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بللسللم الللللله الللرحللمللن الللرحلليللم والللصللاة 
والمرسلين  االنللبلليللاء  أشللرف  على  والللسللام 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من 

اتبعه إلى يوم الدين وبعد, 
يلللأتلللي هللللذا اللللعلللدد ملللع نللهللايللة الللفللصللل 
تخلل  وقد  2007م  للعام  الصيفي  الدراسي 
الفصل الدراسي الصيفي كغيره من الفصول 
العديد من الفعاليات والنشاطات واالنجازات 
للنهوض بالجامعة وحمل رسالتها. فبرعاية 
كريمة من صاحب السمو الملكي األمير رعد 
بتخريج  االحتفال  تم  األمللنللاء  كبير  زيللد  بن 
على  الجامعة  طلبة  من  التاسع  الفوج  طلبة 
مستوى الماجستير واألوائل وتم تخريج طلبة 
داعيا  الجامعة  رئيس  برعاية  البكالوريوس 
الخريجين  يكون هؤالء  أن  المولى عز وجل 

بناة خير وعز للوطن وخدمته
 

وقد باشرت الجامعة بتنفيذ المشروعات 
للنشاطات  الشامل  المبنى  الكبرى كمشروع 
ومبنى  الهاشمية  المكتبة  ومبنى  الطابية 
مكتب االرتلللبلللاط ومللركللز االسللتللشللارات في 
عمان العاصمة باإلضافة إلى مشروع الطرق 
المظللة لربط مرافق الحرم الجامعي الواسع 
ووضع خطة شاملة لتحسين مرافق وساحات 
تفعيل صللنللدوق  وكللذلللك  الللجللامللعللي  الللحللرم 
مشروعات  ليقيم  الجامعة  فللي  االستثمار 
والموظفين  التدريس  هيئة  ألعضاء  سكنية 

وإقامة منازل داخلية للطلبة.

باإلضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية 
التفاعل  فللي  الجامعة  دور  تفعيل  اجللل  مللن 
السامية  الملكية  المكرمة  مللع  والللتللشللارك 
بتحويل محافظة المفرق إلى منطقة تنموية 
إجلللراءات  مللن  الجامعة  انتهت  وقللد  خاصة 
واالجتماعي  والثقافي  االقتصادي  المسح 
لللمللحللافللظللة الللمللفللرق وعلللقلللدت الللعللديللد من 
من  الللعللديللد  ونظمت  الثقافية  االتللفللاقلليللات 
المؤتمرات والندوات واأليام العلمية لتفعيل 

الحياة الفكرية والثقافية بالجامعة. 
اسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لخدمة 
الللوطللن فللي ظللل حللضللرة صللاحللب الللجللالللة 

الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم.
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مـــــــــــــــــــناء: الجامعة تحتفل بتخريج الفوج التا�سع مير رعد/ رئي�س مجل�س الأ برعاية �سمو الأ

/رئيس مجلس  األمناء  كبير  زيللد  بن  رعللد  األمير  رعللى سمو 
أمناء جامعة آل البيت حفظه الله حفل تخريج الفوج التاسع من 
 )355( عددهم  والبالغ  العالي  والدبلوم  العليا  الللدراسللات  طلبة 
طالباً وطالبة وتكريم الطلبة األوائل وذلك في ميدان صاح الدين 

األيوبي  بالجامعة. 
وفي بداية االحتفال الذي بدء بالسام الملكي وآي من الذكر 

الحكيم, ألقى سمو األمير رعد كلمة قال فيها: 
يسعدني في هذا اليوم وجامعة آل البيت تحتفل بتخريج كوكبة 
وتكريم  والدبلوم  الماجستير  درجة  حملة  من  أبنائها  من  جديدة 
أوائل الطلبة أن أقف معكم في هذا االحتفال لتكونوا سواعد بناء 
والمعرفة  والعلم  الخير  مشاعل  تحملون  لوطنكم  وانتماء  وعطاء 
ونستذكر في هذا اليوم الراحل الكبير جالة المغفور له بإذن الله 
الملك الحسين بن طال طيب الله ثراه  الذي انشأ هذه الجامعة 
لتكون ألبناء األمة, جامعة تجمع وال تفرق, فهذه الجامعة المميزة 
في خططها الدراسية وبرامجها المتعددة والتي تلقى كل العناية 
واالهتمام من حضرة صاحب الجالة الهاشمية الملك عبد الله 
الثاني الذي يحرص كل الحرص على الوطن واألمة وأبنائه الطلبة 

ليكونوا على دروب اإليمان والعلم.
ومشفوعة  موصولة  والتهنئة  التخرج  هذا  ولذويكم  لكم  أبللارك 
بالشكر إلى األساتذة الذين قاموا على رعايتكم والعناية بمواهبكم 
والشكر مقدم أيضا بالمحبة إلى كل من ساهم في اإلعداد إلنجاح 

هذا اليوم المتميز من تاريخ الجامعة.
الله أن يكون عملنا خالصا لوجهه وان يوفق الجميع  سائلين 
الجالة  في ظل حضرة صاحب  ورسالتها  الجامعة  هذه  لخدمة 

الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
كلمة  وألقى رئيس الجامعة معالي الدكتور عبد السالم العبادي 

احتفاالت الجامعة بتخريج طلبة الفوج التا�سع

�ساحب ال�سمو امللكي: ن�ساأل الله اأن يكون عملنا خال�سا لوجهه وان يوفق اجلميـــع خلدمــة هـــذه اجلـــــــــــــــــــــــامعة ور�سالتها يف ظل ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد الله الثاين ابن احل�سني املعظم 

ـــــة م والأ ـــن  ـــوط ال خـــدمـــة  يف  ـــــرة  اخل مــ�ــســرتــــــــــــــــــــــــــهــا  تـــوا�ـــســـل  ــت  ــي ــب ال اآل  ــة  ــع ــام ج اإن  ـــة:  ـــع ـــام اجل ــس  ــ� ــي رئ مـــعـــايل 
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مـــــــــــــــــــناء: الجامعة تحتفل بتخريج الفوج التا�سع مير رعد/ رئي�س مجل�س الأ برعاية �سمو الأ

قال فيها: إن جامعة آل البيت تواصل مسيرتها الخّيرة في خدمة 
الوطن واألمة تحتفل بتخريج الفوج التاسع من خريجيها, كوكبة 
التغيير, كما تفضل صاحب الجالة الملك  جديدة من فرسان 
الثاني ابن الحسين بتسميتهم, هؤالء الفرسان الذين  الله  عبد 
هم زينة الحاضر وبناة المستقبل ... قد قامت هذه الجامعة بكل 
أمانة وشعور بالمسؤولية بإعدادهم تماما كما أرادها المغفور له 
بإذن الله وفضله الملك الباني الحسين بن طال طيب الله ثراه 
جامعة تجمع بين علوم الدين والدنيا وتعد الشخصية اإلسامية 
المعاصرة التي تتمسك بالثوابت وتعيش العصر وتحرص  على 
تماسك األمة وهويتها وتقوم على الوسطية واالعتدال والتسامح 

واحترام الرأي والرأي اآلخر.
واالهتمام  العناية  كل  تلقى  التي  البيت  آل  أن جامعة  وقللال 
الثاني  الله  عبد  المعزز  الملك  الهاشمية  الجالة  صاحب  من 
كل  تقديم  على  تحرص  ملكه  وأعللز  تعالى  الله  حفظه  المعظم 
ما من شأنه خدمة الطلبة وتزويدهم بأفضل المعارف والعلوم 
الوطن  هللذا  في  وإنماء  وعطاء  بناء  سواعد  ليكونوا  العصرية 
النهوض  على  الحكيمة  الهاشمية  القيادة  تحرص  الذي  األغلى 
المستويات  مختلف  على  ألبنائه  الفضلى  الحياة  وتقديم  بلله 
واألصعدة. فهنيئا للطلبة ولذويهم بالتخرج أما منهم أن يكونوا 
سفراء خير لجامعتهم يحرصون على استمرار التعليم والدراسة 
والبحث مستذكرين دائما قوله تعالى “هل يستوي الذين يعلمون 
وقال سبحانه “يرفع الله الذين آمنوا منكم  والذين ال يعلمون” 

والذين أوتوا العلم درجات” 
وقام سمو األمير رعد بن زيدبتوزيع الشهادات والجوائز على 
الطلبة, وحضر حفل التخريج أعضاء مجلس األمناء ومحافظ 

المفرق وشيوخ ووجهاء محافظة المفرق وذوي الطلبة.

احتفاالت الجامعة بتخريج طلبة الفوج التا�سع

�ساحب ال�سمو امللكي: ن�ساأل الله اأن يكون عملنا خال�سا لوجهه وان يوفق اجلميـــع خلدمــة هـــذه اجلـــــــــــــــــــــــامعة ور�سالتها يف ظل ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد الله الثاين ابن احل�سني املعظم 

ـــــة م والأ ـــن  ـــوط ال خـــدمـــة  يف  ـــــرة  اخل مــ�ــســرتــــــــــــــــــــــــــهــا  تـــوا�ـــســـل  ــت  ــي ــب ال اآل  ــة  ــع ــام ج اإن  ـــة:  ـــع ـــام اجل ــس  ــ� ــي رئ مـــعـــايل 
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رعى رئيس جامعة آل البيت معالي األستاذ الدكتور عبد السام العبادي حفل 
تخريج الفوج التاسع من طلبة البكالوريوس وذلك يوم االثنين والثاثاء والخميس 
الموافق الثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين من حزيران والبالغ عددهم 

)3000( طالٍب وطالبة وذلك في ميدان صاح الدين األيوبي بالجامعة.
وفي بداية االحتفال الذي بدء بالسام الملكي وآي من الذكر الحكيم, ألقى 
رئيس الجامعة معالي الدكتور العبادي كلمة قال فيها: إن جامعة آل البيت تواصل 
مسيرتها الخيرة في خدمة الوطن واألمة تحتفل بتخريج الفوج التاسع من خريجيها, 
كوكبة جديدة من فرسان التغيير, كما تفضل صاحب الجالة الملك عبد الله الثاني 
ابن الحسين بتسميتهم, هؤالء الفرسان الذين هم زينة الحاضر وبناة المستقبل ... 
وقد قامت هذه الجامعة بكل أمانة وشعور بالمسؤولية بإعدادهم تماما كما أرادها 
المغفور له بإذن الله وفضله الملك الباني الحسين بن طال طيب الله ثراه جامعة 
تجمع بين علوم الدين والدنيا وتعد الشخصية اإلسامية المعاصرة التي تتمسك 

�ستاذ الدكتور عبد ال�سالم العبادي/ رئــــــــــــــــــــــــي�س الجامعة: الجامعة تحتفل بتخريج الفوج التا�سع برعاية معالي الأ

احتفاالت الجامعة بتخريج طلبة الفوج التا�سع

الدكتور العبادي: حتــــر�س اجلامعة علــى تقـــدمي كــل مـــا مـــن �ســــــــــــــاأنه خــــــــدمة الطلبة وتزويدهم باأف�سل املعارف والعلوم الع�سرية

غلى الذي حتر�س القيادة الها�سمية احلكيمة على النهو�س به                                                         ليكونوا �سواعد بناء وعطاء واإمناء يف هذا الوطـــــــــــــــــــــن الأ
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بالثوابت وتعيش العصر وتحرص  على تماسك األمة وهويتها وتقوم على الوسطية 
واالعتدال والتسامح واحترام الرأي والرأي اآلخر.

العناية واالهتمام من صاحب  تلقى كل  التي  البيت  آل  وأضللاف أن جامعة 
تعالى  الله  حفظه  المعظم  الثاني  الله  عبد  المعزز  الملك  الهاشمية  الجالة 
وأعز ملكه تحرص على تقديم كل ما من شأنه خدمة الطلبة وتزويدهم بأفضل 
المعارف والعلوم العصرية ليكونوا سواعد بناء وعطاء وإنماء في هذا الوطن 
األغلى الذي تحرص القيادة الهاشمية الحكيمة على النهوض به وتقديم الحياة 
ولذويهم  للطلبة  فهنيئا  واألصعدة.  المستويات  مختلف  على  ألبنائه  الفضلى 
يكونوا سفراء خير لجامعتهم يحرصون على استمرار  أن  بالتخرج آما منهم 
الذين  يستوي  “هل  تعالى  قوله  دائما  مستذكرين  والبحث  والللدراسللة  التعليم 
وقال سبحانه “يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين  يعلمون والذين ال يعلمون” 

أوتوا العلم درجات” 

�ستاذ الدكتور عبد ال�سالم العبادي/ رئــــــــــــــــــــــــي�س الجامعة: الجامعة تحتفل بتخريج الفوج التا�سع برعاية معالي الأ

احتفاالت الجامعة بتخريج طلبة الفوج التا�سع

الدكتور العبادي: حتــــر�س اجلامعة علــى تقـــدمي كــل مـــا مـــن �ســــــــــــــاأنه خــــــــدمة الطلبة وتزويدهم باأف�سل املعارف والعلوم الع�سرية

غلى الذي حتر�س القيادة الها�سمية احلكيمة على النهو�س به                                                         ليكونوا �سواعد بناء وعطاء واإمناء يف هذا الوطـــــــــــــــــــــن الأ
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من  مجموعة  بتنفيذ  باشرت  قد  الجامعة  أن  إلى  العبادي  الدكتور  وأشللار 
المشروعات الكبرى التي تنهض بها قدما لتحقيق أهدافها ومن هذه المشروعات 
مشروع المبنى الشامل للنشاطات الطابية وبكلفة تزيد عن 2,5 مليون دينار 
ومبنى المكتبة الهاشمية بكلفة تزيد عن المليون دينار ومبنى مكتب االرتباط 
ومركز االستشارات في عمان العاصمة بكلفة تصل إلى مليون دينار باإلضافة إلى 
مشروع الطرق المظللة لربط مرافق الحرم الجامعي الواسع بكلفة تقدر بحوالي 
130,000 دينار مع االهتمام بوضع خطة شاملة لتحسين مرافق وساحات الحرم 
الجامعي وكذلك تفعيل صندوق االستثمار في الجامعة ليقيم مشروعات سكنية 

ألعضاء هيئة التدريس والموظفين وإقامة منازل داخلية للطلبة.
باإلضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية من أجل تفعيل دور الجامعة في 
التفاعل والتشارك مع المكرمة الملكية السامية بتحويل محافظة المفرق إلى 
منطقة تنموية خاصة إن كان ذلك من حيث المشاركة في االستثمار أو خدمة 

خطط التدريب وإعداد الكوادر المؤهلة التي تحتاجها المنطقة. 
وفي هذا اإلطار قامت الجامعة بإجراء مسح اقتصادي وثقافي واجتماعي 
للمحافظة إليجاد المعلومة الحقيقية المدروسة المبنية على رؤى علمية واضحة 

ولتكون بمتناول متخذي القرار لتساهم في البناء والتطوير.
  واستطاعت الجامعة وبحمد الله أن تفتح مجاالت أوسع من التعارف مع 
االتفاقيات  من  العديد  بتوقيع  والصديقة  واإلسامية  العربية  الللدول  من  عدد 
العام  الثقافي والعلمي لخدمة الطلبة, كما تسعى الجامعة خال هذا  للتعاون 
إليفاد عدد من الطلبة من مختلف التخصصات إلكمال الدراسات العليا لخدمة 

الجامعة وتطويرها والنهوض بها. 
وألقى عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور خليل حجاج كلمة هنأ فيها 
االلتزام  إلى  العمليةودعاهم  النجاح في حياتهم  لهم  وتمنى  وذويهم  الخريجين 

بروح العلم والمعرفة.
وقام رئيس الجامعة بتوزيع الشهادات على الخريجين.

احتفاالت الجامعة بتخريج طلبة الفوج التا�سع
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برقيات �سكر

ر�سالة �سكر جوابية

مــن جـــاللــة الملك

عبـــداللــه الثاني ابن 

الح�ســين المعـظـم اإلـــى 

معـالـي ال�سـتاذ الدكتــور 

عبد ال�سالم العبادي رئي�س 

الجامعة

السام عليكم ورحمة الله  
وبركاته وبعد,

ببالغ الشكر والتقدير تلقينا تهانيكم الطيبة 
التي بعثتم بها إلينا بمناسبة عيد جلوسنا على 

العرش, ويوم الجيش والذكرى الحادية والتسعين 
النطاقة الثورة العربية الكبرى.

وإننا إذ نشكركم على ما تضمنته من مشاعر نبيلة 
صادقة, لنسأل المولى تبارك

 وتعالى أن يحفظكم ويمتعكم بدوام الصحة والسعادة.
عبدالله الثاني ابن الحسين
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فوزالدكتور عبد ال�سالم العبادي

ــي  ــالم ــس � ــك الإ ــن ــب ــزة ال ــائ ــج ب

2006 لــــعــــام  ــة  ــي ــم ــن ــت ــل ل

فاز  معالي األستاذ الدكتور عبد السام العبادي مستشار الدولة للشؤون االسامية والدينية/ رئيس جامعة 
آل البيت  بجائزة البنك االسامي للتنمية للعام 2006م في مجال االقتصاد االسامي, تقديرا لما قدمه معالي 
الدكتور العبادي من إسهامات مثمرة في دعم االقتصاد االسامي الى جانب الجهود المتميزة  في مجال الدعوة 

إلى االسام وخدمة المجتمع االسامي. 

للتنمية  االسامي  البنك  رئيس مجموعة  علي  أحمد محمد  الدكتور  قبل  من  الموجه  الخطاب  في  وجاء 
االقتصاد  للتنمية في  البنك االسامي  لجائزة   االختيار  لجنة  بقرار من  أنه  السعودية,  العربية  المملكة  في 
االسامي للعام 1427 هجرية الموافق 2007/3/26م قد تم اختياركم للفوز بالجائزة وذلك تقديرا لما قدمتموه 
تطوير  في  الرائد  لدوركم  ونظرا  االسامي,  االقتصاد  لدعم  المتميزة  جهودكم  خال  من  مثمر  إسهام  من 
األوقاف واستثماراتها, عاوة على دوركم الحيوي في السعي لتطوير مؤسسات إقليمية وعالمية للزكاة والرعاية 

االجتماعية  وكفالة االيتام.

أتمنى لكم مزيدا من العطاء  وأن ينفع الله بجهودكم الحثيثة االسام والمسلمين.

السام عليكم ورحمة الله  وبركاته
بداية أهديكم عاطر تحياتي وأصدق أمنياتي راجياً أن يصلكم خطابي 

هذا وأنتم  تنعمون وجميع أهلكم وأحبتكم بوافر الصحة والسعادة وبعد,,
والتهاني  التبريك  آيللات  بللأصللدق  الجليل  أسللتللاذي  مللن  أتللقللدم  فإنني 
القلبية بمناسبة نيلكم جائزة البنك االسامي للتنمية في مجال االقتصاد 

االسامي لعام 1427هل.
وال غرو في ذلك؛ فهي بعض ما عندكم, وتشرف بكم؛ فأنتم يا سيدي 
واحد من أجل أساطين العلم والفهم في عالمنا اإلسامي, ويشهد القاصي 
والداني بإسهاماتكم المتميزة وفكركم الرائد في مجاالت بحوث االقتصاد 
من  فالماس  والتنموي,  واإلغللاثللي,  الوقفي,  والعمل  والللدعللوة,  اإلسامي, 

معدنه ال يستغرب والماء من منبعه يستعذب ويستطيب.
وإذا ما افتخرت الدول برجاالتها وعلمائها ومفكريها؛ فأنتم واحد ممن 

يفخر بهم عالمنا اإلسامي قاطبة بإدارتكم وعلمكم وفكركم.
وفقكم الله إلى مزيد من الرفعة والعطاء في ظل مليكنا المفدى جالة 

الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
وتفضلوا معاليكم بقبول وافر االحترام وفائق التقدير

تهاني

�ستاذ الدكتور  اإلى معالي الأ

عبدال�سالم العبادي م�ست�سار 

الدولة لل�سوؤون ال�سالمية 

والدينية / رئي�س جامعة 

اآل البيت من مدير المركز 

الثقافي ال�سالمي في اربد 

د. محمد علي العمري

�سالمي للتنمية جائزة البنك االإ
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�سالمي للتنمية جائزة البنك االإ

اقامت كلية ادارة المال واالعمال 
في جامعة آل البيت احتفاال تكريميا 
لللرئلليللسللهللا اللللدكلللتلللور عللبللدالللسللام 
العبادي بمناسبة منحه جائزة البنك 
االقللتللصللاد  فللي  للتنمية  االسللامللي 

االسامي لعام 2006 .
وتلللحلللدث اللللعلللبلللادي علللن مللاهلليللة 
البنك  يمنحها  والتي  الجائزة  هللذه 
ومكافأة  تكريم  بللهللدف  االسللامللي 
في  ومبدع  بللارز  جهد  كل  وتشجيع 
مجال االقتصاد االسامي والبنوك 
والمالية االسامية , مشيرا الى انه 
الماضية  عاما  عشر  التسعة  خال 
بللاحللثللا   )28( اللللجلللائلللزة  بلللهلللذه  فللللاز 
مختلف  مللن  ومصرفيا  واقتصاديا 
بالتناوب  تمنح  والتي  العالم  انحاء 
سنويا مرة في االقتصاد االسامي 
ومرة في البنوك والمالية االسامية 
وكثيرا ما كان يشترك اكثر من واحد 

بالجائزة .
واشلللللللللاد علللمللليلللد كللللللليلللة اللللملللال 
واالعلللملللال فلللي الللجللامللعللة الللدكللتللور 

عدنان ابو الهيجاء بالدكتور العبادي 
وقللللال ان الللجللائللزة جللللاءت تللقللديللرا 
العماله العلمية واسهاماته المتميزة 
االسللللامللللي علما  االقلللتلللصلللاد  فلللي 
منح  لجنة  ان  الى  مشيرا  وتطبيقا, 
العلمية  الللجللائللزة وصللفللت االعللمللال 
للدكتور العبادي باالصيلة والعميقة 
والمتنوعة , وانها تمثل اضافة نوعية 
متميزة للمعرفة االنسانية في مجال 
ثمنت  كما   , االسللامللي  االقللتللصللاد 
للعبادي  الرائد  الللدور  عاليا  اللجنة 
واستثماراتها  االوقلللاف  تطوير  فللي 
وعالمية  اقليمية  وتطوير مؤسسات 
وكفالة  االجتماعية  والرعاية  للزكاة 

اليتيم .
للجائزة  االخللتلليللار  لجنة  وكللانللت 
والمكونة من اعضاء من خارج البنك 
من علماء مرموقين وخبراء مختصين 
من دول اسامية مختلفة قد قررت 
باالجماع منح الجائزة لمعالي الدكتور 

عبد السام العبادي.
وجللللاء فللي حلليللثلليللات اللللللجللنللة ان 

مميزة  بجهود  قام  العبادي  الدكتور 
لللدعللم االقلللتلللصلللاد االسلللاملللي الللى 
جلللانلللب جلللهلللوده فلللي الللللدعللللوة الللى 
االسام وخدمة المجتمع وان بحوثه 
ومتنوعة  عميقة  المجال  هللذا  فللي 
البحثية  مساهماته  الللى  باالضافة 
»الملكية  بل  المعنون  كتابه  وخاصة 
فللي الللشللريللعللة االسللاملليللة« واللللذي 
المصادر  افضل  مللن  واحلللدا  يعتبر 

حول هذا الموضوع.
وتقديرا لدوره الرائد في تطوير 
على  عللاوة  واستثماراتها  االوقللاف 
مؤسسات  تطوير  في  الحيوي  دوره 
باعماله  واعترافا  وعالمية  اقليمية 
وامللتلله  وطللنلله  خللدمللة  فللي  المتميزة 
ودينه واالنسانية واهتمامه الدؤوب 
ودعمه الفكري والعلمي البارز وتاثيره 
العملي في االقتصاد االسامي فقد 
قررت لجنة االختيار باالجماع منح 
للتنمية  االسلللاملللي  الللبللنللك  جللائللزة 
عبدالسام  للدكتور  ل   2006 ل  لعام 

العبادي .

جامعة اآل البيت تكرم رئي�سها بمنا�سبة منحه جائزة 

�سالمي  البنك ال�سالمي للتنمية في القت�ساد الإ

جاءت تقديرا لدوره في تطوير االوقاف وا�ستثماراتها 
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من اأخبار الجامعة

ميرة ب�ســـمة المعظمة تت�سلم لوحة �سمو الأ

من الخط العربي اهداء من رئي�س الجامعة

أك�������������دت ص����اح����ب����ة 

ال�����س�����م�����و ال���م���ل���ك���ي 

بنت  بسمة  األميرة 

ط�������الل ال���م���ع���ظ���م���ة 

أه���������م���������ي���������ة دع���������م 

الشبابية  ال��ط��اق��ات 

وت���ق���دي���م ال��رع��اي��ة 

وتشجيعهم  الالزمة 

ع�������ل�������ى م������م������ارس������ة 

األن�����ش�����ط�����ة خ����الل 

مسيرتهم الجامعية.

رئيس  لقائها  وأضافت خال 
األستاذ  معالي  البيت  آل  جامعة 
الللدكللتللور عللبللد الللسللام الللعللبللادي 
الهاشمي  األردنللي  الصندوق  في 
من  السابع  في  البشرية  للتنمية 
حزيران, وتسلمها لوحة من الخط 
العربي من إعداد احد طلبة جامعة 
آل البيت والتي تميزت باستخدام 
الخطوط العربية بمختلف أنواعها 
وزخرفتها اإلسامية الرائعة, أنها 
يؤكد  اللللذي  العمل  بللهللذا  سعيدة 
على الطاقات الشبابية وإبداعها 
وتلللشلللجللليلللع صللللاحللللب اللللجلللاللللة 
الللطللاقللات  حللفللز  علللللى  الهاشمية 
المستقبل  شباب  لدى  اإلبداعية 

ليكونوا بناة خير للوطن.

واسللتللعللرض الللدكللتللور الللعللبللادي 
العالمي  ودورهللللا  الجامعة  رسللالللة 
واإلسللام  األمللة  في خدمة قضايا 
الوسطية  على  القائمة  وفلسفتها 
واالعللتللدال والللللدور اللللذي تللقللوم به 
الجامعة  رسالة  لتسويق   الجامعة 
عللالللملليللا واسللتللقللطللاب الللطلللللبللة من 
والللتللوسللع  اللللعلللاللللم,  دول  مللخللتلللللف 
ببرنامج تعليم اللغة العربية المكثف, 
مبينا بان الجامعة تلقى كل العناية 
واالهلللتلللملللام ملللن صللاحللب الللجللالللة 
الثاني  الله  عبد  الملك  الهاشمية 
المعظم للقيام بدورها المنوط بها.

إلى  العبادي  الدكتور  وأشلللار 
التغيير  بفرسان  الجامعة  اهتمام 
في  للمشاركة  طاقاتهم  وتوجيه 

الجامعية والمساهمة في  الحياة 
باب  وفتح  الطابي  القرار  صنع 
والللرأي  بللالللرأي  والقبول  الللحللوار 
اآلخر وتحفيز طاقاتهم اإلبداعية 
كالرسم  المجاالت,  مختلف  في 
والخط والخزف والفن التشكيلي 
والللمللسللرح والللخللطللابللة والللمللقللالللة 
والمشاركة  والموسيقى  والرواية 
كل  وتقديم  الرياضية  الفرق  في 

ما يلزمهم لتحفيز مواهبهم .
اللللللقللاء عميد شللؤون  وحللضللر 
الللطلللللبللة اللللدكلللتلللور خللللليللل حللجللاج 
والللسلليللد صللايللل الللدغللمللي مدير 
واإلعام  العامة  العاقات  دائللرة 
والفنانة التشكيلية أمل شديفات 

من عمادة شؤون الطلبة. 

سمو األميرة بسمة المعظمة تستمع الى شرح من معالي رئيس الجامعة عن اللوحة

جانب من اللقاء مع سمو األميرة بسمة
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من اأخبار الجامعة

البيت  آل  جامعة  رئلليللس  رعلللى  
معالي االستاذ الدكتور عبد السام 
المملكة مللفللتللي  بللحللضللور  الللعللبللادي 
جامعة  احللتللفللال  الللقللضللاة  نلللوح  د. 
آل الللبلليللت  بللذكللرى الللمللولللد النبوي 
اللللشلللريلللف, وذلللللك فلللي مللللدرج أبللي 
بالجامعة  الللجللراح  بن  عامر  عبيدة 

في الثامن عشر من نيسان.
القضاة  نلللوح  الللدكللتللور  وتللحللدث 
مللفللتللي الللمللملللللكللة, عللن أهللملليللة هللذه 
النبي  سيرة  مستعرضا  المناسبة, 
والسام  الللصللاة  عليه  المصطفى 
الله  وأن  )ص(  أخاقه  من  وبعض 
سبحانه وتعالى قد شهد له بالخلق 
لعلى خلق عظيم“  “وإنللك  العظيم  
رحمته  في  الخلق  هذا  ظهر  وكيف 
والمنافقين,  والكفارين  بالمؤمنين 
وفللي الكبار والللصللغللار, وكللذلللك في 
ذلك  على  مللدالال  والطيور,  البهائم 
الصفات  وهذه  والسنة,  القرآن  من 
مللليلللزت االسللللللام وجلللذبلللت الللنللاس 
لللاسللام وسللاعللدت علللللى انللتللشللاره 

بهذا الشكل الكبير والحمد لله.

وألقى  الدكتور العبادي كلمة قال 
لصاحب  وفللاء  اليوم  نحتفل   : فيها 
الذكرى سيد المرسلين,  واستمرارا 
مللن جللامللعللة آل الللبلليللت علللللى نهجه 
عليه الصاة والسام تحمل رسالة 
للناس  وبركة  خيرا  لتكون  االسللام 
أجمعين, هذه الجامعة التي أرادها 
المعتز بنسبه المغفور له الحسين بن 
تجمع  ثراه جامعة  الله  طال طيب 
وتحرص  والللدنلليللا  الللديللن  علوم  بين 
االسامية  الشخصية  إعلللداد  على 

المعاصرة المتمسكة بالثوابت.

وبين الدكتور العبادي أن الرسول 
االعظم كان القدوة في أقواله وافعاله 

الله أسوة  لكم في رسللول  كللان  لقد 
حسنة,  داعيا إلى ضرورة االقتداء 
به والسير على نهجه , وقد سجلت 
سيرته كل مظاهر االقتداء وجوانبه 
المتعددة كما قدمت مسيرة شاملة 
لاسام ومبادئه وأحكامه, مسجلة 
تسجيا كاما دقيقا في كل حركة 
مللن حللركللاتلله ومللوقللف مللن مللواقللفلله 
أدق  دقيقا ضمن  نقا  إلينا  ونقلت 
سلوك  مسيرته  وكللانللت  التفاصيل 
قللدرة االنسان  وممارسة في حللدود 
بشرية  على  التأكيد  كللان  هنا  ومللن 
المتميز  االمللر  هذا  ليكون  الرسالة 

في مقدرة البشر واستطاعتهم. 
دينية  ابتهاالت  االحتفال  وتخلل 
واناشيد احياها مجموعة من الطلبة 

بالجامعة بهذه المناسبة العطرة.
وأللللقلللى اللللدكلللتلللور مللحللمللد علي 
العمري من كلية الدراسات الفقهية 

والقانوينة قصيدة نهج البردة.
كلللملللا افلللتلللتلللح رئللليلللس الللجللامللعللة 
بحضور مفتي المملكة ونواب رئيس 
الللجللامللعللة والللحللضللور مللعللرض كتب 
السيرة النبوية وما كتب عن الرسول 
االعظم,  وذلك في قاعة طيبة في 

مجمع قريش بالجامعة.

رئي�س الجامعة يرعى احتفال جامعة اآل البيت 

 بذكرى المولد النبوي ال�سريف

افتتاح معرض كتب عن سيرة الرسول الكريم

جانب من االحتفال

بح�سور مفتي المملكة
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وأكد الدكتور العبادي أهمية 
هذه المناسبة وضرورة ابرازها 
وابلللللراز انلللجلللازات الللوطللن على 
بحاجة  واننا   العقود سيما  مر 
لللتللعللزيللز مللفللاهلليللم وقلليللم خاقة 
تنعكس  الطلبة  للللدى  ومللبللدعللة 
عللللليللهللم ايلللجلللابلللا فلللي مللجللاالت 

اعدادهم وتأهيلهم للمستقبل.
وقللللال مللديللر مللركللز اللللللغللات 
الدكتور  البيت  آل  جامعة  فللي 
ينظم  المركز  ان  الرباعي  علي 
هلللللذا االحلللتلللفلللال سلللنلللويلللا وان 
االيام فرحة  الوطن يعيش هذه 
االسللتللقللال الللذي انللجللزه اآلبللاء 
واالجلللللداد داعلليللا شللبللاب اللليللوم 
الللمللحللافللظللة علللللى االنلللجلللازات 
العطاء  درب  على  واالسللتللمللرار 
تيمناً بقادة الوطن واالمة ابتدءا 
المؤسس  الله  عبد  الملك  مللن 
الملك  دور جالة  إلى  ووصللوال 

المعزز والباني.  

 واشلللتلللملللل االحلللتلللفلللال على 
عرض محوسب لنشاطات مركز 
اللغات والذي يضم ثاث شعب 
الطلبة  آالف  سنويا  ويستقبل 

ضمن برنامج اللغة العربية.
كلللملللا واشلللتلللملللللللت فللعللاللليللات 
االحتفال على عرض لمسرحية 
هللادفللة بللعللنللوان "الللبللتللرا" تبين 
أهللملليللة مللديللنللة اللللبلللتلللراء على 
خارطة السياحة العالمية تدعو 
بالتصويت  معها  التضامن  الللى 
كاحد  وابللرازهللا  النجاحها  لها 

عجائب الدنيا السبع.

وقدم طلبة الجامعة االجانب  
تمثيلية تؤكد أهمية إياء الشباب 
اهتمام اكبر وضرورة مشاركتهم 
مللجللتللمللعللهللم بللصللنللع الللللقللللرارات 

واالسهام بتنمية دولهم. 

الللذي  نهاية االحللتللفللال  وفللي 
الجامعة  رئلليللس  نلللواب  حللضللره 
وجلللملللهلللور كللبلليللر مللللن اسلللاتلللذة 
الدكتور  وزع  وطلبتها  الجامعة 
الطلبة  على  الللجللوائللز  الللعللبللادي 

المبدعين والمتفوقين.

الكبرى العربية  ال�ستقالل والثورة  الحتفال بعيد 
البيت  آل  جامعة  رئ��ي��س  رع��ى 

م��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��س��الم 

ال����ع����ب����ادي وب����ح����ض����ور م���دي���رة 

م���رك���ز ال���ي���ون���س���ك���و ف����ي ع��م��ان 

أن��ج��وم ح��ق الحفل  ال��دك��ت��ورة 

ال�������ذي ن���ظ���م���ه م����رك����ز ال���ل���غ���ات 

ب��ع��ي��د االس���ت���ق���الل وال��ج��ي��ش 

وذلك  الكبرى  العربية  والثورة 

ف�����ي ال�����راب�����ع ع���ش���ر م�����ن أي������ار.

رئيس  الجامعة خال رعايته االحتفال

من اأخبار الجامعة
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من اأخبار الجامعة

افلللتلللتلللح رئللليلللس جلللاملللعلللة رئلليللس 
جامعة آل البيت معالي الدكتور عبد 
مع  المفتوح  اللقاء  العبادي  السام 
سفراء المفوضية االوروبية واالتحاد 
إدارة  كلية  والللذي نظمته  االوروبلللي, 
إن  قللال:  بالجامعة  واألعللمللال  المال 
تعزيز  إلللى  تللهللدف  الجامعة  رسللالللة 
من  الشعوب  بين  العاقات  أواصللر 
خال نشر مبادئ اإلسام السمحة 
اللللتلللي تلللدعلللو إلللللى احللللتللللرام حللقللوق 
العرقي  التمييز  عن  بعيدا  اإلنسان 

والعقائدي.
الللمللعلللللومللة  إيلللصلللال  أن  وأكلللللد   
كفيل  الصحيحة  بالطريقة  الصادقة 
بتحسين الصورة لدى الطرف اآلخر 
الفتا إلى أن عمق الحضارة العربية 
ضمن  الثقافة  وترسيخ  واإلسامية 
المتسامح  الديني  المنظور  شمولية 
يجعل من األمة العربية أمة صديقة 

لجميع الشعوب. 
المال  إدارة  كلية  عميد  وتطرق 
واألعمال في الجامعة الدكتور عدنان 
الشراكة  اتفاقية  الللى  الهيجاء  ابللو 
االردنلليللة واالتللحللاد األوروبللللي داعيا 
الى استثمارها بالشكل األمثل البراز 
الشعبين  على  اإليجابية  انعكاساتها 
الفتا الى ضرورة إدامة التواصل بما 

وان  سيما  وتنميته  االستثمار  يخدم 
االردن ذو بيئة استثمارية جاذبة. 

التي  الللمللعللوقللات  ابللللرز  مللن  وأن 
العربية  األوروبية  العاقات  تعترض 
الللفللهللم الصحيح  نللاجللمللة عللن علللدم 
اللقاءات  شأن  من  أن  مبينا  لآلخر, 
يحد  أن  الللهللادف  والللحللوار  المتكررة 
بين  تفصل  الللتللي  الللفللجللوة  مللن عمق 
في  فعاال  إسهاما  وتسهم  الجانبين 
الثنائية  العاقات  مستوى  تحسين 
اللللتلللي تللنللعللكللس إيلللجلللابللليلللاتلللهلللا علللللى 

الشعوب. 
وقللللال سللفلليللر بللعللثللة الللمللفللوضلليللة 
رينولد  باتريك  األردن  في  األوروبية 
أن االتحاد األوروبي يلتقي مع األردن 
على قيم ومبادئ حقوق اإلنسان التي 
تللرسللخ الللعللدالللة والللمللسللاواة وسلليللادة 

القانون. 
بلللرسلللاللللتللله  األردن  إن  وقلللللللال 
اإلسلللامللليلللة الللمللتللسللامللحللة وقلليللادتلله 
خطوات  خطا  الحكيمة  الهاشمية 
واسعة نحو اإلصاح واحترام حقوق 
دعا  األردن  أن  إلى  مشيرا  اإلنسان 
من خال رسالة عمان وعبر المحافل 

إلى منهج الوسطية واالعتدال.
ولللفللت الللسللفلليللر ريللنللولللد إللللى أن 
االتحاد األوروبي يساند األردن ويدعم 

التنمية  مسيرة  في  الجريئة  تجربته 
السياسية واإلصاح االقتصادي.

واسللتللعللرض سللفلليللر الللجللمللهللوريللة 
البلغارية بيتر دراغتس تجربة باده 
التي  الللجللذري  فللي عملية اإلصلللاح 
مللكللنللت بلللللغللاريللا مللن االنللضللمللام إلللى 
االتللحللاد األوروبلللي, وقللال إن مسيرة 
بلغاريا  بللهللا  قللامللت  الللتللي  اإلصللللاح 
كانت شاقة ومضنية, إال أنها حققت 

نجاحا باهرا. 
أن تشمل  إللللى ضللللرورة  وأشللللار 
اإلصاحات التي يتطلبها االنضمام 
الثقافي  الجانب  األوروبلللي  لاتحاد 
اإلصاحات  جانب  إلى  والحضاري 
إلى  الفللتللا  واالقللتللصللاديللة  السياسية 
أن التجربة األردنية خاقة وتستحق 

التقدير.
لبعثة  األول  السكرتير  وأبللللدت 
فلللي األردن  الللمللفللوضلليللة األوروبلللليللللة 
الكامل  الدعم  ايخهورست  انجيلينا 
من قبل االتحاد األوروبي لألردن في 
برنامج  من  األهللداف  تحقيق  سبيل 
اإلصلللللاح الللللذي تللتللبللنللاه الللحللكللومللة. 
وقالت إنها تعتبر األردن نموذجا يجب 
أن يحتذى به من قبل دول المنطقة 
مرتبة  يحتل  األردن  أن  إلللى  مشيرة 
األوروبللي  االتحاد  دول  لدى  متقدمة 

لتقديم الدعم والمساندة له. 
رؤية  على  نبني  إننا   « وأضافت 
ابن  الثاني  الله  عبد  الملك  جالة 
ومتانة  عمق  على  مؤكدة  الحسين, 
العاقات التي تربط االتحاد األوروبي 

بالمملكة األردنية الهاشمية.

لقاء مفتوح في »اآل البيت« يبحث

وروبية العربية معوقات العالقات الأ
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من اأخبار الجامعة

البيت  آل  جامعة  رئلليللس  رعلللى  
معالي الدكتور عبد السام العبادي 
االندونيسيين   الطلبة  تخريج  حفل 
برنامج  ضمن  بالجامعة  الدارسين 
تللعلللللم اللللللللغلللة اللللعلللربللليلللة والللثللقللافللة 
المدرسة  لطلبة  اإلسامية  العربية 
اإلسامية في اندونيسيا, وذلك في 

الثالث والعشرين من نيسان.
وقال الدكتور العبادي إننا نلتقي 
في حفل تخريج هؤالء الطلبة الذين 
قدموا إلينا من أقاصي الشرق إلى 
رحاب األردن الحبيب رحاب جامعة 
آل البيت – جامعة الرسالة والتاريخ 
العربية  اللغة  علوم  ليتلقوا  والعطاء 
القرآن  وتللاوة  اإلسامية  والثقافة 
هذا  عظمة  على  تأكيداً   – الكريم 

الدين وانتشاره وحفظ الله له.
وأشلللللار الللدكللتللور الللعللبللادي بللأن 
آل  بجامعة  الطلبة  هلللؤالء  الللتللحللاق 
الللبلليللت جللامللعللة الللنللور والللخلليللر لهو 
تأكيد على حقيقة العاقة الراسخة 

للليللوثللقللوا الصلة  والللرغللبللة األكللليلللدة 
الكريم وليوثقوا الصلة  القرآن  بلغة 
الصلة  ويوثقوا   – اإلسلللام  بثقافة 
بهذه الديار المباركة التي تعتبر عبر 
ممراً  والحج  للعمرة  ممراً  التاريخ 
لرسالة اإلسام للعالم كله. وأخيراً 
إننا نتطلع إلى مزيد من التطور لهذا 
الجامعة  فللي  والتحديث  البرنامج 
وسنحرص في الجامعة على تعميق 
تقوم  وأن  األداء  وتفعيل  العاقات 
الجامعة برسالتها العالمية كما أراد 
لها جالة المغفور له الملك الحسين 
بللن طلللال طلليللب الللللله ثلللراه جامعة 
تجمع بين علوم الدين والدنيا والتي 
يحرص صاحب الجالة الملك عبد 
بواجبها  تقوم  أن  على  الثاني  الله 
خير قيام وتؤدي رسالتها خير أداء.

وألقى مدير مركز اللغات الدكتور 
علي الرباعي كلمة بين فيها البرامج 
الجامعة  وفرتها  التي  والنشاطات 
بالبرنامج  دراسللتللهللم  خللال  للطلبة 

متفرقة  مللواضلليللع  خللالللهللا  تلللللقللوا 
تثقيفية  وبللرامللج  العربية  اللغة  في 
مختلف  شملت  سياحية  وجللللوالت 
هللؤالء  بللأن  مللؤكللداً  المملكة  مناطق 
للجامعة  سللفللراء  سيكونون  الطلبة 

في اندونيسيا.

وألللللقللللت ملللسلللؤوللللة اللللعلللاقلللات 
اإلسامية  المدرسة  في  الخارجية 
بها  كلمة عبرت  ايميل  انداه  اآلنسة 
عن شكرها للجامعة على ما قدمته 
والتطور  الماضية  الفترة  لهم خال 
الهائل في مجال تعليم اللغة العربية 

للناطقين بغيرها.

بحضور  العبادي  الدكتور  وقللام 
نللللللواب رئللليلللس اللللجلللاملللعلللة بللتللوزيللع 
الخريجين  الطلبة  على  الشهادات 
البالغ عددهم 85 طالباً وطالبة وقام 
األماكن  من  العديد  بللزيللارة  الطلبة 
المملكة  داخللل  والدينية  السياحية 

االردنية الهاشمية. 

حـفـــــل

تخــــريــج 

الـــطـــلــبــة 

الندوني�سيين  

الــدار�سين 

بالجامعة
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أكد رئيس جامعة آل البيت معالي 
االستاذ الدكتور عبد السام العبادي 
للنهوض  واحللد  كفريق  العمل  أهمية 
جميعا  علينا  الملقاه  بالمسؤوليات 
بقيادته  نعتز  الللذي   الوطن  لخدمة 

الهاشمية الحكيمة .
الجامعة  طلبة  لقائه  وقال خال 
فلللي الللعللشللريللن ملللن أيلللللار: إن إثلللراء 
والحوار  بالموضوعية  يأتي  المسيرة 
والعمل  الصادق  واالنتماء  والتعاون 
اللللجلللاد واالهلللتلللملللام بللالللطلللللبللة جيل 
مشيرا  التغيير  فللرسللان  المستقبل 
اعللداد  الللى  تسعى  الجامعة  أن  إلللى 
الللقللادرة  الللمللؤهلللللة  العلمية  اللللكلللوادر 
واالهللتللمللام  مجتمعاتها  خللدمللة  على 

ودخللول  لمنافسة  خريجيها  بنوعية 
سوق العمل بكل ثقة واقتدار ليعطى 
وطنه وأمته من خال تميزه وابداعه 
بعقلية  التطور  مع  والتعامل  وقدرته 

منفتحة وقدرة ابداعية خاقة .
الطلبة  الللعللبللادي  الللدكللتللور  ودعللللا 
والفعاليات  االنشطة  إلللى  لانضمام 
فيها  والمشاركة  بالجامعة  تقام  التي 
االجتماعية  الللحلليللاة  فللي  واالنلللخلللراط 
والللثللقللافلليللة فللي الللجللامللعللة والللمللشللاركللة 
فللي جللريللدة اللللشلللورى الللطللابلليللة التي 
آرائهم  عن  والتعبير  لهم,  منبرا  تعتبر 
خالها,  من  وتوجهاتهم  واقتراحاتهم  
من  العديد  أحالت  الجامعة  بأن  مبينا 
الطلبة  لخدمة  الللعللام  لهذا  الللعللطللاءات 

أهللمللهللا إقلللاملللة ملللظلللات بلليللن مللبللانللي 
الجامعة وإنشاء صالة رياضية لتفعيل 
بكلفة  وتنشيطها  الللريللاضلليللة  الللحللركللة 
بأن  مبينا  ديللنللار,  مليون  5ر2  تتجاوز 
اللقاءات  هللذه  على  تحرص  الجامعة 
والمفاهيم  المهارات  لبلورة  المفتوحة 
واالفلللكلللار الللخللاقللة لللاسللتللفللادة منها 

واستغالها لخدمة الجامعة.
حضره  اللللذي  اللقاء  نهاية  وفللي 
نللللللواب رئللليلللس اللللجلللاملللعلللة وعلللملللداء 
المراكز  ومديرو  والمعاهد  الكليات 
والللدوائللر االداريلللة, دار حللوار موسع 
بين الطلبة والمسؤولين في الجامعة 
تتعلق  التي  المواضيع  مختلف  شمل 

بالمسيرة العلمية. 

رئيــ�س 

الجــــــامعــة 

يـــلتـقــــي 

الطــلبـــة

من اأخبار الجامعة

عبد  أ.د  الللجللامللعللة  رئللليلللس  رعللللى 
اللللسلللام اللللعلللبلللادي حللفللل تللخللريللج دورة 
وقال  بالجامعة  الكريم  القرآن  تحفيظ 
من  يتم  العمل  هذا  إن  العبادي  الدكتور 
بين  تجمع  التي  البيت  آل  خال جامعة 
الشخصية  وإبلللراز  والدنيا  الدين  علوم 
اإلسللاملليللة وتللولللي الللقللرآن الللكللريللم كل 
عنايتها, مبينا بان الجامعة بصدد إنشاء 
المركز الثقافي اإلسامي والذي سيقام 
من جهة مدينة المفرق لخدمة المجتمع 
المحلي لاستفادة منه في مجال إقامة 
المختلفة.   والثقافية  الدينية  النشاطات 

والخدمات  االستشارات  مركز  وسيعقد 
الجامعة  فللي  المجتمع  وتنمية  الفنية 
الللللدورات فللي مللجللال حفظ  العديد مللن 
القرآن الكريم والثقافة االسامية ليكون 
يتمكن  لللم   لمن  شمولية  معرفة  هنالك 
التخصص  بهذا  دراسته  في  بااللتحاق 
وحلللتلللى يللحللقللق اللللوصلللل ملللع الللمللراجللع 
والمصادر ويحمل مفاتيح خزائن العلم. 
الله به خيرا يفقهه  قال تعالى "من يرد 

في الدين".
وألللقللى إملللام مسجد بللال بللن ربللاح 
الللشلليللخ خللملليللس اللللسلللرحلللان كلللللمللة بين 

رسالة  مع  المنسجم  المسجد  دور  فيها 
بإعطاء  المسجد  قللام  حيث  الجامعة, 
الللللدروس الللديللنلليللة فللي الللفللقلله والللسلليللرة 
التي شللارك فيها  الللدورة  النبوية خللال 
عدد من أساتذة الجامعة وأبناء العاملين 
إلللى ثاثة  في الجامعة وتللم حفظ جللزء 

أجزاء من القرآن الكريم.
تللاوة  على  التخريج  حفل  واشتمل 
دينية,  وأناشيد  الحكيم  الذكر  آيات من 
وقللللام رئلليللس الللجللامللعللة بللحللضللور نلللواب 
الطلبة  وذوي  الكليات  وعمداء  الرئيس 

بتوزيع الجوائز على المشاركين.

حفل تخريج دورة تحفيظ القراآن 

الكريم والتي نظمها م�سجد بالل 

بن رباح بالجامعة.
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من اأخبار الجامعة

م�سيرة بالجامعة بمنا�سبة فوز البتراء احدى عجائب الدنيا ال�سبع

مسيرة  الللبلليللت  آل  جللامللعللة  نظمت 
الللبللتللراء  إعللللان   بمناسبة  احللتللفللاللليللة 
الجديدة  السبع  الدنيا  عجائب  إحدى 

بعد منافسة مع 21 موقعا عالميا.
جابت  الللتللي  المسيرة  نهاية  وفللي 
الجامعة  رئيس  ألقى  الجامعة  شللوارع 
بالوكالة الدكتور جهاد شاهر المجالي 

كلمة قال فيها:
»كانت وستظل أبد الدهر شاهداً حياً 
في  نقشوها  الذين  األجللداد  إرادة  على 

الصخر, آية من آيات الفن واإلبداع...
إنلللهلللا اللللبلللتلللراء الللمللديللنللة اللللورديلللة 
الجميلة.. مالئة الدنيا وشاغلة الناس.. 
عشقها كل من نظرها, وانحنى أمامها  
فاإلنسان  عجب  وال  وخشوع.  بصمت 
يللتللسللمللر علللنلللدهلللا صلللاملللتلللاً مللللذهللللوالً, 
يعجز  عندما  اللغة  من  أبلغ  فالصمت 
اللسان ويعييه الكام أمام جالة قدرة 
الخالق الذي سخرها على يد المخلوق 

الذي أبدعها وأجاد في صنعها.
ومفخرة  الدنيا  عجيبة  البتراء  إنها 
هذه البقعة من األرض المباركة, تنتصب 
شامخة أبّية, كشموخ األردن ذاته, عصّيًة 
ال تهزها عوادي الزمن, وال صروف األيام, 
كما كان األردن وسيظل عصياً على كل 
رياح التغيير, التي هبت وتهب من حوله 
من حين إلى آخر.. تحكي قصة األجداد 
الللذيللن مللروا مللن هنا, وتبعث فينا  وكللل 
العزم والصمود, صموَد جلمود صخرها 
األشم, الذي يرنو إلى السحاب بكل عزة 
المهيبة,  قامتها  فينا  وتللغللذي  وفللخللار, 
بالكبرياء  اإلحساس  البديعة  وإطالتها 

واالعتداد بالذات... 

الحضارة,  البتراء شاهد  هي  هذه 
العالم  إلللى  وسفيرتنا  األردن,  وملللرآة 
كللللله, ومللحللط أنلللظلللاره. إنللهللا أعللجللوبللة 
واللليللوم وغلللداً, وإن تأخر  الدنيا أمللس 
العجائب  من  تصبح  لم  فهي  إعانها, 
وروعلللة  فنها  بعظمة  وإنللمللا  بللإعللان, 
وأنطق  العقول,  أذهللل  الللذي  تشكيلها 
من  أكثر  الصخر  أتقنها  لغًة  الجماد 
اللسان, وعندها يكون الصخر األصم 
أبلغ منطقاً وأحسن بياناً.. إنها البتراء 

التي تتكلم دون أن تنطق. 
إننا في جامعة آل البيت... وباسم 
عبد  الدكتور  األسللتللاذ  معالي  رئيسها 
التدريسية  وهيئتيها  العبادي  السام 
واإلداريللة وطابها نبارك لألردن هذا 
اإلنللجللاز بللإعللان الللبللتللراء مللن عجائب 
الملك  جالة  به  ونهنئ  السبع,  الدنيا 
الملهم.. ابن الحسين.. عبد الله الثاني, 
الله, وسدد على  الباني حفظه  القائد 

طريق الحق خطاه«. 
الحسين  األمير  كلية  عميد  وألقى 
المعلومات  لتكنولوجيا  الله  عبد  بللن 
الللدكللتللور عللدنللان الللصللمللادي كلمة قال 
فيها: إنه ليسعدنا ويشرفنا أن نحتفل 
مدينة  تتويج  بمناسبة  األيللام  هذه  في 
البتراء الوردية عاصمة األنباط العرب 
المملكة  التاريخية في  المعالم  وأشهر 
األردنية الهاشمية كواحدة من عجائب 
الدنيا السبع, حيث تعد حضارة األنباط 
إحدى أرقى الحضارات اإلنسانية التي 
في  متقدماً  انموذجاً  للبشرية  قدمت 

العطاء اإلنساني.
إن السابع من تموز لم يعد بالنسبة 

التاريخ ففي  لألردنيين مجرد يوم في 
ذلك اليوم توجت البتراء كثاني عجائب 
الدنيا السبع الجديدة تتداولها األجيال 
الللمللتللعللاقللبللة وقللللد جللللاء هللللذا الللتللكللريللم 
للبتراء بعد منافسة حضارية  المتقدم 
واسعة مع )77( موقعاً في العالم جرى 
تصفيتها إلى 21 موقعاً عالمياً تنافست 

على إحراز المكانة المتقدمة.
لرؤيا  تحقيقاً  التتويج  هللذا  ويأتي 
جللالللة الللملللللك عللبللد الللللله الللثللانللي ابللن 
الحسين حفظه الله حيث عمل على إبراز 
البتراء من خال تكريم الحاصلين على 
الوردية,  المدينة  في هذه  نوبل  جوائز 
المواطنين  من  الرؤيا  لهذه  واستجابة 
والجهد  والخاصة  العامة  والمؤسسات 
واألصدقاء  العرب  واألشقاء  الحكومي 
في شتى أصقاع الدنيا إليصال البتراء 
حملة  عبر  تستحق  التي  مكانتها  إلللى 

استمرت لمدة )9( أشهر.
وألقى عميد شؤون الطلبة الدكتور 
خليل حجاج كلمة قال فيها بان جامعة 
الللتللي نظمت  الللبلليللت ملللن األوائلللللل  أل 
أسللبللوعللا للللللتللصللويللت للللللبللتللراء وقللامللت 
بتنظيم الزيارات لمدينة البتراء لتكون 
البتراء من عجائب الدنيا السبع وذلك 
بخدمة  الللقللوي  وإيللمللانللنللا  مللن حرصنا 

الوطن وإبراز ارثه التاريخي عالميا.
وتخلل المسيرة العديد من الفقرات 
الشعبية,  والدبكات  الوطنية  الغنائية 
الجامعة  رئيس  نائب  حضرها  والتي 
الدكتور احمد عاونة وعمداء الكليات 
اإلداريلللة  واللللدوائلللر  المعاهد  ومللديللرو 

وجمع غفير من طلبة الجامعة
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من اأخبار الجامعة

تجهيز م�سروع مظالت 
الم�ساة بالجامعة

مجل�س طلبة »اآل البيت« يوؤدون الق�سم القانوني اأمام رئي�س الجامعة

بلللنلللاء علللللى تللوجلليللهللات مللعللالللي 
األسللللتللللاذ اللللدكلللتلللور عللبللدالللسللام 
الللعللبللادي رئلليللس الللجللامللعللة بلللدأت 
مشروع  وتجهيز  انللشللاء  الجامعة 

مظات للمشاة بالجامعة.
وبلليللن مللعللالللي الللدكللتللور رئلليللس 
يأتي  الللمللشللروع  هللذا  أن  الجامعة 
لخدمة الطلبة وذلك لحمايتهم من 
ومن  الصيف  فللي  الشمس  أشللعللة 

وتوفير  الشتاء  فصل  فللي  المطر 
الللبلليللئللة الللمللائللمللة للللللطلللللبللة خللال 
في  األقلللدام  على  سلليللراً  تنقاتهم 

الجامعة.
الجامعة  كليات  ربللط  تم  حيث 
بطول  للمشاة  بمظات  المختلفة 
وبمساحة )3000(  كم   )1( حوالي 
بحوالي  تقدر  تقديرية  وبكلفة  م2 
المتوقع  ومن  دينار,   )130.000(

نهاية  في  المرحلة  هذه  تنتهي  أن 
أنها  علماً  العام,  لهذا  أيلول  شهر 
تللنللفللذ ملللن خلللال كلللللوادر اللللدائلللرة 
البنية  أعمال  باستثناء  المختلفة 
التحتية حيث تم تنفيذها من خال 

عطاء مركزي.
مبيناً أن إدارة الجامعة ستنشيء 
العديد من المشاريع الحيوية الهامة 

لخدمة الطلبة في الجامعة.

أدى طلللللبللة مللجلللللس جللامللعللة آل 
رئيس  أمام  القانوني  القسم  البيت 
الجامعة معالي الدكتور عبد السام 
العبادي والبالغ عددهم 40 عضوا 
الجامعة  كللللليللات  مختلف  يللمللثلللللون 

ومعاهدها المختلفة.
للطلبة  العبادي  الدكتور  وبللارك 
, مؤكدا  الجديد  للمجلس  انتخابهم 
أهمية دور مجلس الطلبة في النظام 
الطلبة  إشللراك  وأهمية   , التعليمي 
 , الللجللامللعللة  فللعللاللليللات  فللي مختلف 
مبينا أن االنتخابات الطابية جرت 
والنزاهة  الديمقراطية  من  بأجواء 

داعيا العمل بمبدأ الشورى وتحقيق 
قضايا  وتبني   , الللعللامللة  المصلحة 
خال  مللن  وطرحها  الطلبة  وهللمللوم 
العقل والمنطق والحوار دون تعصب 
أن  أهمية  اآلخلللر.وأكلللد  دون  للللرأي 
يبادر المجلس بوضع خطة عمل على 
مدار العام بالتعاون مع عمادة شؤون 
الطلبة في الجامعة , داعيا للمشاركة 
في جريدة الشورى الطابية لطرح 
أفكارهم وانتقاداتهم البناءة للنهوض 

بالمسيرة العلمية بالجامعة. 
الطلبة  مجلس  أعللضللاء  وأشلللاد 
بدور الجامعة والقائمين عليها على 

لممارسة  المريحة  األجلللواء  توفير 
حلللقلللهلللم االنلللتلللخلللابلللي فللللي أجللللللواء 
وتشجيعهم  مللتللملليللزة  ديللمللقللراطلليللة 
 علللللللى الللللحللللوار اللللبلللنلللاء الللللهللللادف. 
ملللللن جللللانللللب آخللللللر رعللللللى رئللليلللس 
التي  بالدم  التبرع  حملة  الجامعة 
الله  عللبللد  الللملللللك  صللنللدوق  نظمها 
المهني  واإلرشللللاد  للتنمية  الللثللانللي 
بالتعاون  الطلبة  شللؤون  عمادة  في 
عبد  بنت  سلمى  األملليللرة  كلية  مللع 
ومديرية  بالجامعة  للتمريض  الله 
بمناسبة عيد  وذلك  المفرق  صحة 

االستقال.
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من اأخبار الجامعة

البيت  آل  جامعة  رئيس  رعى 
األسلللتلللاذ اللللدكلللتلللور عللبللدالللسللام 
العبادي, في السابع من حزيران, 
لطلبة  الرابع  الفوج  تخريج  حفل 
حلللضلللانلللة وروضلللللللة جلللاملللعلللة آل 
بذكرى  احتفاء  أقيم  الذي  البيت 
وذكللرى  الجيش  ويللوم  االستقال 
الثو رة العربية الكبرى, في مدرج 

الحسين بن علي في الجامعة.
ايجاز  على  الحفل  واشللتللمللل 
آل  جامعة  روضللة  مديرة  قدمته 
الللبلليللت الللسلليللدة عللبلليللر عللقللات 
وتطلعاتها  الللروضللة  أهللداف  عن 
المستقبلية لخدمة أبناء العاملين 

بالجامعة والمجتمع المحيط.
أناشيد  على  الحفل  واشتمل 
لألطفال  ومللسللرحلليللات  وأغلللانلللي 
قدمها  الشعبية  لألزياء  وعروض 
أطفال الروضة وعبروا فيها عن 

حبهم ووالئهم للوطن.
وفي نهاية الحفل الذي حضره 
الدكتور  وزع  الطلبة  أمللور  أولياء 
األطفال  الشهادات على  العبادي 

الخريجين.

تخريج ح�سانة ورو�سة جامعة اآل البيت 
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�سفير جمهورية اأذربيجان يزور الجامعة

والثقافي ك��ادي��م��ي  االأ ال��ت��ع��اون  تعزيز 

م�ست�سار الرئي�س الندوني�سي يزور الجامعة

البيت  آل  جامعة  رئلليللس  استقبل 
السام  عبد  الدكتور  األسللتللاذ  معالي 
العبادي في التاسع عشر من حزيران 
سفير  اراسلي  ايلمان  الدكتور  سعادة 
جللمللهللوريللة أذربلليللجللان الللمللعللتللمللد لللدى 

المملكة األردنية الهاشمية.
وتم خال اللقاء بحث سبل تعزيز 
التعاون في مختلف المجاالت العلمية 
البيت  آل  جللامللعللة  بلليللن  واألكللاديللملليللة 
والجامعات والمؤسسات التعليمية في 
المؤتمرات  عقد  مجال  في  أذربيجان 
والندوات والمحاضرات العلمية وتبادل 
الللخللبللرات وأعلللضلللاء هلليللئللة الللتللدريللس 
والمطبوعات  والمخطوطات  والطلبة 
والللتللنللسلليللق بلليللن الللمللعللاهللد اإلسللاملليللة 
العالم  دراسللات  ومركز  أذربيجان  في 

اإلسامي بالجامعة.
وأكللللللد اللللدكلللتلللور اللللعلللبلللادي عللمللق 
العاقات األخوية بين المملكة األردنية 

بفضل  أذربيجان  وجمهورية  الهاشمية 
القيادة الحكيمة للبلدين ودورهما في 
تعزيز مفاهيم الحوار بين الحضارات 
مبينا  الملحة,  القضايا  على  والتركيز 
عاقاتها  لتوطيد  تسعى  الجامعة  بان 
العربية  األكللاديللملليللة  الللمللؤسللسللات  مللع 
واإلسللاملليللة واألجللنللبلليللة والللتللوسللع في 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

في مختلف دول العالم .
وأعرب سعادة السفير عن إعجابه 

الشديد بالنهج الذي تنتهجه جامعة آل 
إعللداد  في  المتميزة  وخططها  البيت 
على  القادرة  المؤهلة  العلمية  الكوادر 
خدمة مجتمعاتها مؤكدا أهمية تعزيز 
الللجللامللعللة فلللي مختلف  اللللتلللعلللاون ملللع 

المجاالت العلمية والثقافية.

اللللدكلللتلللور محمد  اللللللقللاء  وحلللضلللر 
االرناؤوط مدير مركز دراسات العالم 

االسامي.

للشؤون  الللدولللة  مستشار  استقبل 
آل  جامعة  رئيس  والدينية/  اإلسامية 
البيت معالي األستاذ الدكتور عبد السام 
معالي  آذار  مللن  الللعللاشللر  فللي  الللعللبللادي 
الرئيس  مستشار  العلوي  شهاب  السيد 
والذين  له  المرافق  والوفد  االندونيسي 
والمؤسسات  المراكز   مختلف  يمثلون 
اندونيسيا  فللي  واألكللاديللملليللة  الللثللقللافلليللة 
جامعة  دور  العبادي  الدكتور  واستعرض 
آل البيت التي أنشأها المغفور له جالة 
الملك الحسين بن طال طيب الله ثراه 
الدين  بين علوم  لتكون جامعة تجمع ما 

والدنيا وتطور مبدأ الفهم المتبادل بين 
القادمة  األجيال  وخصوصاً  المسلمين 
واالهتمام  والللرعللايللة  العناية  كللل  وتلقى 
الثاني  الله  عبد  الملك  جالة  قبل  من 
ابلللن الللحللسلليللن الللمللعللظللم لللتللقللوم بللدورهللا 
السلمي  للتعايش  شمولية  نظرة  إليجاد 
وفتح الحوار لما فيه المصلحة البشرية 
جميعاً وأهمية إعادة النظر في الخطاب 
اإلسامي وآلية تعامله مع اآلخرين وإلى 
أهمية التنسيق مع الهيئات والمؤسسات 
اإلسامية لمواجهة الهجمة الظالمة التي 
يتعرض لها اإلسام والمسلمين, مشيراً 

الى أن رسالة عمان التي أطلقها صاحب 
الجالة الهاشمية لتقدم رؤيا شاملة لهذا 
الدين بكل أبعاده وتقدم حقائق واضحة 
وتسامحه  الللديللن  هللذا  لعظمة  ساطعة 

واعتداله وتحقيق خير اإلنسانية.
واستعرض الدكتور العبادي خطط 
كلياتها  وعللللدد  اللللدراسللليلللة  الللجللامللعللة 
ومللعللاهللدهللا وملللراكلللزهلللا واهللتللمللامللهللا 
واألوروبية  اإلسامية  اللغات  بتدريس 
الللدول  بين  للتواصل  أداة  تعد  ألنللهللا 
مشيراً إلى تقدم الجامعة بتعليم اللغة 
وأهمية  بها  الناطقين  لغير  العربية 
استقبال مزيداً من الطلبة األندونيسين 

في هذا المجال.
وأعلللللرب الللسلليللد الللعلللللوي والللوفللد 
بجامعة  اهتمامهم  على  للله  الللمللرافللق 
في خدمة  الريادي  ودورهللا  البيت  آل 
الللعللالللم  أقللطللار  كللافللة  فللي  المسلمين 
وأهمية تعزيز التعاون لما فيه مصلحة 

البلدين.
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ال�سفير التركي يزور الجامعة 

الدكتور العبادي ي�ستقبل وفدا تربويا اأمريكيا

والثقافي كاديمي  االأ التعاون  تعزيز 

البيت  آل  جامعة  رئلليللس  استقبل 
السام  عبد  الدكتور  االسللتللاذ  معالي 
سعادة  أيللار,   من  الثالث  في  العبادي 
السيد  حسين ديرويز سفير الجمهورية 
التركية المعتمد لدى المملكة األردنية 
الثقافي في  الملحق  ترافقه  الهاشمية 

السفارة السيدة شيدا هامباي .
وتلللللم خلللللال اللللللللقلللاء بلللحلللث سللبللل 
البيت  آل  جامعة  بين  التعاون  تعزيز 
في  العلمية  والمؤسسات  والجامعات 
وعقد  األكاديمية  المجاالت  في  تركيا 
الطلبة  وتللبللادل  والللنللدوات  المؤتمرات 
في  وخللاصللة  والللخللبللرات  والمعلومات 
مجال الدراسات االسامية وتعلم اللغة 
واقللامللة  بللهللا,  الناطقين  لغير  العربية 

االيام العلمية والثقافية.
السام  عبد  الللدكللتللور  واسللتللعللرض 
الجامعة  اللقاء أهداف  العبادي خال 
إلى  المستندة  الحضارية  وفلسفتها 
الللفللهللم والللتللفللاهللم مللن خلللال الللتللحللاور 
والتسامح واالنفتاح والتعايش المشترك 

دورها  إلى  باالضافة  الللرأي,  واحترام 
الللريللادي فللي إعلللداد الللكللوادر العلمية 
اللللقلللادرة علللللى اسللتلليللعللاب لللغللة العصر 
والمحافظة  بفاعلية  معها  والتعامل 
المتميزة,  االسامية  شخصيتها  على 
وتللشللجلليللع مللفللاهلليللم اللللحلللوار واللللللقللاء 
اللغات  بتدريس   وعنايتها  والتواصل, 

االسامية واالوروبية .
وأبلللللدى سلللعلللادة الللسللفلليللر اعللجللابلله 
جامعة  تنتهجه  الللذي  بالنهج  الشديد 
الللمللتللملليللزة في  الللبلليللت وخللطللطللهللا  آل 

إعداد الكوادر العلمية المؤهلة القادرة 
أهمية  مؤكدا  مجتمعاتها,  خدمة  على 
تعزيز التعاون مع الجامعة في مختلف 

المجاالت العلمية والثقافية.
وحلللضلللر اللللللللقلللاء  اللللدكلللتلللور جللهللاد 
المجالي نائب رئيس الجامعة والدكتور 
علللللي الللربللاعللي مللديللر مللركللز اللللللغللات, 
والدكتور محمد االرناؤوط مدير مركز 
والدكتورة  االسامي,  العالم  دراسللات 
االداب  كلية  عميد  الللشللعللر  أبلللو  هللنللد 

والعلوم االنسانية.

للشؤون  الدولة  مستشار  استقبل 
االسامية والدينية/رئيس جامعة آل 
عبد  الدكتور  االسللتللاذ  معالي  البيت 
السابع عشر  فللي  الللعللبللادي,  الللسللام 
من أيار,  وفدا من الواليات المتحدة 
وليم  الدكتور  من  كل  ضم  االمريكية 
ساشس والسيد بيتر ماكلين والدكتور 

كنر داجلي.
واسلللتلللعلللرض اللللدكلللتلللور الللعللبللادي 
التي  الجامعة وفلسفتها   أهللللداف 
الفكر  حرية  قيم  بلللللورة  فللي  تتلخص 
والتعبير والبحث  والتسامح والتعايش 
المشترك القائم على التفاهم والحوار 
واحلللتلللرام الللللرأي االخلللر مللشلليللرا إلللى 

والتقريب  الللحللضللارات  حللوار  أهمية 
بلليللنللهللا ملللن خللللال اللللحلللوار اللللهلللادف 

الواضح بعيدا عن االنغاق.
العبادي الى رسالة  واشار الدكتور 
الجالة  صاحب  أطلقها  التي   عمان 
الللهللاشللملليللة الللملللللك عللبللد الللللله الللثللانللي 
في  لاسام  الواضحة  الصورة  لبيان 
دين  االسللام  وان  المعاصر  المجتمع 
تسامح واعتدال ووسطية, ولتقديم رؤية 
أبعاده وتحاول  الدين بكل  شاملة لهذا 
بآلية وموضوعية أن تقدم بدليل واضح 
حقائقه الساطعة ودوره الفاعل المعهود 

في المجتمع المعاصر.
 واعرب الوفد عن اعجابه الشديد 
الذي  والمستوى  والمناهج  بالخطط 
تتمتع به جامعة آل البيت ودورها في 

خدمة المجتمعات االسامية.
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الدكتور  األسللتللاذ  معالي  التقى 
عبد السام العبادي رئيس جامعة 
آل البيت, في الحادي والعشرين من 
حزيران سعادة الدكتور حمد صالح 
الكويتي  الثقافي  الملحق  الدعيج 

في عمان.
وتلللم خلللال اللللللقللاء بللحللث تعزيز 
والثقافي  األكاديمي  التعاون  أواصللر 
بين الجامعة والمؤسسات العلمية في 
دولة الكويت, واستقبال طلبة كويتيين 
وتبادل  البيت,  آل  بجامعة  للدراسة 
واالسلللتلللشلللارات,  العلمية  الللخللبللرات 
وتبادل الزيارات العلمية بين أعضاء 
المؤتمرات  وعللقللد  الللتللدريللس,  هيئة 

والندوات واأليام العلمية الثقافية.
واسلللتلللعلللرض اللللدكلللتلللور الللعللبللادي 
والتخصصات  الللدراسلليللة  الللخللطللط 
الجامعة  تقوم  التي  والمواد  العلمية 
إعداد  في  الجامعة  ودور  بتدريسها 
مختلف  مللن  بهم  واالهللتللمللام  الطلبة 

العملية  باعتبارهم محور  الجنسيات 
الجيد  اإلعللداد  وإعدادهم  التعليمية 
وسواعد  ومحبة  خير  رسللل  ليكونوا 

بناء ألوطانهم.
الكويتي  الثقافي  الملحق  وأشللاد 
الجامعات  وتللملليللز  العلمي  بللالللتللطللور 
المتميزة  من خال خططها  األردنية 
على  بالمنطقة  المرموقة  وسمعتها 

المستوى العالمي, باالضافة الى الجو 
المريح للطلبة واألمن واالستقرار الذي 
الهاشمية  األردنية  المملكة  به  تتمتع 
الحكيمة,  الهاشمية  القيادة  بفضل 
الكويتية على  مؤكداً حرص الحكومة 
الكويتيين  الطلبة  من  العديد  إرسللال 
الشقيقة  األردنللليلللة  الللجللامللعللات  اللللى 

وخاصة جامعة آل البيت.

الملحق الثقافي الكويتي  يزور الجامعة

بحث م�سكلة نقل الطلبة من المحافظات اإلى الجامعة

خالل لقاء رئي�س الجامعة مع مدير هيئة تنظيم النقل 

بحث معالي األستاذ الدكتور عبدالسام 
العبادي رئيس جامعة آل البيت والدكتور 
تنظيم  هيئة  عام  مدير  المساعيد  هاشم 
من حزيران,  والعشرين  الثامن  في  النقل 

مشكلة نقل طلبة الجامعة وأهمية حلها.
لقائه  خللال  العبادي  الدكتور  وأشللار 
مدير عام الهيئة إلى معاناة طلبة الجامعة 
خاصة في الفترتين الصباحية والمسائية, 
موقف  بعمل  الجامعة  قامت  لقد  وقللال 
لباصات المفرق - جامعة آل البيت قريب 
من قاعات التدريس للتخفيف عن الطلبة 
داعياً الى أهمية تكاتف الجهود للتخفيف 
على الطلبة وتأمين وسائل النقل الازمة 

لهم دون معاناة.

ملللن جللانللبلله قللللال اللللدكلللتلللور هللاشللم 
المساعيد إن الهيئة تسعى لحل مشكلة 
الترتيبات  ووضللع  الرسمية  الجامعات 
الجامعات  هللذه  طلبة  نقل  مشكلة  لحل 
والسماح  حافات  تصاريح  منح  ومنها 

لها بالوصول إلى الجامعة حتى الساعة 
الطلبة  لنقل  وكللذلللك  عللشللرة,  الللحللاديللة 
مساء من الساعة الثالثة وبشكل مباشر, 
عمان   - المفرق  لخط  بالنسبة  كذلك 

لمحاولة التسهيل على الطلبة.

والثقافي كاديمي  االأ التعاون  تعزيز 



م���ي���الدي���ة22  2007 آب  ه����ج����ري����ة،   1428 رج������ب   -  51 ال�����ع�����دد   -  13 امل���ج���ل���د 

والثقافي كاديمي  االأ التعاون  تعزيز 

اللللتلللقلللى 
رئيس جامعة آل البيت األستاذ 

اللللدكلللتلللور عللبللد اللللسلللام اللللعلللبلللادي مللعللالللي 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  الروسان  باسم  السيد 

بين  التعاون  اللقاء بحث سبل تعزيز  المعلومات وتم خال 
في  وخاصة  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  ووزارة  الجامعة 

االتللصللاالت  وزارة  وقلليللام  المعلومات  وتكنولوجيا  االتللصللاالت  مجال 
بتأمين جهاز كمبيوتر محمول لكل طالب جامعي للمساعدة الطلبة على 

التحصيل العلمي وتوسيع استخدام الحاسوب ونشر الثقافة بين األهل وذلك 
من خال إقساط ميسرة شهرية ال تتجاوز 7 سبع دنانير شهريا وبكلفة تقارب 

400 دوالر للجهاز.

وقال الوزير إن الحكومة ستدعم برامج تدريب الطلبة ضمن دورات متخصصة في 
مجاالتهم بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات الفتا 
إلى أن انخراط الطلبة بمثل هذه الدورات سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل لهم أوسع بعد 

التخرج.

وأعرب الدكتور العبادي عن إعجابه بهذا المشروع مشيرا إلى اهتمام الجامعة   
المختبرات  أفضل  بتوفير  واالهتمام  واسع  بشكل  المعلومات  تكنولوجيا  باستخدام 
العلمية في مجال تعلم اللغات والحاسوب بالجامعة والنهوض بالبنية الفكرية والعلمية 
لدى الطلبة لرفع كفاءاتهم وقدراتهم للمساهمة في مسيرة البناء واالنجاز, مبينا 
بان األردن يعتبر من الدول الرائدة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات 
في العالم بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة التي تحرص على تقديم كل ما 

من شأنه رفعة الوطن وخدمة أبنائه.

الجامعي شملت مختبرات  الحرم  الضيف بجولة في  وقام 
مركزي اللغات والحاسوب ووحدة البحوث اإلستراتيجية 

للبيئة وموارد المياه.

وزيــــــــــــر 
ــالت  ــس ــ� الت
وتكنولوجيا 
ت  ما لمعلو ا
يـــــــــــــزور 
الــجــامــعــة
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التقى رئيس جامعة آل البيت معالي 
العبادي  السام  عبد  الدكتور  األستاذ 
للشريعة  مالك  اإلملللام  كلية  مللن  وفللدا 
والللقللانللون مللن دولللة اإلملللارات العربية 
المتحدة  برئاسة عميد الكلية األستاذ 
الدكتور عيسى المانع وذلك في األول 
سبل  بحث  اللقاء  خللال  وتللم  آب  مللن 
تعزيز التعاون في المجاالت األكاديمية 
الطلبة  وتللبللادل  والللثللقللافلليللة  والللعلللللملليللة 
وأعضاء هيئة التدريس واالستفادة من 
خبرة جامعة آل البيت في مجال إعداد 
مجال  في  وخاصة  الدراسية  الخطط 
وتوفير  والعلمية  الدراسات اإلسامية 
فللي مجال  وخللاصللة  الللدراسلليللة  المنح 

الدراسات العليا.
وأكلللللد اللللدكلللتلللور اللللعلللبلللادي حللرص 
الجامعة على التواصل مع المؤسسات 
في  والللجللامللعللات  والللمللعللاهللد  العلمية 
خدمة  فيه  لما  العالم  أنحاء  مختلف 

طلللللبللة الللعلللللم واإلنللسللانلليللة والللتللعللريللف 
باإلسام وحقيقته الواضحة التي تدعو 

إلى التسامح والمحبة وخير البشرية.
وأعرب الوفد الضيف عن إعجابه 
ودورهللا  للجامعة  المتطور  بالمستوى 

فللي خللدمللة طلللللبللة الللعلللللم فللي مختلف 
أنحاء العالم.

وقلللام الللضلليللف بللجللولللة فللي الللحللرم 
ومعهد  اللغات  مركز  شملت  الجامعي 

علوم األرض والبيئة.

ال�سفير المغربي يزور الجامعة

جهاد  الللدكللتللور  األسللتللاذ  استقبل 
المجالي نائب رئيس جامعة آل البيت 
العينين   ملللاء  محمد  الللسلليللد  سللعللادة 
سفير المملكة المغربية المعتمد لدى 

الباط الهاشمي.
وتم خال االجتماع بحث سبل تعزيز 
التعاون في مجال إقامة األسابيع العلمية 
والمطبوعات  الكتب  وتللبللادل  والثقافية 
وعقد المؤتمرات والندوات العلمية وتبادل 

الطلبة والزيارات العلمية بين الطرفين.
مجموعة  السفير  سللعللادة  وقلللدم 
إلى جامعة  إهللداء  القيمة  الكتب  من 
ومعهد  الثقافة,  وزارة  من  البيت  آل 
الللللدراسللللات للللألبلللحلللاث والللتللعللريللب, 

وجامعة  الللخللامللس,  محمد  وجللامللعللة 
المغربية  المملكة  الثاني في  الحسن 

الشقيقة.
الدكتور  اللللللقللاء االسللتللاذ  وحللضللر 

الجامعة  رئيس  نائب  عاونة  احمد 
للللللشللؤون االكللاديللملليللة والللسلليللد عبد 
في  الثقافي  الملحق  غللارد  بوتد  الله 

السفارة المغربية في عمان.

مام مالك لل�سريعة والقانون بحث التعاون مع كلية الإ
مارات في دولة الإ

والثقافي كاديمي  االأ التعاون  تعزيز 
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موؤتمرات

 رعى رئيس جامعة آل البيت معالي 
العبادي  السام  عبد  الدكتور  االستاذ 
فعاليات المؤتمر العلمي األول للتطوير 
التربوي في الوطن العربي الذي عقد  
في عمان في السابع عشر من تموز و 
شارك فيه نحو 100 باحث وأكاديمي 

من 14 دولة عربية
وفللي كلمة االفللتللتللاح  قللال الدكتور 
العالمين  رب  لللللله  الللحللمللد  الللعللبللادي: 
القائل سبحانه "اقرأ باسم ربك الذي 
خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك 
بالقلم علم اإلنسان  الللذي علم  األكللرم 
البداية  في  لي  اسمحوا  يعلم".  لم  ما 
هذا  بانعقاد  ترحيب  اجمل  ارحللب  ان 
المملكة  بلللللدكللم  الللمللؤتللمللر فللي رحلللاب 
االردنية الهاشمية الذي يولي موضوع 
برعاية  اهتمامه  جل  والتعليم  التربية 
الفذة  الهاشمية  القيادة  من  موصولة 
حتى بات بحمد الله وفضله في طليعة 

الدول العربية في هذا المجال 
وبللجللهللود  يلللحلللرص  االردن  وان 
والتعليم  التربية  وزارة  مللن  موصولة 
العلمي   والبحث  العالي  التعليم  ووزارة 
وبمشاركة فعالة من العديد من الجهات 
بمستوى  للنهوض  والشعبية  الرسمية 
الللغللايللات  لتحقيق  والللتللعللللليللم  الللتللربلليللة 
الكبرى المنوطة بهذا المجال الحيوي 
وهما ترحبان بكل الجهود التي يبذلها 

القطاع الخاص في هذا المجال. 
أيها االخللوة واالخلللوات: ال يختلف 

في  والتعليم  التربية  أهمية  في  اثنان 
مستقبلها  وصناعة  االمللة  حاضر  بناء 
وضللللللرورة تللكللاتللف الللجللهللود علللللى كل 
القطاع بكل  بهذا  للنهوض  المستويات 

شمولية واندفاع.
ان هللذا االهللتللمللام والللعللنللايللة يجب 
ابللعللاده  بجميع  االنللسللان  يللشللمللان  ان 
الجسمية والروحية والعقلية والعاطفية 
الذي  الصالح  االنسان  صناعة  بهدف 

يتمكن من خدمة نفسه ووطنه وامته.
االسللام  اهتمام  عليكم  يخفى  وال 
بصناعة االنسان الصالح الذي يتمكن 
من القيام بواجبات االستخاف االلهي 
على االرض والتي تتلخص باالصطاح 
االسامي باعمار االرض واقامة الحياة 
الطيبة عليها قال تعالى "هو انشأكم من 
االرض واستعمركم فيها" وقال سبحانه 
"فمن كان صالحا من ذكر أو انثى وهو 

مؤمن فلنحيينه حياة طيبة".
وبهذه المناسبة ارجو ان تسمحوا لي 
ان اتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير 
على  والتطوير  للتنمية  الدولي  للمعهد 
يتصدى  واللللذي  المؤتمر  هللذا  تنظيم 
والذي  االمة  من قضايا  كبرى  لقضية 
الرفيع  العلمي  المستوى  فيه  يتحقق 
الللواسللع  والحشد  الشمولية  والللنللظللرة 
العديد  من  والمختصين  الخبراء  من 
من الدول العربية وبروح تحافظ على 

االصالة وتنفتح على العصر. 
وناقش المؤتمر الذي نظمه المعهد 

مدار  على  والتدريب  للتنمية  الللدولللي 
بينها اسللتللعللراض  يللوملليللن مللحللاور مللن 
نظريات ودراسللات حديثة في المجال 
وعالمية  عللربلليللة  وتلللجلللارب  الللتللربللوي, 
تتناول  وأخللرى  التربوي,  التطوير  في 
التربوية  وتطبيقاتها  الدماغ  نظريات 

على الموهوبين والمتفوقين. 
وفي ختام المؤتمر أطلق المشاركون 
مبادرة عربية وهي معهد إعداد وتأهيل 
األردن,  مقره  سيكون  حيث  المعلمين 
إلعللداد  إقليمياً  مللركللزاً  يصبح  بحيث 
العربي  الوطن  في  المعلمين  وتأهيل 

وبمعايير عالمية.
رفللع شعار  الللذي  المؤتمر  وهللدف 
"قفزة نوعية" إلى تبادل الخبرات على 
المستويين العربي والعالمي, والتعرف 
على النظريات والمفاهيم الجديدة في 
المجال التربوي, وبيان أهمية توظيف 
الموهوبين  تعليم  فللي  الللدمللاغ  بللحللوث 

والمتفوقين.
كما هدف الى تعزيز منهجية الجودة 
في التعليم العالي, ومناقشة التحديات 
مع  التعامل  في  العولمة  عن  الناتجة 
على  والتعرف  التربوية,  المستجدات 
مع  التعامل  فللي  الحديثة  االتللجللاهللات 
وتشجيع  الخاصة,  االحتياجات  ذوي 
تكنولوجيا  تللوظلليللف  علللللى  الللتللربللويلليللن 

المعلومات في التطوير التربوي.
 

برعاية معالي رئي�س الجامعة

ول للتطوير التربوي في  افتتاح الموؤتمر العلمي الأ

الوطن العربي

جانب من الحضورد. العبادي خال االفتتاح
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اأيام علمية

مللنللدوبللة علللن سللمللو األمللليلللرة منى 
المجلس  رئيسة  المعظمة,  الحسين 
الللتللمللريللضللي األردنلللللللي  رعللللت الللعلليللن 
الدكتورة رويدة المعايطة بحضور رئيس 
لكلية  الللثللانللي  العلمي  اللليللوم  الجامعة 
األميرة سلمى بنت عبد الله للتمريض 
في  والطموح“  الواقع  بين  „التمريض 
الكلية  نظمته  الللذي  البيت  آل  جامعة 
في الجامعة بمشاركة مؤسسات علمية 

وصحية في التاسع عشر من نيسان.
وقال  رئيس جامعة آل البيت معالي 
العبادي  السام  عبد  الدكتور  األستاذ 
إن هذا اليوم يأتي ليؤكد معاني هامة 
وسامية, لتعاملها مع االنسان مباشرة 
في لحظة ضعفه واحتياجه للخدمات 
الصحية واالنسانية مؤكدا أهمية إياء 
مهنة التمريض كل العناية واالهتمام من 
والتأهيلي  والتدريبي  العلمي  الجانب 

واالخاقي.
وبللليلللن اللللدكلللتلللور اللللعلللبلللادي أهللملليللة 
مشاركة المرأة في مهنة التمريض كون 
الحنيف اهتم بتطوير  ديننا االسامي 

ممارسة  الى  ودعاها  المرأة  شخصية 
هذه المهنة االنسانية الى جانب الرجل 
ورفللد  المجتمع  تنمية  فللي  واالسللهللام 

مؤسساته.
تطوير  أهمية  على  وأكللدالللعللبللادي 
الللتللمللريللض  ومللتللابللعللتلله لمختلف  علللللم 
التطورات  آخر  بمواكبة  المستحدثات 
موضحا  العالمية  التكنولوجية  العلمية 
أهمية تأسيس كلية االميرة سلمى بنت 
رفد  فللي  ودورهلللا  للتمريض  الله  عبد 
بالكوادر  الصحية  االردنية  المؤسسات 
المدربة والمؤهلة في مجال التمريض.
وتللطللرقللت عللملليللدة كللللليللة االمللليلللرة 
سلمى بنت عبد الله للتمريض الدكتورة 
انصاف شعبان الى فلسفة الكلية والتي 
والشعور  والللكللفللاءة  المهنة  بين  تجمع 
والتفاعل  االنسان  احتياجات  بأهمية 
ملللع الللمللجللتللمللع الللمللحلللللي والللجللامللعللات 

والمؤسسات الصحية.
وأضلللافلللت إن مللواكللبللة الللتللطللورات 
التمريضية  العلوم  مجال  في  العملية 
ونشرها يتطلب المواءمة بين البحوث 

بينهما  الللفللجللوة  وتللقللللليللل  والللتللطللبلليللق 
بهدف الوصول الى التميز في تخريج 
ممرضين وممرضات أكفاء قادرين على 
خدمة االنسان على المستوى المحلي 
في  والمساهمة  والعالمي  واالقليمي 

االرتقاء بعلوم التمريض.
ونلللاقلللش اللللملللشلللاركلللون فلللي اللليللوم 
العلمي أوراق عمل تعلقت باالقامة في 
حللدوث  على  وتأثيرها  المستشفيات 
في  المشاركة  عللدم  وأسباب  الللعللدوى, 
الوراثية  والعوامل  المستمر,  التعليم 
الحمل  أثناء  مشاكل  لحدوث  المؤدية 
الحصوات  بللحللدوث  السمنة  وعللاقللة 
االردن  شمال  في  للسيدات  المرارية 
إضللافللة إللللى تللأثلليللر سللن اللليللأس على 
جللللودة الللحلليللاة للللللسلليللدات, والللرضللى 
والسرية  واالمانة  للتمريض,  الوظيفي 
التي  والعوامل  المرضى,   لمعلومات 
تللؤثللر علللللى علللدم االشلللبلللاع الللوظلليللفللي  
ووسائل التأقلم للمرضى المسنين مع 
مختصون  قدمها  المزمنة,  االملللراض 

في هذه المجاالت.

ميرة منى الح�سين المعظمة مندوبة عن �سمو االأ

العين الدكتورة رويدة المعايطة ترعى اليوم العلمي الثاني لكلية 

ميرة �سلمى بنت عبد الله للتمري�س  الأ
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اأيام علمية

مندوبا عن �سيادة ال�سريفة زين بنت نا�سر

زين  الشريفة  سيادة  عن  مندوبا 
آل  جامعة  رئيس  أفتتح  ناصر  بنت 
السام  عبد  الللدكللتللور  معالي  البيت 
العبادي بحضور محافظ المفرق في 
الثامن من أيار فعاليات اليوم العلمي 
والبيئة  األرض  علوم  لمعهد  الثاني 
في  المائية  الللمللوارد  تنمية   " بعنوان 
البادية األردنية " والذي نظمه معهد 

علوم األرض والبيئة بالجامعة.
وقال الدكتور العبادي إن اهتمام 
جامعة آل البيت في موضوع الحصاد 
الللمللائللي فللي الللبللاديللة األردنللليلللة جللاء 
الستكمال خطة الجامعة والتي  تمزج 
والدنيا من جهة  الدين  بين علوم  ما 
بإقامة  المنطقة  أهللالللي  ولمساعدة 
الللمللشللروعللات سلللواء أكللانللت زراعلليللة 
على  إيجابا  ينعكس  بما  حيوانية  أو 
حياتهم المعيشية وصوال إلى التنمية 

المستدامة. 
وشللللدد اللللدكلللتلللور اللللعلللبلللادي على 
ضللللللللرورة اللللتلللعلللاملللل مللللع اللللجلللوانلللب 
شمولية  وفلسفة  اطر  ضمن  البيئية 
والمنضبطة  الللمللتللكللاملللللة  بللأبللعللادهللا 
بسلوكيات  والتغيير  اإلصللاح  بهدف 
البيئي  التوازن  للحفاظ على  األفراد 

لللألهللواء  عللرضللة  البيئة  تللتللرك  كيا 
والمصالح الشخصية. 

وقال الدكتور العبادي إن اإلفراط 
النشاط  عن  الناجم  االستهاك  في 
الطبيعية  الموارد  يستنزف  اإلنساني 
بلللصلللورة غلليللر سللللليللمللة ويلللؤثلللر على 
وضع  يوجب  مما  المحلية   البيئات 
التقنيين  على  تؤكد  تربوية  مناهج  

في التعامل مع الموارد الطبيعية.
األرض  علوم  معهد  عميد  وقللال 
والبيئة الدكتور عدنان الحراحشة ان 
مشكلة شح المياه وتردي الواقع البيئي 
في البادية األردنية دعا المعهد الى 
والتطبيقية   البحثية  دراساته  توجيه 
والحصاد  الجوفية  المياه  لمجاالت 
المائي  بعدما تم رفد المعهد بوحدة 
الللبللحللوث وتللزويللده بللأحللدث األجللهللزة 
المخبرية والمعدات الميدانية الازمة 
إلجلللللراء تلللللك الللللدراسللللات. وعلللرض 
المعهد  ينفذها  الللتللي  الللمللشللروعللات 
المياه  معالجة  بللمللشللروع  والمتمثلة 
دول  في  استخدامها  وإعادة  العادمة 
البحر المتوسط وتقديم االستشارات 
بالنشاط  المتعلقة  الللازمللة  الفنية 
الللى  الفللتللا  المنطقة  فللي  الللصللنللاعللي 

انه تم استحداث تخصصات جديدة 
كما  المائي,  الحصاد  بموضوع  تعنى 
يسعى المعهد للحصول على االعتماد 
الجهات  مللن  والمختبرات  لألجهزة 
الفنية  الخدمات  لتقديم  المختصة 
الصناعية  النشاطات  تحتاجها  التي 
في  تنفيذها  المتوقع  واالقللتللصللاديللة 
منطقة المفرق االقتصادية التنموية.

ونلللاقلللش الللمللشللاركللون فلللي اللليللوم 
حللول  تعلقت  عللمللل   أوراق  الللعلللللمللي 
لتنمية  الهاشمي  االردنللي  الصندوق 
البادية ونشاطاته في مجال الحصاد 
الللمللهللنللدس مهند  قللدمللهللا  اللللملللائلللي 
وتطوير  بحوث  مركز  ودور  كللالللدة, 
الحصاد  مجال  في  األردنية  البادية 
المائي قدمها الدكتور سعد العياش, 
ونشاطات جامعة آل البيت في المجال 
ذاته قدمها المهندس أكرم شديفات, 
في  البيئية  الللشللرطللة  مللديللريللة  ودور 
العقيد  مديرها  قدمها  البيئة  حماية 

عبدالله العبد الات.
معرض  العبادي  الدكتور  وأفتتح 
شللارك  واللللذي  المحلية  الصناعات 
فيه عدد من الشركات والمصانع في 

محافظة المفرق.  

رئي�س الجامعة يفتتح  فعاليات اليوم العلمي الثاني

ر�س والبيئة لمعهد علوم الأ

افتتاح معرض الصناعات المحلية جانب من االفتتاح
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داب اليوم العلمي لكلية الآ

اأيام علمية

السام  عبد  الللدكللتللور  البيت  آل  جامعة  رئلليللس  رعللى 
العبادي فعاليات اليوم العلمي الثاني لكلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية, وذلك في العشرين من أيار. 
في  الكلية  دور  فيها  أكد  كلمة  العبادي  الدكتور  وألقى 
اغناء الحياة الثقافية والفكرية في الجامعة بإقامة الندوات 
التميز  على  التركيز  إلى  ودعللا  والمعارض  والمحاضرات 

واإلبداع وتفعيل المناهج وتطوير األداء. 
وعبرت عميدة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتورة 
حققتها  التي  بللاإلنللجللازات  اعتزازها  عن  الشعر  أبللو  هند 
الكلية وارتباطها بالموقع االلكتروني لجمعية كليات اآلداب 
التي تضم سبعين كلية لآلداب في العالم العربي كما عبرت 
عن شكرها للعاملين في الكلية من أعضاء هيئة التدريس 

والهيئة اإلدارية والطلبة.
واشللتللمللل الللليلللوم الللعلللللمللي علللللى الللعللديللد ملللن اللللنلللدوات 

والمحاضرات والمشاهد المسرحية 
خاصا  ومللعللرضللا  وفنية  علمية  ومللعللارض  والللقللصللائللد 
بإنتاج أعضاء هيئة التدريس في الكلية  للكتب والدراسات 

واألبحاث.

افتتاح اليوم العلمي لمعهد العمارة 

الجامعة في  �سالمية  الإ والفنون 

 افتتح رئيس جامعة آل البيت األستاذ الدكتور عبد السام 
العبادي بحضور محافظ المفرق في السادس من أيار اليوم 
العلمي لمعهد العمارة والفنون اإلسامية بجامعة آل البيت 
بعنوان "المناطق التنموية واالقتصادية الخاصة في األردن" .

وأكد الدكتور العبادي خال االفتتاح على الدور الكبير 
جديدة  لتخصصات  والللحللاجللة  المعهد  بلله  يضطلع  الللذي 
الحسين  الملك  منطقة  إقامة  بعد  السوق  حاجات  تلبي 
االقتصادية بالمفرق والحاجة إلقامة مبنى للمعهد يجسد 
. األكاديمية  المسيرة  إلثللراء  الملك  ورؤى جالة   تطلعات 

العمارة  لمعهد  مبنى  إقامة  إلللى  العبادي  الدكتور  وأشللار 
للطالبات  وسكن  كبير  رياضي  واستاد  اإلسامية  والفنون 
وتوسعة مبنى رئاسة الجامعة وتنفيذ العديد من المشروعات 
الحيوية في الجامعة  والدخول الى واقع المجتمع المحلي 
في محافظة المفرق واكتشاف احتياجاته وتلبيتها والسعي 
اللللى الللمللسللاهللمللة فللي نهضته االجللتللمللاعلليللة واإلقللتللصللاديللة 

والثقافية.
وقدم عميد المعهد الدكتور رزق شعبان تصورا مدعما 
المقبلة  سنوات  العشر  خال  للمعهد  العلمية  بالدراسات 
السوق  متطلبات  لسد  الازمة  التخصصات  يضم  بحيث 

األردني الذي يشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة.
العبادي  الللدكللتللور  افتتح  العلمي  اللليللوم  هللامللش  وعلللللى 

معرضا معماريا ألعمال الطلبة في المعهد.



م���ي���الدي���ة�2  2007 آب  ه����ج����ري����ة،   1428 رج������ب   -  51 ال�����ع�����دد   -  13 امل���ج���ل���د 

اأيام علمية

التربوية الــعــلــوم  لكلية  العلمي  ــوم  ــي ال فــعــالــيــات 

يحيى شديفات عميد  الدكتور  وألقى 
أن  فيها  بين  كلمة  التربوية  العلوم  كلية 
واحتفاالت  تتزامن  اللليللوم  هللذا  فعاليات 
باالستقال  الهاشمية  االردنلليللة  المملكة 
ويللللوم الللجلليللش الللعللربللي ملللؤكلللدا أن هللذه 
الللفللعللاللليللات مللنللصللبللة علللللى الللطلللللبللة فقد 
مشيرا  والتنفيذ  التخطيط  في  اشتركوا 
الى أن طلبة كلية العلوم التربوية جزء من 
بفعالية  يساهمون  البيت  آل  طلبة جامعة 
الكلية وهم جزء من فرسان  في مناشط 
التغيير الذين عبر عنهم جالة الملك عبد 
الله الثاني ابن الحسين وهم جزء من أبناء 

الوطن المخلصين لبلدهم ولمليكهم.
حجاج  خليل  الدكتور  أكد  جهتة  ومن 
شللؤون  عللمللادة  أن  الطلبة  شلللؤون  عميد 

الطلبة على أتم االستعداد لتلبية احتياجات 
الكليات ولرعاية جميع المناشط الرياضية 
من أجل كشف الخبرات الرياضية للطلبة 

واالفادة منها في الجامعة.
كلمة  القرعان  هيفاء  الطالبة  وألللقللت 
قالت فيها أننا نلتقي لنرتقي فكلما إلتقينا 
ارتقينا ففي كل يوم نتعلم في هذا الصرح 
تربويا  وعمليا  علميا  شيئا جديدا  الشامخ 
وشرعيا ثم ننطلق في رحاب جامعتنا الحبيبة 
الشريعة  مللن  فللتللارة  ينبوع  كللل  مللن  نستقي 
وتارة أخرى من االداب والتربية والحاسوب 
فللالللفللضللل والللعلللللم يللغللمللرنللا مللن كللل جللانللب.
وافتتح الدكتور العاونة ضمن فعاليات 
اليوم العلمي معرض الوسائل الذي اقامته 
الكلية بالتعاون مع تربية البادية الشمالية 

الشرقية يتعلق بنتاج الطلبة بمواد  تعليمية 
التعليمية  والمواد  العملي  الجانب  تجسد 
لاطفال وانتاج واستخدام هذه الوسائل.

لوحات  التعليمية  الوسائل  واحللتللوت 
جدارية ولوحات قابة ومجسمات ولوحات 
كهربائية, باالضافة الى عرض مجسمات 
لوسائل الكترونية من اعداد واختراع طلبة 

كلية العلوم التربوية.
واشللتللمللل الللمللعللرض أيللضللا علللللى الموقع 
لتربية  ا  كلية  طلبة  أنشأه  الللذي  االلكتروني 
ضمن مادة الحاسوب في تعلم االطفال وانتاج 
معلومات  يتضمن  والللذي  التعليمية  الوسائل 
التدريس  هيئة  واعللضللاء  الكلية  عللن  كاملة 
للطلبة  اهللملليللة  ذات  االلللكللتللرونلليللة  والللمللواقللع 
وخللطللاب جللالللة الللملللللك أمللللام الللكللونللجللرس.

فعاليات اليوم العلمي لكلية الدرا�سات الفقهية والقانونية بالجامعة

وأشللللار الللدكللتللور الللعللبللادي إللللى دور 
الكلية في الجمع بين علوم الدين والدنيا 
المحافظة  فللي  المباشرة  ومسؤوليتها 
التحديات  ومواجهة  الرسالة  أداء  على 
اللللتلللي تلللواجللله األملللللة ملللن خللللال تللنللويللر 
الطلبة في أمور الدين والدنيا وتوجيههم 
وترسيخ البناء التربوي للمسلم وتحصينه 
ضلللد الللمللفللاسللد والللتللعللامللل ملللع الللعلللللوم 
والمعرفة واالستفادة من مجاالت العلوم 
بدعم  المسيرة  وإثللللراء  والتكنولوجيا, 
الدراسات  طلبة  وتوجيه  العلمي  البحث 
العليا بأبحاثهم إلى المشاكل التي تواجه 

العالم اإلسامي والتحديات المختلفة.
وألقى عميد كلية الدراسات الفقهية 
والقانونية الدكتور قحطان الدوري كلمة 
قال فيها: إن رسالة الجامعة التي تقوم 
الشخصية  بللنللاء  هللي  نشأتها  مللنللذ  بللهللا 
لروح  المستوعبة  المتكاملة  اإلسامية 
العصر وطبيعة العاقة بين العلم والعقل 
من  والقيم  والعقيدة  واإليللمللان  جهة  من 
جهة ثانية, وتوفير اإلطار العلمي للتقريب 
ما بين أتباع المذاهب اإلسامية وتعزيز 
قيم الحوار مع أهل األديان والحضارات 
الدراسية  الخطط  كانت  لذلك  األخرى. 

والقانونية  الفقهية  اللللدراسلللات  لكلية 
مستوحاة من تلك األهللداف عامة, وقد 

عملت الكلية في ترجمة تلك األهداف.
الحفيظ  عبد  احمد  الطالب  وألقى 
عن   نتكلم  ونللحللن  إنللنللا  فيها:  قللال  كلمة 
وإكبار  بللإجللال  لنتذكر  الللغللراء  جامعتنا 
قللادتللنللا ملللن آل هللاشللم األخللليلللار الللذيللن 
تفضلوا بإنشاء هذه الجامعة وقام معالي 
العبادي  الللسللام  عبد  الدكتور  األسللتللاذ 
بحضور نواب الرئيس والهيئة التدريسية 
في  األوائللللل  الطلبة  بتكريم  الكلية  فللي 

مرحلتي البكالوريوس والماجستير

م��������ن��������دوب��������ا 

ع���ن االس���ت���اذ ال��دك��ت��ور عبد 

رعى  البيت  آل  جامعة  رئيس  العبادي   السالم 

االستاذ الدكتور أحمد العالونة نائب رئيس الجامعة 

في الثالث عشر من أيار فعاليات اليوم العلمي 

ل��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال���ت���رب���وي���ة.

رع���ى 

رئ�������ي�������س ج����ام����ع����ة 

آل ال��ب��ي��ت ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��س��الم 

لكلية  العلمي  ال��ي��وم  فعاليات  ال��ع��ب��ادي 

الدراسات الفقهية والقانونية بالجامعة، 

وذل�����ك ف���ي ال��س��اب��ع ع��ش��ر م���ن أي����ار.
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ندوات ومحا�سرات علمية

رئي�س  برعاية 

ـــة ـــع ـــام ـــج ال

لندوة العلمية 

ــة  ــي ــم ــي ــل ق الإ

عبد  " ن ا بعنو

الــــرحــــمــــن 

ــدون:  ــل بــن خ

معرفية  قراءة 

ومــنــهــجــيــة"

رئيس  العبادي  السام  عبد  الدكتور  رعى 
اإلقليمية  العلمية  الللنللدوة  الللبلليللت  آل  جللامللعللة 
بعنوان"عبد الرحمن بن خلدون: قراءة معرفية 
ومنهجية"التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع المعهد 
 العالمي للفكر اإلسامي في التاسع من أيلول.

تحدث فيها الدكتور العبادي مشيرا إلى أهمية 
الللنللدوة بعد مللرور ستة قللرون على  عقد هللذه 

إتمام إنجازاته.
في  الندوة حلقة مضيئة  هللذه  تأتى  وقللال: 
والمستمر  الللبللنللاء  الللتللعللاون  مللن  ذهبية  سلسلة 
سنوات  منذ  بدأ  والللذي  والمعهد  الجامعة  بين 
العلمية  اإلنلللجلللازات  مللن  الللمللزيللد  حققنا  حيث 
رؤية  ضمن  المعاصر  اإلسامي  للفكر  خدمة 
وإنجازاته  الفكر  هذا  نوابغ  إبراز  على  تحرص 
الحضارة  مساهمة  حجم  وتبين  التاريخ  عبر 
اإلسامية ومشاركتها الفاعلة في بناء الحضارة 
والمعرفة اإلنسانية. وقال: إننا اليوم أمام عالم 
كما  وقللدم  اإلنسانية  المعرفة  إقامة  في  أبللدع 
من  العديد  فللي  العلمية  اإلنللجللازات  مللن  هائا 
الحقول العلمية والميادين الفكرية وتلتقي هذه 
النخبة من العلماء في جامعة آل البيت جامعة 
التي  الجامعة  اإلسامية,  والحضارة  الرسالة 
تجمع بين علوم الدين والدنيا لتجلي جوانب هذه 
الشخصية العلمية المميزة, آما من المشاركين 
في هذه الندوة أن يبحثوا آفاقاً جديدة في هذه 
الشخصية العلمية الفذة والذي قدم لإلنسانية 

آثارا علمية في كافة مناحي الحياة.
اللجنة  مقرر  عكاشة  رائللد  الدكتور  وألقى 
فكرة  نبعت  لقد  فيها:  قللال  كلمة  التحضيرية 

الكبير  استشعارنا  مللن  العلمية  الللنللدوة  هللذه 
العربية  الحضارة  بناء  في  خلدون  ابن  ألهمية 
النظر  منهجية في  بوصفه صاحب  اإلسامية 
والتفكير والبحث والتفسير, وهو الناقد لكثير 
من الظواهر االجتماعية, والمؤسس للعديد من 
العلوم االجتماعية واإلنسانية تأسيسا تأصيليا 

منطلقا من نظام معرفي إسامي.
و من هنا فهو فضاء ممتد يتيح لنا قراءة 
محاولة  فللي  ومنهجية,  معرفية  قلللراءة  جللهللوده 
الستنباط صدى األفكار الخلدونية في مسيرة 
اإلسامي  والفكر  اإلنساني,  الفكري  الللتللراث 
المستوى  على  معها  تفاعلنا  وملللدى  خللاصللة, 

المعرفي والمنهجي والتفكيري.
وألللقللى الللدكللتللور فللتللحللي ملللللكللاوي ل الللمللديللر 
التنفيذي للمعهد العالمي للفكر اإلسامي كلمة 
الندوات  عشرات  المعهد  نظم  لقد  فيها:  قللال 
والللمللؤتللمللرات والللحلللللقللات الللدراسلليللة والللللدورات 
التدريبية مع المؤسسات العلمية في األردن بدءا 
اإلسامية  الحضارة  لبحوث  الملكي  بالمجمع 
عام م1989, ومرورا بالجامعة األردنية وجامعة 
اليرموك وجامعة مؤتة وجامعة آل البيت, ووزارة 
الثقافة األردنية, وجمعية المحافظة على الحديث 
العديد من دور  تعاون مع  النبوي, وغيرها, كما 

النشر األردنية, في نشر الكتب والدراسات.
وقلللللال: لللعللل ملللن الللظلللللم للللللحللقلليللقللة والبلللن 
انه  على  خلدون  ابن  نحاسب  أن  معا,  خلدون 
فقيه تربوي ونناقش آراءه وأحكامه العابرة في 
التربية, في ضوء العلوم المعاصرة في التربية 
والمناهج وتقنيات التعليم وعلم النفس, أو انه 
فقيه االقتصاد, أو فقيه السياسة وغير ذلك, 
العلوم  فللي ضللوء  ذلللك  على  بللنللاء  نحاسبه  ثللم 
ربما  انه  بل  الراهنة,  حالتها  في  المتخصصة 
يكون متفوقا على غيره من المعاصرين في هذه 

العلوم وسابقا لهم بستة قرون.
محاضرة  إلللى  المشاركون  استمع  ثم  ومللن 
بللعللنللوان"وحللدة  الللمللرزوقللي  يللعللرب  أبللو  للدكتور 
المقدمة وبنيتها العميقة" كما ناقشوا عددا من 
األوراق التي قدمها الدكتور عماد الدين خليل 
الخلدوني"و  الفكر  في  منهجية  قللراءة  بعنوان" 
الدكتور قحطان الدوري بعنوان"الفقه وتاريخه 
في مقدمة ابن خلدون" والدكتور محمد هشام 
سلللللطللان بللعللنللوان"الللتللصللوف عللنللد ابلللن خلللللدون" 
ابن  بعنوان"سيرة  االرنلللاؤوط  محمد  والدكتور 
خلدون مصدر لمعرفة مختلفة"و الدكتور عبد 
الحليم عويس بعنوان"ابن خلدون وتطور الفكر 
بعنوان"فقه  زرزور  عدنان  والدكتور  اإلسامي" 
والللدكللتللور مصطفى  خلللللدون"  ابللن  عند  السنن 
ابن  عند  االجتماعي  بعنوان"الفكر  غنيمات 
بعنوان"معالم  جللبللران  علي  والللدكللتللور  خلللللدون" 

الفكر التربوي عند ابن خلدون" 
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نظم مركز دراسات العالم اإلسامي 
في جامعة آل البيت بالتعاون مع معهد 
غوته األلماني في عمان مائدة مستديرة 
بعنوان '' اندماج المسلمين في ألمانيا 
'' تللطللرقللت فللي بللعللض مللحللاورهللا إلللى 
في  المسلمين  تعترض  التي  المشاكل 

ألمانيا وذلك في العاشر من أيار.
وأكد رئيس جامعة آل البيت معالي 
الدكتور عبد السام العبادي أن إدامة 
الللتللواصللل بلليللن الللشللعللوب والللحللضللارات 
يؤدي إلى توحيد النظرة اإلنسانية وإلغاء 
الفوارق بين المجتمعات موضحا أن من 
شللأن مللد جللسللور الللتللواصللل بين األمللم 
الصراعات  ونبذ  الخافات  إزالة  كافة 

التي أخذت تعصف بالعالم مؤخرا. 
التي  المائدة  هذه  انعقاد  إن  وقال 
تأتي  عقدها  على  الجامعة  حللرصللت 
بين  التعايش  على  الحرص  إطللار  في 
األمم والشعوب على اختاف ثقافاتها 

ومعتقداتها.
وأوضح المستشار في وزارة الداخلية 
األلمانية لشؤون المسلمين الدكتور وائل 
الجيار أن المسلمين في ألمانيا يتمتعون 
مشيرا  األلمانية  المواطنة  حقوق  بكافة 
إلللللى وجلللللود مللنللظللمللات إسللاملليللة تعنى 
الحياة.  مللجللاالت  مختلف  فللي  بشؤونهم 
الللمللركللزي  الللمللجلللللس  إللللى دوري  ولللفللت 
اإلسللامللي واالتللحللاد اإلسللامللي للمراكز 

الثقافية في هذا الجانب. 
العقبات  أهللم  الللجلليللار  واسللتللعللرض 
في  اإلسامية  الجالية  تعترض  التي 
تلك  أهم  اللغة من  أن  معتبرا  ألمانيا, 
من صعوبة  عليها  يترتب  لما  العقبات 
في التواصل واالندماج, وكذلك مسألة 
التعليم باإلضافة إلى مشكلة ازدواجية 
تناقض  إلللى  فيها  أشللار  والتي  الهوية 

اإلسامية  الهوية  بين  ما  الشخصية 
السلطات  قلليللام  مللوضللحللا  واأللللمللانلليللة 
األلللمللانلليللة بللإجللراء اللللدراسلللات وعقد 
الندوات لتعزيز عملية اندماج الجالية 

اإلسامية في المجتمع األلماني.
األلمان  المسلمين  نسبتة  إن  وقال 
ويللتللجللاوز عللددهللم )2(  إلللى ٪2  تصل 

مليون نسمة.
وأشلللللللار عللملليللد اللللبلللحلللث الللعلللللمللي 
والللللدراسللللات الللعللللليللا فلللي جللامللعللة آل 
البيت الللدكللتللور صللاح جلللرار إلللى أن 
في  أسهمت  الصهيونية  اإلعلللام  آلللة 
نللشللر ظلللاهلللرة الللتللخللوف ملللن اإلسلللام 

وربللطلله بللاإلرهللاب الفتا إلللى أن بعض 
الدراسات تؤكد تنامي ظاهرة الخوف 
اإلسام  من  الغربية  المجتمعات  لدى 
والتي أكد انه صورة مشوهة ال تعكس 
وسائل  تثيرها  كما  اإلسلللام  حقيقة 

إعام معادية للدين اإلسامي.
غوته  معهد  مدير  أكللد  جانبه  مللن 
األلماني في عمان توماس لير حرص 
الهادفة  المعهد على إقامة النشاطات 
إلللللى تللفللعلليللل الللللحللللوار بلليللن الللشللعللوب 
اندماج  إلللى  يفضي  بما  والللحللضللارات 
المجتمعات  في  اإلسامية  الجاليات 

الغربية.

مائدة م�ستديرة حول اندماج الم�سلمين فـي األمانيا

ندوات ومحا�سرات علمية

برعاية رئي�س اجلامعة
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�سمن فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لطلبة الجامعات االردنية

ندوات ومحا�سرات علمية

بدعوة من المجلس االعلى للشباب 
التدريبي  البرنامج  فعاليات  وضللمللن 
الثاني لطلبة الجامعات االردنية „مبادئ 
المواطنة الحقة“ ألقى مستشار الدولة 
رئيس   / والدينية  االسامية  للشؤون 
جامعة آل البيت معالي االستاذ الدكتور 
عللبللد الللسللام الللعللبللادي مللحللاضللرة في 
الثالث عشر من نيسان بعنوان „الفكر 
التنويري ورسالة عمان“ استعرض فيها 
انبثقت  التي  الرسالة  صياغة  مراحل 
فكرتها من خال جوالت جالة الملك 
العالم  لدول  وزياراته  الثاني  الله  عبد 
المغلوطة  المفاهيم  لبعض  وماحظته 
عللللن الللللديللللن االسلللللاملللللي, والللتللفللكلليللر 
بالكيفية التي يمكن من خالها كشف 
باسم  المرتكبة  الخاطئة  الممارسات 
الدين الحنيف, وإيجاد خطاب عالمي 

الخاطئ  بالفهم  يندد  شامل  إنساني 
ويلللللرد علللللى الللشللبللهللات والللمللطللاعللن, 
أن تصدر  أراد  أن جالته  إلى  مشيرا 
العالم  علماء  خال  من  الرسالة  هذه 
مؤتمر حضره  الللى  فدعا  االسللامللي, 
177عالما من كبار علماء االمة اطلعوا 
على الرسالة واستكتبوا في محاورها, 
ليصدر عنها خمسون بحثاً في مضمون 
الرسالة, التي حملت الى مجمع الفقه 
تبناها, كما  الللذي  الللدولللي  االسللامللي 
مكة  فللي  للعلماء  مللنللتللدى  اللللى  حملت 
المكرمة وتم التوقيع عليها ليتم تبنيها 
االسللامللي  العالم  منظمة  مؤتمر  فللي 
الللللذي عللقللد فللي مللكللة علللام 2006م .

وأشلللللار الللعللبللادي إللللى أن رسللالللة 
مبادرات  لصدور  تحفيزا  كانت  عمان 
جديدة مثل مبادرة االسام الحضاري 

فللي مللاللليللزيللا, ووسللطلليللة االسللللام في 
ادخلللللال مضامين  تلللم  كللمللا  اللللكلللويلللت, 
التربية  وزارة  مللنللاهللج  فللي  الللرسللالللة 
التربية  مللادة  في  والجامعات  والتعليم 
مضامين  أهلللم  مستعرضا  الللوطللنلليللة, 
التي تبين المامح االساسية  الرسالة 
ووسطية  لللاسللام,  العامة  والصفات 
والمواثيق  العهود  واحللتللرام  االسلللام, 
ومعاملة غير المسلمين وحقوق المرأة 
كما  االسامية  الدولة  في  وواجباتها 
كما  والللمللقللاومللة,  االرهلللاب  بين  ميزت 
أكدت  صحة مذاهب االسام الثمانية 
والللتللنللديللد بلللاللللجلللرأة علللللى الللتللكللفلليللر.

االردن  بأن  العبادي  الدكتور  وبين 
باالمن  ينعم  الحكيمة  قيادته  بفضل 
واالسللتللقللرار, ويللدعللم الللحللوار الللواعللي 
ويعظم الجوامع ويحترم الفروق,  مؤكدا 
أهمية إيللجللاد إعلللام إسللامللي راشللد 
الحضارات  مع  والتفاعل  والمشاركة 
التكنولوجيا  مللن  واالسللتللفللادة  االخلللرى 
التمسك  ملللع  بلللادنلللا  فلللي  وتللوظلليللفللهللا 
مساهمة  دعلللاة  نللكللون  وأن  بللالللثللوابللت 
فلللي الللبللنللاء واللللحلللضلللارة االنللسللانلليللة.

وفلللللي نلللهلللايلللة اللللملللحلللاضلللرة الللتللي 
أدارهلللللللا اللللدكلللتلللور سلللاللللم حللراحللشللة 
المجلس  فللي  الوطني  التوجيه  مدير 
االعلللللللللى للللللشللبللاب أجللللللاب اللللدكلللتلللور 
المختلفة. الطلبة  أسئلة  على  العبادي 

رئي�س الجامعة يلقي محا�سرة بعنوان »الفكر التنويري ور�سالة عمان«

األردنية الجامعات  طلبة  مع  العبادي  د. 
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ندوات ومحا�سرات علمية

ندوة »البحث العلمي في الردن:واقع وطموح« 

أكلللللد  رئللليلللس جللامللعللة آل الللبلليللت 
العبادي  السام  عبد  الدكتور  االستاذ 
العناية  وإيللاءه  العلمي  البحث  أهمية 
االردنلليللة  الجامعات  قبل  مللن  الللازمللة 

للنهوض بالوطن .
وأضاف خال افتتاحه ندوة „البحث 
والتي  العلمي في االردن:واقللع وطموح“ 
نظمتها كلية العلوم بالجامعة في الثاني 
والعشرين من نيسان, إن جامعة آل البيت 
تعنى عناية فائقة بالبحث العلمي وإعداد 
الدراسات العلمية للنهوض بمسؤولياتها 
فللي هلللذا الللمللجللال الللحلليللوي مبينا بللان 
الجالة  أنشأها صاحب  التي  الجامعة 
الحسين  الملك  الله  بللاذن  للله  المغفور 
لتكون جامعة  ثللراه  الله  بن طال طيب 
وتعنى  والدنيا  الللديللن  علوم  بين  تجمع 
بالبحث العلمي ترتبط برسالة آل البيت 
االسلللام, مبيناحرص  رسللالللة  االطللهللار 
العلم  إلللى   الدعوة  على  الحنيف  ديننا 
والتفكر في الكون وأن االنسان استخلف 
في االرض لعمارتها وبناءها, مشيرا الى 
النصوص القرآنية التي تدعو الى التفكير 
تطور  انعكس على  وهذا  والعلم  بالكون 
بفضل   وازدهارها  االسامية  الحضارة 
التاريخ  عبر  المسلمين  العلماء  جهود 
العزيزة  جامعاتنا  تقوم  أن  بد  ال  وهنا 
المسلمين  العلماء  دور  اهمية  بتوضيح 
فلللي نللهللضللة االمللللة االسللاملليللة واالملللم 
المسلمين في  إنجازات  وإبللراز  االخرى 
الجامعة  بان  مبينا  المجاالت,  مختلف 
بصدد عمل معرض انجازات الحضارة 
في  ودورهلللا  عظمتها  لبيان  االسامية 
وتقدمها في هذا  االخللرى  االمللم  تطور 

المجال.
رسالة  بللأن  العبادي  الدكتور  وبين 
الجالة  صاحب  أطلقها  التي  عمان 
الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم 
قللد أشللللارت إلللللى  أهللملليللة الللمللشللاركللة 
فلللي الللمللجللتللمللع االنلللسلللانلللي الللمللعللاصللر 

لاسهام في رقيه وأهمية االفللادة من 
التي  الشبهات  لللرد  االتللصللاالت  ثلللورة 
يللثلليللرهللا أعللللداء االسلللللام, واالهللتللمللام 
العلوم  مللع  والتعامل  العلمي  بالبحث 
االسللام  نظرة  أسللاس  المعاصرةعلى 
الللمللتللملليللزة للللللكللون والللحلليللاة واالنللسللان 
واالسللتللفللادة مللن إنللجللازات العصر في 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا.
أنللور  الدكتور  االسللتللاذ  واستعرض 
الللبللطلليللخللي رئللليلللس جللمللعلليللة أصلللدقلللاء 
الجامعات االردنية  العلمي في  البحث 
قيمة االنفاق على البحث العلمي والتي 
تللأتللي مللن الللدعللم ومللسللاهللمللة القطاع 
التي  والمعوقات  والحكومي,  الخاص 
تلللواجللله الللبللحللث الللعلللللمللي, مللبلليللنللا بللأن 
البحث العلمي هو إجراء دراسة منظمة 
بهدف  المعرفة  حقول  في  تجارب  أو 
اكتشاف الحقائق للتوصل إلى  قوانين 
جديدة وفق هذه الحقائق الجديدة أو 

المتطورة في التطبيقات العملية.
أن   إلللى  البطيخي  الللدكللتللور  وأشلللار 
جامعة هارفارد االمريكية تصرف على 
البحث العلمي أكثر مما يصرفه العالم 
العربي واآلسيوي,  وأن الدول العربية 
تصنف فللي أدنلللى الللسلللللم. داعلليللا الللى 
أهمية إيجاد باحثين أكفاء وتقليل العبء 
للباحثين  الللحللوافللز  وزيللللادة  الللدراسللي 
وإزالة العراقيل والتركيز على البحوث 
التطبيقية وتعديل االنظمة والتعليمات 
لللتللشللمللل ملللكلللافلللآت مللجللزيللة العللضللاء 

التعليم  سللويللة  ورفلللع  الللتللدريللس  هيئة 
في  المشاركة  وتفعيل  االجهزة  وتوفير 
حضور المؤتمرات االقليمية والعالمية 
العليا  الدراسات  طلبة  على  واالعتماد 
وإعلللطلللاء حلللريلللة للللللبللاحللثلليللن وتللشللجلليللع 
الللتللنللسلليللق واللللتلللعلللاون بلليللن الللجللامللعللات 
االردنية, واصدار مجات علمية وعقد 

الندوات وورش العمل.
وبلليللن االسلللتلللاذ الللدكللتللور إحللسللان 
بالجامعة  العلوم  كلية  عميد  محاسنة 
لعدة خطط بحثية  الكلية تصدت  بأن 
متنوعة في الكيمياء والفيزياء واالحصاء 
بالبحوث  وعاقتها  االكتوارية  والعلوم 
السبيل  ووجلللدت  االجتماعي  واألملللن 
الجامعة  بأن  مبينا  النور,  إلى  للظهور 
تحرص على دعم البحث العلمي, وقد 
الللدراسللات  مللن  العديد  بللاجللراء  قامت 
في  االولوية  لها  كانت  التي  واالبحاث 
التنمية  أغلللراض  تخدم  والللتللي  الللدعللم 
في البادية االردنية والوطن بشكل عام 
والتزمت الجامعة بتوفير الجو المائم 
بالبحث  للنهوض  الازمة  واالمكانات 
واالماكن  الوقت  بتأمين  وذلك  العلمي 
متطلبات  وأي  والللخللدمللات  واالجللهللزة 

أخرى لتشجيع البحث العلمي.
الندوة دار حوار موسع  نهاية  وفي 
بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  بين 
ورئيس جمعية أصدقاء البحث العلمي 
تناول آلية تطوير البحث العلمي وتقديم 

الوسائل الازمة لذلك.
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أكد رئيس جامعة آل البيت األستاذ 
الللدكللتللور عللبللد الللسللام الللعللبللادي على 
أواصللر  وتقوية  التعاون  تعزيز  أهمية 
الللرامللي  الثقافي  والللتللبللادل  الللعللاقللات 
مجال  في  العلمي  التبادل  تعميق  الللى 
المنح واالستفادة من الخبرات وبرامج 
من  المقدمة  والمنح  العليا  الدراسات 
الجامعات  الللى  األلللمللانلليللة  الللجللامللعللات 

األردنية.
العمل  ورشلللة  رعايته  خللال  وقلللال 
كلية  نظمتها  التي  األردنلليللة  األلمانية 
الثقافية  الملحقية  مع  بالتعاون  العلوم 
األلللمللانلليللة واللللتلللي عللقللدت فلللي مبنى 
اإلمام مسلم في الجامعة في الحادي 
والعشرين من آذار أن العاقات األردنية 
مجال  فللي  خللاصللة  متميزة  األلللمللانلليللة 
األردنية  الجامعة  إنشاء  وبعد  التعليم 
وتوطيد  لترسيخ  تسعى  التي  األلمانية 

العاقات الثقافية بين الجانبين.
عن  عبارة  اليوم  لقاء  أن  وأضللاف 
جزء من رسالة جامعة آل البيت التي 
الخارجي  العالم  على  لانفتاح  تهدف 
مجاالت  في  األلمانية  الجهود  مثمنا 
من صيغ  تقدمه  وما  والمعرفة  العلوم 

مباشرة تعكس عمق هذه العاقات.
وأشار إلى أهمية تعميق العاقات 
مجال  في  واألردن  المانيا  دولتي  بين 
الذي  األمر  والعلمية  اإلنسانية  العلوم 
الثقافي  الللحللوار  يللؤكللد علللللى ضللللرورة 
المتعددة  الللثللقللافللات  بلليللن  المتجانس 
وتولي  بذلك  تعتز  الجامعة  أن  مبينا 
هلللذا الللجللانللب كللل االهللتللمللام وتشجع 
من  االستفادة  إلللى  وأساتذتها  طلبتها 

الخبرات األلمانية.
األلماني  الثقافي  الملحق  وأشللار   
شتوكهاوزن  ديرك  الدكتور  األردن  في 
بالعاقات المتميزة بين المانيا واألردن 
داعيا إلى المزيد من التعاون والتواصل 

العلمي والثقافي بين الجانبين.
وأضاف ان األردن كانت من أوائل 
في  المانيا  معها  تعاونت  التي  الللدول 
ما  أن  مبينا  األوسلللط  الللشللرق  منطقة 
يللزيللد عللن ألللف طللالللب اردنلللي يتلقون 
الللعلللللم فللي الللجللامللعللات األلللمللانلليللة في 
مختلف البرامج الدراسية لنيل درجات 
والدكتوراه  والماجستير  البكالوريوس 
وأعلللللللن الللملللللحللق الللثللقللافللي األلللمللانللي 
بللأن ورشللة اللليللوم تفتح أبللوابللا جديدة 
الجامعات  مللع  للتعاون  المانيا  أملللام 
البيت  آل  جللامللعللة  وخللاصللة  األردنللليلللة 
المنح  من  باالستفادة  الراغبين  داعيا 
والهندسة  العلوم  مجال  في  األلمانية 
التي تصدرها  النشرات  لاطاع على 
امكانيات  وتوضح  األلمانية  السفارة 
الدراسية  المنح  على  الحصول  وسبل 

في المجاالت العلمية واالسامية.
كما دعا الى مزيد من االستفادة من 
اتفاقيات التعاون الثقافي مؤكدا أهمية 
األكاديميين  األردنلليلليللن  مللن  عللدد  نيل 
والتي  همبولدت  فون  الكسندر  جائزة 
تللمللنللح للللللتللملليللز الللعلللللمللي ملللع االبللحللاث 
أن  موضحا  الدكتوراه  بعد  ما  العلمية 
جائزة  بعد  الثانية  تعد  الجائزة  هللذه 

نوبل العالمية .
بللللللدوره قللللال عللملليللد كللللليللة الللعلللللوم 
أن  محاسنة  احسان  الدكتور  األستاذ 

الللبلليللت دأبلللت علللللى توثيق  جللامللعللة آل 
الدول  جامعات  مع  الثقافية  عاقاتها 
المتطورة بهدف ايصال الطالب خريج 
جامعة آل البيت الى المستوى العالمي 
هذا  تنظم  العلوم  كلية  أن  إلى  مشيرا 
العاقات  لبناء  الثانية  للمرة  النشاط 
دولللتللي  بلليللن  مللا  واألكللاديللملليللة  البحثية 

األردن وألمانيا .
وبين أن جامعة آل البيت تتطلع الى 
توسيع تعاونها مع الجامعات األلمانية 
جامعاتها  مللنللح  مللن  االسللتللفللادة  عللبللر 
للجامعات األردنية موضحا أن الفائدة 
من المنح األلمانية في جامعة آل البيت 

ال تزال محدودة.
التي  الورشة  عمل  أوراق  وناقشت 
الحصول  سبل   " واحللد  يللوم  استمرت 
على البعثات األلمانية خاصة لبرنامج 
اللللدكلللتلللوراه"  لللمللديللر مللؤسللسللة المنح 
مارتن  األردن  في   DAAD األلمانية 
هارفمان و" نشاطات مؤسسة التعاون 
األلماني" و " نشاطات مؤسسة التعاون 
المؤسسة  لمندوب   "  DFG األلماني 
الدكتور   للعلوم  األعلللللى  المجلس  فللي 
الكيمياء في  خلدون السعود من قسم 

جامعة آل البيت .
كانت عن  فقد  الثالثة  الللورقللة  أمللا 
"منح البحث العلمي لما بعد الدكتوراه 
الحصول عليها وعلى األجهزة  وكيفية 
األبحاث"  الستكمال  الازمة  البحثية 
أحد  الموسى  سليمان  مللروان  للدكتور 
فون  الكسندر  منحة  على  الحائزين 

همبولدت.

افتتاح 

الور�سة 

نية  لما ل ا

ـــة  ـــي ردن الأ

معة لجا با
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أكد رئيس جامعة آل البيت معالي 
أهمية  العبادي  السام  عبد  الدكتور 
وضللللع ملللقلللرر ملللوحلللد للللملللادة الللتللربلليللة 
الوطنية في الجامعات األردنية لغايات 
من  الللتللي  الللمللرجللوة  الللفللوائللد  تحقيق 
شأنها أن تساهم في تعزيز انتماء طلبة 
الجامعات األردنية ووالئهم واعتزازهم 

باألردن أرضاً وشعباً ونظاماً.
فعاليات  اجللتللمللاع  وأضلللاف خللال 
تجربة  لتقييم  الوطنية  العمل  ورشللة 
التربية  مساق  في  األردنية  الجامعات 
"آل  جامعة  في  عقدت  التي  الوطنية 
الللبلليللت" فللي الللسللادس والللعللشللريللن من 
نلليللسللان بللأنلله سلليللتللم رفلللع الللتللوصلليللات 
لمناقشتها  العالي  التعليم  مجلس  إلى 

واتخاذ القرار المناسب.
وأشللللار الللدكللتللور الللعللبللادي إللللى أن 
عضويا  امللتللدادا  تعد  الوطنية  التربية 
وظلليللفلليللا لللفلللللسللفللة الللتللربلليللة والللتللعللللليللم 
باعتبارها بعدا من أبعاد االستراتيجية 

الوطنية للتعليم العالي.
وأكلللد الللدكللتللور الللعللبللادي أن مللادة 
األردنية  الثوابت  من  الوطنية  التربية 
وعلللللللى رأسلللهلللا الللعللقلليللدة اإلسللاملليللة 
السمحة ومبادئ الثورة العربية الكبرى 
الوطنية  والتجربة  األردنللي  والدستور 
تحقيق  خال  من  والعالمية  والقومية 
تأهيل  منها  األهللللداف  مللن  مجموعة 
المختلفة  بلللأدوارهلللم  للللللقلليللام  الللطلللللبللة 
كمواطنين أردنيين داعمين ومشاركين 
الشاملة  الوطنية  التنمية  مسيرة  في 
معرفية  مللرجللعلليللة  الللطلللللبللة  وإكلللسلللاب 
بالمواطنة  االلللتللزام  من  تمكنهم  قيمة 

الديمقراطية والسلوك الحضاري.
الدكتور  الللورشللة  مشرف  وأوضلللح 
السياسية  العلوم  استاذ  مقداد  محمد 
بتكليف  جاء  االجتماع  بان  بالجامعة: 
من رئيس جامعة آل البيت للنظر في 

التوصيات التي انبثقت عن اللقاء الذي 
تم في جامعة اليرموك بحضور ممثلين 
مللن الللجللامللعللات الللرسللملليللة والللخللاصللة 
األردنية  الجامعات  تجربة  بخصوص 
في تدريس مادة التربية الوطنية والتي 
توصلت إلى وضع محاور للمقرر, منها: 
ويشمل  عللام  مدخل  الوطنية  التربية 
واألهلللداف  المفهوم  الوطنية  التربية 
واالنللتللمللاء  الوطنية  واألسلللس  المهمة 
الوطنية  والمصلحة  واالعتزاز  والللوالء 
والهوية  الصالحة  والللمللواطللنللة  العليا 
ومقومات  الوطنية  والتنمية  الوطنية 
مفهومها  والمواطنة  الوطني,  السلوك 
ومللقللومللاتللهللا واللللحلللقلللوق واللللواجلللبلللات 
العامة  والحريات  والعدالة  والمساواة 
واللللملللشلللاركلللة واللللتلللسلللاملللح والللللحللللوار, 
وقللبللول اآلخللر ورسللالللة عللمللان, إضافة 
والتنوع  األردنلليللة,  الللدولللة  نشاط  إلللى 
والخصوصية  األردن  فللي  الللحللضللاري 
األردنلللليللللة والللمللنللطلللللقللات الللسلليللاسلليللة 
والللفللكللريللة للللللدولللة األردنللليلللة, والللثللورة 
الللعللربلليللة الللكللبللرى وتللأسلليللس اإلمللللارة 
واستقال   1945-1921 من  األردنلليللة 
الدولة األردنية وتطورها 1946- 2007 
األردن والقضية الفلسطينية والرعاية 

الهاشمية للمقدسات.
كما تللركللزت مللحللاور الللمللقللرر على 
الدستور  ويشمل  السياسي  الللمللحللور 
السياسية, والشعب  والثقافية  والدولة 
والنظام  والقانون  السياسية  والتنمية 
واللللتلللعللللللليلللملللات والللللدسللللتللللور األردنللللللي 
وتعدياته, والنظام السياسي ومؤسسة 
الللبلليللت(  )آل  والللهللاشللملليلليللن  اللللعلللرش 
القرار  صنع  وآللليللة  الللثللاث  السلطات 
الوطني  والميثاق  األردنلللي,  السياسي 
والديمقراطية   1991-1928 األردنللي 
الللمللجللتللمللع  وملللؤسلللسلللات  األردن  فلللي 
األردنية  الخارجية  والسياسة  المدني 

فللي ضلللوء الللثللوابللت الللوطللنلليللة, إضللافللة 
والتحديات  الوطني  األمللن  محور  إلللى 
المؤسسات  دور  ويتضمن  المعاصرة 
والتنمية  الوطني  األمللن  فللي  الوطنية 
واألملللللن الللوطللنللي األردنللللللي والللقللومللي 
العربي واألعام ومعنى األمن الوطني 
والللتللحللديللات الللمللعللاصللرة مللنللهللا األمللن 
واالقللتللصللادي  واالجتماعي  السياسي 
والللعللادات  والقيم  والثقافي,  والبيئي 
االجتماعية  والمشكات  االجتماعية 
ودور المرأة في الدولة األردنية والتغير 
االجتماعي والمحور الثقافي اإلعامي 
يشمل الثقافة المدنية والحوار وتطور 
الللمللشللهللد الللثللقللافللي األردنللللللي وتللطللور 
والفلكور  األردنلللي  اإلعللامللي  المشهد 

والتراث الشعبي األردني.
وفي نهاية الورشة خرج المشاركون 
بللمللجللمللوعللة ملللن الللتللوصلليللات إلصلللدار 
الللمللقللرر منها ووضلللع كللتللاب مللقللرر ال 
يزيد على 200 صفحة وتشكيل لجنة 
محور  لللكللل  وفللقللا  المتخصصين  مللن 
الطلبة  يزيد عدد  وان ال  المحاور  من 
المسجلين على "50 طالبا في الشعبة 
التربية  مللسللاق  يشكل  وان  اللللواحلللدة 
في  إجبارياً  مستقا  مساقا  الوطنية 
الخطط الدراسية ونصابه ثاث ساعات 
وتعطى أولللويللة الللتللدريللس فللي الللمللادة 
لتخصصات التاريخ والعلوم السياسية 
وعلم االجتماع, واعتماد منسق التربية 
األردنية  الجامعات  كافة  في  الوطنية 
ويفضل  النهائي  االمللتللحللان  وحللوسللبللة 
الزيارات الميدانية ودعوة الشخصيات 
الللوطللنلليللة للللللقللاء الللطلللللبللة وإيلللجلللاد آلية 
األردنية  الجامعات  بين  فيما  للتعاون 
بخصوص تسجيل المحاضرات العامة 
لجميع  موحد  الكتروني  موقع  وإنشاء 
أهللداف  لتحقيق  األردنلليللة  الجامعات 

التربية الوطنية.

الوطــنـيـــة التربـيـــــة  عمــــل  ور�ســـــة 
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ألقى أمين عام وزارة التعليم 
محمد  المهندس  الدكتور  العالي 
أبلللللو قلللديلللس وبلللحلللضلللور مللعللالللي 
الللدكللتللور عللبللد الللسللام الللعللبللادي 
بعنوان  محاضرة  الجامعة  رئيس 
عهد  فللي  الللعللالللي  التعليم  "تللقللدم 
جللالللة الللملللللك عللبللدالللللله الللثللانللي" 
وذلللللك فلللي الللخللامللس عللشللر من 
نلليللسللان فللي قللاعللة اإلمللللام مسلم 

بالجامعة . 
أولللى  قللد  الملك  جالة  أن  فيها  بين 
قطاع التعليم العالي أهمية خاصة فكانت 
المحرك  هي  السامية  الملكية  توجيهاته 
والللمللوجلله لللهللذا الللقللطللاع وكلللان يللؤكللد في 
خطاباته ومن خال زيارته المختلفة على 
ضرورة االرتقاء في هذا القطاع من حيث 
مؤسسات  تطرحها  التي  البرامج  نوعية 
الللتللعللللليللم الللعللالللي الللمللخللتلللللفللة وربللللط هللذه 
التخصصات باحتياجات سوق العمل وأكد 
أبو قديس على ضرورة إدخال تكنولوجيا 
المختلفة  التعليم  مراحل  من  المعلومات 
لتمكين خريجيها من التعامل بكل ثقة مع 
متطلبات المرحلة القادمة وان االستثمار 
العارف(  )اإلنسان  هو  األردنللي  باإلنسان 

هو أفضل استثمار.

لذلك قام مجلس التعليم العالي بوضع 
الرؤية  لتحقيق  القطاع  لهذا  استراتيجية 
الملكية السامية للوصول الى نظام تعليم 
إعللداد  قلللادر على  جلللودة عالية  عللال ذي 
تستطيع  والتي  المؤهلة  البشرية  الكوادر 
النهوض بالوطن وتنفيذ برامجه وخططه 
إن  قديس  أبللو  وقللال  المختلفة  التنموية 
في  جاء  األردن  في  العالي  التعليم  تطور 
األردن  فللي  الللجللامللعللي  التعليم  مللسللاريللن 
الجامعة  إنشاء  بداية  منذ عام 1962 مع 
طالبا   )167( فيها  التحق  حين  األردنلليللة 
وطالبه وقد تزايد عدد الطاب مع تزايد 
طاقتها  مللعللدل  وارتللفللاع  الجامعات  عللدد 
اإلنتاجية حيث بلغ عدد الطلبة الملتحقين 
في الجامعات األردنية في العام 2006 ما 
منهم  ألف طالب وطالبه  مائتي  يربو عن 

حللوالللي 25 ألللف طالب وافللد 
أكثر من 70 جنسية غير  من 
خمسة  على  موزعين  أردنلليللة 
وعلللشلللريلللن جلللاملللعلللة رسللملليللة 

وخاصة .
فكان  الثاني  المسار  أمللا 
المتوسط  العالي  التعليم  في 
الللللللذي بلللللدأ بلللإنلللشلللاء كللللليللات 
حكومية  مللتللوسللطللة  جللامللعلليللة 
الملتحقين  الطلبة  عللدد  بلغ  وقللد  خاصة 
 2007/2006 للعام  المجتمع  كليات  في 

أكثر من 25 ألف طالب وطالبة .
وأكد أمين عام التعليم العالي على أن 
األردن متميز عن غيره من الدول العربية 
بالسماح  األوسللللط  الللشللرق  إقللللليللم  ودول 
مجتمع  كليات  بتأسيس  الخاص  للقطاع 
وتديرها شركات  تملكها  أهليه  وجامعات 
خاصة وتهدف إلى تحقيق االستثمار في 

قطاع التعليم العالي .
حضرها  التي  المحاضرة  نهاية  وفي 
الكليات  وعللمللداء  الجامعة  رئلليللس  نلللواب 
وأعلللضلللاء الللهلليللئللة الللتللدريللسلليللة واإلداريلللللة 
والطلبة في الجامعة دار نقاش موسع بين 
التعليم  واقللع  حللول  والمحاضر  الحضور 

العالي في األردن.

مين عام وزارة التعليم العالي ال�سابق محا�سرة لأ

ألقى  الوطني  الدفاع  كلية  من  بدعوة 
رئلليللس جللامللعللة آل الللبلليللت الللدكللتللور عبد 
السام العبادي محاضرة بعنوان "اإلسام 
في أيديولوجية الدولة األردنية" استعرض 
واهتمامها  األردنلليللة  الللدولللة  مسيرة  فيها 
بللاإلسللام واعللتللبللاره عللنللصللرا بللللارزا هاما 
في الدولة األردنية,  وذلك في ممارستها 
كانت  األردنية  الدولة  بان  مبينا  وسلوكها 
من  كان  التي  الكبرى  العربية  الثورة  نتاج 
وحماية  اإلسللللام  تكوينها  أسلللس   أهلللم  
العربية  اللغة  على  والمحافظة  اإلسلللام 
ومنذ  العرب,  وتحرير  الكريم  القرآن  لغة 
ذلك التاريخ والدين اإلسامي واضح في 
الرسمي  الللديللن  وهللو  وسلوكها  قوانينها 
المستمد من الشريعة اإلسامية وانعكس 
ذللللك علللللى الللقللوانلليللن والللدسللتللور األردنلللي 
العربي  للتشريع  نللمللوذجللا  يعتبر  والللللذي 
باعتباره مستمد من اإلسام باإلضافة إلى 
ومعامات  االقتصادية  المدنية  القوانين 

البنوك وغيرها.

اهتمام  إلللى  العبادي  الدكتور  وأشلللار 
الفكرية  بللالللمللؤسللسللات  األردنللليلللة  اللللدوللللة 
إنللشللاء جللامللعللة آل  بلللان  والللعلللللملليللة, مبينا 
الملك  له  المغفور  جالة  قبل  من  البيت 
ثللراه, لتكون  الله  الحسين بن طال طيب 
جامعة تجمع بين علوم الدين والدنيا وبناء 
لدليل  المعاصرة  اإلسللاملليللة  الشخصية 
القيادة  قللامللت  حيث  االهللتللمللام  هللذا  على 
الفكرية  الللمللؤسللسللات  بتطوير  الحكيمة 
الدور  وإبللراز  الثوابت  المحافظة على  مع 

الللحللضللاري لللألمللة, وانللعللكللاس ذللللك على 
التربية والتعليم بالوطن الحبيب.

واسللتللعللرض الللدكللتللور الللعللبللادي رسللالللة 
عمان ومضامينها واهتمام صاحب الجالة 
المعظم  الثاني  الله  عبد  الملك  الهاشمية 
الحملة  لمواجهة  الللرسللالللة  هللذه  بللإصللدار 
اللللشلللرسلللة اللللتلللي تللوجللهلله ضلللد اإلسلللللام, 
وللتعريف به في مختلف المحافل الدولية 
ترتكب  التي  الخاطئة  الممارسات  وكشف 
تعريف  أدق  الرسالة  قدمت  حيث  باسمه 
واإلرهللاب  المقاومة  بين  وميزت  لإلرهاب 
وغيرها من المواضيع الهامة على الساحة 
الدولية داعيا الجميع لاطاع عليها وأهمية 
بالعلم  وتسليحه  الشباب  بجيل  االهتمام 
وتحصينهم  الشاملة  اإلسامية  والمعرفة 

ليكونوا لبناة خير وعطاء ألوطانهم .
وفي نهاية المحاضرة دار حوار موسع 
المشاركين  والطلبة  الجامعة  رئيس  بين 
في دورة كلية الدفاع الوطني من مختلف 

الدول العربية والصديقة.

محا�سرة »ال�سالم في ايديولوجية الدولة الردنية« في كلية الدفاع الوطني
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بدعوة من كلية إدارة المال واألعمال, ألقى 
رئيس جامعة آل البيت معالي األستاذ الدكتور 
عبد السام العبادي محاضرة بعنوان الملكية 
الملكية  في اإلسام بين فيها أهمية موضوع 
وضرورة دراسة وشرح مسلكه في المقارنة بين 
الشريعة اإلسامية والقوانين والنظم الوضعية 
وفي  اإلسامية  الشريعة  في  الملكية  وطبيعة 
النظم الوضعية المعاصرة والقوانين الوضعية 
العربية وموقف فقهاء الشريعة المحدثين من 

طبيعة الملكية في الشريعة اإلسامية.

الملكية  قيود  إلى  العبادي  الدكتور  وأشار 
في الشريعة اإلسامية والقيود المازمة لحق 
الملكية  ألسللبللاب  الللمللازمللة  والللقلليللود  الملكية 
من  فيها  والتصرف  الملكية  استعمال  وقيود 
األموال  في  والتصرف  االنتفاع  إحسان  حيث 
المالك ألمواله وعدم جواز  وضرورة استثمار 
التي  بللالللقللواعللد  االللللتلللزام  وضللللرورة  تعطيلها 
وضعتها الشريعة لتنظيم كافة الطرق المباحة 
عدم  وضللرورة  واستغالها  األمللوال  الستثمار 
األمللاك  استعمال  عند  بللاآلخللريللن  اإلضللللرار 

والتصرف بها.

وقال الدكتور العبادي بان حق الملكية في 
الشريعة اإلسامية حق فردي محترم ومصون 
وقللد أنلليللط بلله وظللائللف مللتللعللددة وان نصوص 
الشريعة  بان  مبينا  الللدور  بينت هذا  الشريعة 
اإلسامية حثت على أن تؤدي األموال دورها 
في نفع أصحابها وبين كذلك الوظيفة العائلية 
المملوكة  األملللوال  تللؤدي  حيث  الملكية  لحق 
وظيفتها في دائرة األسرة واألقرباء من نظام 
النفقات والميراث والوصية لألقرباء الذين ال 

يرثون وسلطة اآلباء في مال األبناء.

الوظيفة  العبادي  الدكتور  استعرض  كما 
االجللتللمللاعلليللة لللحللق الللملللللكلليللة فلللي الللشللريللعللة 
اإلسللاملليللة مللن الللزكللاة الللعللامللة وزكلللاة الفطر 
وحقوق المال األخرى غير الزكاة وحق الفقراء 
في  واإلنللفللاق  األغنياء  أمللوال  من  الكفاية  في 
سبيل الله والوقف والوصايا والهبات والنذور 
وصدقات التطوع والكفارات المتعلقة باألموال 

واألضاحي والضيافة.

أدارهللا عميد  التي  المحاضرة  نهاية  وفي 
كلية إدارة المال واألعمال الدكتور عدنان أبو 
أسئلة  عللن  الللعللبللادي  الللدكللتللور  أجلللاب  الهيجاء 
واستفسارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

ة  �سر محا

ــوان  ــن ــع ب

لملكية  ا «

ـــــــــــي  ف

ــالم« ــس � الإ
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ورومانيا  بلغاريا  انضمام  بمناسبة 
إلللللى االتللللحللللاد األوروبلللللللي نللظللم مللركللز 
دراسات العالم اإلسامي في جامعة آل 
البيت محاضرة لألستاذ الدكتور محمد 
األرناؤوط  مدير المركز بعنوان "تجربة 
جديدة للمسلمين في االتحاد األوروبي" 
اللللرابلللع مللن آذار فللي مقر  وذلللللك فللي 
المركز وبحضور عمداء الكليات ومدراء 

المعاهد والمراكز في الجامعة.
طرح  أهمية  مللدى  المحاضر  بين 
والذي  الموضوع في عام 2007م  هذا 
لاتحاد  الخمسين  الللذكللرى  يللصللادف 
ورومانيا  بلغاريا  وانضمام  األوروبللللي, 
لاتحاد مؤكداً على أن هذا االنضمام 
يللفللتللح ملللللف الللمللسلللللملليللن فلللي االتللحللاد 
الللدول  من  الكثير  يدفع  مما  األوروبلللي 

لانضمام الحقاً. 
االتحاد  استعراض خارطة  تم  وقد 
األوروبللللي الللتللي تللوضللح مللوقللع رومانيا 
وبلغاريا حيث يُعتبر مسلمو رومانيا من 
أقدم المسلمين الموجودين في أوروبا 
حلليللث يلللعلللودون بللجللذورهللم اللللى نهاية 
القرن الثالث عشر الميادي, موضحاً 
الى  أدت  والضغوط  الحروب  أن  كيف 
خارج  المسلمين  من  كبير  عللدد  هجر 
رومانيا أما المسلمون في بلغاريا فهم 

من أصول تركية, ومسلمون من أصول 
ساف )يوماك(, ويعودون في جذورهم 
اللللى الللقللرن الللخللامللس عللشللر وعللددهللم 
أي  مايين   8 أصل  من  مليون  الحالي 

بنسبة 12٪ من السكان.
هذا وقد أكد الدكتور محمد األرناؤوط 
الطريق  تفتح  التجربة سوف  أن هذه  على 
لللاتللحللاد  لللانللضللمللام  أخلللللرى  أملللللام دول 
األوروبي مستعرضاً بعض الدول المرشحة 
والبوسنة  األسلللود  والللجللبللل  مكدونيا  مثل 
يفتح  قللد  بما  وصربيا  وكوسوفو  وألبانيا 
الطريق أيضاً النضمام تركيا التي بدورها 
سوف تعطي هوية جديدة لاتحاد األوروبي 
السبب  ولهذا  الكبير,  بسبب عدد سكانها 
لاتحاد  تركيا  انضمام  من  هناك مخاوف 
بين  العام ما  الللرأي  يتوزع  األوروبلللي حيث 

مؤيد ومعارض.
وقلللد تللسللاءل الللمللحللاضللر عللن مشاعر 
هذا  اتجاه  ورومانيا  بلغاريا  في  المسلمين 
من  مشاعر  هناك  بأن  موضحاً  االنضمام 
التفاؤل أوضح متحفظة, وعند الحديث عن 
التفاؤل ركز المحاضر أنه من يعرف هذه 
المسلمين  معاناة  مللدى  ويللعللرف  المناطق 
يللرى بأن  فيها مللن هجرة وظلللروف داملليللة 
والذي  يعني األفضلية  انضمامهم لاتحاد 
فلللرص عمل  علللللى  الللحللصللول  مللن  يمكنهم 
ومعيشة أفضل لهم وألبنائهم. أما الحديث 
خوفهم  عن  ناتج  فإنه  بعضهم  تحفظ  عن 
من التعرض لمناخ التمييز الذي ظهر ضد 
المسلمين في أوروبا الغربية بعد تفجيرات 
بالمعاداة  المتزايد  والشعور  ولندن  مدريد 

لإلسام والمسلمين.

وروبي" محا�سرة بعنوان"تجربة جديدة للم�سلمين في التحاد الأ

�سالمي باجلامعة نظمه مركز درا�سات العامل الإ

البيت  آل  المجتمع في جامعة  الفنية وتنمية  اختتمت في مركز االستشارات والخدمات 
فعاليات الدراسة المسحية لاسر في محافظة المفرق بمشاركة مئة طالب وطالبة يمثلون 

مختلف كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.
وبين معالي األستاذ الدكتور عبد السام العبادي رئيس الجامعة أن الدراسة والتي نفذتها 
الجامعة للمرة االولى تناولت الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية لغايات توفير قاعدة 
بيانات علمية حول تلك المتغيرات, سعيا لتحديد االحتياجات المستقبلية للمحافظة من اجل 

تطوير المجتمع المحلي ومعرفة احتياجاته نحو التنمية.
مؤكدا ان هذا المسح جاء متزامنا مع مكرمة الملك عبدالله الثاني باطاق منطقة اقتصادية 
تنموية خاصة في محافظة المفرق في الحادي والعشرين من تشرين الثاني الماضي لاستفادة 
قدر االمكان من االهداف التي ستسعى اليها المنطقة االقتصادية, اضافة الى تأكيد الجامعة 

على تفاعلها مع المجتمع المحلي, وتقديم الخدمات الفنية االستشارية لكافة قطاعاته.
وقال الدكتور هاني اخو ارشيدة مدير مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع 
ان الدراسة المسحية غطت جميع مناطق محافظة المفرق وصوالً الى المناطق االبعد في لواء 

الرويشد, مبيناً بأن المعلومات التي حصلت عليها كوادر الدراسة ستعامل بسرية تامة.

تتناول الجوانب االقت�صادية للمجتمع المحلي

درا�ــــســــة

مــ�ــســحــيــة

اآل  ـــــــ  ل

ــت"  ــي ــب ال

في  �سر  لالأ

فظـــة  محا

ــرق ــف ــم ال
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بدعوة من المركز اإلنمائي األردني 
وضمن برنامج تطوير القيادات الشبابية 
رئيس  ألقى  االردنلليللة,   الجامعات  فللي 
جامعة آل البيت معالي األستاذ الدكتور 
عبد الللسللام الللعللبللادي مللحللاضللرات في 
كللل مللن الللجللامللعللة األردنللليلللة واللليللرمللوك 
"دراسة مضامين رسالة  واإلسراء حول 
عللمللان وقللللللرارات الللمللؤتللمللر اإلسللامللي 

الدولي الذي عقد في ظلها.  
لاهتمام  الللعللبللادي  الللدكللتللور  ودعلللا 
بالشباب زينة الحاضر وعدة المستقبل 
بالمعارف  تللزويللدهللم  وأهللملليللة  وبللنللاتلله, 
لتعزيز  الحقائق  وإعطائهم  والمعلومات 
الللمللفللاهلليللم وفللتللح آفلللاق الللمللعللرفللة حللول 
على  وتللحللفلليللزهللم  الللمللواضلليللع  مختلف 
نللقللل هلللذه الللمللشللاركللات والللحللقللائللق إلللى 
خال  مللن  اقللرانللهللم  وإللللى  المجتمعات 
بالرأي  والقبول  االيجابية  الممارسات 

والرأي اآلخر. 
وأشار الدكتور العبادي إلى أن رسالة 
الجالة  صللاحللب  أطلقها  الللتللي  عللمللان 

الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم 
لرد الشبهات عن الدين اإلسامي وإبراز 
صورة اإلسللام  الحقيقية للعالم اجمع 
تصدر  أن  أراد  جالته  أن  إلللى  مشيرا 
العالم  الللرسللالللة مللن خللال علماء  هللذه 
اإلسامي فدعا إلى مؤتمر حضره 177 
عالما من كبار علماء األمة اطلعوا على 
الرسالة واستكتبوا في محاورها ليصدر 
الللرسللالللة  مللضللمللون  فللي  بحثا   50 عنها 
التي حملت إلى منتدى للعلماء في مكة 
تبنيها  ليتم  عليها  التوقيع  وتم  المكرمة 
الللعللالللم اإلسللامللي  فللي مللؤتللمللر منظمة 

الذي عقد في مكة عام 2006م
تبني  العبادي أهمية  الدكتور  وبين   
إلى  ونقلها  بها  وااللللتللزام  الرسالة  هذه 
عن  الحقيقي  لتعبيرها  وذللللك  الللعللالللم 
حللقللائللق اإلسللللام الللسللاطللعللة وذلللللك أن 
ومعاني  ورؤى  أفللكللارا  تللقللدم  الللرسللالللة 
لفكر  واسللعللة  قللاعللدة  تمثل  ومللعلللللومللات 
مستنير هادف يفهم اإلسام حق الفهم 
ويكون قادرا على رد الشبهات والمطاعن 

التي يحاول بعض المعادين لهذا الدين 
إثللارتللهللا لللتللشللويلله صللللورة اإلسلللللام في 

المجتمع المعاصر.
واستعرض الدكتور العبادي مضامين 
رسالة عمان وقرارات المؤتمر اإلسامي 
الدولي الذي عقدفي ظلها مبينا بان الدين 
اإلسامي دين شمولي عالمي يدعو إلي 
العدل والوسطية واالعتدال ونبذ العنف 
مشيرا إلى أهمية إيجاد إعام إسامي 
معاصر إلبراز دور الحضارة اإلسامية 
إلى  باإلضافة  األمللم  تقدم  ودورهللا في 
اإلسلللام  عللن  الحقيقية  الللرسللالللة  نللقللل 
األمة  تتعرض  التي  التحديات  ومواجهة 
مشيدا بجهود مؤسسة آل البيت للفكر 

اإلسامي في هذا المجال .
وفي نهاية المحاضرات التي أدارتها 
المركز  عام  مدير  الجابر  عبد  هند  د. 
اإلنمائي األردني أجاب الدكتور العبادي 
التي  الجامعات  في  الطلبة  أسئلة  عن 
فيما  وخاصة  النواحي  مختلف  تناولت 

يتعلق برسالة عمان.

ردني معالي الدكتور العبادي  نمائي الأ بدعوة من المركز الإ

ردنية وجامعة اليرموك وجامعة ال�سراء  حول  يحا�سر في الجامعة الأ

�سالمي الدولي الذي عقد في ظلها ر�سالة عمان وقرارات الموؤتمر الإ

الجامعة االردنية

جامعة اليرموك جامعة اإلسراء
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اخللتللتللمللت فلللي جللامللعللة آل الللبلليللت, 
جللاءت  والللتللي  التطبيقي  النقد  فللي  نللدوة 
لألدب  المغربي  األسبوع  فعاليات  ضمن 
عاما  خمسين  مللرور  بمناسبة  اإلسامي 
بين  الدبلوماسية  العاقات  إقامة  على 
الخامس  فللي  وذللللك  والللمللغللرب,  األردن 
عشر من تموز. والتي عقدت بالتعاون ما 

بين رابطة األدب االسامي والجامعة. 
الللتللي افتتحها  الللنللدوة  بللدايللة  وفلللي 
رئيس الجامعة بالوكالة االستاذ الدكتور 
المغربي  السفير  أشاد  المجالي,  جهاد 
الللسلليللد ابلللو الللعلليللنلليللن بللعللمللق الللعللاقللات 
واألردن,  المغرب  تربط  التي  األخللويللة 
الفتا إلى أن السفارة ستقدم الدعم في 
بهدف  الرابطة  تتطلبها  التي  المجاالت 
على  إيجابا  ينعكس  بما  أدائللهللا  تطوير 

مطالعي األدب اإلسامي.
حملت  الللتللي  األولللللى  الجلسة  وفلللي 
وترأسها  التطبيقي"  النقد  "فللي  عنوان 
الدكتور  تحدث  الملخ,  حسن  الدكتور 
ادريس نقوري عن "المناهج الحديثة في 
دراسة االدب المغربي" وتحدث الدكتور 
محمد جيكيب عن "ادوات اللغة البصرية 
المعاصر" وتحدثت  المغربي  في االدب 
اللللدكلللتلللورة حللنللان حلللملللوده علللن "ثللاثلليللة 
وتحدث  ونقد",  وتحليل  دراسة  الجوى: 

الدكتور عماد الخطيب عن "اثر الحياة 
االندلسية في االدب المغربي الحديث", 
وتحدث الدكتور عبد المجيد بن مسعود 
علللن "أزملللللة الللقلليللم فلللي روايلللللة )كللشللف 
وتحدث  االنصاري",  لفريد  المحجوب( 
الدكتور كمال مقابلة عن "ديوان )الزمان 

الجديد( للدكتور حسن االمراني".
وفللللي الللجلللللسللة الللخللتللاملليللة خللرجللت 
أن  وكان أهمها:   بعدة توصيات  الندوة 
االدبلليللة  االسللابلليللع  تنظيم  دائللللرة  تتسع 
االن  وهي  الرابطة جميعها  مكاتب  بين 
احد عشر مكتبا حتى تعم الفائدة ويتم 
تللبللادل اللللخلللبلللرات.  وتللنللظلليللم االسللابلليللع 
كل  بالتناوب  المغربية  االردنية  االدبية 
ثاث سنوات للوقوف على مدى التطور 
كا  في  االسامي  االدب  في  الحاصل 
البلدين مع امكانية أن يحدد كل مكتب 
بأسبوعه  خاصا  واحللدا  محورا  اقليمي 
األوللللللي تللنللصللب عللللليلله كلللل اللللدراسلللات 
والبحوث ليكون اكثر استقصاء وتعميقا.  
في  المقدمة  البحوث  طباعة  يتم  وأن 
العلمية  الللوقللائللع  أيللضللا  يللشللمللل  كللتللاب 
التي  والتوصيات  واالجتماعية  واألدبية 
يفتح كل  ذلللك األسللبللوع. وأن  فللي  تمت 
على  بلله  خللاصللا  مللوقللعللا  إقليمي  مكتب 
عنده  يجد  مللا  كللل  فيه  ينشر  االنترنت 

واالتصال  وبللحللوث.  وآراء  أخبار  من 
بالروابط والجمعيات األدبية األخرى 
االدب  وانللجللازات  بللاهللداف  للتعريف 
االسلللاملللي. ومللخللاطللبللة الللجللامللعللات 
الللرسللملليللة واللللخلللاصلللة فلللي الللبلللللدان 
الللعللربلليللة واالسللاملليللة الدخللللال مللادة 
الدراسة  خطة  في  االسامي  االدب 
االتللصللال  دائلللرة  وتوسيع  الجامعية. 
بوسائل االعام المرئية والمسموعة 
للتعريف به. واالهتمام بأدب االطفال 
مللللن حللليلللث اللللملللضلللملللون واللللشلللكلللل, 
واالهتمام بدور النشر الخاصة بأدب 
التقنية  الوسائل  الستخدام  االطفال 

الحديثة في طباعة هذه الكتب
سفير  سلم  الللنللدوة  هامش  وعلى 
الللمللملللللكللة الللمللغللربلليللة مللجللمللوعللة من 
الكتب المهداة من المملكة المغربية 
العالم اإلسامي  إلى مركز دراسللات 
بجامعة آل البيت وذلك الغناء رصيد 
والفكري  األدبللي  اإلنتاج  من  المركز 

والعلمي المغربي.
األسللبللوع  فعاليات  أن  إلللى  يللشللار 
المغربي لألدب اإلسامي في األردن 
الللثللقللافللة  وزارة  ملللع  بللالللتللعللاون  تللمللت 
وجللامللعللات اللليللرمللوك والللحللسلليللن بن 
العالمي  والمعهد  البيت  وآل  طللال 

للفكر اإلسامي. 

اخـــتـــتـــام 

ــوع  ــب ــس ال�

الـمـغـربي 

داب  لـــــــالآ
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البيت حلقة  آل  عقدت في جامعة 
الللقللانللونللي  الللدللليللل  بعنوان "  نللقللاشلليللة 
للللللللللللزواج" , والللللتللللي نلللاقلللشلللت حللقللوق  
برفع  تعلقت  الزوجين وموضوعات 
وتوعية  الللزواج  على  المقبلين  مستوى 
والواجبات  بالحقوق  الجامعات  طلبة 
للمساهمة  الللزواج  عقد  على  المترتبة 
عن  الناشئة  الطاق  نسبة  خفض  في 

عدم الوعي.
وناقش المشاركون في الحلقة التي 
نظمها المجلس الوطني لشؤون األسرة 
بالتعاون مع جامعة آل البيت في األول 
من أيار آليات النهوض بمستوى تماسك 
المجتمعات وتوفير بيئات أسرية تتاءم 

وتنشئة األطفال ورعايتهم.
وقلللاللللت الللبللاحللثللة الللقللانللونلليللة في 

المجلس  إن  الصرايرة  نائلة  المجلس 
الحياة  لتوفير متطلبات  يسعى جاهدا 
مللن خال  األردنلليللة  لللألسللرة  الفضلى 
والقوانين  واألنظمة  التشريعات  تعديل 

المتعلقة باألسرة.
وتطرقت الصرايرة إلى دور المجلس 
في تحديد السياسات واالستراتيجيات 

األسرية الفتة في هذا الجانب إلى انه 
ذات  القانونية  التشريعات  تحليل  تللم 
الشخصية  األحلللللوال  بللقللانللون  الللصلللللة 
فانبثق عنه إعداد دليل قانوني يتضمن 
توعية  بهدف  القانونية  الجوانب  كافة 
لكل  واللللواجلللبلللات  بللالللحللقللوق  األزواج 

منهما.

للزواج( القانوني  )الدليل  حول  نقا�سية  حلقة 

ألقى  الحكمة  بيت  معهد  مللن  بللدعللوة 
عبيدات   خالد  الدكتور  السابق   السفير 
محاضرة بعنوان „واقع الفكر العربي“ مبينا 
تناولها  التي  الرئيسية  المواضيع  خالها 

كتابه الصادر حديثا حول الموضوع.
وعاقه  الفكر,  مفهوم  وضللح  حيث 
الللمللفللكللر بللالللسلللللطللة, وأهللللم االشلللكلللاالت 
التي تواجه المفكر العربي في المرحلة 
االردنللي  المفكر  أن  مؤكدا   المعاصرة, 
غيره  عللن  مختلفة  فكرية  حللالللة  يعيش 
ملللن الللمللفللكللريللن فلللي االقلللطلللار الللعللربلليللة 
فكرية طليقة  يعيش حالة  كونه  االخللرى 
الحركة بفضل اهتمام القيادة الهاشمية 
بالمفكرين وايمانها كذلك بنهج االعتدال 
وتقدير  الحللتللرام  بالمفكرين  دفللع  مما 
السلطة, وعلى الرغم من أن االردن يقع 
السياسي  الحدث  بللؤرة  في  نشأته  منذ 
الفكر  بين  العاقة  أن  إال  المنطقة  في 
االردني ومعطياته بقيت متوازنة في فهم 

أهمية االمن والحرية.
الفكر  إن  الللدكللتللور عللبلليللدات   وقللللال 

ينضج وينطلق من خال فهم الواقع ومن 
إدراك االنسان لحضارته وتمسكه بتأصيل 
ويتأثر  المفكر,  هوية  تعتبر  التي  القيم 
مجتمعه  يعيشها  التي  بالظروف  المفكر 

وبالتطورات المرحلية التي يمر بها.
كما تناول المحاضر اهمية االصاح 
لجميع  المدخل  أنلله  معتبرا  السياسي, 
أوجه االصاح وأهمها االصاح الفكري, 
التاريخية  الفكرية  بالتجارب  مستشهدا 
للعديد من المفكرين العرب والمسلمين 
أمثال الكواكبي, وابن رشد, ومحمد اقبال 
باصاح  اهتمامهم  كللان  الذين  وغيرهم 
الفكر وليس الدين على اعتبار أن الدين 
في  االختاف  لكن  محدداته,  في  ثابت 

الرؤى الفكرية.
وعلللن واقلللع الللفللكللر الللعللربللي, شخص 
أبقت  الللتللي  االشللكللاالت  أهللم  المحاضر 
علللللى الللفللكللر الللعللربللي فللي حللالللة الحيرة 
عديم  أصللبللح  مما  والتناقض  والللجللمللود 
الثقة بالنفس, مؤكدا أهمية دور وسائل 
االعام والمؤسسات التعليمية في توجيه 

الشباب واعطائهم االحساس الازم في 
أمل  كونهم  الللمللسللؤول  بللالللدور  أهميتهم 

الغد الذي نتطلع اليه جميعا.
الدكتور محمد  قللال  آخللر  من جانب 
اللللملللقلللداد ملللسلللؤول كلللرسلللي اللليللونللسللكللو 
بالجامعة  االنسان  وحقوق  للديمقراطية 
على  مكوناتها حريصة  بكل  الجامعة  إن 
آفاق  فتح  القائمة على  تجسيد رسالتها 
الحوار وفتح المجال وكل القنوات لتقديم 
الرؤى القادرة على تكريس أهدافها في 
ما  تجسيد  على  وحثهم  الطلبة  توجيه 
للوصول  الهاشمية  القيادة  إليه   تتطلع 
إللللى دولللللة الللحللداثللة واللللعلللداللللة وتللكللافللؤ 
الللنللوع من  الللفللرص, وإن عقد مثل هللذا 
المحاضرات هو جزء رئيسي من مساق 
التربية الوطنية, وذلك بناء على توجيهات 
الدكتور  االستاذ  معالي  الجامعة  رئيس 

عبد السام العبادي.
أدارهللا  التي  المحاضرة  نهاية  وفللي 
الدكتور محمد المقداد, أجاب المحاضر 

على أسئلة الحضور.

ـــوان „واقـــــــع الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي“ ـــن ـــع مـــحـــا�ـــســـرة ب
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بدعوة من كلية الدراسات الفقهية والقانونية 
فللي جللامللعللة آل الللبلليللت, ألللقللى الللمللهللنللدس هايل 
العموش رئيس جمعية البيئة في محافظة المفرق 
بين فيها أن  محاضرة بعنوان „االسام والبيئة“ 
مع  إيجابي  وتفاعل  للواقع  عملية  معايشة  البيئة 
التصرفات غير المسؤولة التي تمارس في حياتنا 
وبالتالي يجب أن تكون هنالك إجراءات وعقوبات 
البيئة مشيرا  يلوث  ورادعللة ضد كل من  شديدة 
إلى أن الحكومة االردنية وضعت ضوابط وشروط 
وأن  أعدائها  من  وحمايتها  البيئة  على  للحفاظ 
الجميع,  تعني  عامة  مسؤولية  التلوث  مواجهة 

حكومة أو مؤسسات أو هيئات أو أفراد.
للتكافل  الجميع  الللعللمللوش  المهندس  ودعلللا 
وما  البلديات  إن  قائا  البيئة  لحماية  والتكاتف 
االخيرة من تطورات  السنوات  االردن في  شهده 
حضارية متسارعة شملت كل النواحي العمرانية 
السكاني  الللعللدد  وزيلللادة  والللتللجللاريللة  والصناعية 
من  كبيراً  ألقى على عاتقها عبئاً  المدن قد  في 
االهتمام بقضايا البيئة ومواكبة التطورات العلمية 
والعصرية وآلية التعامل مع هذه المشاكل البيئية 
واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة الستخدامها 
عدة  نتيجة  القضايا  هللذه  معالجة  في  كأسلوب 

وتعدد  الصعبة  المادية  بللاالوضللاع  تتعلق  عوامل 
الفنية  االمللكللانلليللات  وضللعللف  المعنية  الللجللهللات 

واالدارية.
محاضرته  خللال  العموش  وأشارالمهندس 
الى أهم القضايا البيئية التي تعاني منها محافظة 
الللمللفللرق مللثللل مللشللكلللللة اقلللاملللة الللمللصللانللع بشكل 
والمقالع  الللزراعلليللة  النفايات  ومكبات  عشوائى 
كذلك  والحشرات  القوارض  وانتشار  والمحاجر 
المفرق  تنقية  ومحطة  الللملليللاه,  فللقللدان  مشكلة 
أن  مبينا  والتصحر,  الصحي  الصرف  وشبكات 
الحاجة ملحة لوجود مشاريع التنوع الحيوي في 
التخفيف  كذلك  وحاد  ايجابي  بشكل  المحافظة 
من مساحات الصحراء بايجاد مشاريع استثمارية 
ودعلللم اقللامللة مللشللاريللع الللحللصللاد الللمللائللي ووضللع 
القامة  المختصة  المعنية  الجهات  مللن  حللوافللز 

ودعم أي مشروع .
الدكتور  أدارهللا  التي  المحاضرة  نهاية  وفي 
الدراسات  كلية  عميد  وحضرها  عطا  أبللو  أنللس 
اللللدوري  قللحللطللان  الللدكللتللور  والللقللانللونلليللة  الفقهية 
وجمع غفير من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة 
الكلية, أجاب المحاضر على أسئلة واستفسارات 

الحضور حول كييفية المحافظة على البيئة.

ـــس  ـــ� ـــي رئ

ــة  ــي ــع ــم ج

في  البيئة 

مــحــافــظــة 

الــمــفــرق 

يـــلـــقـــى 

ة  �سـر محــا

ــــــــــول  ح

ــــالم  ــــس � الإ

لــبيئـة ا و

 

ندوات ومحا�سرات علمية

الُعمانية  الللدراسللات  وحللدة  تنظم 
فللي جللامللعللة آل الللبلليللت بللالللتللعللاون مع 
في  الشقيقة  ُعللمللان  سلطنة  سللفللارة 
ملتقاها  الهاشمية  األردنلليللة  المملكة 
عللنللوان  تللحللت  2007م  للللللعللام  العلمي 
الدولية«  للحللاري  الللصُّ العوتبي  »نلللدوة 
وذلك خال الفترة ما بين 7-8 تشرين 

الثاني )نوفمبر( 2007م.
وأكد معالي األستاذ الدكتور عبد 
السام العبادي رئيس الجامعة ورئيس 
اللجنة التحضيرية للندوة بأن انعقاد 
هذه الندوة في رحاب جامعة آل البيت 
على  القائمة  الجامعة  رسالة  يترجم 
العربية  الحضارة  بإنجازات  التعريف 

اإلسللاملليللة وبللأعللامللهللا الللمللبللدعلليللن 
البحثية  لللمللشللروعللاتللهللا  واسللتللكللمللاالً 
الللعللام 2006م بعقد  بلللدأت فللي  الللتللي 
بن  الخليل  العامة  حول  دولية  نللدوة 
أحمد الفراهيدي والتي عقدت تحت 
الرعاية الملكية السامية وشارك فيها 
من  بللاحللثللاً  خمسين   )50( مللن  أكللثللر 
وسلطنة  الهاشمية  األردنية  المملكة 

ُعمان والدول العربية الشقيقة.
الللجللالللودي  الللدكللتللور عليان  وقلللال 
مدير الوحدة ومقرر اللجنة التحضيرية 
حاري  أن اختيار العامة العوتبي الصُّ
موضوعاً للندوة نظراً لما له من مكانة 
الُعماني  الللتللراث  أعللام  بين  مرموقة 

ولما له من إسهامات جليلة في حقول 
المعرفة المتنوعة كالفقه وعلوم اللغة 

العربية والتاريخ واألنساب.
وستشمل الندوة على عدة محاور 
تتناول التعريف بحياته وعصره وتراثه 
قديماً  به  الدارسين  وعناية  العلمي 
الفكر  فللي  العوتبي  وجللهللود  وحللديللثللاً, 
اإلسامي في مجاالت الفقه والتفسير 
واألصول والحديث والعقيدة, وجهوده 
فللي إطلللار اللللللغللة الللعللربلليللة, والللتللاريللخ 
واألنلللسلللاب, والللجللهللود األردنللليلللة في 
دراسة العوتبي, إلى جانب الدراسات 
الببلوغرافية عنه وعن تراثه العلمي.

دعوة للم�ساركة

تدعو وحدة الدرا�سات الُعمانية في جامعة اآل البيت للم�ساركة في 

ملتقاها ال�سنوي تحت عنوان »ندوة العوتبي ال�سحاري الدولية«
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م�ساركات علمية

شارك معالي الدكتور عبد السام 
الللعللبللادي مللسللتللشللار اللللدوللللة للللللشللؤون 
جامعة  رئيس   / والدينية  اإلسامية 
مجلس  في  المملكة  ممثل  البيت/  آل 
في  الللدولللي  اإلسللامللي  الفقه  مجمع 
مجمع  لمجلس  عشرة  الثامنة  الللدورة 

الفقه في ماليزيا.
وفي هذه الدورة تم انتخاب الدكتور 
عللبللد الللسللام الللعللبللادي نللائللبللا لرئيس 
هيئة  في  لعضويته  باإلضافة  المجمع 
فيها  اختياره  تم  التي  المجمع  مكتب 
في الدورة السابعة عشرة للمجمع التي 
عقدت في عمان في السنة الماضية.

ونللظللر الللمللجللمللع فلللي دورتللللله هللذه 
فلللي الللعللديللد ملللن الللقللضللايللا الللفللكللريللة 
التي  والطبية  والقانونية  واإلجتماعية 
تهم األمة في اطار ان المجمع مؤسسة 
جميع  فيها  مثلت  الجماعي  لإلجتهاد 
الدول اإلسامية والجاليات اإلسامية 
فللي الللعللالللم بللكللبللار الللعلللللمللاء والللفللقللهللاء 
للمشاركة في هذا اإلجتهاد الجماعي.

وقال الدكتور العبادي بأن المجمع 
اتخذ في هذه الدورة قرارات وتوجيهات 
التالية:  الموضوعات  شملت  تفصيلية 
معالم العودة إلى المنهج الحضاري في 
في  البشرية  الللمللوارد  تنمية  اإلسللام. 

العالم اإلسامي. تفعيل دور الزكاة في 
مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها 
الفقهية.  االجتهادات  من  باالستفادة 
ظاهرة التخويف من اإلسام)اإلسام 
فوبيا(: تحديات ومواجهات. المقاصد 
الشرعية ودورها في استنباط األحكام. 
البلوغ وأثره في التكليف.  تحديد سن 
حقوق وواجبات المرأة المسلمة. عقد 
 .  Time Sharing الزمني  التملك 
المعاصرة  وتطبيقاته  االرتفاق  حقوق 
اإلذن في  الللمللشللتللركللة.  األمللللاك  فللي 
المستعجلة.  الللجللراحلليللة  الللعللمللللليللات 

الجراحة التجميلية وأحكامها. 

الدكتور  االستاذ  معالي  شارك 
مستشار  الللعللبللادي  اللللسلللام  عللبللد 
الدولة للشؤون اإلسامية والدينية/

رئيس جامعة آل البيت, في مؤتمر 
„كبار علماء المسلمين من مختلف 
اللللملللذاهلللب“ والللللللذي عللقللد خللال 
الفترة من 3-4/نيسان/2007 في 
جاكرتا, بناء على الدعوة الموجهة 
الجمهورية  رئيس  فخامة  قبل  من 

األندونيسي.
أعمال  في  معاليه  شللارك  كما 
ملتقى “التحديات الحضارية لألمة 
الذي عقد في جامعة  اإلسامية“ 
األزهر بدعوة من قبل رئيس جامعة 

األزهر .
كما شارك في أعمال المؤتمر 
اللللعلللام الللتللاسللع عللشللر „مللشللكللات 
الللعللالللم اإلسلللاملللي وعللاجللهللا في 
ظلللل الللعللولللمللة: الللحلللللقللة الللثللانلليللة:
األبلللعلللاد الللثللقللافلليللة واالجللتللمللاعلليللة“ 
األعلللللى  المجلس  فللي  عللقللد  اللللذي 
للشؤون اإلسامية بالقاهرة  وجاء 
بدعوة من معالي وزير األوقاف في 

جمهورية مصر العربية 

شللللارك 
معالي األستاذ الدكتور 

رئيس  الللعللبللادي  عللبللدالللسللام 
الللجللامللعللة فلللي االجللتللمللاع الللسللنللوي 

الشرعي  التصنيف  لمجلس  الللثللالللث 
للتصنيف“  الدولية  االسامية  للوكالة 
بتاريخ  المنورة,  المدينة  في  والللذي عقد 
من  بلللدعلللوة  جلللاء  الللللذي   2007/6/30

الوكالة الدولية للتصنيف.

شلللللللارك 
الدكتور  معالي االستاذ 

مستشار  العبادي  السام  عبد 
الدولة للشؤون اإلسامية والدينية/

منتدى  فللي  الللبلليللت,  آل  جامعة  رئلليللس 
قضايا الوقف الفقهية الثالث والذي عقد 
خال الفترة من 28-2007/4/30 م في 
دولة الكويت, بناء على الدعوة الموجهة 
من قبل رئيس اللجنة العلمية لمنتدى 
الللدكللتللور  الفقهية  الللوقللف  قللضللايللا 

خالد مذكور المذكور.
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الرابع   الدولي  النقد  مؤتمر  في  الحراحشة  طه  منتهى  الدكتور  شاركت 
البتراء  جامعة  في  عقد  الذي  الغربية«  النقدية  للنظريات  العرب  »استقبال 
األردنية خال الفترة من 2-2007/5/3 وقدمت الدكورة منتهى الحراحشة 
في  واشتراكه  النقدي  المصطلح   تللرادف  اشكالتي   « بعنوان  بحثية  ورقللة 
الدراسات النقدية العربية الحديثة« وقد بينت في ورقتها البحثية األسباب 
باألدلة  مدعمة  عليها  المترتبة  والنتائج  االشكاليات  هللذه  إلللى  أدت  التي 

والبراهين الحية المستوحاة من الدراسات النقدية العربية الحديثة.

م�ساركات علمية

شارك األستاذ الدكتور أحمد  عاونة نائب رئيس جامعة آل البيت 
للشؤون األكاديمية, في الدورة األربعين للمؤتمر العام التحاد الجامعات 

الذي عقد في جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء باليمن.

حلللصلللل الللللدكللللتللللور يلللاسللليلللن أحللللمللللد اللللسلللعلللود 
منحة على  الكيمياء  قسم  فللي  المشارك  األسللتللاذ 

 Alexander von Humboldt األلمانية لقضاء 
اجازة التفرغ العلمي في المانيا.وتجدر االشارة إلى 
على  المتميزين  للباحثين  تمنح  الللجللائللزة  هللذه  أن 
المستوى العالمي وهي األولى التي تمنح لعضو هيئة 

تدريس في جامعة آل البيت.

شارك الدكتور سليمان وارد المساعيد من قسم اقتصاديات 
الللمللال واألعللمللال فللي أعمال  الللمللال واالعللمللال فللي كلية إدارة 
الللسللادس واللللذي عقد فللي دبي  الللدولللي  المؤتمر االقللتللصللادي 
المؤتمر نللظللم    ,2007 آذار   16-14 بلليللن  مللا  الللفللتللرة  خلللال 
Middle East Economic Association )MEEA(
بالتعاون مع جامعة زايد.  ومن الجدير ذكرة ان الدكتور المساعيد 
عضوا في Middle East Economic Association والتي 

تتخذ من دبي مقرا لها.

شارك االستاذ الدكتور جهاد المجالي نائب رئيس جامعة آل البيت 
العام  للمؤتمر  الرابعة  الللدورة  أعمال    في  والمالية  االداريللة  للشؤون 
/5-4 من  الفترة  عقد خال  الللذي  االسامي  العالم  جامعات  التحاد 

نيسان/2007م  في الكويت.
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م�ساركات علمية

شللللللارك اللللدكلللتلللور 
محمود محمد الديكي 
من كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية في المؤتمر 
اللللعلللللللملللي:"اللللحلللفلللاظ 
اللغوية  الللهللويللة  علللللى 
والللثللقللافلليللة فللي عصر 
الللعللولللمللة" اللللذي عقد 
فلللي جللمللهللوريللة مصر 

بين مللا  الللفللتللرة  خللال  وذللللك  المنيا,  جامعة   / العربية 
23-25/ نيسان 2007م.

كلية  الشايب من  الحافظ قاسم  الدكتور عبد  شارك 
الللللعلللللللللوم اللللتلللربلللويلللة 
الللللللنللللللدوة الللبللحللثلليللة 

الثانية حول:
"اثللللللللر اللللعلللوللللملللة 
الللعللالللي  التعليم  فللي 
في  العلمي  والبحث 
الوطن العربي" الذي 
عقد فللي الللربللاط / 
المغرب, وذلك خال 

الفترة مابين 24-25/ أيار 2007م.

شللللللللارك اللللدكلللتلللور 
الطاهات  فللالللح  هللشللام 
ملللن كللللليللة الللللدراسللللات 
في  والقانونية  الفقهية 

المؤتمر:
 International
 Low Trade

Conference(ILTC( الذي عقد في تركيا / اسطنبول, 
وذلك خال الفترة مابين 10-12/ أيار 2007/م.

بيت  المقداد من معهد  احمد  الدكتور محمد  شارك 
الللحللكللمللة فللي مللؤتللمللر: 
"اللللللعلللللرب وأفلللريلللقللليلللا 
استراتيجي  فللضللاء   –
عقد  الللذي   " مشترك 
فلللي جللمللهللوريللة مصر 
الللعللربلليللة / أسللليلللوط, 
وذللللللك خللللال الللفللتللرة 
مابين 10-12/ نيسان 

2007م. 

 شللللارك الللدكللتللور 
الحسبان  احمد  عيد 
الللدراسللات  كلية  مللن 
والللقللانللونلليللة  الفقهية 
السنوي  المؤتمر  في 
لللكللللليللة اللللحلللقلللوق في 
جامعة جرش األهلية

"اللللديلللملللقلللراطللليلللة 
بلليللن سلليللادة الللقللانللون 

واستقال القضاء" وذلك خال الفترة مابين 8-10/أيار 
2007م.

شللللللللارك اللللدكلللتلللور 
كمال المقابلة من مركز 
اللغات في مؤتمر: آفاق 
جلللديلللدة فلللي الللخللطللاب 
"الذي انعقد في رحاب 
األردنية.وذلك  الجامعة 
خال الفترة مابين 8-

10 أيار 2007م.

وقدم ورقة بعنوان:"مامح الخطاب اإلسامي الجديد 
في الحقل األدبي ".

الدكتور  ترقية  تم 
الجنابي  عجمي  هيل 
من رتبة استاذ مشارك 
إللللللللى رتلللللبلللللة أسللللتللللاذ 
فللللي قلللسلللم الللتللمللويللل 
والللللمللللصللللارف بللكللللليللة 
واألعمال  المال  إدارة 
وذلللللللك اعللللتللللبللللاراً مللن 

تاريخ صدور قرار مجلس العمداء في 2007/3/1م.

شارك الدكتور هاني عبد العزيز خشان من كلية العلوم 
في المؤتمر العلمي:

 Interdisciplinary
 mathematical and
 statistical techniques
اللللللذي عللقللد فلللي الللصلليللن/ 
شنغهاي , وذلك خال الفترة 
مابين 20-23/ أيار 2007م.
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م�ساركات علمية

شللللارك الللدكللتللور 
جرادات  عبدالكريم 
ملللن ملللركلللز اللللللغللات 
في مؤتمر »استقبال 
اللللفلللارسلللي  األدب 
المعاصر في الوطن 
الللعللربللي واللللخلللارج« 
الذي عقد في دمشق 
في الثالث والعشرين 

من نيسان حيث قدم ورقة بعنوان »أوضاع تعليم اللغة 
الفارسية في الجامعة العربية«.

شللللارك الللدكللتللور 
اسلللملللاعللليلللل مللحللمللد 
كللللليللة   / علللبلللابلللنللله 
بن  الحسين  األملليللر 
لتكنولوجيا  عبدالله 
اللللملللعلللللللوملللات, فللي 

مؤتمر:
 A R  Model«
 Identifiation Using Higher Order

»:Statistics
والذي عقد في عمان وذلك خال الفترة ما بين 

13-16 أيار 2007م.

شلللللارك األسلللتلللاذ 
اللللللدكلللللتلللللور عللللدنللللان 
»مللللللحللللللمللللللد خلللليللللر« 
الصمادي عميد كلية 
بن  الحسين  األملليللر 
لتكنولوجيا  عبدالله 
الللللمللللعلللللللللومللللات, فللي 

 A R  Model Identifiation Using« مؤتمر: 
»:Higher Order Statistics

والذي عقد في عمان وذلك خال الفترة ما بين 
13-16 أيار 2007م.

شللللارك الللدكللتللور 
الملخ  خميس  حسن 
الدولية  الللنللدوة  فللي 
التي عقدتها جامعة 
أكادير  في  زهر  ابن 
في المملكة المغربية 
خلللال الللفللتللرة 16-
2007/4/18 بعنوان 

»وضعية تدريس اللغة في مؤسسات التعليم«

مشاركة  ضللمللن 
جامعة آل البيت في 
الوطني  الللبللرنللامللج 
لللكللل مصنع  دكللتللور 
تم اختيار المشروع 
اللللملللقلللتلللرح )أوجللللله 
التشابه واالختاف 
بلليللن كلللريلللات اللللدم 
الللللللحللللللمللللللراء عللنللد 
اللللللجلللللملللللال وعللللنللللد 
مرضى التاسيميا( 
واللللملللقلللدم ملللن قبل 
الدكتور كمال منسي 
/ كلية العلوم / قسم 
الللعلللللوم الللحلليللاتلليللة, 
حللللليلللللث كللللللللللان ملللن 
المراتب األولللى من 
المقدمة  المشاريع 

من مختلف الجامعات الحكومية والرسمية وحاز على 
95٪ بعد أن تم تقييمه من قبل اللجان المختصة.

كما شارك كل من الدكتور كمال منسي قسم العلوم 
الحياتية والدكتور خلدون السعود من قسم الكيمياء 
المؤتمرات  مركز  في  عقدت  التي  العمل  ورشللة  في 
بجامعة اليرموك وبتنظيم كلية الحجاوي للتكنولوجيا 
للبحث  المستقبلية  »اآلفللاق  بعنوان  وكانت  الهندسية 
المعلومات«.  وتكنولوجيا  الطبي  المجال  في  العلمي 

والتي عقدت بتاريخ 2007/7/16.
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حازت طالبة الماجستير في قسم الكيمياء / جامعة آل البيت ريم الشنيك على 
المرتبة األولى على مستوى كافة الجامعات األردنية وذلك عن ملصق بحثها المعنون 
األردني  الكيميائي  اليوم  وذلك خال  للبنزوثيازول«  مشتقات جديدة  »تحضير  بل: 
الثاني لطلبة الماجستير والبكالوريوس والذي عقد بتاريخ 2007/5/9 في رحاب 

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية بالتعاون مع الجمعية الكيميائية األردنية.

شارك السيد محمد قاسم العمري/ مدير شؤون العاملين 
التخطيط  المتميزة وأثرها في  في مؤتمر:)القيادة اإلدارية 
في  الذي عقد  البشرية(  للموارد  الفعالة  واإلدارة  والتنظيم 
القاعة الملكية بفندق القدس الدولي في عمان, وذلك خال 

الفترة مابين 20-22 أيار 2007م.

م�ساركات علمية

نللقللل الللدكللتللور مللحللمللد نللوح 
القضاة من الفئة )ب( إلى الفئة 
مساعد,  اسللتللاذ  رتللبللة  مللن  )أ( 
وذلك اعتباراً من تاريخ صدور 
قللللللرار مللجلللللس اللللعلللملللداء فللي 

2007/6/13م.

غسان  هند  الدكتورة  نقل   
أبللللو الللشللعللر ملللن الللفللئللة )ب( 
أستاذ  رتبة  مللن  )أ(  الفئة  إلللى 
مشارك وذلك اعتباراً من تاريخ 
صدور قرارمجلس العمداء في 

2007/6/28م.

نال الدكتور وليد مجلي العواودة 
 - واألعللمللال  المال  إدارة  كلية  من 
دكتوراة  درجة  األعمال  إدارة  قسم 
فلسفة في االدارة تخصص االدارة 
االسللتللراتلليللجلليللة مللن جللامللعللة عمان 
الللعللربلليللة للللللدراسللات الللعللللليللا وكللان 
علللنلللوان إطللروحللتلله »أثللللر الللمللرونللة 
الشركات  أداء  على  االستراتيجية 
الللصللنللاعلليللة األردنللليلللة الللعللاملللللة في 

السوق الدولي«.
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اتفاقيات

اتفاقية  توقيع  البيت  آل  جامعة  في  تم 
للثقافة  الماجد  جمعة  ومركز  الجامعة  بين  تعاون 

والتراث في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ووقع االتفاقية معالي رئيس جامعة آل البيت األستاذ الدكتور 
عبد السام العبادي, والمدير العام المساعد لمركز جمعة الماجد 

للثقافة والتراث الدكتور محمد ياسر عمرو.

والدوريات  المطبوعات,  بتبادل  الطرفان  وتتضمن هذه االتفاقية قيام 
والنشرات العلمية التي يصدرها كل منهما. وتبادل الخبرات العلمية, وإقامة 
التي من شأنها أن تنهض بكوادر  التدريبية, والمعارض المشتركة,  الللدورات 
الطرفين من الناحية العلمّية والمهنية, كما اتفق الطرفان على الطباعة المشتركة 
للكتب التراثية القيمة, التي من شأنها أن تُغني المكتبة العربية, و تبادل نسخ 
الرسائل  مشروع  حول  المعلومات  وتبادل  لديهما  المتوافرة  الجامعية  الرسائل 
كل  يختارها  التي  المصورة  المخطوطات  وتبادل  لديهما.  المخطوطة  العلمية 

طرف من مقتنيات الطرف اآلخر, إثراء لمكتبتي الطرفين, وخدمة للباحثين. 

وتأتي هذه االتفاقية التي حضر توقيعها نواب رئيس الجامعة الدكتور 
جهاد المجالي والدكتور احمد عاونة وعميد البحث العلمي الدكتور صاح 

جرار ومدير مركز إحياء التراث بالجامعة الدكتور حسن الملخ, انطاقا 
من المبادئ السامية التي أخذها الطرفان على عاتقهما, وهي خدمة 
التراث اإلسامي والعربي وتقديمه للباحثين الجادين من أبناء األمة, 

بأيسر السبل, وأتقنها من الناحية العلمية, وأقلها كلفة.
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بحضور  البيت  آل  جامعة  فللي  تللم 
العبادي  السام  عبد  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس 

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية 
ونقل التكنولوجيا.

ووقع المذكرة عميد معهد علوم األرض والبيئة الدكتور عدنان الحراحشة, ومدير عام 
المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا بالوكالة الدكتور سمير النسور.

الباحثين  من  االستفادة  وزيللادة  األردن  في  الزراعي  العلمي  البحث  خدمة  إلى  المذكرة  وتهدف 
األبحاث  في  التكرار  وتجنب  العلميتين  المؤسستين  لدى  المتوفرة  العلمي  البحث  ومللواد  والمختبرات 
مجال  في  طلبة  وقبول  األردن  في  الزراعي  القطاع  تخدم  التي  المشتركة  بالمشاريع  والقيام   العلمية, 
للطلبة  التسهيات  العليا وإعطاء  الدراسات  الوطني. واإلشللراف على طلبة  المركز  العليا في  الدراسات 
للقيام ببحوثهم, والتعاون في مجال عقد الدورات التدريبية والورش والمؤتمرات الخاصة بالزراعة ونقل 

التكنولوجيا.

وبين الدكتور العبادي حرص الجامعة على التواصل مع كافة المؤسسات وتقديم خبراتها ومرافقها 
ومختبراتها التي تعتبر رائدة في مجال إجراء االختبارات العلمية باإلضافة إلى تقديم االستشارات 

وتأهيل العاملين في مختلف المواقع, وأهمية إيجاد إستراتيجية لزراعة األشجار المائمة 
لكل منطقة والتوسع في زراعة أشجار الهوهوبا ألهميتها االقتصادية .

وحضر توقيع االتفاقية نواب رئيس الجامعة الدكتور جهاد المجالي 
والدكتور احمد عاونة, ومدير إقليمي المفرق الدكتور 

محمد أبو دلبوح, والمهندس 
عدنان الخالدي.

اتفاقيات
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تعاون الجامعة مع المجتمع محلي

افتتح األستاذ الدكتور عبد السام 
العبادي رئيس جامعة آل البيت بحضور 
مللحللافللظ الللمللفللرق وعللللدد ملللن معلمي 
ومعلمات التربية الرياضية في محافظة 
الرياضي  "الواقع  بعنوان  ندوة  المفرق 
والتي  المفرق"  في محافظة  المدرسي 
بالجامعة  التربوية  العلوم  كلية  نظمتها 
بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في 
 المحافظة في السادس عشر من أيار.

وأشللللار الللدكللتللور الللعللبللادي إللللى أهمية 
اللللريلللاضلللة اللللملللدرسللليلللة فلللي الللعللمللللليللة 
التربوية ملفتا إلى اهتمام جالة القائد 
 بالمسيرة الرياضية األردنية بشكل عام.

وتللحللدث فللي اللللنلللدوة مللعللالللي الللدكللتللور 
معلمي  دور  عللن  مللامللسللر  خلليللر  محمد 
الللتللربلليللة الللريللاضلليللة فللي نللمللو الللحللركللة 
الرياضية األردنية ملفتا إلي الواجبات 
المعلمين  عاتق  على  تقع  التي  والمهام 

والللللى ضللللرورة الللمللتللابللعللة الللحللثلليللثللة من 
خلللللال إقللللامللللة اللللللللللدورات والللللنللللدوات 
وورش الللعللمللل الللتللي تللسللاهللم فللي رفللع 
التثقيف  فللي  وتللعللزز دورهللللم  سللويللتللهللم 
يتعاملون  أنهم  اعتبار  على  الللريللاضللي 
الوطن. أبناء  من  األكبر  الشريحة   مع 

بللللدوره اسللتللعللرض مللديللر تللربلليللة قصبة 
المفرق األستاذ احمد المثاني إنجازات 
المرحلة  خلللال  الللريللاضلليللة  الللمللديللريللة 
في  تراجعا  هنالك  أن  مؤكدا  األخلليللرة 
مسيرة الحركة الرياضية المدرسية على 
إلى  األسباب  معزيا  المحافظة  صعيد 
وفقدان  التواصل  وعللدم  المنشآت  قلة 
التشبيك بين مؤسسات المحافظة في 

المجال الرياضي.
الللبللاديللة الغربية  تللربلليللة  وقلللدم مللديللر 
محمد الدويري عرضا إلنجازات المديرية 
التي تميزت برياضة العاب القوى مشيرا 

التربية  ومعلمات  معلمي  أعللداد  أن  إلللى 
الرياضية غير متناسب مع عدد المدارس 
الللتللابللعللة للللللمللديللريللة داعلليللا الللجللامللعللة إلللى 
التركيز على رياضة السباحة التي تفتقر 
المبادرة  باعتبارها  المفرق  محافظة  لها 

دوما في طرح هموم المحافظة.
 وتحدث مدير تربية البادية الشرقية 
األسللتللاذ أملليللن شللديللفللات عللن دور جائزة 
البدنية  للياقة  الللثللانللي  الللللله  عبد  الملك 
والصحية في إكساب الطلبة اللياقة البدنية 
العالية وخلق روح المنافسة الرياضية بين 
المدارس المشاركة مؤكدا ضرورة استمرار 
كبيرا  نجاحا  القى  الذي  الجائزة  برنامج 

في مدارس المحافظة.
وفللللي خللتللام اللللنلللدوة الللتللي أدارهللللا 
الللدكللتللور  الللتللربللويللة  الللعلللللوم  كلية  عميد 
بين  موسع  نقاش  دار  شديفات  يحيى 

المحاضرين والحضور.

الجامعة تنظم ندوة واقع الريا�سة المدر�سية فـي محافظة المفرق

خالد  السيد  المفرق  محافظ  افتتح 
أيار   والعشرين من  السابع  زيد  في  أبو 
المؤتمر الوطني األول للتوجيه واإلرشاد 
المهني بعنوان "نماذج وادوار أردنية في 
نظمته  الذي  المهني"  واإلرشللاد  التوجيه 
البادية  للللللواء  والتعليم  التربية  مديرية 
جامعة  مللع  بالتعاون  الغربية  الشمالية 
آل البيت في مدرج الحسين بن علي في 

الجامعة.
المملكة  اهللتللمللام  إن  زيللد  أبللو  وقلللال 
بقطاع الشباب ازداد استجابة لتوجيهات 
جالة الملك عبد الله الثاني التي وضعت 
قللضللايللا الللشللبللاب علللللى سلللللم األوللللويلللات 
الوطنية إيمانا من جالته بقدرة الشباب 

التنمية  بتحقيق  المساهمة  في  ودورهللم 
الوطنية المستدامة.

وأكد أهمية تنمية الموارد البشرية في 
األساسية  جوانبها  في  وارتباطها  األردن 
كللسلليللاسللات الللتللربلليللة واإلعلللللداد والللتللدريللب 
وسياسات االستخدام شريطة أن يتم ذلك 
اإلنتاجية  االستثمارية  األهداف  من خال 
وإشراك الشباب في هذه االستراتيجيات.

وبين مدير تربية لواء البادية الشمالية 
الغربية محمد الدويري أن انعقاد المؤتمر 
يأتي تمشيا مع سلسلة التطوير التربوي التي 
تنتهجا وزارة التربية والتعليم والتي تحظى 
بدعم جالة الملك عبد الله الثاني بهدف 
المعارف  يتمتع بقدر عال من  إعداد جيل 

مفاهيم  خلللال  مللن  المهنية  واللللملللهلللارات 
االقتصاد المعرفي واحترام العمل.

الللمللؤتللمللر  علللملللل  أوراق  ونلللاقلللشلللت 
الللمللقللدمللة مللن الللمللشللاركلليللن مللوضللوعللات 
تلللدور حلللول مللحللاور الللتللوجلليلله واإلرشللللاد 
المهني في وزارة التربية والتعليم وسوق 
الخدمة في  ديللوان  العمل األردنللي ودور 
القوات المسلحة  الكفاءات ودور  تسويق 
األردنية في التوجيه المهني وتجربة وزارة 
الوطني,  والتشغيل  التدريب  في  العمل 
حول  تلللدور  أوراق  مناقشة  إلللى  إضللافللة 
المهني  العمل  على  اإلسللام  كيفية حث 
المهني  للتوجيه  الوطنية  واإلستراتيجية 
ودور اإلعام  والتعليم  التربية  وزارة  في 

ر�ساد المهني في »اآل البيت« محافظ المفرق يفتتح موؤتمر التوجيه والإ
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مناق�سة ر�سالة ماج�ستير

نللوقللشللت فلللي جللامللعللة آل 
الللبلليللت بللحللضللور سللمللو األملليللر 
رعللللد بلللن زيللللد كللبلليللر األملللنلللاء 
ورئيس مجلس أمناء جامعة آل 
الدكتور  معالي  يرافقه  البيت 
عللبللد الللسللام الللعللبللادي رئيس 
ماجستير  رسللالللة  الللجللامللعللة, 
مقدمة من الطالب قاسم نواف 
االحتياجات  ذوي  )مللن  البري 
اللللخلللاصلللة( بلللعلللنلللوان مللسللتللوى 
االسللتلليللعللاب االسللتللمللاعللي في 
اللغة العربية لدى طلبة الصف 
مدارس  في  االساسي  السابع 

البادية الشمالية  الغربية.
المناقشة  لجنة  وتألفت   
ملللن الللدكللتللور أديللللب حللمللادنللة 
رئللليلللسلللا وعلللضلللويلللة اللللدكلللتلللور 
طه  والدكتور  شديفات  يحيى 
الللدللليللمللي والللدكللتللور إبللراهلليللم 
اللللللزعلللللبلللللي,  وقلللللللللررت لللجللنللة 
البري  الطالب  منح  المناقشة 

درجة الماجستير.

مير رعد يح�سر مناق�سة ر�سالة ماج�ستير الأ

 لطالب من ذوي الحتياجات الخا�سة
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�سدارات اإ

صللللللدر حللديللثللا 
كتاب  الللثللقللافللة  وزارة  عللن 

جديد باللغة االنجليزية  لاستاذ 
رئيس  نائب  المجالي  جهاد  الدكتور 

جامعة آل البيت   بعنوان „مفهوم االبداع 
الللفللنللي فللي الللشللعللر فللي الللنللقللد االدبللللي عند 

العرب“.
ويتناول الكتاب مفهوم االبداع الفني في الشعر 

حتى  المفهوم  لهذا  العرب  النقاد  تصور  خللال  من 
للمياد  عشر  الهجري/الحادي  الخامس  القرن  نهاية 

في ضوء علم النفس االدبي والنقد االدبي الحديث.
وبين الرؤى والتأويات التي طرحتها الذاكرة الشفوية 
العربية وصوال إلى  التنظيرات الفلسفية والباغية لمفهوم 
القرنين  والعقلية واالجتماعية في  النفسية  االبداع وجذوره 
الرابع والخامس الهجريين اللذين شهدا مرحلة  نضج النقد 

االدبي وازدهاره عند العرب.
االول  الفصل  يبحث  الكتاب على خمسة فصول,  واشتمل 
منه في التفسير االسطوري لابداع الفني في الشعر, والثاني 
الدين  بين  والعاقة ما  الشعري  االبللداع  أثللر االسللام في  في 
ان  التي يجب  الفنية  الملكات  الثالث  الفصل  ويتناول  والشعر, 
يتحلى بها الشاعر دون غيره من البشر, ويركز الفصل الرابع 
على حوافز االبداع الفني في الشعر, والفصل الخامس واالخير 

مراحل االبداع الفني .
العديد  المجالي  للدكتور  بللأن  إليه  االشلللارة  يجدر  ومما 
من الكتب واالبحاث التي نشرت في دوريات علمية محكمة 
داخل االردن وخارجه منها „موقف النقاد العرب من ظاهرة 
„مسألة  و  والعلم“  الفن  بين  االدبللي  „النقد  و  التخاطر“ 
بيوتات الشعر عند  و „  الجمع بين إبداع الشعر ونقده“ 
العرب: دراسة في أسباب االتصال الشعري“ و „الذاكرة 
„القاضي  و  الللفللنللي“  االبللللداع  فللي  ودورهللللا  الشعرية 
الجرجاني وأثر البيئة في الشعر „ و „مفهوم البيان 
و „الغموض والوضوح في النقد  عند الجاحظ“ 
و „التجربة الشعرية بين  االدبي عند العرب“ 
„الثورة  و  الللواقللع“  وصللدق  الفني  الصدق 

ودراسلللة  واالغلللتلللراب فللي شعر علللرار“ 
وغير  ناقدا“  خلدون  „ابللن  بعنوان 

ذلللللك ملللن ملللوضلللوعلللات قيد 
النشر.

ـــــدر حـــديـــثـــًا ـــــس �
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اأخبار ريا�سية

الدكتور  االسللتللاذ  البيت  آل  جامعة  رئيس  عللن   مندوبا 
نائب  العاونة  احمد  الدكتور  رعي   , العبادي  السام  عبد 
رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية  نهائي  بطولة خماسيات 
كرة القدم السنوية  التي نظمها نادي العاملين في الجامعة 
الجامعة  احتفاالت  الطلبة ضمن  بالتعاون مع عمادة شؤون 

بذكرى الكرامة, وذلك في الرابع عشر من أيار.
وشارك بالبطولة 9 فرق يمثلون عمادات ودوائر الجامعة, 
بالروح  جميعها  امتازت  مباراة   91 البطولة  خال  ونظمت 

الرياضية العالية والتنافس الشريف.
بالمراكز  الفائزة  الفرق  بتتويج  العاونة  الدكتور  وقللام 
القدم  كللرة  لخماسيات  الكرامة  بطولة  في  االولللى  الثاثة 
وتكريم حكام  الللطللاولللة,  كللرة  فلللردي  الللى بطولة  بللاالضللافللة 

البطولة  في  اداري  وافضل  مرمى  حللارس  وافضل  البطولة 
والتي جاءت على النحو التالي:

بطولة كرة الطاولة:
السيد فراس أبو دلو - المركز الثاني 

السيد أحمد الخوالدة - المركز االول 
بطولة كرة القدم:

فريق الدائرة المالية - المركز الثالث 
فريق مركز الحاسوب - المركز الثاني 

فريق عمادة شؤون الطلبة. - المركز االول 
التتويج عميد شؤون الطلبة الدكتور خليل  وحضر حفل 

حجاج ورئيس وأعضاء نادي العاملين بالجامعة.

بطولة خما�سيات كرة القدم ال�سنوية  

ينظمها نادي العاملين بالجامعة

والعشرين  الللثللانللي  فللي  اختتمت 
آل  كليات جامعة  بللطللوالت  أيللار  مللن 
الطائرة  الللريللشللة  الللعللاب  فللي  البيت 
وخماسيات  للطالبات  الطاولة  وكرة 
كلللرة الللقللدم ورفللللع األثلللقلللال والللقللوى 
دائرة  نظمتها  التي  للطاب  البدنية 
النشاط الرياضي بالجامعة , وجاءت 
التالي.  النحو  على  الفنية  النتائج 
فاز فريق كلية اآلداب بالمركز األول 
فللي مللنللافللسللات كلللرة الللقللدم للطاب 
بللعللد فللللوزه فلللي اللللملللبلللاراة الللنللهللائلليللة 
علللللى فللريللق كللللليللة الللعلللللوم الللتللربللويللة 

)2 - 1( , وفي كرة الطاولة تمكنت 
العللبللة كللللليللة الللتللكللنللولللوجلليللا نللسللريللن 
جللريللبللان مللن الللفللوز بللالللمللركللز األول 
بعد فوزها على آيات سعيد من كلية 
الله  عبد  ساندي  واحتلت   , اآلداب 

المركز الثالث.
الطائرة  الريشة  منافسات  وفللي 
فلللللازت كللريللسللتلليللنللا شلللواقلللفلللة )كللللليللة 
أالء  وحلت  األول  بالمركز  اآلداب( 
الثاني  بالمركز  )اآلداب(  قطيشات 

ورنا مقدادي بالمركز الثالث.
وفلللي رفلللع األثلللقلللال فلللاز حللمللدان 

لللللوزن األول  بلللاللللملللركلللز  غللللرايللللبللللة 
)70 - 80( كغم وحل بالمركز الثاني 
 -  80( وزن  وفللي  عللبلليللدات.  محمد 
90( فاز بالمركز األول خلدون الشيخ 
وحل بالمركز الثاني خالد المومني , 
وفي وزن فوق )90( كغم فاز بالمركز 
األول غسان الروسان وحل عبد الله 

عمر بالمركز الثاني .
وفلللي خللتللام الللبللطللولللة تلللوج عميد 
شؤون الطلبة الدكتور خليل الحجاج 

الفائزين بالمراكز األولى.

اختتام بطولة كليات جامعة اآل البيت الريا�سية


