

يوسف في بيروت .
االداب  كلية  اك��د عميد  فيما     
والعلوم االنسانية في جامعة آل البيت 
البحث  حاجة  الزبون  ف��واز  الدكتور 
الحضارة  ت��ط��ور  ل��م��واك��ب��ة  ال��ع��ل��م��ي 
المتسارع الذي يقود لتالقح االفكار 
منجزات  من  لالستفادة  والخبرات 
المستوى  على  فقط  ليس  البشرية 
الفردي بل على مستوى المؤسسات 
بهدف تعزيز رؤى ورسالة جامعة آل 
البيت  تجاه العلم والبحث العلمي .

وث��م��ن  ال��دك��ت��ور ال��زب��ون اهمية 
االن��ف��ت��اح على ع��ل��وم االخ��ري��ن عبر 
تنظيم االنشطة والندوات التي تعنى 
بالترجمة وتعزيز دروها في االطالع 
ان  موضحا  االخ��ري��ن  ثقافات  على 
كلية االداب والعلوم االنسانية تضم 
ثالثة اقسام في اللغة العربية واللغات 
يتم من  ا النجليزية  واللغة  الحديثة 
االفكار  وازال���ة  االخ��ر  فهم  خاللها 
االسالمي  دي��ن��ن��ا  ح���ول  ال��ض��ب��اب��ي��ة 

وتراثنا التليد.  

م�ؤتمرات -ندوات - محا�صرات
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الجامعة  رئ����ي����س  اف���ت���ت���ح 
شواقفة   نبيل  الدكتور  األستاذ 
ندوة “حوادث السير في ميزان 
الشريعة” والتي  نظمتها عمادة 
الدراسات  وكلية  الطلبة  شؤون 
الفقهية والقانونية بالتعاون مع 

مديرية االمن العام.

وق�����ال ال���دك���ت���ور ش��واق��ف��ة إن 
بحوادث  هاشمي  اهتمام  هنالك 
السير جاء ذلك من خالل مبادرة 
الله  ال��ع��ب��د  ران��ي��ا  الملكة  ج��الل��ة 
بالدعم ورعايتها لحمالت التوعية 

للحد من الحوادث المرورية.

وب��ي��ن ال��دك��ت��ور ش��واق��ف��ة أن 
النسب  أعلى  من  يعتبر  األردن 
في مجال الحوادث مشيرا الى 
اهمية تعاون المواطن والسائق 
الحوادث  من  للحد  والحكومة 
واهمية التقيد بانظمة وقواعد 
بين  م��روري  السير ونشر وعي 

افتتاح ندوة “حوادث ال�سير في ميزان ال�سريعة” 

المدارس  وط��ل��ب��ة  ال��م��واط��ن��ي��ن 
ث��ق��اف��ة مرورية  ه��ن��ال��ك  ل��ي��ك��ون 

يلتزم بها الجميع.

محمد  ال����م����ق����دم  وأل�����ق�����ى 
ال��ع��ام كلمة  م��ن االم��ن  الحديد 
ثالثة  ان هناك  إلى  فيها  أشار 
المرور  ف��ي  اس��اس��ي��ة  ع��ن��اص��ر 
ه��ي االن��س��ان س��واء السائق او 
المشاة وثانيا الطريق والمركبة 
الثالث  العناصر  اه��م  م��ن  ه��ي 
هنالك  ب���ان  مبينا  االس��اس��ي��ة 
بعض الممارسات الخاطئة التي 
ترتكب اثناء عملية السياقة  تزيد 
الطرق هي  ال��ح��وادث على  من 
مراعاة  وعدم  الزائدة  السرعة 
ال����ظ����روف ال���ج���وي���ة وظ�����روف 
الطريق والتتابع القريب إضافة 
اثناء  الهاتف  التحدث عبر  إلى 
االشارة  إع��ط��اء  وع��دم  القيادة 
وبين  اتباعه,  المنوي  لالتجاه 
ال��دك��ت��ور ب��ك��ر ب���ن ارش���ي���د من 

كلية الدراسات الفقهية اهتمام 
ب��اإلن��س��ان حيث جعل  اإلس���الم 
من مقاصد الشريعة اإلسالمية 
االنسان  حياة  على  المحافظة 
وتحقيق  واس����ت����ق����راره  وام���ن���ه 
الكرامة له وتحريم كل ما يهدد 
حياته او يوقع الضرر به وكل ما 

يعرضه لالذى.

ارشيد  ب���ن  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
ال��س��ي��ر بلغت في  ب���ان ح����وادث 
االردن منذ عام 1985-2004م 
عنها  ن��ت��ج  ح��ادث��ا   )677780(
شخص   )272523( اص���اب���ة 
ووفاة )10719( وبلغت الخسائر 
المادية نتيجة هذه الحوادث 2 

مليون دينار اردني.

حوار  دار  الندوة  نهاية  وفي 
والمشاركين  الطلبة  بين  موسع 

بالندوة.

برعاية رئي�س الجامعة
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مندوبا عن رئيس جامعة آل 
الدكتور  األس��ت��اذ  افتتح  البيت 
ج��ه��اد ال��م��ج��ال��ي ن��ائ��ب رئيس 
ال��ج��ام��ع��ة ن����دوة ح��وس��ب��ة اللغة 
وتدريسا  تصنيفا   : ال��ع��رب��ي��ة 
وتقويما-ما لها وما عليها« والتي 

نظمها مركز اللغات بالجامعة 
المجالي  ال���دك���ت���ور  وأش�����اد 
وذلك  ال��ن��دوة  ه��ذه  مثل  بإقامة 
اهتمام  من  الجامعة  توليه  لما 
ف��ي م��ج��ال ال��ح��اس��وب ومواكبة 
المستجدات التكنولوجية ولربط 
الجامعية  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��خ��رج��ات 
واالهتمام  ال��س��وق  باحتياجات 

بالبحث العلمي 
خزاعلة  عمر  الدكتور  وق��ال 
اللغات إن الجامعة  مدير مركز 
تسعى إل���ى ال��ت��ح��دي��ث ف��ي ظل 
الراسخة  وال��م��ب��ادئ  األص���ال���ة 
وال��ت��وج��ه��ات ال��ج��دي��دة وال���رؤى 
قدما  السير  سبيل  في  العملية 
إل�����ى م����زي����د م����ن االن�����ج�����ازات 
البالد  سيد  رؤى  من  منطلقين 
الله  عبد  المعزز  الملك  جاللة 
عرشه  الحسين عال  بن  الثاني 
بالتغيير  ال��م��ب��ش��ر  م��ل��ك��ه  ودام 

والمتأمل بفرسانه.
وتم عقد جلسات عمل تحدث 
شطناوي  منير  الدكتور  من  كل 
م���ن ال��ج��ام��ع��ة ال��ه��اش��م��ي��ة عن 
تصنيفا  العربية:  اللغة  حوسبة 
وما  لها  ما  وتقويما-  وتدريسا 
صالح  الدكتور  وتحدث  عليها, 
الزرقاء  جامعة  م��ن  صيني  اب��و 
في  اللساني  البعد  عن  األهلية 
للتعليم,  العربية  اللغة  حوسبة 

خوالدة  سالم  الدكتور  وتحدث 
من جامعة آل البيت عن اللبس 
وتحدث  الحاسوبية,  والمعالجة 
ال��دك��ت��ور ج��ه��اد ال��خ��ال��دي من 
حوسبة  ع��ن  البيت  آل  جامعة 
تقويم اللغة العربية: بين النظرية 
والتطبيق, وتحدثت بسمة السليم 
عن  والتعليم  التربية  وزارة  من 
درس : األردن محوسب من مادة 
اللغة العربية 2, وتحدث الدكتور 
العربية  القيسي عن  الله  ع��ودة 
الفصحى والحاسوب : تصنيفا 

وتدريسا واختبارات.
بعدة  ال���م���ش���ارك���ون  وخ������رج 
التدريس  مجال  ففي  توصيات 
االس��ت��ف��ادة من  بإمكانية  وص��وا 
الحاسوب في تدريس مادة اللغة 
العربية واستثماره لهذه الغاية , 
مّما يساعد على الفهم والتوضيح, 
ال��ح��اس��وب وسيلة في  واع��ت��ب��ار 
التعليم , وال يغني عن الطريقة 
تقوم  التي  التقليدية(   ( العادية 
على استخدام السبورة والقاعة 
العادية والوسائل التقليدية, ودعا 
المشاركون الى تضافر الجهود 
والحاسوبيين  اللغويين  بين  ما 

بتعريب  للنهوض  وال��ت��رب��وي��ي��ن  
الحاسوب لخدمة اللغة العربية 
في جميع المستويات,   ووضع 
قيام  أج��ل  م��ن  ومعايير  أس���ٍس 
اللغة   لحوسبة  وط��ن��ي  م��ش��روع 
وهذا   , بها  وال��ن��ه��وض  العربية 
يتّم بالتعاون مع كلّية تكنولوجيا 
المهارات  تنال  وأن  المعلومات. 
واإلمالء  الكتابية    ( األدائ���ي���ة 
فائقة  عناية   ) بنوعيه  والتعبير 
واالتصال   , الحوسبة  ظ��ل  ف��ي 
اللغة  حوسبة  تدريس  بمراكز  

العربية �
 ومجمع اللغة العربية لإلفادة 
من تجاربها في هذا الموضوع. 
ت��ق��دي��م أساليب  إل���ى  وال��ت��وج��ه 
تطبيقّية   ) ن���م���اذج   ( ت���دري���س 
ف����ي ه�����ذا ال���م���ج���ال .وإي����ج����اد 
الحاسوبي  اللغة  علم  تخصص 
في الجامعات األردنية , ويكون 
م��زي��ج��اً م���ن ع��ل��م ال��ل��غ��ة وعلم 
الحاسوب .وان الحاسوب يصلح 
ت��دري��س بعض ف���روع اللغة  ف��ي 
كاألصوات  وتطبيقاتها  العربية 

والتحليل اللّساني .

نائب رئي�س الجامعة يفتتح ندوة حو�سبة اللغة العربية 
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رعى معالي األستاذ الدكتور 
عبد السالم العبادي أمين عام 
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 
والعشرين  ال���راب���ع  ف��ي  ب��ج��دة 
ندوة  فعاليات  افتتاح  آذار  من 
الدولية  ال��ص��ح��اري  ال��ع��وت��ب��ي 
وذلك بمشاركة علماء وباحثين 
متخصصين من األردن وسوريا 
والعراق وقطر والجزائر وتركيا 
العبادي  الدكتور  وبين  ومصر. 
أهمية التعاون بين مجمع الفقه 
والجامعات  الدولي  اإلسالمي 
كجامعة آل البيت وذلك للبحث 
المستجدة  ال��م��ش��ك��الت  ف���ي 
المجتمعات  لها  تتعرض  التي 
اإلس���الم���ي���ة ف���ي ه����ذه األي����ام 
حياتها.  م��راف��ق  مختلف  ف��ي 
الصورة  ب��ي��ان  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
المشرقة لإلسالم في مواجهة 
يتعرض  التي  التشويه  حمالت 

لها هذا الدين العظيم.
إض�����اف�����ة إل������ى االه����ت����م����ام 
المذاهب  أتباع  بين  بالتقريب 
التراث  واح����ي����اء  اإلس���الم���ي���ة 

اإلسالمي. 
الشيخ  س���م���اح���ة  وأش��������ار 
الخليلي  ح���م���د  ب����ن  أح����م����د 
ُعمان  لسلطنة  ال��ع��ام  المفتي 
البيت  آل  ج��ام��ع��ة  ع��ن��اي��ة  إل���ى 

الفعاليات  ه���ذه  م��ث��ل  ب��إق��ام��ة 
االمة  بربط  العناية  على  ت��دل 
فيما  وال��وص��ل  ببعض  بعضها 
بينها مشيرا سماحته الى أنها 
تأتي تنفيذا للسياسة الحكيمة 
عبدالله  الملك  األردن  لعاهل 
صاحب  حضرة  وأخيه  الثاني 
بن  ق��اب��وس  السلطان  الجاللة 
الله  حفظهما   � المعظم  سعيد 
هذا  ينهجان  وال��ذي��ن   � تعالى 
ال��ن��ه��ج ال��ح��م��ي��د وال��ع��م��ل على 

تأليف قلوب هذه األمة.
العوتبي  إن:  سماحته  وق��ال 
كل  في  العربية  للغة  وفيا  كان 
م��وق��ف م���ن م��واق��ف��ه ف��ه��و في 
معلمته الفقهية الضياء يتحدث 
كل  ف��ي  اللغوية  ال��ج��وان��ب  ع��ن 
بالدليل,  ويأتي  فقهية,  مسألة 
موضحا سماحته إن هذا دليل 
العوتبي  ح���ف���اظ  ع��ل��ى  ك��ب��ي��ر 
أن  إلدراك��ه  العربية  اللغة  على 
الحفاظ على اللغة العربية هو 
وبالتالي  ال��ق��رآن  على  ح��ف��اظ 
اإلسالمية,  االم��ة  على  حفاظ 
يشد  اإلسالمية  األمة  أن  ذلك 
بعض  وإل��ى  بعض  على  بعضها 
ولما حبا الله االمة اإلسالمية 
من  اللغة  إذ  لغوي  تفاهم  م��ن 
أهم عوامل التوحد بينها واليوم 

بحاجة إلى التفاهم فيم بينها.
نخاطب  أن  يمنعنا  ال  وه��ذا 
أال  علينا  ولكن  بلغتها  أم��ة  كل 

ننسى اللغة العربية.
البيت  آل  رئيس جامعة  أما 
بالوكالة الدكتور أحمد العالونة 
فقال إن من المؤمل أن تتحول 
العمانية  ال����دراس����ات  وح�����دة 
متخصص  ب��ح��ث��ي  م��رك��ز  إل���ى 
المنوعة  العمانية  بالدراسات 
يؤمل له أن ينشط بعد استكمال 
قريبا  عليه  الموافقة  إجراءات 
العالي  التعليم  قبل مجلس  من 
العلمية  الفعاليات  من  بمزيد 
البحثية التي تجعل من المركز 
ال���الئ���ق���ة بين  ي���أخ���ذ م��ك��ان��ت��ه 
في  المناظرة  البحثية  المراكز 

الدول المتقدمة.
ال�����وح�����دة  أن  م����وض����ح����ا 
اس��ت��ط��اع��ت ان���ج���از ع����دد من 
المميزة  الثقافية  المشروعات 
ل��ل��ن��اس ع����ددا من  ت��خ��رج  وأن 
ال��م��ن��ش��ورات ال���وض���اءة  وقال 
عمل  أوراق  تناقش  ال��ن��دوة  إن 
مهمة  شخصية  رصينة  عليمة 
لها  ك��ان  العماني  ال��ت��اري��خ  ف��ي 
والتاريخية,  العلمية  إسهاماتها 
وعرف بمنهجه اإلصالحي مما 
جعله في طليعة علماء عصره, 

اأمين عام مجمع الفقه الإ�سامي الدولي يرعى فعاليات ندوة )العوتبي ال�سحاري( 
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شهرته  أسباب  من  يكون  وق��د 
من  كان  إذ  الخارجية  عالقاته 
ت��واص��ال خارج  ال��ع��ل��م��اء  أك��ث��ر 
عمان, كما أنه كان مرجعا في 
في  الدينية  القضايا  من  كثير 

الداخل والخارج.
أما كلمة اللجنة التحضيرية 
فقدمها الدكتور عليان الجالودي 
مدير وحدة الدراسات العمانية 
في جامعة آل البيت حيث قال 
إن الوحدة تحتفي بمرور عشرة 
والتي  ت��أس��ي��س��ه��ا  ع��ل��ى  أع����وم 
طيبة  كثمرة  تأسيسها  ي��ج��يء 
لعالقات طيبة وحميمة متميزة 
والمملكة  السلطنة  بين  تربط 
مشيرا  ال��ه��اش��م��ي��ة..  األردن��ي��ة 
منذ  ح��م��ل��ت  ال���وح���دة  أن  إل���ى 
مثيالتها  جانب  إلى  تأسيسها 
مهمة  وخارجها  السلطنة  ف��ي 
العمانية  بالدراسات  النهوض 
الوعي بقيمها والتعريف  ونشر 
وحضارة  إن��س��ان��ا  ب��ال��س��ل��ط��ن��ة 
التواصل  ف�������رص   وت���وف���ي���ر 
بالدراسات  ال��م��ه��ت��م��ي��ن  ب��ي��ن 

العمانية. 
نظمت  الوحدة  إن  وأض��اف 
ملتقيات  س��ت��ة  إن��ش��ائ��ه��ا  م��ن��ذ 
علمية والعديد من المحاضرات 
وأعلنت  ال��ت��راث��ي��ة  وال��م��ع��ارض 

العماني  ل��ل��ك��ت��اب  ج��ائ��زة  ع��ن 
وخ���ص���ص���ت ج�����وائ�����ز م���ادي���ة 
ألف��ض��ل ال��ب��ح��وث ال��ت��ي قدمت 
نشرت  كما  العلمية,  للملتقيات 
هي  ضخمة  م��ج��ل��دات  ثمانية 
واألعمال  ال��ب��ح��وث  ح��ص��ي��ل��ة 
قدمت  التي  الرصينة  العلمية 
والتي  م��ل��ت��ق��ي��ات��ه��ا,  خ���الل  م��ن 
تغطي  م���وض���وع���ات  ت���ن���اول���ت 
العمانية  ال���ح���ض���ارة  ج���وان���ب 

قديمها وحديثها.
من جانبه قال الدكتور حمد 
نائب  ال��س��ال��م��ي  ب���ن س��ل��ي��م��ان 
رئيس جامعة السلطان قابوس 
الندوات  ه���ذه  م��ث��ل  اق��ام��ة  ان 
الشخصيات  إب���راز  ف��ي  تسهم 
مهمة  ال���خ���ال���دة  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
الحاضر  الوقت  في  وضرورية 
المعاصرة  لأجيال  تتيح  ألنها 
الموروث  على  االط��الع  فرصة 
اآلباء  سطره  ال��ذي  الحضاري 
للبذل  وت��ح��ف��زه��م  واالج�������داد 
ال��م��ج��ال نفسه,  ف��ي  وال��ع��ط��اء 
السلطان  ج��ام��ع��ة  ف���ي  ون��ح��ن 
هذه  مثل  عقد  نشجع  قابوس 
بالمشاركة  ون��رح��ب  ال��ن��دوات 

فيها.
وقال الدكتور محمد محمود 
الدروبي من جامعة قطر الذي 

أل��ق��ى ك��ل��م��ة ال��م��ش��ارك��ي��ن: إن 
ع��ن هذا  للنفح  ج��اءت  ال��ن��دوة 
الحضارة  أع�����الم  م���ن  ال��ع��ل��م 
ممن  اإلس����الم����ي����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
انسجاما  ألمتها  عمان  قدمت 
البيت  آل  ج��ام��ع��ة  رس��ال��ة  م��ع 
بأعالم  ب��ال��ت��ع��ري��ف  ال��م��ت��م��ث��ل��ة 
االسالمية  العربية  ال��ح��ض��ارة 
الفريدة  النوعية  وإن��ج��ازات��ه��ا 
الحضارة  في  البناءة  وآث��اره��ا 

اإلنسانية. 
هيا  ال����دك����ت����ورة  وق����دم����ت 
ج���ام���ع���ة قطر  م����ن  ال�����دره�����م 
وفي  المناسبة  ب��ه��ذا  ق��ص��ي��دة 
تكريم  تم  االفتتاح  حفل  نهاية 
ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة اف��ض��ل بحث 
»عالقات  ال��راب��ع  الملتقى  ف��ي 
القرن  ف��ي  ال��خ��ارج��ي��ة  ُع��م��ان 
بن  أحمد  لالستاذ   « العشرين 
جمعه الريامي – سلطنة ُعمان 

الشقيقة.
بعد  ال���م���ش���ارك���ون  وع���ق���د 
واستمرت  عمل  جلسات  ذل��ك 

فعاليات الندوة لمدة يومين.
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مفتي عام 

�شلطنة 

ُعمان 

يلقي 

محا�شرة 

لطلبة 

الدرا�شات 

العليا

الدراسات  ع��م��ادة  م��ن  ب��دع��وة 
العليا ألقى مفتي عام سلطنة ُعمان 
س��م��اح��ة ال��ش��ي��خ اح��م��د ب��ن حمد 
من  والعشرين  الرابع  في  الخليلي 
»االجتهاد«  بعنوان  محاضرة  آذار 
بين فيها معنى االجتهاد والدواعي 
األمة  وح��اج��ة  لالجتهاد  الموجبة 
إليه, ومرجعية االجتهاد من القرآن 
الشريفة  النبوية  والسنة  الكريم 
في  العليا  الدراسات  لطلبة  وذلك 

الجامعة.
وأش�����ار ال��ش��ي��خ ال��خ��ل��ي��ل��ي إلى 
المعرفة  وه���ي  االج��ت��ه��اد  ش���روط 

وعلومها  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  ال��واف��ي��ة 
الشرعية  األدل�����ة  أن�����واع  وم��ع��رف��ة 
)الكتاب والسنة( وكيفية االستنباط 

منها من خالل علم أصول الفقه.
عن  الخليلي  س��م��اح��ة  وت��ح��دث 
والمصلحة  وال���ق���ي���اس  اإلج����م����اع 
هو  ال��ش��رع  أن  مبينا  وت��ح��دي��ده��ا 

األساس.
وأك���د ف��ي م��ح��اض��رت��ه ع��ل��ى أن 
المجتهد ينبغي أن يكون ابن عصره 
حوادث  م��ن  فيه  يجري  م��ا  فيتابع 
وي��ع��رف اختالف  ون����وازل ج��دي��دة 

والحديثة  القديمة  المصطلحات 
ومعرفة العلوم المختلفة في عصره 
بالمتخصصين  يستعين  أن  ويجب 
يتعرض  ال����ت����ي  ال����م����ج����االت  ف����ي 

لالجتهاد فيها.

التي  ال��م��ح��اض��رة  ن��ه��اي��ة  وف���ي 
العليا  ال���دراس���ات  طلبة  ح��ض��ره��ا 
المحاضر  أج����اب  ال��ج��ام��ع��ة,  ف���ي 
الحضور  واستفسارات  أسئلة  على 
الفقيه  بين  وال��ف��رق  االج��ت��ه��اد  ع��ن 

والمجتهد.
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ب���دع���وة م���ن ك��ل��ي��ة ال����دراس����ات 
ال��ف��ق��ه��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة آل 
ال��ب��ي��ت أل��ق��ى ال��س��ي��د إي��ه��اب منذر 
في  محاضرة  علي  أم  تكية  م��دي��ر 
العمل   ( بعنوان  نيسان  من  السابع 
العالم  ف��ي  ال��م��ؤس��س��ي  ال��ت��ط��وع��ي 
العربي بين الواقع والتحديات( قال 
فيها أن تكية أم علي هي الجمعية 
ع��ل��ى مستوى  ن��وع��ه��ا  م���ن  األول�����ى 
األردن والعالم العربي المتخصصة 
ب��م��ك��اف��ح��ة ال���ج���وع ع��ب��ر ع����دد من 
البرامج المتميزة وعلى مدار العام 
الغذائية  الوجبات  مشروع   , ومنها 
مبناها  ف����ي  ل���ل���ف���ق���راء  ال���ي���وم���ي���ة 
ومشروع   , ال��م��ح��ط��ة  م��ن��ط��ق��ة  ف��ي 
لأسر  الشهرية  الغذائية  الكفاالت 
المملكة  أن��ح��اء  ك��اف��ة  ف��ي  الفقيرة 
ومشروع التغذية المدرسية للطالب 
بتوفير  التكية  تتكفل  حيث  الفقراء 
مدرسة   )27( ل  ال��ي��وم��ي  ال���غ���ذاء 
والتشغيل  التأهيل  ومشروع  فقيرة 
العمل  القادرة على  الفقيرة  للفئات 
سمو  قبل  م��ن  التكية  أنشئت  وق��د 
تخليداً  الحسين  بنت  هيا  األميرة 
أم   ( علياء  الملكة  والدتها  لذكرى 
أهل  تبرعات  على  وتعتمد   ) علي 
الخير لتوفير عيش كريم لكل فقير 

ومحتاج .
العمل  أن  إي��ه��اب  ال��س��ي��د  وب��ي��ن 
على  يعتمد  المؤسسي  التطوعي 
رئيسية  ق���ط���اع���ات  ث�����الث  أح�����د 
والخاص  ال��ع��ام  االق��ت��ص��اد  شكلها 
حلقة  ليكون  الربحية  والمنظمات 
وص���ل ب��ي��ن ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات وأنه 
على  نوعية  إضافة  يكون  أن  يجب 
خالله  من  ليتحقق  التطوع  مفهوم 
خالل  م��ن  للمجتمع  أك��ب��ر  أه���داف 

مدير تكية اأم علي يلقي حما�شرة يف اجلامعة

وينسق  ويجمع  التطوعية  الجهود 
الجهود الفردية .

الجمعيات  عدد  أن  إلى  مشيراً 
في العالم العربي يقدر من ) 65 – 
70 ( ألف جمعية خيرية ومؤسسة 

غير ربحية .
داخلية  ع����وائ����ق  ه���ن���اك  وأن 
الخيرية  ال��ج��م��ع��ي��ات  ب��ه��ا  تتسبب 
ن��ف��س��ه��ا وع���وائ���ق خ��ارج��ي��ة تفرض 
من  وتقلل  الخيرية  الجمعيات  على 
اإلقبال  نسبة  وأن   , إنتاجها  نسبة 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ب��ي��ن أفراد 
العربي  ال��ع��ال��م  ف���ي  ال��م��ج��ت��م��ع��ات 

من   )%25( فقط  ينفق  حيث  قليلة 
األردن��ي��ي��ن أق���ل م��ن س��اع��ة واحدة 

للتطوع في الشهر .
وقدم مدير التكية عدة مقترحات 

لتطوير العمل التطوعي .
التي  ال��م��ح��اض��رة  ن��ه��اي��ة  وف���ي 
دارها عميد كلية الدراسات الفقهية 
وحضرها  الزغول   محمد  الدكتور 
والطلبة  التدريسية  الهيئة  أعضاء 
في  الكلية , دار نقاش موسع بين 
أهمية  ح��ول  والحضور  المحاضر 

العمل التطوعي .

م�ؤتمرات -ندوات - محا�صرات
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تعاون الجامعة مع المجتمع المحلي

وف���ي ب��داي��ة االح��ت��ف��ال الذي 
ال��م��ل��ك��ي وآي من  ب��ال��س��الم  ب���دء 
رئيس  أل���ق���ى  ال��ح��ك��ي��م,  ال���ذك���ر 
الجامعة  الدكتور رئيس الجامعة 
إن  فيها  قال  كلمة  شواقفة  نبيل 
التنموية  االنجازات  عن  الحديث 
توليه  م��ن��ذ  ج��الل��ت��ه  ع��ه��د  ف���ي 
موضوع  لهو  الدستورية  سلطاته 
يشهده  لما  األه��م��ي��ة,  غ��اي��ة  ف��ي 
على  كبيرة  ان��ج��ازات  م��ن  وطننا 
الخير  ح��ق��ق��ت   ال���واق���ع,  ارض 
جميع  وفي  المجاالت,  شتى  في 

أنحاء الوطن.

وقال إننا في جامعة آل البيت 
إمكانات,  م��ن  نمتلك  م��ا  وب��ك��ل 
كل  ال��م��ف��رق  لمحافظة  س��ن��ق��دم 

رئي�س الجامعة يفتتح ن�����دوة الوفاء للوطن بعنوان

عه����د  ف��ي  المفرق  محافظة  ف��ي  التنموية  »الن��ج��ازات 

المعظم« الح�شين  اب��ن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  ج��الل��ة 

في بلدية مح���افظة المفرق
اآل  رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة  اف��ت��ت��ح 

نبيل  الدكتور  الأ�ستاذ  البيت 

�سواقفة في ال�ساد�س ع�سر من 

الوفاء  ن��دوة  فعاليات  ني�سان 

»الن��ج��ازات  ب��ع��ن��وان  للوطن 

ال��ت��ن��م��وي��ة ف����ي م��ح��اف��ظ��ة 

المفرق في عهد جالة الملك 

الح�سين  ابن  الثاني  اهلل  عبد 

نظمتها  وال���ت���ي  ال��م��ع��ظ��م« 

للتنمية  الأردن��ي��ة  الجمعية 

الطبيعية. الموارد  وتطوير 
تنميتها  ف��ي  للمساهمة  ال��دع��م 
الجامعة  وس��ت��ف��ت��ح  ون��ه��ض��ت��ه��ا, 
ونشاطات  فعاليات  أمام  أبوابها 
شركاء  لنكون  المحلي  المجتمع 
في  الشاملة  التنمية  تحقيق  في 
مكرمة  وإن  المجاالت.  مختلف 
ال��ل��ه الثاني  ال��م��ل��ك ع��ب��د  ج��الل��ة 
ب���إن���ش���اء م��ن��ط��ق��ة ال��ح��س��ي��ن بن 
مسؤولية  وض��ع  التنموية  ط��الل 
المؤسسات  ع��ات��ق  ع��ل��ى  ك��ب��رى 
وعلى مواطني  والخاصة,  العامة 
ال���م���ح���اف���ظ���ة ل��ل��ق��ي��ام ب���دوره���م 
التي  واأله���داف  ال��رؤي��ة  لتحقيق 
إن��ش��اء هذه  م��ن  أراده����ا جاللته 
آل  لجامعة  وسيكون  المنطقة, 
ال��ب��ي��ت ف���ي ه���ذا ال��م��ج��ال دورا 
الدراسات  بإعداد  وذل��ك  فاعال 
قواعد  وإيجاد  الدقيقة,  العلمية 

أمام  واض���ح���ة  ع��ل��م��ي��ة  ب���ي���ان���ات 
والمستثمرين,  ال��ق��رار  أص��ح��اب 
وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية 
التنموية  المتطلبات  ل��م��واج��ه��ة 
المتجددة, والقيام باالستثمارات 
خ���الل صناديق  م��ن  ال��م��ش��ت��رك��ة 
وتشكيل  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة,  ال��ج��ام��ع��ة 
ل����ج����ان م���ت���اب���ع���ة م���ش���ت���رك���ة مع 
والقطاع  ال��م��ح��ل��ي  ال��م��ج��ت��م��ع 
والمتابعة  ل��ل��ت��ن��س��ي��ق  ال���خ���اص 

لخدمة المنطقة التنموية .
وتحدث الدكتور الشواقفة عن 
في  تمت  التي  االن��ج��ازات  بعض 
جامعة آل البيت في عهد جاللة 
المعظم  الثاني  الله  عبد  الملك 
والتطلعات  ورع���اه,  ال��ل��ه  حفظه 
والمشاريع  للجامعة  المستقبلية 

المنوي إقامتها بالجامعة.
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وقال رئيس الجمعية األردنية 
للتنمية وتطوير الموارد الطبيعية 
المشاقبة  ع��ط��اال��ل��ه  ال��م��ه��ن��دس 
عرفاناً  يأتي  االحتفال  ه��ذا  إن 
بالجميل لقائد نذر نفسه لخدمة 
أمته ورفعة شأنها وإيصال الليل 
ب��ال��ن��ه��ار م���ن أج���ل ت��وف��ي��ر حياة 

فضلى وعيش كريم. 
لقد انعم الله على بلدنا بقيادة 
هاشمية من اشرف نسب, عملوا 

عبر تاريخهم المشرف على جمع 
ونبذ  ووح��دة صفها  األم��ة  شمل 
كل أشكال الفرقة والتشرذم وقد 
ترجمت هذه المبادئ على ارض 
إيجاد  نتاجها  وال��رب��اط  الحشد 
م��داف��ع عن  م��ت��ح��ض��ر  واع  ج��ي��ل 
ومتسلح  وحضارتها  أمته  تاريخ 
تقوى  أساسها  والمعرفة  بالعلم 

الله جلت قدرته.
كإحدى  ال��ج��م��ع��ي��ة  إن  وق����ال 

تعاون الجامعة مع المجتمع المحلي

جهاد  الدكتور  األس��ت��اذ  رع��ى 
جامعة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ال��م��ج��ال��ي 
أقامته  ال���ذي  الحفل  البيت  آل 
للواء  والتعليم  التربية  م��دي��ري��ة 
محافظة  ف��ي  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ب��ادي��ة 
المفرق بمناسبة عيد االستقالل 
وتضمن  ال��ب��ي��ت  آل  ج��ام��ع��ة  ف��ي 
ال���ح���ف���ل م���س���رح���ي���ات وأغ���ان���ي 
وقصائد شعرية باللغة االنجليزية 
االنجليزية  اللغة  لتطوير  وذل��ك 
البادية  في  المدارس  طلبة  لدى 

الغربية.
ال�����ذي نال  ال���ح���ف���ل  وح���ض���ر 

احتفالت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الغربية بعيد الإ�ستقال

تثمن  المدني  المجتمع  منظمات 
عاليا وبكل إجالل مبادرات سيد 
البالد وندعو له بطول العمر وان 
يبقى تاج عز وفخار على رؤوس 
الواحدة   األردن��ي��ة  األس���رة  أب��ن��اء 
ل����ه س����ر ون����ح����ن معك  ون����ق����ول 
وال���ض���راء جنودك  ال���س���راء  ف��ي 
األوفياء وكل الحب لأردن اآلمن 

المستقر.
وت��ح��دث ف��ي ال���ن���دوة ك��ل من 
ال��م��ه��ن��دس م��ح��م��د ش��ه��ب��ز عن 
وتطوير  بحوث  مركز  إسهامات 
البادية  ف���ي  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ب��ادي��ة 
الشمالية في عهد جاللة الملك,  
وقدم الدكتور احمد علي سمارة 
ال��زع��ب��ي  ورق����ة ب��ع��ن��وان »آف���اق 
منطقة  ف���ي  ال��م��ح��ل��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
التنموية«  ط���الل  ب���ن  ال��ح��س��ي��ن 
وقدم الدكتور سليمان المساعيد 
ورقد بعنوان »المبادرات الملكية 
االقتصاد  على  وأثرها  السامية 

الوطني الكلي«.
وحضر الندوة جمع غفير من 

الجمهور  واع���ج���اب  اس��ت��ح��س��ان 
المدير الفني محمد سالم عليان 

ومديرو ومدرسو وطلبة المدارس 
في اللواء.
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المفرق  م��ح��اف��ظ  رع����ى 
ال��دك��ت��ور زي���د زري���ق���ات في 
أيار  م��ن  والعشرين  السابع 
أقامته  ال������ذي  االح���ت���ف���ال 
ال���م���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى م����درج 
الحسين بن علي في جامعة 
نائب  وح���ض���ره  ال��ب��ي��ت  آل 
الدكتور  ال��ج��ام��ع��ة  رئ���ي���س 
وأعيان  ال��م��ج��ال��ي,  ج���ه���اد 
ورؤساء  المحافظة  ون���واب 
والفعاليات  ال����ب����ل����دي����ات 

الرسمية والشعبية. 
زريقات  ال��دك��ت��ور  وأل��ق��ى 
المناسبة  ب����ه����ذه  ك���ل���م���ة 
االنجازات  فيها  اس��ت��ع��رض 
الوطنية التي تحققت للوطن 
ف��ي ع��ه��د ال��ه��اش��م��ي��ي��ن منذ 
الله  عبد  ال��م��ؤس��س  الملك 
إلى  ث���راه  ال��ل��ه  ط��ي��ب  األول 

محافظة المفرق تحتفل بمنا�سبة عيد ال�ستقال 
في رحاب جامعة اآل البيت

تعاون الجامعة مع المجتمع المحلي

عميد آل هاشم جاللة الملك 
عبد الله الثاني بن الحسين . 
وقال سيبقى األردن مالذا 
ألح����رار األم���ة وم��داف��ع��ا عن 
در  فلله  وقضاياها  حقوقها 
فوق  يتسامون  فهم  األردنيين 
الشهداء  ويقدمون  جراحهم 

من اجل فلسطين ودفاعا عن 
الثرى العربي . 

وألقى رئيس بلدية المفرق 
ال��ك��ب��رى ال��دك��ت��ور ع��ب��د الله 
تأتي  فيها  قال  كلمة  العرقان 
ذكرى االستقالل ونحن تطالعنا 
والعطاء  المجد  صفحات من 
ملحمة  وت��ج��س��د  وال���ن���ض���ال 
الكفاح والنضال , فاالستقالل 
مشروع حياة أراده الهاشميون 
حرية واستقالل وانجازا على 
واألمة  الوطن  امتداد خارطة 
وراية  وس��الم  محبة  ورس��ال��ة 
علم وتطور متسلحا بكل القيم 

اإلنسانية. 
قصائد  ال���ح���ف���ل  وت���خ���ل���ل 
تحكي  فنية  وف��ق��رات  وطنية 
ومسيرة  االس���ت���ق���الل  ق��ص��ة 

االزدهار والعطاء
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وقعت جامعة اآل البيت اتفاقية تعاون

 مع جامعة لوميير ليون 2 الفرن�سية 

 

وتهدف االتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة 
لوميير  جامعة  عن  ممثل  بحضور  شواقفة  نبيل  الدكتور 

ليون الفرنسية الدكتور هيرفي ديشمب مسؤول العالقات الخارجية 
المعني بتدريس اللغة الفرنسية للطلبة األجانب إلى توطيد سبل التعاون 

والطلبة  والباحثين  المدرسين  وتبادل  التعليم  مجاالت  في  الجامعتين  بين 
المشتركة  األهمية  ذات  النشاطات  إلى  إضافة  وبحثية  دراسية  برامج  وإع��داد 

وتحسين قدرات طلبة جامعة آل البيت في اللغة الفرنسية وإرسال طلبة من جامعة 
آل البيت لدراسة اللغة الفرنسية في جامعة لوميير ليون 2

الجامعات  م��ع  ال��ت��واص��ل  على  الجامعة  ح��رص  ال��ش��واق��ف��ة  ال��دك��ت��ور  وأك���د 
والمؤسسات العلمية العالمية وتعزيز قيم الحوار واللقاء وفتح المجاالت بين 

الطلبة واكتساب الخبرات المشتركة.
وحضر توقيع المذكرة نائب رئيس الجامعة الدكتور جهاد المجالي 

ورئيس قسم اللغات الحديثة الدكتور عدنان كاظم.

اتفاقيات
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م�صاركات علمية

ش�������������������ارك 
األستاذ الدكتور فواز عبد الحق الزبون عميد كلية اآلداب 

المهنية  للتنمية  الوطني  المؤتمر  في  البيت  آل  جامعة  في  اإلنسانية  والعلوم 
الوكالة  والتعليم مع  التربية  وزارة  الذي نظمته  المدرسة وحدة تطوير,  على أساس 
األمريكية للتنمية في مدينة العقبة من 1-2008/4/3م حيث تناول المؤتمر أبعاد التنمية 
المهنية للمعلمين على أساس أن المدرسة هي وحدة تطوير ومدى انعكاس هذه التنمية 

على تحصيل الطلبة وتعلمهم.

ش�������������ارك
 الدكتور محمد االرن��اؤوط من قسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية في جامعة آل البيت في الندوة الدولية عن »الوقف والعولمة« التي عقدت 
اإلمارات  زايد في  بتنظيم من جامعة  الحالي  نيسان  الفترة من 15-13  الكويت خالل  في 

واألمانة العامة لأوقاف في الكويت. 
وشارك الدكتور االرناؤوط في هذه الندوة بورقة »نماذج إسالمية معاصرة في الممارسات 

االقتصادية للوقف: حالة األردن« .

ش����������اركت 
للتمريض  الله  عبد  بنت  سلمى  األميرة  كلية  عميد  شعبان  إنصاف  الدكتورة 
في المؤتمر التمريضي العالمي الثاني للمجلس والذي عقد في البحر الميت يومي 

األربعاء والخميس 23-24 نيسان 2008 تحت شعار »سبل آلفاق جديدة« 
هدف المؤتمر إلى مواجهة التحديات المتنامية للقطاع التمريضي في مجال التعليم 

والممارسة والبحث العلمي بايجاد حلول ناجحة مبنية على أسس علمية.

ش�������ارك 
االستاذ الدكتور نبيل شواقفة رئيس جامعة آل البيت في موتمر مجموعة الكمبيوتر 

المتكاملة العالمية الذي عقد في جمهورية مصر - شرم الشيخ خالل الفترة 
من 2008/5/30-27
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ش����������������������ارك 
الدكتور منصور نزال الزبون في المؤتمر العلمي: تربية وحماية 

-23 م��ن  الفترة  خ��الل  األهلية  عمان  جامعة  ف��ي  عقد  ال��ذي  العربي  الطفل 
2008/3/25م حيث قدم ورقة بعنوان »دور المدرسة في تنشئة ورعاية الطفل 

العربي رياضيا واجتماعيا«

ش�����������ارك 
الدكتور محمد يوسف الخطيب من قسم اللغات 

الحديثة في مؤتمرين األول عقد في  رومانيا من 14-15 آذار 2008م 
 La genese de I>humour: aspects sociolinguistiques et وقدم بحثا بعنوان
didactiques  ناقش فيه دور األحداث االجتماعية والسياسية في صياغة التراكيب 
الفاكهية. وعقد المؤتمر الثاني في بلجيكا من 20-23اذار 2008م وقدم بحثا بعنوان 

Faut-il ignorer la grammaire explicite en ELE?  عرض فيه أسلوب جديد    
لتدريس قواعد اللغة الفرنسية.

م�صاركات علمية 

 
ش����������ارك

 الدكتور كمال  أحمد مقابلة من مركز اللغات في مؤتمر ) جذور الثقافة 
الوطنية األردنية الذي انعقد في رحاب الجامعة األردنية في الفترة من 

دور   « بعنوان  مشاركته  وكانت  )2/3/31-2008/4م( 

ش��������������ارك 
االستاذ الدكتور عدنان الصمادي عميد تكنولوجيا المعلومات في موتمر مجوعة الكمبيوتر 

المتكاملة العالمية الذي عقد في جمهورية مصر - شرم الشيخ خالل الفترة 
من 2008/5/30-27

ش�����������ارك 
الدورة  ف��ي  المعاني  مصطفى  محمد  المهندس 

شركة  برعاية  عقدت  والتي  المعلومات  ام��ن  مجال  في  التدريبية 
سيسكو ألنظمة الشبكات الحاسوبية في شرم الشيخ .
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ترقية

 الدكتور عدنان فضل أبو الهيجاء  إلى  رتبة أستاذ مشارك في قسم 
اقتصاديات المال واألعمال في كلية إدارة المال واألعمال.

ترقيات اأكاديمية

ترقية

 الدكتور علي أحمد الرباعي إلى  رتبة أستاذ مشارك 
في قسم المناهج والتدريس في كلية العلوم التربوية.

ترقية

 الدكتور نور الدين صالح شعير إلى  رتبة أستاذ مشارك في قسم 
الفيزياء في كلية العلوم.

ترقية

 الدكتورأحمد هايل الربايعة إلى  رتبة أستاذ مشارك في 
قسم الرياضيات  بكلية العلوم.

ترقية

 الدكتور فاروق سعيد الجقة إلى  رتبة أستاذ مشارك في قسم الكيمياء  
بكلية العلوم.

ترقية

الدكتور محمد ياسين الرحاحلة إلى  رتبة أستاذ مشارك في قسم 
المحاسبة  بكلية إدارة المال واألعمال.
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الهيئة  ألعضاء  جديدة  تعليمات  الجامعة  في  العمداء  مجلس  اق��ر   -
التدريسية ليعمل بها اعتبارا من تاريخ 2008/5/5م وقد جاءت هذه 

التعليمات لما فيه مصلحة أعضاء الهيئة التدريسية حيث:
قبل  أعلى  رتبة  إلى  للترقية  التقدم  التدريسية  الهيئة  لعضو  أجازت   >

ثمانية شهور من استكمال المدة القانونية.
<  كما أجازت هذه التعليمات لعضو الهيئة التدريسية الجمع بين سنتي 
التفرغ العلمي وهو ما لم يكن معموال به سابقا, باإلضافة إلى أنها 
التدريسية  الهيئة  عضو  خدمة  من  واح��دة  سنة  باحتساب  سمحت 

محاضرا متفرغا في الجامعة إلغراض الترقية العلمية. 
البحث  على  التدريسية  الهيئة  أعضاء  التعليمات  هذه  شجعت  كما   >

والنشر في مجاالت التقارير)case reports(  ومراجعة األدبيات )Literature Reviews( والملحوظات 
العلمية )Short Notes(   وكذلك تسجيل براءة اختراع واحتساب كل ذلك ضمن أسس واضحة لغايات 

الترقيات العلمية.
كما قرر مجلس العمداء إنشاء وحدة امتحانات محوسبة في الجامعة تفي بكل ما يتعلق بامتحانات المواد   -

المحوسبة.
نسب مجلس العمداء إلى مجلس الجامعة بالموافقة على إنشاء مركز بحوث الطاقة في الجامعة وهو   -
مركز متخصص للبحوث ودراس��ات الطاقة فيكون نافذة من نوافذ الجامعة التي تطل من خاللها على 

المجتمع المحيط تتحسس أوجاعه وهمومه وتساهم بمعالجتها.
نسب مجلس العمداء بالسير في إجراءات استحداث برنامج ماجستير في تخصص تكنولوجيا المعلومات   -
واالتصاالت في التربية بالتنسيق مع كلية األمير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون 

المشترك مع جامعة أوهايو األمريكية وأكاديمية الفيصل العالمية.
نسب مجلس العمداء بالسير في إجراءات استحداث التخصصات الهندسية التالية:  -

تخصص هندسة تكنولوجيا البناء  >
تخصص الهندسة المدنية  >

تخصص هندسة الصيانة /آالت  >
وذلك للحاجة لوجود كوادر بشرية متخصصة لدعم منطقة المفرق التنموية االقتصادية الخاصة سواء   
كان ذلك بتقديم الدراسات واالستشارات الهندسية أو اإلشراف على تنفيذ مشاريع المنطقة االقتصادية 

بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما تنوي الجامعة إنشاء وحدة لفحص التربة في الجامعة لتكون مرجع لكل الجهات ذات العالقة خاصة   -

وانه ال يوجد مثل هذه الوحدة في المنطقة أو المناطق المجاورة.

قرارات �صادرة عن مجل�س العمداء

قرر مجلس العمداء الذي عقد برئاسة رئيس الجامعة الدكتور نبيل شواقفة ما يلي:

قرارات
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اإ�صدارات

ـــــدر حـــديـــثـــًا ـــــس �

صدر حديثا لأستاذ الدكتور جهاد المجالي نائب رئيس 
جامعة آل البيت كتاب جديد بعنوان »دراسات في اإلبداع الفني في 

الشعر: رؤى النقاد العرب في ضوء علم النفس األدبي والنقد الحديث« 
لأستاذ الدكتور جهاد المجالي.

ويقع الكتاب في 327 صفحة من القطع المتوسط ويتناول موضوع اإللهام   
واإلبداع الشعري ومسألة الجمع بين إبداع الشعر ونقده. والنقد األدبي بين الفن 
والعلم. والذاكرة ودورها في اإلبداع الشعري. وبيوتات الشعر عند العرب )دراسة 
في أسباب االتصال الشعري(. والتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع. 
الشعر.  في  وال��وض��وح  والغموض  الشعر.  في  الخواطر«  »ت��وارد  التخاطر  وظاهرة 
والذوق الفني. ومفهوم البيان عند الجاحظ. واثر البيئة في الشعر عند القاضي 

الجرجاني. 
ويهدف الكتاب إلى معرفة مدى مساهمة النقاد العرب في درس بعض   

ويعتبر  منها,  وبيان موقفهم  الفني  اإلب��داع  بعملية  الصلة  وثيقة  القضايا 
الكتاب من الكتب الهامة في النقد األدبي وإضافة علمية متميزة في 

هذا المجال.
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وت���ي���ه���ي ع���ل���ى ال���دن���������������ا ي����ح����دوك اإك���ب�������ار

ب���ن���������������وك رج�����������ال ع���ل���ى ال�����ون�����ى اأح��������رار

وع���ي���ون���ه���م ����ش�����������ي���اج ن������ار ل�����ك واأن��������������وار

خ�������وف���ا ع���ل���ي���ك وي��������������وم ال�������ش���م���ت ث�������وار

ع���ل�������ى ال����ت����ق����وى ���ش�����م��ا و�����ش����ع ف���ي���ك م�����ن��ار

ه���ادي���ك���م امل�����ش��ط��ف��ى والأم�������������ام   وال���ط���ي���ار

م���������ش����ارب وخ�����ي�����ول م�����������ش���رج���ة واأن���������ش����ار

واأك����������وار م��������������راب����ع  ال�����ع�����راق�����ن  يف  ول����ه����ا 

ي�������ذود ب�����ه ع�����ن اأم�����������ة ����ش���ب���ت ب�������ه���ا ال�������ن���ار

ي������وم اع���ت���ل���ى الأم��������ر ب���ه���ا ت������رك واأح���������ب����ار

ازورار ل���ل���خ�������ي���ل  و  ط�����������اب  ب�����ه�����اامل�����وت 

ق�����دار واهلل  م���ل�����������ب���ي���ا  ال���ف���������������ي���ح���اء  اإىل 

اأوار ال�����������ش���دي�������د  وال���������������راي  ل���ل���ح���ق  ب����ه����ا 

ي������وم ا����ش���ت���ب���ي���ح ال����ك����ل ع���ر����ش���ه���م واأب�����������ك���ار

ن�������ش�������ار ال�������ش�����������ك  م����ط����ام����ن  يف  وغ���������رك 

ت�������ش���رج اخل�������ي���ل وت����وق����ظ ال���ل�������ي���ل حم����ذار

وال�������ده�������ردوار  ، ده�����������را  م�������ش���ت  اأن  ب���ع���د 

����ش���ف ال����ن����ا�����س ق��ي�����������ظ��ا وت���������زاح اأ����ش���ت���ار

واأخ�������������������ط����ار خ�����ط�����وب  ب����ه����ا  ح�����اك�����ت  اإن 

واأ��������ش�������رار ج������������������������اف����الت  ب����ن����ا  ودارت 

وم��������ا اأن����������ت ب��������������ي����وم ال�����������ري�����ب حت�������ت���ار

ع����رب����ا اأق���������ح����اح����ا م�����ا ب���خ���ل���وا وم������ا ج������اروا

ب������رى امل�����ف�����رق م���ن���ه���م اأح�����ي�����اء واأط���������ه����ار

ت���ل���ف���ه���ا ب���ال�������������������ك���رخ ع����ج����اج����ة وغ����ب����ار

ب�������ش�����������ي���د ه����ا�����ش���������م����ي ب����احل��������������ق ك������رار

ن��������ف��ار مب��ت��ن��ه��ا  ودم����ن����ا  ب�������ش���دورن���ا  �����ت   �  

ه�������وار ي���غ���ري���ن���ا  اأك���ف���������������ن���ا  م�������ش���ح���ن���ا  ول 

وت�������ش���ه���ل اخل���������ي����ل وت����اأت��������������ي����ك اأخ����ب���������ار

عمان ال�ستقال و الثورة ال�سريفة

�شعر الدكتور : اأحمد احلراح�شة

جامعة اآل البيت

ع�����م�����ان اف������رح������ي وان�����������ش�����������ري ال���ع�����������ي���د

ي�����ا ����ش���ام���ة الأوط�������������ان، ي�����ا ذك�������رى ال�����ش��ب��ا

ي�����ل�����ب�����ون ي�������������������وم ال�����ن�����������������داء ب���ف���رح���ة

ت�����ث�����ور دم�������������اوؤه������م ب����ع����روق����ه����م ح��������م��م��ا

ل���ي�������ه���ن���ك اأن�����������ك ل����ل����ه����ا�����ش����م����ي م���ن�����������زل

الأىل اأن����ت��������������م  ال����ب����ي����ت  �����ش��������������دن����ة  ي������ا 

ل���ك���م ال���ع���ت���������������ي���ق  ال�����ب�����ي�����ت  ذرى  ويف 

احل���م���ى ع���������ش����ي����ات  يف  ت���������ش����رح  و��������ش�������وام 

���ش��ي��ف��ه ي�������ش���ه���ر  ال���ب���ط�������ح���اء  يف  ف�����ج�����دك  

ذب����ح����ت اأم�����������ة  يف  ي���������ش����ي����ح  جم�����������������اه�����دا 

ث������ورة ي�������ش���ع���ل  ال���������ش��������������اآم  يف  وع�����م�����ك 

ب��ه��ا ي����ح����دو  ق���ر����ش���ي���ة  ث���ل���ة  يف  اهلل  وع����ب����د 

وق�������ف���ة ��������ش�������ارب  ع������م������ان  يف  واأب���������������وك 

ل�������ع���دون���ا اأخ�����������ان�����ا  ن�����������ب���ي���ح  اأن  ف�����اأب�����ى 

واأن���������ت اأن�������ف ال���ل���ي���ث م�����ا ����ش���م���م���ت م��رغ��م��ا

وم���ااأغ���م�������ش���ت ع���ي���ن���ا ع���ل���ى ال�����ق�����ذى وه���ن���ا

اأح�����ي�����ي�����ت ع�������دل ل�����ل�����ف�����اروق و����ش�����������ي�������رة

�  � ي���ن���ك����  ي������وم  ن����ل����وذ ب��ظ�����������ل��ك  ي�����ا ج���ب���ال 

م�����ن ل�������الأوط�������ان غ�������رك ي�����اب�����ن ف���اط�������م���ة

ن���ع���ام�������ت���ن���ا �����ش����ال����ت  اإن  امل������رجت������ى  اأن���������ت 

ت���������ش����يء �����ش����ب����ال ل��������الأح��������رار وا����ش�������ح���ة

ا����ش���ب���ل ج���ن���اح���ك ع���ل���ى ال���ن���ه���ري���ن م��رح��م��ة

ه���������ذي ق������ب������ور ال�������������������ظ����اع����ن����ن ن�����ازف�����ة

وت�����ل�����ك ق�����ب�����ور ب����ن����ي اأب������ي������ك ج���اف���������������ل���ة

���ش��ي��دا ع�������س  م���وط���ن���ي  ي�����ا  ال�����ن�����دى  اأردن 

ت��ث��ل��م ال�������ش���ي���وف  ل����و  احل�������ش���ن  اأب������ا  ي����ا  واهلل 

م�����ا ن���ق�������ش���ن���ا ال���ع���������������ه���د ال���������ذي ب�������ي���ن���ن���ا �

ف������اخل������ر م�������ذخ�������ور لأم���������������ة ي���ع�����������رب
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