
نشرة دورية إعالمية ثقافية اجتماعية تصدرها جامعة آل البيت
املجلد 13 - العدد 52 - ذو احلجة 1428 هجرية، كانون أول 2007 ميالدية

من رئيس التحرير
محتويات العدد

هيئة التحرير

محتويات العدد

رئيس التحرير املسؤول

معالي  األستاذ الدكتور

عبد السالم العبادي

رئيس اجلامعة

مدير التحرير 

صايل رميح الدغمي

مدير العالقات العامة واإلعالم

املراجعة اللغوية

د. أحمد احلراحشة

هاتف اجلامعة 2697000 ستة خطوط - ناسوخ
6297029 جامعة آل البيت - املفرق

ص.ب: ) 130040 ( املفرق 25113 - األردن
Internet Site: http://www.aabu.edu.jo
E-mail Address:info@alalbayt.aabu.edu.jo

تصميم: باسمة سمار

الغالف

ميالدية  2007 أول  ك��ان��ون  ه��ج��ري��ة،   1428 احل��ج��ة  ذو   -  52 ال��ع��دد   -  13 �املجلد 

الشجرة التي استظل تحتها رسول الله 
)�ص( في منطقة الباقوعية ) الصفاوي(

7

2

6

اأ. د.  عبدال�سالم العبادي

A.C.P

التجارية الرأي مطابع

A.C.P

التجارية الرأي مطابع

- برعاية صاحب السمو الملكي األمير الحسن
2  افتتاح مؤتمر الموارد الطبيعية   

6 اجتماع مجلس امناء جامعة آل البيت 

7 - زيارات  

9 - تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي 

15 -  من أخبار الجامعة  

19 - مؤتمرات وندوات ومحاضرات علمية 

26 - اتفاقيات  

28 - برقيات شكر  

 29 - - مشاركات علمية  

33 - تعيينات  

34 - تشكيالت  

 35 - اصدارات  

على  والللسللام  والللصللاة  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه 

وسلم وعلى من اتبعه إلى يوم الدين وبعد, 
الزهراء  مجلة  من  الجديد  العدد  هللذا  صللدور  يأتي 
مناسبة  وهي  جديدا   مياديا  عاما  استقبل  قد  والعالم 
للتأكيد على العمل المخلص الجاد من اجل خدمة الجامعة 
والنهوض بها كما أراد لها مؤسسها صاحب الجالة الملك 
ثراه  الله  طللال طيب  بن  الحسين  الله  بللإذن  له  المغفور 
لتستمر في أداء رسالتها القائمة على الوسطية واالعتدال 
والتسامح وإعداد الجيل القادر على التعامل مع التحديات 
التي تواجه األمة على أساس التمسك بالثوابت واالستفادة 
من انجازات العصر, هذه الرسالة المتميزة التي تلقى كل 
عناية واهتمام من حضرة صاحب الجالة الهاشمية الملك 
وذلك  ورعللاه  تعالى  الله  حفظه  المعظم  الثاني  الله  عبد 
والثقافي  والتربوي  التعليمي  بدورها  قيامها   خال  من 

والفكري والحضاري في خدمة األمة.
واألماني  التهاني  تبادل  خارج  بالتأكيد  تصلح  وهي   
والدعاء إلى العلي القدير بالعون والتوفيق لتقديم تقييم 
لمسيرة الجامعة وما تحقق انجازه في العام الفائت وما 
تم  ما  بخصوص  أمللا  الللقللادم.  العام  في  لتحقيقه  نتطلع 
تحقيقه فقد واصلت الجامعة نشاطاتها المتعددة وعملت 
على دعم مسيرتها في كل اآلفاق فجرى تعيين )52( عضو 
هيئة تدريس و )13( موظفا كما تم إصدار نظام البحث 
نظام  مللشللروع  على  األمللنللاء  مجلس  وقللد صلللادق  العلمي 
معدل لنظام الرواتب والعاوات ومشروع نظام الدراسات 

العليا.   
ومن اجل مزيد من التفعيل والتطوير لمسيرة الجامعة 
صادق مجلس أمناء الجامعة الذي عقد برئاسة صاحب 
األمناء/رئيس  كبير  زيللد  بن  رعللد  األمير  الملكي  السمو 
بتاريخ  تعالى  الله  حفظه  البيت  آل  جامعة  أمناء  مجلس 
والتي  2008م  لعام  الجامعة  موازنة  على   2007/12/30
العديد  تتضمن  والتي  دينار,  ألف  و140  مليون  بلغت 34 
موافقة  تمت  كما  والتطويرية,  اإلنمائية  المشروعات  من 
اإلسامي,  الثقافي  المركز  إنشاء  على  األمللنللاء  مجلس 
الجافة, كما تم  والمناطق  والبيئة  المياه  ومركز دراسللات 
إنشاء  وتم  مركز,  إلى  الُعمانية  الللدراسللات  وحللدة  تحويل 
والتربية,  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  دبلوم  برامج 
العاملين  ألبناء  المعتمدة  الساعات  رسوم  تحديد  تم  كما 
امتحان  وتحديد رسوم  الموازي,  نظام  الجامعة على  في 
االحتياجات  ذوي  طلبة  رسللوم  وتحديد  للطلبة,  الكفاءة 
الخاصة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير. هذا غير 
جهود الجامعة األخرى والتي سجلت العديد من الفعاليات 
والمؤتمرات والندوات والمحاضرات باإلضافة إلى تفعيل 
صندوق االستثمار ليقوم بدوره في دعم الجامعة ورفدها 

باألموال الازمة.
االتفاقيات  مللن  العديد  بتوقيع  الجامعة  قامت  كما 
الهامة منها بناء مدرجات لماعب الطلبة بكلفة تصل إلى 
645000 ستمائة وخمس وأربعون ألف دينار باإلضافة إلى 
العديد من المشاريع الحيوية لخدمة الطلبة مثل مشروع 
المظات الواصلة بين مرافق الحرم الجامعي,  والعملية 
التدريسية بالجامعة مثل إقرار الخطط الدراسية الجديدة 
لألقسام والبرامج. وأما بخصوص ما تنوي تحقيقه فهي 
تتطلع للمباشرة بمبنى النشاطات الطابية بكلفة 3 مليون 
دينار  والمرحلة األولى لمبنى المكتبة الهاشمية بكلفة 2 
مليون دينار وبوابة الجامعة بكلفة 130 ألف دينار ومركز 
االستشارات ومكتب االرتباط في عمان بكلفة مليون دينار 

وتوسعة مبنى الرئاسة بكلفة 200 ألف دينار.
وفي الختام قال سبحانه وتعالى َوُقِل اْعَملُوا َفَسَيَرى 

اللَُّه َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمنُوَن  صدق الله العظيم  

تصوير
نعيم الغماز

طباعة: رندة الزيتاوي



ميالدية2  2007 أول  ك��ان��ون  ه��ج��ري��ة،   1428 احل��ج��ة  ذو   -  52 ال��ع��دد   -  13 املجلد 

الملكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���ى 

مير الح�سن بن طالل المعظم   الأ

تنمية  ف��ي  ال��ث��ان��ي  ال��م��وؤت��م��ر 

وال�سياحية  الطبيعية  الموارد 

رحاب  في  عقد  ال��ذي  والبيئية 

مع  بالتعاون  البيت  اآل  جامعة 

لتنمية  ردن���ي���ة  الأ ال��ج��م��ع��ي��ة 

في  الطبيعية  الموارد  وتطوير 

ت�سرين  م��ن  والع�سرين  الثالث 

اأول، حيث اأكد �سموه على اأهمية 

والحفاظ  الطبيعية  ال��م��وارد 

نعمل  ل��م  اإذا  اأن��ن��ا  وق��ال  عليها 

على ا�ستغالل الموارد الطبيعية 

والمبرمج  م��ث��ل  الأ ال�ستغالل 

�سنخ�سر  فاأننا  ل��ه  المخطط  و 

هذه الموارد والتي ت�سمل كذلك 

والقت�سادية  الب�سرية  الموارد 

اأن  ي��ج��ب  ان����ه  اإل����ى  م�����س��ي��را   ،

للمعرفة  قاعدة  هنالك  تكون 

للمعلومات  قاعدة  على  تعتمد 

ال���خ���ا����س���ة ب���ه���ذه ال����م����وارد.

م�����������������������ي��ر ال���ح�������س���ن ب����ن ط�����ال ال��م��ع��ظ��م   ����س���اح���ب ال�������س���م���و ال���م���ل���ك���ي الأ

افتتاح موؤتمر الموارد الطبيعية

ال��ب��ي��ت اآل  ج���ام���ع���ة  ف����ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ل��ل��م�����������������������������وارد  ال���ث���ان���ي  ال���م���وؤت���م���ر  ي���رع���ى 

وقال صاحب السمو الملكي األمير 
إنللنللا عندما   : الللمللعللظللم  الللحللسللن 
نتحدث عن الموارد الطبيعية فاننا 
نتحدث عن المصلحة العامة وعن 
المسؤولية  تحمل  في  المشاركة 
أقاليم  فللي  الشاملة  التنمية  فللي 
المملكة الثاثة , مشيرا إلى مركز 
بحث وتطوير البادية الذي أصبح 

يشكل أساسا للتعرف على البادية 
و مواردها و كيفية استغالها من 
خال خطط وبرامج وضعت لهذه 
على  القائمين  أن  حيث   , الغاية 
البادية  أبناء  هذا المركز هم من 
 الذين حصلوا على درجات علمية .
وبين سموه أن كل بقعة جغرافية لها 
قدرة تحملية , واألردن أكثر دول 

ج�����ان�����ب وي���ف���ت���ت���ح ب����رن����ام����ج ت�������ع���ل���ي���م ال���ل���غ�������������������������������ة ال����ع����رب����ي����ة ل���ل���ط���ل���ب���ة الأ
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يللشللكللل فلللي إطلللللار هللللذه اللللرؤيلللا 
مساهمة فاعلة في تحقيق التنمية 
رحللاب  فللي  المستدامة  الشاملة 
بلللللدنللا علللللى أسللللاس ملللن إدراك 
عميق لإلمكانيات ومعرفة دقيقة 
بالتحديات من أجل تحقيق تنمية 
راسللخللة واسللتللثللمللار فللاعللل يحقق 

الخير للباد والعباد.
وقال إن هذا المؤتمر التنموي 
اللللللذي يللحللظللى بللرعللايللة سللمللوكللم 
وأنتم صاحب المعرفة المختصة 
واالطلللللللاع الللللواسللللع علللللى ملف 
التنمية الشاملة في بلدنا الحبيب 
وتحدياته  وإمكانياته  بإنجازاته 
وهلللللو سللليلللشلللرف بللتللوجلليللهللاتللكللم 
العميقة  وتعليقاتكم  وماحظاتكم 
ثراء  نتائجه  سيثري  مما  البناءة 

منقطع النظير.
انطاقة  قللدتللم سللمللوكللم  لللقللد 
هذه الجامعة ورعيتم بناء لبناتها 
بحمد  هلللي  وهللللا  يللللوم  أول  ملللن 
الهاشمية  الللرعللايللة  وبفضل  الله 
الللمللوصللولللة بللاتللت شللجللرة وارفلللة 
الظال عظيمة الثمار تمتد واحة 
غناء على أطراف الصحراء تؤتي 
أكلها بجودة ووفرة وتقدم عطاءها 
بللتللنللوع وكللثللرة وتللحللقللق انللجللازاتللهللا 
إذ  وهلللي   .. واسللتللمللرار  بتصميم 
اليوم  هللذا  في  باستقبالكم  تعتز 
لفاعلية  راعلليللا  الللمللبللارك  الخير 
رحابها  في  تعقد  متميزة  علمية 

م�����������������������ي��ر ال���ح�������س���ن ب����ن ط�����ال ال��م��ع��ظ��م   ����س���اح���ب ال�������س���م���و ال���م���ل���ك���ي الأ

التي أرادها المغفور له بإذن الله 
وفضله, الملك الحسين بن طال 
طيب الله ثراه جامعة تجمع بين 
اإليمان  بين  والدنيا  الدين  علوم 
والعقل, بين األصالة والمعاصرة, 
في رؤى تهدف إلللى إعللداد جيل 
العصر  ويعيش  بالثوابت  يتمسك 
بللانللجللازاتلله وتللحللديللاتلله, والللللذي 

افتتاح موؤتمر الموارد الطبيعية

ال��ب��ي��ت اآل  ج���ام���ع���ة  ف����ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ل��ل��م�����������������������������وارد  ال���ث���ان���ي  ال���م���وؤت���م���ر  ي���رع���ى 

العالم نسبة للتحمل , حيث توافد 
الللظللروف  الللكللثلليللرون جلللراء  عليه 
المنطقة.  بها  تمر  و  مللرت  التي 
وألقى رئيس جامعة آل البيت 
مللعللالللي اللللدكلللتلللور عللبللد الللسللام 
العبادي كلمة قال فيها بان انعقاد 
عمليا  تأكيدا  يأتي  المؤتمر  هذا 
البيت  آل  جللامللعللة  رسلللاللللة  علللللى 

ج�����ان�����ب وي���ف���ت���ت���ح ب����رن����ام����ج ت�������ع���ل���ي���م ال���ل���غ�������������������������������ة ال����ع����رب����ي����ة ل���ل���ط���ل���ب���ة الأ
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افتتاح موؤتمر الموارد الطبيعية

ومللتللفللقللدا لللعللدد ملللن نللشللاطللاتللهللا 
ومعالمها لتؤكد لسموكم حرصها 
علللللى لللقللائللكللم بللاسللتللمللرار داعللمللا 
لمسيرتها  ومللللسللللددا   ومللوجللهللا 
خدمة لرسالتها السامية وأهدافها 

الكبرى.
سيدي صاحب السمو,

لقد جاءت بحوث هذا المؤتمر 
فللي آفللاق هللذا الللمللوضللوع الكبير 
وهي تمثل دراسات علمية عميقة 
وميدانية واسعة وبخاصة تركيزها 
في  المتعددة  البحث  آفللاق  على 

إطللللار مللحللافللظللة الللمللفللرق وهلللذا 
جهد يتناغم وسيثري مسيرة هذه 
المحافظة وهي تدلف بخطا واثقة 
لتنفيذ توجيهات صاحب الجالة 
الملك عبدالله الثاني بن الحسين 
منطقة  الللمللحللافللظللة  تللكللون  بللللأن 
المؤتمر  وبحوث  خاصة.  تنموية 
ذات  البحوث  بعض  مللن  تخل  لللم 
محافظات  فللي  المحلية  األبللعللاد 
أخرى وكذلك ذات األبعاد العربية 
لهذا  يشكر  أملللر  وهلللو  والللدوللليللة 
شامل  تنموي  توجه  في  المؤتمر 
يغطي المنطقة بدراسات متميزة 
تؤكد على وحدة المنطقة التنموية 

بقيادته  البلد  هللذا  حللرص  وعلى 
الللهللاشللملليللة علللللى مللصللالللح األملللة 

العليا في مختلف بادها.
وال يفوتني في ختام كلمتي أن 
أتوجه للقائمين على هذا المؤتمر 
بوافر الشكر وعظيم التقدير على 
المباركة النجاز  الخيرة  جهودهم 
داعيا  الكبير  العلمي  العمل  هذا 
بمزيد  لهم  وتعالى  سبحانه  الله 
على  مؤكدا  والتوفيق  التقدم  من 
على  المستمر  الجامعة  حللرص 
دعم هذه األعمال وأمثالها خدمة 
للللللوطللن واألمللللة فللي ظللل حضرة 
صاحب الجالة الهاشمية الملك 
الحسين  بلللن  الللثللانللي  الللللله  عللبللد 
مسيرتها  يللرعللى  اللللذي  المعظم 
لتكون لخير الوطن واألمة بتوفيق 

من الله تعالى وعون.
 وألقى رئيس الجمعية األردنية 
الطبيعية  الموارد  وتطوير  لتنمية 
المشاقبة  الللللله  عللطللا  الللمللهللنللدس 
من  المؤتمر  ان  فيها  بين  كلمة 
على  اللللضلللوء  يللسلللللط  أن  شلللأنللله 
اإلمللكللانلليللات الللمللتللاحللة لللمللواردنللا 
الللطللبلليللعلليللة وإبلللللللراز دورهللللللا من 
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التنموية. و  االستثمارية   الناحية 
المفرق  محافظ  مساعد  وألللقللى 
الزعبي  احللمللد  الللدكللتللور  للتنمية 
المفرق  محافظ  عن  نيابة  كلمة 
أشللار فيها إلللى اإلجللللراءات التي 
تتخذها الحكومة من اجل استغال 
تزخر  والللتللي  الطبيعية  الللمللوارد 
وكذلك   , الللمللفللرق  محافظة  بها 
التي  واألثرية  السياحية  األماكن 
توجد في جميع مناطق المحافظة 
وذلللللك ملللن اجلللل تللسللخلليللرهللا في 
تللحللقلليللق الللتللنللملليللة اللللشلللاملللللللة و 
التنموية. المفرق  منطقة   تطوير 

العمل  أوراق  الللمللؤتللمللر  ونللاقللش 
اشتملت  واللللتلللي  إللليلله  الللمللقللدمللة 
حوالي سبعين بحثا غطت معظم 

المحاور الرئيسة للمؤتمر.
اف���ت���ت���اح ب���رن���ام���ج ت���ع���ل���م ال��ل��غ��ة 

ج�����ان�����ب ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة الأ

ومن جهة أخرى افتتح صاحب 
السمو الملكي األمير الحسن بن 
ورعاه  الله  المعظم حفظه  طال 
برنامج تعلم اللغة العربية للطلبة 
األجلللانلللب اللللدارسللليلللن فلللي مللركللز 
اللغات في جامعة آل البيت مبينا 
اللغات  على  العربية  اللغة  تأثير 
الغربية  اللغات  وخاصة  األجنبية 
وأن كثيرا من الكلمات الغربية هي 
باألصل كلمات عربية. مشيرا إلى 
فضل اإلدريسي وغيره من العلماء 
المسلمين في نقل اللغة العربية.

الملكي  السمو  صاحب  ودعللا 
بمسيرتهم  االهتمام  إلللى  الطلبة 
ببرنامج  واالهللتللمللام  الللدراسلليللة, 
سموه  مبينا  العربية.  اللغة  تعلم 
باستضافة  يللرحللب   األردن  بللأن 
لللدراسللة  الللعللالللم  دول  ملللن   طلبة 

الطلبة  مللوجللهللا  الللعللربلليللة.  اللللللغللة 
الفاعلة  الللمللشللاركللة  أهللملليللة  إللللى 
تبادل  على  والعمل  األنشطة  في 
اإلنسانية  والللثللقللافللات  الللعللاقللات 
الللمللتللاحللة لللهللم ملللن خللللال تللعللدد 
الللجللنللسلليللات بللالللجللامللعللة, وإثللللراء 
الن  والثقافية  العلمية  مسيرتهم 
الللتللعللدد سللمللة مللن سللمللات األمللة 

بتنوعها وتوحدها.
وشكر سمو األمير الحسن بن 
طال المعظم الطلبة والمشرفين 
علللللللى هلللللذا اللللبلللرنلللاملللج وبلللللارك 
جهودهم باتخاذهم هذا األسلوب 

في التعليم. 
معالي  الجامعة  رئيس  وأشللار 
األسلللتلللاذ الللدكللتللور عللبللد الللسللام 
تسعى  الجامعة  أن  إلللى  العبادي 
إلى تهيئة التفاعل االيجابي داخل 
الللحللرم الللجللامللعللي وتللقللديللم كافة 
للطلبة  واإلجللللراءات  التسهيات 
بالجامعة  الللدارسلليللن  الللوافللديللن 
وتعريفهم باألردن سياحيا وثقافيا 
من خال تنظيم الزيارات للمواقع 
األثرية والسياحية والحضارية في 

جميع مناطق المملكة.

الرباعي  علي  الللدكللتللور  وقلللال 
مللديللر مللركللز اللللللغللات إن مللركللز 
اللللللللغلللات تللمللكللن خللللال األعلللللوام 
التعاون  جسور  مد  من  الماضية 
من  العديد  مع  الثقافي  والتبادل 
في  سللواء  والمؤسسات  الهيئات 
مجال تعليم اللغة العربية لألجانب 
تعليم  في مجال  أو  بشكل خاص 
اللغات األجنبية بشكل عام فلقد 
عقد المركز ونفذ اتفاقيات عدة 
اإلسامية  المدرسة  مللن  كللل  مللع 
ومللع  الصينية  تللانللجللن  واليلللة  فللي 
في  الدولية  اإلسامية  المدرسة 
جللاكللرتللا, وملللع جللامللعللة صللوفلليللا, 
بعمان,  الماليزية  الللسللفللارة  ومللع 
والللسللفللارة االيللطللاللليللة والللسللفللارة 

االسبانية .
وقلللللام سللمللو األمللليلللر الللحللسللن 
رئيس  يرافقه  المعظم  طللال  بللن 
الجامعة بجولة في الجامعة شملت 
المختبرات اللغوية في مركز اللغات 
ومللخللتللبللرات مللعللهللد علللللوم األرض 
والبيئة.  والتقى مع طلبة الجامعة 

في مطعم الرفاده والسقاية .

افتتاح موؤتمر الموارد الطبيعية
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برئا�سة�ساحب ال�سمو امللكي المري رعد بن زيد حفظه الله 

اقرار موازنة اجلامعة البالغة 34 مليون دينار 

وافق مجلس أمناء جامعة آل البيت 
برئاسة  صاحب السمو الملكي األمير 
األمناء  كبير  الله  حفظه  زيد  بن  رعد 
رئيس مجلس أمناء الجامعة وبحضور 
عبد  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس 
الللسللام الللعللبللادي  وأعللضللاء المجلس 
خليفة  الكريم  عبد  الللدكللتللور  األسللتللاذ 
واألسللللتللللاذ اللللدكلللتلللور يلللاسلللر اللللعلللدوان 
غرايبة  الكريم  عبد  الدكتور  واألستاذ 
علللللى ملللوازنلللة الللجللامللعللة لللعللام 2008م  
دينار  ألللف  و140  مليون   34 البالغة 
وسيتم رفعها إلى مجلس التعليم العالي 

العتمادها حسب االصول.
كللمللا وافللللق الللمللجلللللس علللللى إنللشللاء 
في جامعة  اإلسامي  الثقافي  المركز 
آل البيت , والموافقة على تحويل وحدة 
إلى  الجامعة  في  الُعمانية  الللدراسللات 
والموافقة   , الُعمانية  الدراسات  مركز 
تكنولوجيا  دبلللللوم  برنامج  إنللشللاء  على 
التربية  فللي  واالتلللصلللاالت  المعلومات 
الله  عللبللد  بللن  الحسين  األملليللر  بكلية 
لتكنولوجيا المعلومات, وتحديد رسوم 
العاملين  ألبللنللاء  المعتمدة  الللسللاعللات 
البرنامج  في  المقبولين  الجامعة  في 
الللبللكللالللوريللوس  درجلللة  لمنح  اللللملللوازي 
بللنللسللبللة 50% ملللن اللللرسلللوم الللمللقللررة, 

وتحديد رسوم امتحان الكفاءة الجامعية 
للطلبة بمبلغ )20( دينار وفقا لقرارات 
مجلس التعليم العالي, وتحديد الرسوم 
الجامعية لطلبة البكالوريوس المعوقين 
الوظيفية  إعللاقللتللهللم  نسبة  تبلغ  الللتللي 
40% فأكثر بما نسبته 10% من رسوم 
اللللسلللاعلللات الللمللعللتللمللدة فلللي الللجللامللعللة 
الللجللامللعلليللة لطلبة  اللللرسلللوم  وتللحللديللد 
تبلغ  التي  المعوقين  العليا  الللدراسللات 
فأكثر   %40 الوظيفية  إعاقتهم  نسبة 
الساعات  رسللوم  مللن   %50 نسبته  بما 
المعتمدة في الجامعة, وتحديد رسوم 
مرحلة  فللي  اإلسللاملليللة  الللللدول  طلبة 
يساوي  بما  الجامعة  في  الماجستير 
رسوم الطلبة األردنيين في تخصصات 
وأصول  وأصوله  والفقه  العربية  اللغة 
تأسيس  على  الموافقة  كذلك  الدين, 
والمناطق  والبيئة  المياه  بحوث  مركز 
اللللجلللافلللة, كللمللا تللمللت الللمللوافللقللة على 
استحداث برنامج ماجستير االقتصاد 
المال  اقللتللصللاديللات  فللي قسم  الللمللالللي 
واألعمال بكلية إدارة المال واألعمال, 
والموافقة على تحديد رسوم الساعات 
للطلبة  اللللملللوازي  لللبللرنللامللج  المعتمدة 
بحيث  البكالوريوس  لدرجة  األردنيين 

تم تخفيضها عن الرسوم الحالية .

وكان صاحب السمو الملكي األمير 
رعد بن زيد قد قدم في بداية الجلسة 
وللجامعة  المجلس  ألعللضللاء  التهنئة 
األضحى  عيد  بمناسبة  بها  والعاملين 
من  المزيد  للجامعة  وتمنى  المبارك 
برسالتها  والنهوض  واالزدهللار  التقدم 
المتميزة التي أنشئت من اجلها مشيداً 
بدور رئيس الجامعة للنهوض بالجامعة 
وتقليص مديونيتها والتي ستنتهي عام 

.2008
وبين رئيس الجامعة د. عبدالسام 
العبادي بأنه من خال ما هو مرصد من  
للعام 2008م ستنتهي  موازنة الجامعة 
مديونية الجامعة والتي كانت تبلغ 14 
مليون سابقا مبينا بان الجامعة ستبقى 
الللديللن  علللللوم  بلليللن  تجمع  للعلم  مللنللارة 
والدنيا كما أراد  لها المغفور له بإذن 
طال  بن  الحسين  الملك  جالة  الله 
طيب الله ثراه وتلقى العناية والمتابعة 
الملك  الهاشمية  الجالة  صاحب  من 
عبد لله الثاني حفظه الله ورعاه لتقوم 
المتميزة  ورسالتها  الحضاري  بدورها 
أبناء  ولخدمة  العالمي  المستوى  على 
الخطط المستقبلية  األمة. مستعرضاً 

للجامعة.

اجتماعات
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الفعاليات  لللقللائلله  خلللال  وأضللللاف 
الللرسللملليللة والللشللعللبلليللة فلللي مللحللافللظللة 
المفرق يوم الثاثاء الموافق األول من 
كانون ثاني 2008م أن الحكومة لديها 
خيارات وبدائل عدة بالنسبة لموضوع 
بينها دراسلللة تخصيص  مللن  األعلللاف 
الللمللاشلليللة  مللربللي  للللللمللزارعلليللن  أراض 
 للللزراعلللتلللهلللا بللالللمللحللاصلليللل الللعلللللفلليللة .
من  المزارعين  إعفاء  إمكانية  وبشان 
فللوائللد الللقللروض لفت رئلليللس اللللوزراء 
انلله طلب مللن مؤسسة اإلقلللراض  إلللى 
الللزراعللي إعللداد دراسللة عن القروض 
على  المترتبة  والللغللرامللات  والللفللوائللد 
 صغار المزارعين التخاذ قرار بشأنها .

إلللى مديري  أوعللز  انلله  الذهبي  وأعلن 
المدنية  االستهاكيتين  المؤسستين 
وفتح  أسللواقللهللا  لتوسيع  والللعللسللكللريللة 
فللللروع لللهللا فلللي مللنللاطللق مللخللتلللللفللة من 
توفير  يضمن  وبما  المفرق  محافظة 
الللسلللللع واللللملللواد للللللمللواطللنلليللن بللأسللعللار 
معقولة مع التأكيد على عدم بيع هذه 
 المواد في المؤسستين لغير األردنيين .

وقللللال انللله سلليللتللم عللقللد لللقللاء آخلللر مع 
الفعاليات الشعبية في المحافظة بعد 
مواطنو  ليلمس  أشللهللر   5 إلللى   4 نحو 
الللمللحللافللظللة صللدقلليللة الللحللكللومللة في 
االنجاز السريع للمشاريع التي وعدت 

دول�����ة رئ��ي�����س ال�������وزراء ال��م��ه��ن��د���س ن�����ادر ال��ذه��ب��ي 

ي��ل��ت��ق��ي ال���ف���ع���ال���ي���ات ال��ر���س��م��ي��ة وال�����س��ع��ب��ي��ة ف��ي 

ال��ب��ي��ت اآل  ج��ام��ع��ة  رح�����اب  ف���ي  ال��م��ف��رق  م��ح��اف��ظ��ة 

الملكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  بتنفيذ  ال��ح��ك��وم��ة  ال��ت��زام  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اأك���د 

ال�����س��ام��ي��ة ب��اإن�����س��اء م�����س��ت�����س��ف��ى ع�����س��ك��ري ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ال��م��ف��رق .

بتنفيذها .
الدكتور  المفرق  محافظ  تطرق  و 
التنافسية  الميزات  إلللى  زريللقللات  زيللد 
بوجود  والمتمثلة  المفرق  لمحافظة 
مللركللزيللن حلللدوديللليلللن ووقلللوعلللهلللا على 
المملكة  وتللزويللد  دوللليللة  طللرق  مفترق 
المائية  احتياجاتها  )25(% من  بحولي 
اإلنتاج  في  األولللى  المرتبة  وتصدرها 
الحيواني والثانية في اإلنتاج الزراعي 
الللمللوارد  مللن  العديد  فيها  يتوفر  كما 
الطبيعية الازمة للعديد من الصناعات 
تحظى  مثلما  الطبيعي  الللغللاز  ووفلللرة 
بللإعللفللاءات ضللريللبلليللة علللللى الللمللشللاريللع 
قد  والتي  فيها  تقام  التي  االستثمارية 
لللمللدة عللشللر سللنللوات .  تللصللل )75(% 

وعرض أعيان ونواب دائر قصبة المفرق 
والبادية الشمالية وبدو الوسط ورؤساء 
بلدية المفرق الكبرى والغرفة التجارية 
تجمع  ومقررة  المزارعين  اتحاد  وفرع 
لجان المرأة في المحافظة احتياجات 
والمتمثلة  المحافظة  أبللنللاء  ومطالب 
الللملليللاه  وزارة  بلللقلللرار  الللنللظللر  بلللإعلللادة 
اللللرافلللض السللتللحللداث آبللللار ارتلللوازيلللة 
جللديللدة فللي الللمللحللافللظللة واسللتللحللداث 
وزيلللادة  مللدنللي  أو  عسكري  مستشفى 
المشروعات التنموية وتفعيل المنطقة 
الطرق  وتحسين  الخاصة  االقتصادية 

فللرص عمل ألبناء  وإيللجللاد  الللزراعلليللة 
بالتقسيمات  النظر  وإعادة  المحافظة 
اإلداريللة وبناء مدارس ومراكز صحية 
في عدد من القرى والبلدات وتحسين 
واسلللتلللكلللملللال شبكة  اللللمللليلللاه  شللبللكللات 
المفرق  مدينة  فللي  الصحي  الللصللرف 
األعاف  أسعار  بتخفيض  طالبوا  كما 
لألغنام  التصدير  بللاب  وفتح  وإعللفللاء 
وإعفاء شاحنات مربي الثروة الحيواني 
مديونية  وشطب  الترخيص  رسوم  من 
الطرق  وفللتللح  الللكللبللرى  الللمللفللرق  بلدية 
المزارعين  وصللول  لتسهيل  الزراعية 
أراضللليلللهلللم واسلللتلللحلللداث مكتب  إلللللى 
لللمللراقللب الللشللركللات فلللي الللمللحللافللظللة 
مركز  وإيجاد  الشركات  لسجل  وآخللر 
المهن  بعض  على  الللسلليللدات  لتدريب 
 لتطوير قدراتهن ودخول سوق العمل .
وطالبوا بإقامة مشاريع إنتاجية تسهم 
فلللي الللتللخللفلليللف ملللن الللفللقللر والللبللطللالللة 
 وإنلللللشلللللاء سللللللدود لللتللجللملليللع اللللمللليلللاه.
آل  جامعة  يربط  نفق  بإيجاد  وطالبوا 
طريق  وتوسيع  المفرق  بمدينة  البيت 
بالمواقع  واالهتمام  الصفاوي  المفرق 

األثرية في المحافظة وحمايتها.

وحلللضلللر اللللللقللاء رئللليلللس الللجللامللعللة 
وأعيان  العبادي  السام  عبد  الدكتور 
ونللللللواب وشللليلللوخ ووجللللهللللاء مللحللافللظللة 

المفرق.

زيارات
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الجامعة ي����������زور  ال��وزراء  رئي�س 
اأك�����د دول�����ة رئ��ي�����س 

المهن���د�س  ال����وزراء 

ن��������������������ادر ال��ذه��ب��ي 

الموارد  تنمية  اأهمية 

ال���ب�������س���ري���ة ال���ت���ي 

ج��ه��ود  ف���ي  ت�����سهم 

حر�س  موؤكدا  التنمية 

ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى دع��م 

التعليمي  الق�����ط���اع 

وال����ن����ه����و�����س ب����ه.

وأضاف خال زيارته لجامعة آل البيت يوم الثاثاء الموافق األول من كانون ثاني 2008م 
ولقائه رئيس الجامعة الدكتور عبد السام العبادي بان الجامعات تعتبر ركيزة أساسية من 
مرتكزات التنمية الوطنية الشاملة من خال ما تقوم به من تأهيل وإعداد وتدريب وتخريج 

قيادات شبابية قادرة على تحمل المسؤولية لخدمة وطنها بمسؤولية وإخاص.
التي  برسالتها  القيام  اجل  من  الجامعة  تبذلها  التي  الجهود  إلى  العبادي  الدكتور  وأشللار 
أنشئت من اجلها وكما أراد لها المغفور له بإذن الله جالة الملك الحسين بن طال طيب الله 
ثراه لتكون ألبناء األمة تجمع بين علوم الدين والدنيا وبناء الشخصية اإلسامية المعاصرة 
على  القائمة  السمحة  اإلسامية  برسالتها  وتقوم  التحديات  مواجهة  على  القادرة  المنفتحة 

االعتدال والوسطية والقبول بالرأي والرأي اآلخر.
وأشار الدكتور العبادي إلى الدور الهام الذي تضطلع به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي 
والوطن من خال البرامج والخطط الدراسية وإعداد المختبرات العلمية واالهتمام بالبحث 
ووضع  مشكاته  تلمس  في  والمساهمة  والبادية  المحيط  المحلي  المجتمع  لخدمة  العلمي 
والعملية  الطلبة  لخدمة  الجامعة  بها  تقوم  التي  المشاريع  مستعرضا  له  المناسبة  الحلول 

التعليمية والمجتمع المحيط .
وحضر اللقاء محافظ المفرق الدكتور زيد زريقات ومدير امن إقليم الشمال ومدير شرطة 

المفرق

زيارات
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ك���ادي���م���ي وال��ث��ق��اف��ي ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الأ

وفدا دينيا من الحوزة العلمية في النجف يزور الجامعة

واسللتللعللرض الللدكللتللور الللعللبللادي 
التي  وفلسفتها  الجامعة  أهلللداف 
وعما  قوال  بالخلق  االلتزام  تؤكد 
واالعللللتللللدال والللوسللطلليللة واحلللتلللرام 
الحضارات  على  واالنللفللتللاح  العقل 
والتقريب بين المذاهب اإلسامية 
إلى فضل  مشيرا  الللرأي,  واحترام 
جالة المغفور له بإذن الله الملك 
ثراه  الله  طللال طيب  بن  الحسين 
جامعة  لتكون  الجامعة  إنشاء  في 
لكل المسلمين من مختلف األصول 
وعلى  اإلنسان   احترام  على  تقوم 
وتوحيد  واإلبللداع  الوسطية  قواعد 
بين  تجمع  فكرها  وتجديد  األملللة 
علوم الدين والدنيا وتعد الشخصية 
تعيش  التي  المعاصرة  اإلسامية 

العصر وتخدم أمتها.
وأشللللار الللدكللتللور الللعللبللادي إلللى 
توحيد  في  وأهميتهم  العلماء  دور 
أتباع  بين  والتقريب  األملللة  جللهللود 
المذاهب وتضيق الفجوات إلعاء 
شأن اإلسام والمسلمين والوقوف 
لللمللواجللهللة الحمات  صللفللا واحللللدا 
اإلسللام  توجه ضد  التي  الشرسة 
الواعد  الجيل  والمسلمين, وإعداد 

القادر على حمل الرسالة.
وعللبللر سللمللاحللة الللشلليللخ محمد 

الللخللاقللانللي علللن إعللجللابلله الللشللديللد 
جامعة  إن  وقللال  البيت  آل  بجامعة 
شاع  التي  الجامعات  من  البيت  آل 
ذكللرهللا وعللطللاؤهللا الللطلليللب, جامعة 
ذات امتدادات واسعة  تقوم برسالة 
واعتزاز  فخر  مصدر  وهي  عظيمة 
لنا مضيفا بان ما شاهده بالجامعة 
المباركة التي تحمل اسم آل البيت 
واألعمال  اإلنساني,  التصور  يفوق 
بها  يفتخر  الجامعة  بهذه  المنجزة 
الهتمامها  مسلم  عربي  إنسان  كل 
التآلف  وتحقيق  األمللة  أبناء  بوحدة 
بللوجللود  الطمأنينة  وتللعللطللي  بينهم 
مؤسسات علمية تحرص على خدمة 

اإلسام والمسلمين. 
واستعرض الطرفان سبل تعزيز 
التعاون في مجال عقد المؤتمرات 
والللللنللللدوات وتلللبلللادل الللمللطللبللوعللات 
العلمية  واللللخلللبلللرات  واللللنلللشلللرات 

لتحقيق مصلحة المسلمين.
وقللللام اللللوفلللد الللضلليللف بللجللولللة 
مركز  شملت  الجامعي  الحرم  في 
اللغات ومعهد علوم األرض والبيئة 
والللمللكللتللبللة الللهللاشللملليللة ومللتللحللف 
الللدراسللات  كلية  وزيلللارة  سمرقند, 
إلى  واالستماع  والقانونية  الفقهية 
شلللرح علللن نللشللأة الللكللللليللة واللللملللواد 

الدراسية التي تقدمها.

�ستقبل  ا

رئ���ي�������س ج��ام��ع��ة 

�ستاذ  الأ معالي  البيت  اآل 

العبادي   ال�سالم  عبد  الدكتور 

اأيلول  م��ن  والع�سرين  ال�سابع  ف��ي 

في  العلمية  الحوزة  من  دينيا  وفدا 

ال��ن��ج��ف م��ن ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق 

ال�سيخ  ���س��م��اح��ة  ب��رئ��ا���س��ة 

ال��خ��اق��ان��ي. محمد 
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والثقافي كاديمي  الأ التعاون  تعزيز 

رئي�س الجامعة يلتقي وفدا اأكاديميا ماليزيا

واسلللللتلللللعلللللرض الللللدكللللتللللور 
في  الللجللامللعللة  دور  الللعللبللادي 

اإلسامية  المجتمعات  خدمة 
وفلللللسللفللتللهللا  اللللقلللائلللملللة علللللى 

العنف  ونبذ  والحوار  االنفتاح 
له  المغفور  فضل  إلى  مشيرا 
الملك الحسين بن طال طيب 
الجامعة  إنشاء  في  ثللراه  الله 
بين  تجمع  األمة  ألبناء  لتكون 
وتخاطب  والدنيا  الدين  علوم 
والقبول  الللحللوار  بلغة  العصر 
باآلخر, مشيدا بعناية صاحب 
الجالة الملك عبد الله الثاني 
الللمللعللظللم  بللالللجللامللعللة لللتللقللوم 
لخدمة  بها  المنوط  بللدورهللا 
أبناء األمة العربية واإلسامية 
وتلللقلللوم بللللدورهللللا الللحللضللاري 

بالتعريف باإلسام.

الضيف  اللللوفلللد  وأبلللللدى    
إعللجللابلله الللشللديللد بللمللسللتللوى 
واألكاديمي  العلمي  الجامعة 
ودورها في نشر اللغة العربية 
مؤكدين  الكريم,  الللقللرآن  لغة 
علللللى أهللملليللة تللعللملليللق أواصلللر 
البيت  آل  جامعة  مع  التعاون 

وعقد االتفاقيات المشتركة.

رئيس  نواب  اللقاء  وحضر 
الللجللامللعللة وعلللملللداء الللكللللليللات 
ومدير الملحقية الثقافية   في  
السفارة الماليزية وقام الوفد 
الللضلليللف بللجللولللة فلللي مللركللز 
اللغوية  والمختبرات  اللغات 

بالجامعة.

�ستاذ الدكتور عبد  التقى رئي�س جامعة اآل البيت معالي الأ

من  وف��دا  اآب  من  والع�سرين  ال�سابع  في  العبادي  ال�سالم 

تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خالل  وتم  الماليزية  الجامعات 

ماليزيا  من  طلبة  قبول  مجال  في  الطرفين  بين  التعاون 

للدرا�سة في جامعة اآل البيت وخا�سة في مجال تعلم اللغة 

. التخ�س�سات  من  وغيرها  �سالمية  الإ والدرا�سات  العربية 

جانب من اللقاء

جولة في المختبرات اللغوية
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والثقافي كاديمي  الأ التعاون  تعزيز 

المؤتمرات  وعللقللد  والتأليف  الكتابة 
العماني  الللتللراث  وإبلللراز  المتخصصة 
ستقوم  الللجللامللعللة  بلللان  مبينا  األصلليللل 
العمانية  اللللدراسلللات  وحلللدة  بتحويل 
بللالللجللامللعللة إللللى مللركللز لللتللأخللذ بعدها 
األكاديمي ولتعمل على تنشيط البحث 

العلمي ومواصلة مسيرة االنجاز 
وأشاد سعادة الدرمكي بدور جامعة 
آل البيت في إعداد الغراس الواعدة من 
جيل المستقبل وتشجيع البحث العلمي 

رئ��ي�����س ال��ج��ام��ع��ة ي��ل��ت��ق��ي ���س��ع��ادة ال��م�����س��ت�����س��ار ال��ُع��م��ان��ي
البيت  آل  جامعة  رئلليللس  استقبل 
السام  عبد  الدكتور  األسللتللاذ  معالي 
سعادة  أيلول  من  التاسع  في  العبادي 
عمان  سلطنة  سللفللارة  فللي  المستشار 
الدرمكي وتم  السيد علي بن سليمان 
خال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون 
آل  جامعة  بين  والثقافي  األكللاديللمللي 
البيت والجامعات والمؤسسات العلمية 
فلللي سلللللطللنللة عللمللان فلللي مللجللال عقد 
العلمية  واأليللام  والندوات  المؤتمرات 
العلمية  المعارض  بإقامة  والمشاركة 
والثقافية   العلمية  الللزيللارات  وتللبللادل 
باإلضافة إلى استقبال عدد جديد من 
للدراسة في جامعة  العمانيين  الطلبة 

آل البيت.
 وأشلللللار اللللدكلللتلللور اللللعلللبلللادي إلللى 
الللعللاقللات األخللويللة الللتللي تللربللط بين 
الللقلليللادة  بللفللضللل  الشقيقين  الللبلللللديللن 
جهود  مثمنا  البلدين  لكا  الحكيمة 
سلللللللطلللنلللة عللللمللللان فلللللي دعللللللم وحلللللدة 
لتقوم  بالجامعة  العمانية  الللدراسللات 
بدورها العلمي وتشجيع الباحثين على 

العربية  األمللة  قضايا  لخدمة  الرصين 
والتطرف  الغلو  عن  بعيدا  واإلسامية 
مشيدا بدور المملكة األردنية الهاشمية 
فللي تللوفلليللر األجللللواء الللمللريللحللة للطلبة 
أمام  المناسبة  العلمية  األجللواء  وتهيئة 

الدارسين من مختلف أقطار العالم.
وفللللي نللهللايللة اللللللقللاء قللللدم سللعللادة 
ألف   )100( بمبلغ  شيكا  المستشار 
ديللنللار أردنللللي لللدعللم نللشللاطللات وحللدة 

الدراسات العمانية في الجامعة.

المؤتمرات والندوات وتبادل المعلومات 
والخبرات والزيارات العلمية .

واستعرض الدكتور العبادي أهداف 
في  تتمثل  الللتللي  وفلسفتها  الللجللامللعللة 
تأهيل الطالب في علوم الدين والدنيا 
بالبحث  والللعللنللايللة  ملللتلللوازنلللا  تللأهلليللا 
وخللاصللة  العليا  واللللدراسلللات  العلمي 

البيت  آل  جللامللعللة  رئلليللس  الللتللقللى 
العبادي  السام  عبد  الدكتور  معالي 
في السابع والعشرين من تشرين ثاني, 
الدكتور عامر الزمالي مستشار شؤون 
الدولية  اللجنة  في  اإلسللامللي  العالم 
للصليب األحمر وتم خال اللقاء بحث 
مللجللال عقد  فللي  الللتللعللاون  تعزيز  سبل 

البحوث المتخصصة في شؤون العالم 
اإلسامي وتعزيز قيم الحوار مع أهل 

األديان والحضارات األخرى.
وبين الدكتور الزمالي أن جامعة آل 
البيت تقوم بدور حيوي فعال وخاصة 
متخصصة  علمية  قللللدرات  بللنللاء  فللي 
لتكون في خدمة المجتمعات اإلنسانية 
كافة واإلسامية خاصة وتنمية الشعور 
بللاالنللتللمللاء إللللى الللحللضللارة اإلسللاملليللة 

وقيمها.
وحضر اللقاء عميد كلية الدراسات 
الفقهية والقانونية الدكتور محمد علي 
الزغول ورئيس قسم القانون بالجامعة 
عيد  والدكتور  الداللعة  الدكتور سامر 
المجتمع  عللاقللات  مللسللؤول  السرحان 
للصليب  الدولية  اللجنة  فللي  المدني 

األحمر.

حمر �سالمي في اللجنة الدولية لل�سليب الأ رئي�س الجامعة يلتقي م�ست�سار �سوؤون العالم الإ

 قدم  دعمًا   لن�ساطات وحدة الدرا�سات العمانية في الجامعة بمبلغ مائة األف دينار اأردني 
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رئي�س جامعة اآل البيت يلتقي وفدا من جمهورية المالديف 

والثقافي كاديمي  الأ التعاون  تعزيز 

البيت  آل  جامعة  رئيس  استقبل 
األستاذ الدكتور عبد السام العبادي  
فللي الللثللامللن والللعللشللريللن مللن تشرين 
المالديف  جمهورية  مللن  وفللدا  ثاني 
والعمالة  الللعللالللي  التعليم  وزيلللر  ضللم 
الرشيد  عبد  االجتماعي  والضمان 
حسن, ورئيس المحكمة العليا ورئيس 
اإلسامية  للشؤون  األعلى  المجلس 
فضيلة الشيخ محمد رشيد إبراهيم, 
اإلسامية  اللللدراسلللات  كلية  وعميد 
األسللللتللللاذ إبلللراهللليلللم رشللليلللد مللوسللى, 
والمدير العام المساعد لوزارة التعليم 
العالي والعمالة والضمان االجتماعي 

أجود علي.
وتم خال اللقاء بحث سبل تعزيز 
التعاون الثقافي بين الجانبين وخاصة 
فلللي ملللجلللال تلللبلللادل الللطلللللبللة وتلللبلللادل 
الخبرات العلمية واالستفادة من خبرة 
جامعة آل البيت وبحث إمكانية توقيع 
اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين 
وعقد دورات تدريبية وقبول طلبة في 

جامعة آل البيت.
بان  الللعللبللادي  الللدكللتللور  بين  حيث 
جامعة آل البيت تحمل رسالة عظيمة 
أرادهلللللا جللالللة الللمللغللفللور للله الملك 

لتكون ألبناء  ثراه  الله  الحسين طيب 
األمة وتلقى الرعاية الملكية السامية 
من جالة الملك عبد الله الثاني ابن 
بين  تجمع  فهي  المعظم,  الحسين 
علوم الدين والدنيا وتصقل الشخصية 
المتمسكة  الللمللعللاصللرة  اإلسللاملليللة 
التي  التحديات  لمواجهة  بالثوابت 
تواجه األمة مع االنفتاح على المذاهب 
هنالك  ليكون  المختلفة  والحضارات 
مستوى  على  معتدلة  فكرية  قيادات 
العالم وهذا ما تحرص عليه الجامعة 
الدراسية  الخطط  إعللداد  خللال  من 
قائم  دين شمولي  فاإلسام  للجامعة 

على االعتدال والوسطية.

وبين وزير التعليم العالي المالديفي 
تأتي  الللزيللارة  بللان هللذه  الرشيد  عبد 
بتوجيه من الرئيس المالديفي لاطاع 
على التجربة األردنية واالستفادة منها 
وخاصة النهج األردني المتميز الذي 
المنطلق  المنطقة  فللي  رائلللدا  يعتبر 
والتسامح  واالعللتللدال  الوسطية  مللن 
ونقلها  اإلسللللام  روح  مللن  المستمد 
إلى المؤسسات العلمية في جمهورية 

المالديف.
في  بجولة  الضيف  الللوفللد  وقلللام 
اللغات  الجامعي شملت مركز  الحرم 
تعليم  وبللرامللج  اللغوية  والمختبرات 

اللغة العربية لغير الناطقين بها.
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رئي�س الجامعة يلتقي الملحق الثقافي ال�سومالي

رئي�س الجامعة يلتقي الملحق الثقافي الفرن�سي

الللتللقللى األسللللتللللاذ اللللدكلللتلللور عبد 
الللسللام الللعللبللادي رئلليللس جللامللعللة آل 
آب  من  والعشرين  الثالث  في  البيت 
سعادة السيد جون بير كلوديو الملحق 
الللثللقللافللي الللفللرنللسللي فلللي الللسللفللارة 

الفرنسية في عمان .
وتم خال اللقاء بحث سبل تعزيز 
الللتللعللاون بلليللن الللجللامللعللة والللجللامللعللات 
فرنسا  فللي  التعليمية  والللمللؤسللسللات 
فلللي الللملليللاديللن الللعلللللملليللة والللثللقللافلليللة 
واألكاديمية وخاصة في مجال تطوير 

تعلم اللغة الفرنسية.
وأكد الدكتور العبادي أهمية فتح 
المتبادل  والفهم  الللحللوار  من  قنوات 

الحضارية  االنجازات  على  واالطللاع 
والللثللقللافلليللة ومللللد جلللسلللور الللتللواصللل 

والتعاون بين البلدين .
وأبللللدى الللضلليللف رغللبللة الللسللفللارة 
بللالللتللعللاون مللع الللجللامللعللة فللي مختلف 

المجاالت العلمية والثقافية.
وحللضللر اللللللقللاء نللللواب الللرئلليللس, 
ورئلليللس قللسللم اللللللغللات الللحللديللثللة في 
في  اإلنسانية  والللعلللللوم  اآلداب  كلية 

الجامعة.

والثقافي كاديمي  الأ التعاون  تعزيز 

البيت  آل  جامعة  رئيس  التقى 
األسلللتلللاذ اللللدكلللتلللور عللبللد الللسللام 
الللعللبللادي فللي الللثللامللن مللن تشرين 
الصومالي  الثقافي  الملحق  األول 
فللي عللمللان سللعللادة السيد إدريللس 

عبد الله.
وتللم خللال اللللللقللاء بحث آفللاق 
الجامعة  بلليللن  الللثللقللافللي  الللتللعللاون 
واألكاديمية  العلمية  والمؤسسات 
قبول طلبة  الصومال وخاصة  في 
من الصومال للدراسة في جامعة 

آل البيت.
وأشلللار الللدكللتللور الللعللبللادي إلى 
العاقات األخوية التي تربط بين 
الشعبين, مبينا أهمية التنسيق مع 
لمساعدة  والللمللؤسللسللات  الهيئات 
اللللصلللوملللال وملللسلللاعلللدة الللطلللللبللة 

الللراغللبلليللن بللإكللمللال دراسللتللهللم ضمن 
أبواب  بان  والللشللروط, مبينا  األسللس 
العالم  أبللنللاء  أمللام  مفتوحة  الجامعة 
تعامل  حلليللث  واإلسللللامللللي,  الللعللربللي 
بالدراسة  الراغبين  الطلبة  الجامعة 
والدراسات  العربية  اللغة  مجال  في 
األردنيين  الطلبة  معاملة  اإلسامية 
وذلللك  الجامعية,  الللرسللوم  حيث  مللن 
ونشر  العربية  اللغة  لتعلم  تشجيعا 

رسالة اإلسام السمحة .
وأعلللللرب الللملللللحللق الللثللقللافللي عن 
إعجابه وتقديره للتطور الذي تشهده 
التنسيق  أهللملليللة  ملللؤكلللدا  الللجللامللعللة 
والللللتللللعللللاون بللليلللن اللللبلللللللديلللن وخلللاصلللة 
المؤسسات التعليمية, وتعزيز التعاون 
من  تحمله  لما  البيت  آل  جامعة  مع 
العربية  األمللة  لخدمة  هادفة  رسالة 

واإلسامية.
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كاديمي والثقافي تعزيز التعاون الأ

البيت  آل  جللامللعللة  رئلليللس  الللتللقللى 
األستاذ الدكتور عبد السام العبادي 
السيدة  أول  كانون  من  الخامس  في 
برنامج  مشروع  مديرة  ميراند سفير 
األوسللط  الللشللرق  مكتب  فللي  التغيير 
في  الفرانكفونية  الجامعية  للوكالة 

بيروت.
 وتلللم خلللال اللللللقللاء بللحللث تعزيز 
اللللتلللعلللاون بلليللن الللجللامللعللة واللللوكلللاللللة 
منح  تقديم  مجال  في  الفرانكفونية 
للللللطلللللبللة وأعلللضلللاء هلليللئللة الللتللدريللس 
باألبحاث  والقيام  دراستهم  إلكللمللال 
المشتركة وشروط التقدم لهذه المنح 
وعقد المؤتمرات والندوات المختلفة 
المتعلقة باللغة الفرنسية كما تم بحث 
للغة  الكترونية  مكتبة  إنشاء  إمكانية 

البيت  آل  جامعة  رئلليللس  التقى 
األسللللتللللاذ اللللدكلللتلللور علللبلللد اللللسلللام 
العبادي في الخامس من كانون اول 
اإلسامية  العلوم  وفدا من جامعة  
في ماليزيا  برئاسة األستاذ الدكتور 
وتللم خال  الياس  الحاج  بن  محمد 
اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين 
من  طلبة  قبول  مجال  في  الطرفين 
ماليزيا للدراسة في جامعة آل البيت 
وخاصة في مجال تعلم اللغة العربية 
من  وغيرها  اإلسامية  والدراسات 
دراسة  إلى  باإلضافة  التخصصات 
اللغة  برنامج  ضمن  العربية  اللغة 

الفرنسية وحضارتها بالجامعة.
وأشللللللار اللللدكلللتلللور اللللعلللبلللادي إلللى 
حرص جامعة آل البيت على االنفتاح 
وتعليم  األخلللللرى  اللللحلللضلللارات  علللللى 
اللللللللغلللات لللتللعللملليللق أواصللللللر الللتللعللاون 
الروابط من خال  وإعادة  المشترك 
وتكوين  والثقافات  المعرفية  العلوم 

الجنسيات  خللال  مللن  طابي  نسيج 
الجامعة  فللي  الللمللتللواجللدة  المختلفة 
على  المبني  الهادف  الحوار  لتحقيق 
بالرأي  والقبول  والوسطية  االعتدال 

والرأي اآلخر.
وحضر اللقاء نواب رئيس الجامعة  

ومدير مركز اللغات بالجامعة .

بها  الناطقين  لغير  المكثف  العربية 
فللي مجال  قبول طلبة  فللي  والللتللوسللع 
الدراسات العليا وتبادل أعضاء هيئة 
الللتللدريللس واإلشللللللراف علللللى رسللائللل 
مذكرة  توقيع  وإمكانية  الماجستير 

تفاهم مشترك بين الجامعتين .
دور  العبادي  الدكتور  واستعرض 
الللجللامللعللة فلللي خلللدملللة الللمللجللتللمللعللات 
على  القائمة  وفلسفتها   اإلسامية 
العنف مشيرا  ونبذ  والحوار  االنفتاح 
إلى فضل المغفور له الملك الحسين 
ثللراه فللي إنشاء  يللن طللال طيب الله 
الجامعة لتكون ألبناء األمة تجمع بين 

الدين والدنيا وتخاطب العصر  علوم 
مشيدا  باآلخر,  والقبول  الحوار  بلغة 
عبد  الملك  الجالة  صاحب  بعناية 
الله الثاني في الجامعة لتقوم بدورها 
المنوط بها لخدمة أبناء األمة العربية 
واإلسامية وتقوم بدورها الحضاري 
بالتعريف باإلسام واعداد الشخصية 
اإلسامية المتمسكة بالثوابت وتعيش 

العصر بوسطية واعتدال.
الضيف إعجابه  الللوفللد  وأبلللدى    
العلمي  الجامعة  بمستوى  الللشللديللد 
اللغة  فللي نشر  واألكللاديللمللي ودورهللللا 
مؤكدين  الكريم,  القرآن  لغة  العربية 
على أهمية تعميق أواصر التعاون مع 
االتفاقيات  وعقد  البيت  آل  جامعة 

المشتركة.
وقام الوفد الضيف يرافقه مدير 
بعمان  الماليزية  الثقافية  الملحقية 
إسماعيل  بن  سليمان  السيد  سعادة 
اللغات والمختبرات  بجولة في مركز 
والبيئة  األرض  علوم  ومعهد  اللغوية 

بالجامعة.

�سالمية في ماليزيا يزور جامعة اآل البيت وفدا من جامعة  العلوم الإ

رئي�س الجامعة يلتقي مديرة م�سروع برنامج التغيير في مكتب ال�سرق 
و�سط للوكالة الجامعية الفرانكفونية في بيروت. الأ
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من اأخبار الجامعة

الدكتور  األسللتللاذ  معالي  التقى 
جامعة  رئيس  العبادي  عبدالسام 
المقبولين  الجدد  بالطلبة  البيت  آل 
بالجامعة حيث اكد على اهمية اياء 
الللحللوار والللنللقللاش وتللبللادل وجللهللات 
بالرأي  والقبول  وتشجيعها  النظر 
والقوانين  األنظمة  واحللتللرام  اآلخللر 
المعمول بها في الجامعة والبعد عن 
التلقين وتعزيز الوالء واالنتماء للوطن 

والقيادة الهاشمية الحكيمة..
واضاف ان الجامعة ذات رسالة 
الملك  له  المغفور  ارادهللا  حضارية 
ثللراه  الله  طيب  طللال  بللن  الحسين 
لتكون ألبناء األمة , جامعة تجمع وال 
تفرق, تجمع بين علوم الدين والدنيا 
وتعيش العصر وتلتزم بالثوابت إلعداد 
المعاصرة  االسللاملليللة  الشخصية 
وتجعل  بالحياة  واجبها  تللدرك  التي 
من بناء الذات اساسا لخدمة الوطن 
لاستفادة  الطلبة  داعلليللا   , واألملللة 
اتاحها  والتي  العلمية  مسيرتهم  من 
لهم الوطن بتوجيه كريم من حضرة 
عبدالله  الللملللللك  الللجللالللة  صللاحللب 
التعليم  لللتللوفلليللر  الللمللعللظللم  الللثللانللي 
من  األردن  يُعد  حيث  لهم  المتميز 
التعليم  مجال  في  المتقدمة  الللدول 
المعلومات  تكنولوجيا  واسللتللخللدام 
وتوفير المختبرات العلمية والعملية 

واللللعلللنلللايلللة بللالللجلليللل الللللواعللللد جيل 
المستقبل وتسليحه بالعلم والمعرفة 
واعللداده االعللداد الجيد ليكون في 

خدمة وطنه وأمته.
كما دعا الدكتور العبادي األساتذة 
والمراكز  المعاهد  ومللدراء  العمداء 
وموسعة  مفتوحة  لقاءات  عقد  الى 
وصريحة على مستوى الكلية والقسم 
لبلورة المهارات والمفاهيم واألفكار 
الخاقة لاستفادة منها واستغالها 
لخدمة اسرة الجامعة وابناءها الطلبة 
محور العملية التعليمية ومساعدتهم 
الجامعية  الحياة  في  االنخراط  في 
واالجللتللمللاعلليللة والللثللقللافلليللة وابلللللراز 
ومساندتهم  وابللداعللاتللهللم  مواهبهم 
خللللال مللسلليللرتللهللم الللجللامللعلليللة على 
تكوين شخصيتهم واطاق تفكيرهم 
المسؤولية  تحمل  على  وتعويدهم 
والمشاركة الفاعلة بكافة النشاطات 

والفعاليات.
وشللللدد الللدكللتللور الللعللبللادي على 
البعد عن الممارسات الخاطئة الى 
قد ترتكب بالجامعات وخاصة فيما 
بأن  بالجامعات مبينا  العنف  يسمى 
الجامعة ال تقبل اال بالحوار الهادف 
على  الجميع  يللكللون  وان  الللمللسللؤول 
قدر المسؤولية والبعد عن الجهوية 
والشللية والطائفية الضيقة واحترام 

الوطن  مستوى  الى  لنرقى  اآلخرين 
والتفاعل  والعطاء  بالبناء  ونساهم 
لللمللا فلليلله خلليللر الجميع مللؤكللدا بللأن 
امام  مفتوح  الجامعة  رئيس  مكتب 
الجميع لتبادل وجهات النظر ومتابعة 
مسيرتهم  خللال  وأحللوالللهللم  الطلبة 
البيت  آل  جامعة  بأن  مبينا  العلمية 
قبل صاحب  مللن  العناية   كللل  تلقي 
الللجللالللة الللملللللك عللبللدالللللله الللثللانللي 
المعظم الذي يحرص على ان تقوم 
المنوط  الجامعة بدورها الحضاري 
زاهللرة  لتظل  مسيرتها  واثللللراء  بها 
فيها  والعاملين  وطلبتها  بأساتذتها 
لينعكس  الفذة  للقيادة  وفّية  ولتظل 
عطاؤها على الوطن واألمة العربية 
واالسلللامللليلللة مللبلليللنللا بلللأن الللجللامللعللة 
مع  االتصال  قنوات  فتح  إلى  تسعى 
دول العالم المختلفة وجذب العديد 
التفاعل  لزيادة  للجامعة  الطلبة  من 
وإثلللللللراء الللمللسلليللرة وخلللدملللة األملللة 

ورسالتها الخالدة.
حضره  الللذي  اللقاء  نهاية  وفللي 
نواب الرئيس وأعضاء هيئة التدريس 
الدكتور  أجللاب  بالجامعة  والعاملين 
واسللتللفللسللارات  عللن أسئلة  الللعللبللادي 
الطلبة التي اشتملت مختلف نواحي 
مسيرتهم  خال  األكاديمية  العملية 

الجامعية.

رئي�س الجامعة  

يلتقي بالطلبة 

الجدد المقبولين 

بالجامعة
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من اأخبار الجامعة

 وأضلللللاف خلللال رعللايللتلله حفل 
استقبال  الطلبة الجدد الذي أقامته 
عمادة شؤون الطلبة في مدرج الحسين 

حفل ا�ستقبال  الطلبة الجدد

لقاء رئي�س الجامعة  لمجل�س الطلبة

بن علي بالجامعة في الثالث عشر من 
تشرين الثاني أن الجامعة حريصة على 
اجللل سير  مللن  مللا تستطيع  كللل  تقديم 
الطلبة. وخللدمللة  التدريسية  العملية 
إلى  الطلبة  العبادي  الدكتور  ودعا 
التي  النيابية  باالنتخابات  المشاركة 
ستعيشها المملكة خال األيام القادمة 
االنللتللخللابللي,  بللواجللبللهللم  الطلبة  مللذكللرا 
ممن   يمثلهم  من  الختيار  إياهم  داعيا 
وأمتهم. وطنهم  يحرصون على خدمة 

وألللللقللللى رئللليلللس مللجلللللس الللطلللللبللة 
الللطللالللب طللللارق الللخللالللدي كلللللمللة دعللا 

احللتللرام  إللللى  الطلبة  زمللللاءه  خللالللهللا 
قوانين الجامعة ومعرفة ما عليهم من 
واجبات اتجاه الجامعة واتجاه أنفسهم 
دعاهم  كما  حقوقهم  على  للحصول 
الامنهجية  باألنشطة  المشاركة  إلللى 
الطلبة. شللؤون  عللمللادة  تطرحها  التي 
واشتمل الحفل الذي حضره نواب 
الطلبة  شللؤون  وعميد  الجامعة  رئيس 
وأعضاء  والمعاهد  الكليات  وعللمللداء 
هيئة التدريس وجمع غفير من الطلبة 
فلللي الللجللامللعللة علللللى قللصللائللد شللعللريللة 
ووصللللات غللنللائلليللة وفلللللكلللللوريللة لفرقة 
الحضور. استحسان  نللالللت  الجامعة 

وأضلللللاف خلللال لللقللائلله أعللضللاء 
الثاني  في  بالجامعة  الطلبة  مجلس 
والللعللشللريللن ملللن تللشللريللن ثللانللي بللان 
الللمللطلللللوب هللو الللمللبللادرة بللاألعللمللال 
لتصل  نطاقها  واتللسللاع  التطوعية 
يشارك  وان  المحيط  المجتمع  إلى 
الجامعة  رسللالللة  حللمللل  فللي  الطلبة 
واالعللتللدال  الوسطية  على  القائمة 
والرأي  بالرأي  والقبول  العنف  ونبذ 
اآلخللللر وفللتللح بلللاب اللللحلللوار وإقللامللة 
النشاطات المختلفة لتحقيق الفائدة 
الحرم  داخللل  وجودهم  من  المرجوة 
لغيرهم  رمللزا  يكونوا  وان  الجامعي 

من الطلبة في العمل والعطاء واالنجاز 
وصور التكافل مع بعضهم البعض ونقل 
همومهم واقتراحاتهم من خال مجلس 
الطلبة وان تكون أسرة الجامعة أسرة 

واحدة متماسكة.
وأشار الدكتور العبادي بان الجامعة 
باشرت بالعديد من المشاريع الخدمية 
مشروع  إقللامللة  مثل  للطلبة  التعليمية 
الرياضي  اإلستاد  ومشروع  المظات 
المكتبة  وتوسعة  الرياضية  والصالة 
المختلفة  النشاطات  وإقامة  الهاشمية 
للطلبة  الللمللنللاسللبللة  األجللللللواء  لللتللهلليللئللة 
المعرفة وصقل شخصيتهم  وإكسابهم 

ومواهبهم.
وقدم أعضاء مجلس الطلبة شكرهم 
لرئيس الجامعة وألسرة الجامعة على 
واالسللتللمللاع  معهم  الللمللوصللول  تعاونهم 
إليهم بين الحين واآلخر شاكرين رئيس 
للتواصل  معهم  المجال  لفتح  الجامعة 
المستمر دون أي عقبات وسماع آرائهم 

ومقترحاتهم لما فيه مصلحة الطلبة.
اللقاء عميد شؤون الطلبة  وحضر 
النشاط  ومدير  حجاج  خليل  الدكتور 
محمد  السيد  واالجللتللمللاعللي  الثقافي 

حوامدة

اأك�������������د 

����س���ت���اذ  م��ع��ال��ي الأ

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

البيت  اآل  جامعة  رئي�س  العبادي 

على اأهمية ر�سالة الجامعة وتميزها 

والتي اأرادها جاللة المغفور له الملك 

ث��راه  اهلل  ط��ّي��ب  ط��الل  ب��ن  الح�سين 

جامعة تجمع بين علوم الدين والدنيا 

والمعا�سرة  �سالة  الأ بين  وتجمع 

وت�����خ�����اط�����ب ال���ع�������س���ر.

اأك�����������د       

رئ���ي�������س ج��ام��ع��ة 

ال����ولء  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ت  اآل 

والن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن وال��ق��ي��ادة 

مجل�س  يكون  وان  الفذة  الها�سمية 

لزمالئهم  الم��ث��ل  ال��ن��م��وذج  الطلبة 

وخدمة  والمبادرة  العمل  في  الطلبة 

ال��ج��ام��ع��ة وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��ح��ل��ي.
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المابس  على  المعرض  واشتمل 
بللأنللواعللهللا والللجللابلليللب والللحلللللويللات 
والهدايا  واأللعاب  العيد  ومستلزمات 
والفخاريات واألعمال اليدوية التراثية 

والبسط والزخرفة والعطور.
ودعلللللا اللللدكلللتلللور اللللعلللبلللادي خللال 
تجواله في المعرض إلى أهمية إقامة 
مثل هذه المعارض باألسعار المناسبة 
من  الموظفين  على  التيسير  اجل  من 
ذوي الدخل المحدود لشراء حاجاتهم 
باألقساط المريحة والتوسع بمثل هذه 

المعارض في المناسبات المختلفة.

نائب رئيس  االفتتاح  وحضر حفل 
الدكتور  األكاديمية  للشؤون  الجامعة 
للشؤون  الرئيس  ونائب  أحمد عاونة 
اإلداريلللللللة والللمللاللليللة اللللدكلللتلللور جللهللاد 
الللمللجللالللي ورئللليلللس جللمللعلليللة مللوظللفللي 

جامعة آل البيت ومدير تعاون المفرق 
التعاوني وجمع غفير  االتحاد  ورئيس 
من أعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية 
الجامعة وعدد من وجهاء وشيوخ  في 

محافظة المفرق.

من اأخبار الجامعة

جمعية موظفي جامعة اآل البيت التعاونية

نظمت  معر�سا لم�ستلزمات العيد ال�سعيد

اف����ت����ت����ح 

رئ����ي���������س ج���ام���ع���ة 

الدكتور  ���س��ت��اذ  الأ البيت  اآل 

الثالثين  في  العبادي   ال�سالم  عبد 

عيد  م�ستلزمات  م��ع��ر���س  اأي��ل��ول  م��ن 

جمعية  نظمته  وال��ذي  ال�سعيد  الفطر 

التعاونية. البيت  اآل  جامعة  موظفي 

البيت  آل  جامعة  رئلليللس  دعللا 
مللعللالللي األسلللتلللاذ اللللدكلللتلللور عبد 
السام العبادي أعضاء بعثة حج 
وداعهم   خللال  البيت  آل  جامعة 
فلللي الللللحللللادي عللشللر ملللن كللانللون 
أول إللللى ضللللرورة إعللطللاء صللورة 
مشرفة عن الجامعة واألردن من 
خال تعاملهم مع بعضهم البعض 
الرحمن  إخللوانللهللم ضلليللوف  وملللع 
واإلسللاملليللة  العربية  اللللدول  مللن 
والتعريف بالجامعة واألردن حيث 
يعتبر الحج مؤتمرا كبيرا للتعارف 
والللتللكللاتللف والللتللواصللل والللتللآخللي 
والتفاهم وان يرفعوا اسم الوطن 
من  سللفللراء  خير  ويللكللونللوا  عاليا 

وداع بعثة حج جامعة اآل البيت

خال تمسكهم بالنظام والتعليمات 
ومقبوال  مبرورا  لهم حجا  متمنيا 
الوطن  ارض  إلللى  ميمونة  وعللودة 

إن شاء الله العزيز القدير.

وكان  32طالبا  البعثة  وضمت 
في وداعهم نواب الرئيس وعمداء 
الكليات ومديري المعاهد وأهالي 

الطلبة. 
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من اأخبار الجامعة

رئي�س الجامعة يتفقد 

العديد من الم�ساريع 

المنجزة بالجامعة

البيت  آل  رئلليللس جللامللعللة  أكلللد 
مللعللالللي األسللللتللللاذ اللللدكلللتلللور عبد 
النهوض  أهمية  العبادي  السام 
جيل  وخدمة  ورسالتها  بالجامعة 
المستقبل وتوفير كافة مستلزمات 
نجاح العملية التدريسية واإلدارية 

بالجامعة.
العديد  تفقده  خللال  وأضللاف 
بالجامعة  المنجزة  المشاريع  من 
الذي  المظات  مشروع  وخاصة 
تم إنشاؤه لحماية الطلبة من حر 
بمساحة  الشتاء  ومللطللر  الصيف 
تقارب ألف متر وبكلفة تزيد عن 
مائة   وثاثين ألف دينار إن هذا 
الطلبة  لللخللدمللة  يللأتللي  الللمللشللروع 
وذلك لحمايتهم من أشعة الشمس 

في الصيف ومن المطر في فصل 
المائمة  البيئة  وتللوفلليللر  الللشللتللاء 
على  سيرا  تنقلهم  خللال  للطلبة 
األقلللللللدام بلليللن كللللليللات الللجللامللعللة 
المختلفة وتوفير مناطق استراحة 
بين هذه المظات مجهزة لخدمة 
الطلبة. كما تفقد مشروع الشوارع 
الللعللرضلليللة فلللي الللجللامللعللة الللتللي 
مرافق  بين  المسافات  اختصرت 

الجامعة. 
 وبلليللن الللدكللتللور الللعللبللادي بللأن 
الللجللامللعللة أحلللاللللت اللللعلللديلللد من 
البوابة  مثل  الحيوية  الللمللشللاريللع 
اللللجلللديلللدة اللللتلللي تلللربلللط مللديللنللة 
الللمللفللرق مللع الللجللامللعللة والللصللالللة 
الرياضية ومكتب االرتباط ومركز 

العاصمة  عمان  في  االستشارات 
إلى  الهاشمية  المكتبة  ومللشللروع 

لجنة العطاءات للبدء بتنفيذها.
واستمع الدكتور العبادي خال 
طلبة  آراء  ملللن  للللللعللديللد  تللجللواللله 
ومشاكلهم  ومقترحاتهم  الجامعة 
مبينا بان الجامعة والقائمين عليها 
الطلبة  لخدمة  جهد  بكل  يسعون 
وتوفير األجللواء العلمية واإلداريللة 
المناسبة لهم ليكونوا غراس خير 

وعطاء لوطنهم.
ورافلللللللللللق رئللللليلللللس اللللجلللاملللعلللة 
الللدكللتللور جللهللاد الللمللجللالللي نللائللب 
اإلداريللة  الدوائر  ومديرو  الرئيس 

بالجامعة.

رو�سة وح�سانة جامعة اآل البيت تنظم بازارا خيريا بالجامعة

افتتح نائب رئيس جامعة آل 
جهاد  الللدكللتللور  األسللتللاذ  البيت 
تشرين  من  الرابع  في  المجالي 
ثللانللي, اللللبلللازار الللخلليللري الللذي 
جامعة  وحضانة  روضللة  نظمته 

آل البيت
واشلللتلللملللل اللللملللعلللرض علللللى 
اليدوية  الصناعات  من  العديد 
واألزيللللللللللللاء واإلكلللللسلللللسلللللوارات 
والعطور  والللسللاعللات  والللهللدايللا 
والكتب والمطبوعات والمابس 

باإلضافة إلى فحص النظر. 
 وأكد الدكتور المجالي خال 
أهمية  على  بالمعرض  تجواله 

إقللامللة هلللذه الللمللعللارض وإشلللراك 
الللمللؤسللسللات الللوطللنلليللة واألهللللليللة 
بالجامعة  تقام  التي  بالمعارض 
لتعم الفائدة واطاع الطلبة على 

مختلف المنتجات الوطنية.
االفللتللتللاح عميد  وحللضللر حفل 

عبد  بللنللت  سلمى  األملليللرة  كلية 
الللللله للللللتللمللريللض رئلليللس مجلس 
روضة وحضانة جامعة آل البيت 
شعبان  علي  إنللصللاف  الللدكللتللورة 
أعللضللاء هيئة  مللن  وجللمللع غفير 

التدريس والطلبة
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م�ؤتمرات -ندوات - محا�ضرات

مية في الجامعة  وزارة التربية والتعليم تحتفل باليوم العالمي لمحو الأ

ملللنلللدوبلللا علللن وزيلللللر الللتللربلليللة 
طوقان  خللالللد  الللدكللتللور  والتعليم 
التربية  وزارة  علللام  أملليللن  رعلللى 
والتعليم للشؤون التعليمية والفنية 
الدكتور تيسير النعيمي في مدرج 
آل  جامعة  في  على  بن  الحسين 
العالمي  باليوم  االحتفال  البيت 
لمحو األمية الذي إقامته الوزارة 
في  اليونسكو  مكتب  مع  بالتعاون 
الجامعة  رئلليللس  بللحللضللور  عللمللان 
الللدكللتللور عللبللد الللسللام الللعللبللادي 
التربويين  المسؤولين  من  وعللدد 

وذلك في العاشر من أيلول.
كلمة  النعيمي   الدكتور  وألقى 
نحتفل  فيها  قللال  االحللتللفللال  فللي 
باليوم  العالم  باقي دول  اليوم مع 
الللعللالللمللي لللمللحللو األمللليلللة اللللذي 
يصادف الثامن من أيلول بعد أن 
احتفلنا به في عام 2003 بإقليم 
الوسط في عمان وفي عام 2004 
بللإقللللليللم الللشللمللال فللي اربللللد وفللي 
في  الللجللنللوب  بإقليم   2005 عللام 
عللام 2006 في مركز  وفللي  معان 
المعظمة  الله  العبد  رانيا  الملكة 
فلللي علللملللان وسلليللكللون احللتللفللالللنللا 
فللي الللعللام اللللقلللادم علللللى مستوى 

المملكة  ومللديللريللات  محافظات 
العمل  بخطة  عما  الله  شللاء  إن 
بمناسبة  الللللوزارة  وضعتها  الللتللي 
عقد األمم المتحدة لمحو األمية 
)2003- 2012( والتي تهدف إلى 
خفض نسبة األمية في األردن من 
)0و1%(  إلى )5و0%( سنويا لتصل 
عام  بحلول  اقللل  أو   )%0.5( إلللى 
2015 والقضاء عليها عام 2020 

كحد أقصى بإذن الله تعالى.
وبلليللن األملليللن الللعللام  أن عدد 
األمية  ومحو  الكبار  تعليم  مراكز 
في نهاية الفصل الدراسي 2006-
2007 بلغ )410( مراكز منها )34( 
مركزا للذكور معظمها في مديرية 
التعليم والثقافة العسكرية و)376( 
مركزا لإلناث التحق بهم )5636( 
دارسا ودارسة منهم)827( دارسا 
أن  إلللى  مشيرا  دارسللة  و)4809( 
عدد المراكز شهد زيادة عن العام 
اللللدراسلللي الللسللابللق بلللواقلللع)133( 
مللركللزا ويللعللود ذللللك إللللى صللدور 
اإلرادة الملكية السامية في نهاية 
جديد  بنظام  بالعمل   2005 عللام 
لمراكز تعليم الكبار ومحو األمية 
هللدفلله الللرئلليللسللي رفلللع مللكللافللآت 

العاملين بالمراكز.
وألقت مديرة مكتب اليونسكو 
فللي عللمللان الللدكللتللورة أنللجللم حق 
فيها  بينت  االحللتللفللال  فللي  كلمة 
األمية  لمحو  العالمي  اللليللوم  أن 
يللركللز اللليللوم تللركلليللزا خللاصللا على 
العاقة الحاسمة بين محو األمية 

والصحة.
لللواء قصبة  تربية  وقللال مدير 
األمية  أن  المثاني  احمد  المفرق 
للللم تللعللد أمللليلللة اللللحلللرف بلللل هي 
بلغة  التخاطب  وأمية  الفكر  أمية 
الللعللصللر كللاسللتللخللدام الللحللاسللوب 
ووسائل االتصال الحديثة المرئية 
أن  والمقروءة مؤكدا  والمسموعة 
بمدى  يقاس  األمم  تقدم  مستوى 
األملليللة فيها. تللراجللع  او   انللعللدام 
وأضاف المثاني أن معدالت محو 
األملليللة فللي األردن تللتللراجللع أمللام 
والتعليم  التربية  وزارة  سياسات 
التي تطبقها والمتمثلة في سياسة 
الللتللعللللليللم اإلللللزاملللي الللمللتللاح لكل 
تجمع في البادية والريف وإنشاء 
تعليم  ومراكز  الحديثة  المدارس 
الكبار إضافة إلى سعيها لارتقاء 

بالنظام التربوي وتحديثه. 
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م�ؤتمرات -ندوات - محا�ضرات

ردني معالي الدكتور العبادي يحا�سر في  نمائي الأ بدعوة من المركز الإ

هلية  حول ر�سالة عمان ردنية وجامعة اليرموك وجامعة الزرقاء الأ الجامعة الأ

بلللدعلللوة ملللن الللمللركللز اإلنللمللائللي 
األردنللللللي وضلللملللن بللرنللامللج تللطللويللر 
الجامعات  فللي  الشبابية  الللقلليللادات 
االردنللليلللة,  ألللقللى رئلليللس جامعة آل 
عبد  الدكتور  األستاذ  معالي  البيت 
كل  العبادي محاضرات في  السام 
مللن الللجللامللعللة األردنللليلللة واللليللرمللوك 
والللللزرقللللاء األهللللليللة حللللول "دراسللللة 

مضامين رسالة عمان .
وقلللللال اللللدكلللتلللور عللبللد الللسللام 
األردنللليلللة  الللمللملللللكللة  إن  اللللعلللبلللادي 
على  يحرص  نهجا  تبنت  الهاشمية 
المشرقة  الحقيقية  الللصللورة  إبللراز 
ورد  عليه   التجني  ووقللف  لإلسام 
المسؤولية  بحكم   عنه  الهجمات 
التي  الموروثة  والتاريخية  الروحية 
بشرعية  الهاشمية  قيادتنا  تحملها 
موصولة بالمصطفى صلى الله عليه 

وسلم صاحب الرسالة.
قدمت  عللمللان  رسللالللة  أن  مبيناً 
أفكارا ورؤى ومبادئ ومعلومات تمثل 
هللادف  متميز  لفكر  واسللعللة  قللاعللدة 
لفهم اإلسام حق الفهم, قادر على 
رد الشبهات والمطاعن التي يحاول 
إثارتها  الدين  لهذا  المعادين  بعض 
الحقيقية  اإلسلللام  صلللورة  لتشويه 
واالعللتللدال  الوسطية  على  القائمة 

والللتللسللامللح, وإبللللراز دور الللحللضللارة 
اإلسامية في المجتمعات اإلنسانية 
وتطورها, فكان صدور هذه الرسالة 
مللن صاحب  خلليللرة عظيمة  مللبللادرة 
الله  عبد  الملك  الهاشمية  الجالة 

الثاني المعظم.
واسللتللعللرض الللدكللتللور الللعللبللادي 
مللحللاور ومللوضللوعللات رسللالللة عمان 
مامح  بينت  الللرسللالللة  أن  موضحا 
أساسية وصفات عامة لإلسام في 
اإلنساني حيث  المجتمع  مع  تعامله 
بينت مقاصد الشريعة في المجتمع 
اإلنللسللانللي بللقللصللد بلليللان األهللللداف 
في  لتحقيقها  اإلسللام  يسعى  التي 
أساسها  والتي  اإلنساني  المجتمع 
تللحللقلليللق خلليللر اإلنلللسلللان وسللعللادتلله 
ومللصللالللحلله فلللي اللللدنللليلللا واآلخلللللرة 
وبلليللنللت وسللطلليللة اإلسللللام حلليللث أن 
طبيعة اإلسام قائمة على االعتدال 
والتطرف  الغلو  عن  بعيدا  والتوازن 
من  والتفلت  واالنللحللال  ناحية  مللن 
نللاحلليللة أخلللرى وأوضللحللت الللرسللالللة 
المعاصرة  اإلسللاملليللة  الشخصية 
عللنللاصللرهللا وسلللبلللل بللنللائللهللا بللهللدف  
تللحللديللد ملللاملللح هللللذه الللشللخللصلليللة 
على  إيللجللادهللا  على  العمل  وكيفية 
أساس من نظرة تربوية شاملة, كما 

أوضحت العاقات الدولية واحترام 
العهود والمواثيق في اإلسام بهدف 
اإلسام  يريدها  التي  الصورة  رسم 
أن  يجب  وكيف  اإلنساني  للمجتمع 
وعاقاته  فيه  المسلمين  دور  يكون 
غيرهم  مع  المسلمين  ومعاملة  معه 
نظرا  والتطبيق  المبادئ  حيث  من 
التي  المميزة  الطريقة  بيان  ألهمية 
غير  مع  العاقة  اإلسللام  بها  يبني 
السام  من  أسللاس  على  المسلمين 
والعدالة والرحمة والتسامح, وبينت 
الرسالة حقوق اإلنسان في اإلسام 
نظرا ألهمية بيان الموقف اإلسامي 
مللن حللقللوق اإلنللسللان وإبلللراز السبق 
والتميز الذي قدمه اإلسام في هذا 
المجال للتأكيد على ضرورة االلتزام 
بهذا الخصوص  قللرره اإلسللام  بما 

في العالم اإلسامي المعاصر.
وركز الدكتور العبادي على ضرورة 
إيجاد إعام إسامي معاصر يوضح 
صورة اإلسام السمحة, وعلى أهمية 
قادر  بتوعية جيل  األمللة  علماء  دور 
خطاب  ضمن  الللرسللالللة  حمل  على 
إسلللاملللي مللعللاصللر وعلللللى مللواجللهللة 
تحديات العصر بأسلوب مبني على 
الحوار وتقبل الرأي اآلخر, متمسك 

بالثوابت واألصالة.
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شلهوب  سامي  الدكتور  أكللد 
رئيس قسم العلوم األساسية في 
معهد التراث  العلمي العربي في 
جامعة حلب بأن هناك أكثر من 
الفلك  500 مخطوطة عن علم 
الللعللربللي واإلسللامللي مللن أصل 
مبعثرة  مللخللطللوطللة  مللايلليللن   6
فلللي مللكللتللبللات الللعللالللم تللحللتللوي 
وغنية  خصبة  مللعلللللومللات  علللللى 
المخطوطات  هللذه  تللزال  وال   ,
تبحث  ولللم  تللدرس  لللم  مكدسة 

حتى اآلن .
وأضللللاف د . شلللللهللوب خللال 
مللحللاضللرة ألللقللاهللا فللي الللحللادي 
بعنوان  ثللانللي  تشرين  مللن  عشر 
الفلك  علللللم  علللللمللاء  إنلللجلللازات   «
العرب ودورهم في أوروبا« والتي 
حضرها رئيس جامعة آل البيت 
مللعللالللي األسلللتلللاذ الللدكللتللور عبد 
السام العبادي والمهندس خليل 
قللنللصللل األملليللن الللعللام لللاتللحللاد 
العربي لعلوم الفضاء والفلك أن 
إنجازات العلماء العرب تلخصت 

في تحويل علم الفلك من الحيز 
الللنللظللري إللللى مللجللال الللتللجللارب 
الللعلللللملليللة والللمللشللاهللدة والللرصللد 
الفلكي وتمييزهم بين علم الفلك 
التنجيم  أو  النجوم  وعلم احكام  
واكتشافهم كروية األرض وحركتها 
حول الشمس قبل كوبرنيكوس . 
وكذلك تمركز العلماء العرب في 
مجمعات علمية  لمؤسسات مثل 
بيت الحكمة ببغداد ودار الحكمة 
المنتشرة  والللمللراصللد  بالقاهرة 
في كل البقاع التي تواجدوا فيها 
حلليللث رصلللدو مللواقللع كللثلليللرة من 

النجوم .
وأكد المحاضر بأن علم الفلك 
 . اوروبلللا  إلللى  انتقل  قللد  العربي 
للمياد  العاشر  القرن  من  بدءا 
إللللى أوائلللل  ودام أخلللذه وتللمللثللللله 
بأن  مبينا  عشر  السادس  القرن 
الفكليين العرب قد اشتهروا في 
أوروبا من خال ترجمة أعمالهم 
الخوارزمي  ومنهم  الاتينية  إلى 
وغيرهم  البتاني   , الغرغاني   ,

ونشرت لهم فهارس منهم فهرس 
النجوم األول ألولغ بك .

وأكلللد الللدكللتللور عللبللد الللسللام 
اللللعلللبلللادي رئلليللس الللجللامللعللة في 
على  المحاضرة  أثللنللاء  مداخلة 
اهلللتلللملللام الللللحللللضللللارة الللعللربلليللة 
الذي  العلم  هللذا  في  اإلسامية 
أمللام  الللكللون  هللذا  حقائق  يرسم 
الللدارس وآفللاق المعرفة التي ال 
مشيرا  الللكللون  هلللذا  فللي  تنتهي 
القرآن  في  الكريمة  اآليللات  إلى 
الللكللريللم الللتللي حللفللزت الللعلللللمللاء 
لإلهتمام  ودفللعللتللهللم  المسلمين 
أن  على  يؤكد  وهللذا  العلم  بهذا 
الللمللسلللللملليللن واللللعلللرب ملللن غير 
فاعلين  مللشللاركلليللن  الللمللسلللللملليللن 
ومساهمين حقيقيين في ازدهار 
المعاصرة  اإلنسانية  الحضارة 
ويللللرد علللللى اللللذيلللن يللتللهللمللون أن 
على  تقوم  اإلسامية  الحضارة 
الللعللنللف واإلرهلللللللاب مللشلليللرا أن 
إنجاز  بصدد  البيت  آل  جامعة 
اإلسامية  الللحللضللارات  مللعللرض 
على  فعلياً  دللليللًا  للعالم  لتقدم 
في  اإلسللاملليللة  الللحللضللارة  دور 
ازدهللللللار اللللحلللضلللارة اإلنللسللانلليللة 
المعاصرة وفي نهاية المحاضرة 
التي أدارها الدكتور حنا صابات 
عللملليللد مللعللهللد الللفلللللك والللفللضللاء 
عمداء  وحضرها  الجامعة  فللي 
اللللكللللللليلللات واألسلللللاتلللللذة وطلللللبللة 
بين  موسع  نقاش  دار  الجامعة 

المحاضر والحضور .

محا�سر من جامعة حلب
يحا�سر حول انجازات علماء علم الفلك العرب ودورهم في اأوروبا

م�ؤتمرات -ندوات - محا�ضرات

بدعوة من معهد علوم الفلك والف�ساء بالجامعة
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مندوباً عن رئيس جامعة آل البيت  
افتتح  الدكتور جهاد المجالي نائب 
رئلليللس الللجللامللعللة للللللشللؤون االداريللللة 
تشرين  مللن  الثاثين  فللي  والمالية 
»الواقع  عمل  ورشللة  فعاليات  األول 
واالستراتيجيات  األردن  في  المائي 
معهد  نظمها  والللتللي  المستقبلية« 

علوم األرض والبيئة في الجامعة. 
وفلللللي بللللدايللللة الللللورشللللة اسللتللهللل 
اللللدكلللتلللور الللمللجللالللي كلللللمللتلله بللاآليللة 
الكريمة  »وجعلنا من الماء كل شئ 
بأن هذه اآلية الكريمة  حي«, مبيناً 
يقال في  أن  يمكن  ما  أبللرز  تلخص 
مبينا  الورشة,  هذه  فعاليات  سياق 
بللللان  األمللللل مللعللقللود علللللى الللعلللللمللاء 
فللي اللللوصلللول إللللى مللا تللهللدف إليه 
هللللذه الللللورشللللة ملللن خللللال تللحللدي 
وتحقيق  األردن,  فللي  الللملليللاه  شللح 
االستدامة والنجاح في مجال إدارة 
وتحسين  وحمايتها,  المياه,  مصادر 
الصحة  حماية  وبالتالي  نوعيتها, 
الللعللامللة للللللمللواطللن. الفللتللا إلللللى أن 
الفرعية  المائية  األحللللواض  صللون 
وتقنين  وضللبللط  االسلللتلللنلللزاف  ملللن 
استخراجها. يساهم في هذا اإلنجاز 
نحو  التزاماتنا  يلبي  الذي  المنشود 

األجيال القادمة 
منذ  أولللت  الجامعة  أن  وأوضللح 
الحيوي  الللمللوضللوع  هللذا  تأسيسها 
وحدة  تأسيس  فكان  االهتمام,  كل 
الللبللحللوث اإلسللتللراتلليللجلليللة للللملللوارد 
المياه والبيئة, حيث وجهت أبحاثها 
للللاهلللتلللملللام بلللاللللملللصلللادر الللمللائلليللة 
الللمللخللتلللللفللة فلللي الللبللاديللة األردنللليلللة, 
وزودت الجامعة الوحدة ومن بعدها 

ما  بكل  والبيئة  األرض  علوم  معهد 
يلزم من األجهزة والمعدات البحثية, 
الباحثين  وتللسللاعللد  سللاعللدت  الللتللي 
فلللي مللجللال الللملليللاه واالسللتللكللشللاف 
الجوفية  الخزانات  المائي, وحماية 
الللدراسللات  إنللجللاز  التلوث على  مللن 

المتنوعة في هذا الموضوع.
األرض  علوم  معهد  عميد  وقللال 
حراحشة:  عدنان  الدكتور  والبيئة 
على  المتميز  الجامعة  لموقع  نظرا 
تخوم الصحراء األردنية,  فقد وجهت 
للبيئة  اإلستراتيجية  البحوث  وحدة 
الجامعة معظم  المياه  في  ومللوارد 
الدراسات والبحوث إلى استكشاف 
منطقة  في  الجوفية  المياه  مصادر 
عليها  والمحافظة  األردنية  البادية 
ومن  الوحدة  واهتمت  تلوثها.  ومنع 
والبيئة  األرض  علوم  معهد  بعدها 
كمصدر  المائي  الحصاد  بمواضيع 
الشحن  وإلعلللادة  السطحية  للمياه 

الجوفي في المنطقة.
في  تبخل  لم  الجامعة  أن  وبين 
توفير ما يلزم من األجهزة والمعدات 

اللللخلللاصلللة بللمللثللل هلللللذه األبلللحلللاث 
علوم  ومعهد  البحوث  وحللدة  فغدت 
األرض والبيئة بما يتوفر فيهما من 
علمياً  مللركللزا  وكللفللاءات  مختبرات 
والبيئة  الللملليللاه  مللجللال  فللي  متقدما 

والموارد الطبيعية.
وفللللللي اللللجلللللللسلللة األولللللللللى قلللدم 
تللول من  الللدكللتللور ماتياس  األسللتللاذ 
ورقة  ألمانيا  في  جوتنجن   جامعة 
المستقبلية  بعنوان »االستراتيجيات 
للمياه في المنطقة«. وقدم األستاذ 
الياس سامة من الجامعة  الدكتور 
األردنللليلللة  ورقللللة بللعللنللوان »مللصللادر 
المياه في المملكة واالستراتيجيات 

المستقبلية«. 
وفي الجلسة الثانية قدم األستاذ 
من  خليفات  الللعللزيللز  عبد  الللدكللتللور 
جامعة مؤتة  ورقة بعنوان »مشروع 
استراتيجي  كخيار  البحرين  قللنللاة 
مللسللتللقللبلللللي لللمللشللكلللللة اللللمللليلللاه فللي 
أحمد  المهندس   وقلللدم  المملكة« 
الللملليللاه  ورقللة  عللللليللمللات مللن وزارة 
المملكة  في  المياه  »نوعية  بعنوان 
للمحافظة  الللملليللاه  وزارة  وتللدابلليللر 

عليها ضمن المعايير«. 

ور�شة عمل »الواقع المائي 

ردن واال�شتراتيجيات الم�شتقبلية« في االأ
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»تقييم الطلبة لفاعلية التدري�س في الجامعة:  ما له وما علي��ه«
عبد  الدكتور  �ستاذ  الأ معالي  برعاية 

اآل  جامعة  رئي�س  ال��ع��ب��ادي  ال�����س��الم 

هيئة  اأداء  تطوير  مركز  نظم  البيت 

ن��دوة بعن��وان«  التدري�س في الجامعة 

في  التدري�س  لفاعلية  الطلبة  تقييم 

�سارك  علي��ه«  وم��ا  ل��ه  م��ا  الجامعة: 

ال��دك��ت��ور احمد  ���س��ت��اذ  الأ م��ن  ك��ل  بها 

في  والتقويم  القيا�س  اأ���س��ت��اذ  ع���وده 

الدكتور  �ستاذ  والأ اليرموك  جامعة 

العلوم  كلية  عميد  �سديفات  يحيي 

وذلك  البيت  اآل  جامعة  في  التربوية 

ف��ي ال�����س��اد���س م��ن ت�����س��ري��ن ال��ث��ان��ي. 

تقييم  أهمية  عن  اليرموك  بجامعة 
فللاعللللليللة اللللتلللدريلللس الللجللامللعللي من 
هيئة  ألداء  الللطلللللبللة  تللقللديللر  خلللال 
الللتللدريللس, والللعللوامللل الللمللؤثللرة في 
ذللللك, كما عللرض علللدداً مللن  نتائج 
الدراسات المحلية والعربية والدولية 
الللتللي أجلللريلللت فلللي هلللذا الللمللجللال .

وقللللد أشلللللار اللللدكلللتلللور سللللليللمللان 
القادري مدير مركز تطوير أداء هيئة 
التدريس في الجامعة إلى أن عملية 
تطوير  إلللى  أسللاسللاً  تللهللدف  التقييم 
إلى  ال  الجامعي  والتدريس  وتجويد 
وحسب. الللحللال  واقللع  كشف  مجرد 

كللمللا تللحللدث األسلللتلللاذ الللدكللتللور 

يللحلليللي شللديللفللات عللملليللد كللللليللة الللعلللللوم 
الللجللامللعللة علللن تقييم  فلللي  الللتللربللويللة 
الللتللدريللس  هيئة  عللضللو  ألداء  الللطلللللبللة 
فلللللي ضللللللوء اللللللملللللؤشلللللرات اللللنلللوعللليلللة 
الفّعال. الجامعي  التعليمي  للموقف 

فلليللمللا تلللحلللدث األسللللتللللاذ الللدكللتللور 
والتقويم  القياس  أستاذ  عللوده  أحمد 

محا�سرة حول النتخابات النيابية بعنوان »ما هي موا�سفات النائب الذي نريد«

بدعوة من دائرة الن�ساط الثقافي في عمادة �سوؤون الطلبة بجامعة اآل البيت 

األقى عميد معهد بيت الحكمة في الجامعة الدكتور علي ال�سرعة  في الحادي 

من ت�سرين الثاني محا�سرة بعنوان »ما هي موا�سفات النائب الذي نريد« قال 

فيها: النائب الذي نريد هو نائب يحمل هموم الوطن والمواطن ول ي�سعى 

لم�سالحة ال�سيقة والخا�سة فالنيابة تكليف وخدمة للوطن ولي�س ت�سريفًا 

الوطنية  بالوحدة  اإيمانه  من  ينطلق  تنموي  دور  له  فالنائب   وم�سيخة، 

واأمته. وطنه  بق�سايا  وعيه  ومن  الديمقراطية  وبالم�سيرة  وتر�سيخها 

وأكلللللد اللللدكلللتلللور الللشللرعللة على 
للنائب  والثقافية  العلمية  الللكللفللاءة 
دائرته  باحتياجات  الجيدة  والخبرة 
االنللتللخللابلليللة ووطلللنللله كلللكلللل.  كللذلللك 
الشباب  دور  الشرعة  الدكتور  بين 
والذين  التغيير(  )فرسان  الجامعي 
المقترعين  عللدد  مللن   %51 يمثلون 
وهلللم الللنللخللبللة الللتللي يللجللب ان تكون 
فعالة كمحركين وناشطين ومبادرين 
يتمثل  والتثقيفي  التوعوي  فدورهم 
في ان يكونوا القدوة الحسنة لبقية 
الللنللائللب  النللتللخللاب  المجتمع  أفللللراد 

األكفأ.
وفلللي نللهللايللة الللمللحللاضللرة  الللتللي 
أدارها السيد محمد الحوامدة مدير 
واالجتماعي  الثقافي  النشاط  دائرة 
طلبة  بين  موسع  ونللقللاش  حللوار  دار 
حول  الحكمة  بيت  وعميد  الجامعة 
فللرسللان  ودور  االنللتللخللابلليللة  العملية 
التغيير في انتخابات النائب األكفأ.
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بدعوة من كلية الدراسات الفقهية 
ألقى  البيت  آل  جامعة  في  والقانونية 
الدكتور عامر الزمالي مستشار شؤون 
الدولية  اللجنة  في  اإلسامي  العالم 
بللعللنللوان  مللحللاضللرة  األحللمللر  للصليب 
»إشللكللاللليللة تللطللبلليللق الللقللانللون الللدولللي 
اإلنساني والتحديات التي تواجه العمل 

في  وذلك  اليوم«  العالم  في  اإلنساني 
السابع والعشرين من تشرين الثاني.

القانون  مضمون  عن  فيها  تحدث 
الدولي اإلنساني ونطاق تطبيقه حيث 
مبينا  الللحللرب,  حللالللة  فللي  يطبق  انللله 
الللدولللي  الللقللانللون  تطبيق  إشللكللاللليللات 
بالقانون  الدول  التزام  من حيث مدى 

الدولي اإلنساني والمعايير المزدوجة 
باإلضافة  الدول  قبل  من  تطبيقه  في 
إللللى صللعللوبللة الللعللمللل اإلنللسللانللي أثللنللاء 
صعوبة  على  ينعكس  وهللذا  النزاعات 

تطبيق القانون الدولي اإلنساني.
وأشللللللار اللللدكلللتلللور اللللزملللاللللي إلللى 
ظاهرة الحرب على اإلرهاب والقانون 
لجنة  دور  موضحا  اإلنساني  الدولي 
تطبيق  ضللمللان  فللي  األحللمللر  الصليب 
الللقللانللون الللدولللي اإلنللسللانللي مللن حيث 
وتدريس  نشر  بضمان  الوقائي  الللدور 
كافة  على  اإلنساني  الللدولللي  القانون 

المستويات.
وفلللللي نلللهلللايلللة اللللملللحلللاضلللرة الللتللي 
حلللضلللرهلللا عللملليللد كللللليللة الللللدراسللللات 
الهيئة  وأعللضللاء  والقانونية  الفقهية 
التدريسية في الكلية وجمع غفير من 
أسئلة  على  المحاضر  أجللاب  الطلبة 

واستفسارات الحضور.

وتحدث الدكتور إبراهيم اربيحات 
فلللي وزارة  اللللعلللام  األمللليلللن  مللسللاعللد 
االنتماء  مفهوم  حول  العالي  التعليم 
والوالء حيث بين أن االنتماء والوالء 
ليست شعارات ترفع بل هي إحساس 
بالعمل  األردنللي  الشاب  يلزم  داخلي 
والتزامه  دراسته  واإلبداع في مجال 

في الواجبات الملقاة على عاتقه . 
وقال الدكتور عدنان أبو الهيجاء 
واألعللمللال  الللمللال  إدارة  كلية  عميد 
الللمللشللروعللات  نللجللاح  بللالللجللامللعللة إن 
الصغيرة اليوم وفي المستقبل يتوقف 

في  البيت  آل  جامعة  فللي  أقيمت 
اللللسلللادس ملللن تللشللريللن ثلللانلللي  ورشلللة 
المشاريع  على  التدريب  بعنوان  عمل 
الصغيرة التي نظمها المجلس األعلى 
التعليم  وزارة  مللع  بللالللتللعللاون  للشباب 

العالي.
تلللحلللدث فلليللهللا اللللدكلللتلللور مللحللمللد 
جرادات في المجلس األعلى للشباب 
حيث قدم تعريفاً عن المجلس األعلى 
جالة  توجيهات  إلى  مشيراً  للشباب 
الحسين  ابللن  الثاني  الله  عبد  الملك 
ووضعه على سلم  بالشباب  باالهتمام 
التي  األهداف  على  معرجا  األولويات 
طبيعة  هي  ومللا  تحقيقها  إلللى  يسعى 
اللللبلللراملللج واألنلللشلللطلللة اللللتلللي تللنللفللذهللا 
مع  بالتعاون  الوطني  التوجيه  مديرية 

الجامعات األردنية.
إلى  جلللرادات  الدكتور  تطرق  كما 
محاور اإلستراتيجية الوطنية للشباب 
مشيراً إلى الدور الملقى على الشركاء 

الحقيقيين للمجلس األعلى.

في  المتخذة  اللللقلللرارات  نوعية  على 
بداية تكوين وإنشاء هذه المشروعات 
تلللللك اللللقلللرارات الللتللي تللكللون خاصة 
اللللللدراسلللللات الللفللنلليللة واالقلللتلللصلللاديلللة 
للمشروعات واهم هذه القرارات هي 
قرار إدارة المشروع واختيار األسلوب 

المناسب. التكنولوجي 
الللتللي أدارهلللا  الللورشللة  وفللي نهاية 
حللجللاج عميد شللؤون  الللدكللتللور  خليل 
الللطلللللبللة وحللضللرهللا جللمللع غللفلليللر من 
الطلبة أجاب المحاضرون على أسئلة 

الطلبة. واستفسارات 

على لل�سباب في جامعة اآل البيت نظمها المجل�س الأ

ور�سة عمل التدريب على الم�ساريع ال�سغيرة

ن�ساني اإ�سكالية تطبيق القانون الدولي الإ
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بلللدعلللوة ملللن ملللديلللريلللة الللتللربلليللة 
والتعليم في محافظة البلقاء , ألقى 
رئيس جامعة آل البيت معالي الدكتور 
عبد السام العبادي محاضرة حول 
وذلك  الشريفين,  والمعراج  اإلسراء 

في العشرين من آب.
وقلللال  الللدكللتللور الللعللبللادي بأننا 
قلوبنا  على  عزيزة  بمناسبة  نحتفل 
قبلة  القبلتين  بين  ربللطللت  جميعا 
الللمللسلللللملليللن األولللللى والللثللانلليللة قللال 
بعبده  أسرى  الذي  »سبحان  تعالى 
للليللا ملللن الللمللسللجللد اللللحلللرام إلللى 
الللمللسللجللد األقلللصلللى الللللذي بللاركللنللا 
جاء  الربط  هللذا  بللان  مبينا  حوله« 
ملللن الللللله تللعللالللى تللجللسلليللدا لللوحللدة 
الللتللي تسعى  الللديللانللات الللسللمللاويللة 
الخير  وتحقيق  البشرية  خير  إلللى 
فللجللاءت  جميعا  للللللنللاس  والللسللعللادة 
في  الكريم  للرسول  المعجزة  هذه 

رئي�س جامعة 

اآل البيت 

يحا�سر في 

مديرية 

التربية 

والتعليم في 

محافظة 

البلقاء 

 

وقللللت ملللن أصلللعلللب األوقللللللات على 
الللللرسللللول اللللكلللريلللم فللللللاالذي اللللذي 
ووفللاة  الطائف  أهللل  من  له  تعرض 
يلجأ  فللكللان  خديجة  وزوجللتلله  عمه 
إللللى الللللله الللعلللللي الللقللديللر فللي هللذه 
تعالى  الله  استجابة  وكانت  المحن 
الرسول  أمللام  السماء  أبللواب  بفتح 
نللاصللر رسللوللله  الللللله  الللكللريللم وان 
فكان الحدث بمثابة رعاية من الله 
لألنبياء  وإمامتة  الكريم  للرسول 
فللللي اللللملللسلللجلللد األقللللصللللى لللتللؤكللد 
خاتم  الرسول  وان  الديانات  وحدة 
األنبياء , وهنا تبرز معاني اإلعجاز 
وان  الكريم  بللالللرسللول  الللللله  بعناية 
الله  أن  على  دليل  فيه  الكون  هللذا 
يدفعنا  وهلللذا  مللبللدع  عظيم  خللالللق 
إلى العبادة واإلخاص وان الصاة 
العروج  إلللى  مثمرة  ودعللوة  خللاص 
إلى الملكوت األعظم ولتؤكد مكانة 

المسجد األقصى وألهميته ومباركة 
والمناطق  له  وتعالى  سبحانه  الله 

المحيطة به.
واسللتللعللرض الللدكللتللور الللعللبللادي 
دور الهاشميين في المحافظة على 
المسجد األقصى والعناية به والقيام 
بأعماره وتقديم ما يلزم للمحافظة 
عللللليلله  وصلللد كللل ملللحلللاوالت النيل 
والمناطق  األقللصللى  المسجد  مللن 

المقدسة في فلسطين.
وفلللي نللهللايللة الللمللحللاضللرة الللتللي 
حللضللرهللا مللديللر تللربلليللة مللحللافللظللة 
الللبلللللقللاء الللدكللتللور مللحللمللد الللراشللد 
وأدارتلللهلللا الللسلليللدة رويللللدة ريلللاالت 
األسللرة  مللن  غفير  جمع  وحضرها 
التربوية في محافظة البلقاء  أجاب 
الدكتور العبادي عن أسئلة الحضور 
المناسبة  هلللذه  عللظللم  بلليللنللت  الللتللي 

وأهميتها لدى المسلمين.
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الثاني  فللي  البيت  آل  جامعة  فللي  تللم 
الجامعة  رئلليللس  بللحللضللور  آب  مللن  عللشللر 
العبادي  الللسللام  عبد  الللدكللتللور  األسللتللاذ 
توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وجمعية 

البيئة األردنية فرع المفرق.
ووقللللع الللمللذكللرة عللملليللد مللعللهللد علللللوم 
األرض والبيئة الدكتور عدنان الحراحشة, 
ورئيس جمعية البيئة األردنية فرع المفرق 

المهندس هايل العموش.
وتهدف المذكرة إلى إقامة النشاطات 
والدراسات البيئية والتي تخدم المصلحة 
وإقامة  المفرق  ومحافظة  لمدينة  العامة 
النشاطات البيئية المختلفة من ورش عمل 
المجاالت  كافة  ونللدوات في  ومحاضرات 
نشاطات  وإقللامللة  البيئة  بللأمللور  المتعلقة 
النفايات  مشتركة في مجال إعادة تدوير 
الصلبة في جامعة آل البيت لمواد الورق 
والكرتون وغيرها بما يحقق الهدف البيئي 
لدى  التوعية  ونشر  تدوير  إعللادة  لعملية 

فئات الطاب.
كللمللا تلللهلللدف االتللفللاقلليللة إلللللى إقللامللة 
الدراسات البيئية المشتركة لكل ما هو في 
خدمة المصلحة العامة لمدينة ومحافظة 

التشبيك  أهللملليللة  يللعللكللس  وبللمللا  الللمللفللرق 
والتعاون المشترك ما بين الجامعة وهيئات 
البيئة  المتمثلة بجمعية  المحلي  المجتمع 
الدراسات  وعمل  المفرق.  فللرع  األردنلليللة 
الازمة لمشاريع مقترحة والحصول على 
عليها  يللوافللق  جهات  مللن  اللللازم  التمويل 
المصلحة  خللدمللة  إلللى  تللهللدف  الفريقين 
المشتركة.  البيئية  واألهلللللداف  الللعللامللة 
والتعاون في مجال عقد الدورات التدريبية 
والورشات والمؤتمرات في كافة النواحي 

التي تتعلق بمجاالت البيئة المختلفة. 
الجامعة  حرص  العبادي  الدكتور  وبين 
على التواصل مع كافة المؤسسات وتقديم 
تعتبر  التي  ومختبراتها  ومرافقها  خبراتها 
العلمية  رائدة في مجال إجراء االختبارات 
واهمية  االستشارات  تقديم  إلي  باإلضافة 
وعمل  بالبيئة  المتعلقة  الللدراسللات  اعللداد 
مسح شامل لمنطقة المفرق والبادية وتقديم 
مجال  فللي  الللازمللة  والمقترحات  الللحلللللول 

المياه والبيئة وخدمة المجتمع المحيط .

ردنية فرع المفرق توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وجمعية البيئة الأ

وقع رئيس جامعة آل البيت األستاذ 
الللدكللتللور عللبللد الللسللام الللعللبللادي  في 
اتفاقية  أول  كانون  من  عشر  الحادي 
تنفيذ وتصميم مدرج ملعب كرة القدم 
في الجامعة  بكلفة تصل إلى 645000 
دينار  ألللف  وأربللعللون  وخللمللس  ستمائة 
وذلللللك مللع شللركللة مللجللمللوعللة الخمس 

للهندسة واإلنشاء
وبلليللن الللدكللتللور الللعللبللادي بلللان هللذا 
المشروع مقدمة للعديد من المشاريع 
الجامعة لخدمة  تنفذها  التي  الحيوية 
طلبة  وخللدمللة  التعليمية  الللمللؤسللسللة 
الللجللامللعللة حلليللث يللتللسللع هلللذا الللمللدرج 
لحوالي 11 ألف متفرج يتكون المدرج 

ملللن االسلللتلللراحلللات واللللغلللرف وغلليللرهللا 
وستكون مدة التنفيذ 180 يوما

وقال الدكتور العبادي بان الجامعة 
الكبرى  المشروعات  بتنفيذ  بللاشللرت 
للنشاطات  الشامل  المبنى  كمشروع 
الهاشمية  المكتبة  ومبنى  الطابية 
وملللبلللنلللى ملللكلللتلللب االرتلللللبلللللاط وملللركلللز 
االسلللتلللشلللارات فلللي علللملللان الللعللاصللمللة 
المظللة  الطرق  إلى مشروع  باإلضافة 
الواسع  الجامعي  الحرم  مرافق  لربط 
مرافق  لتسحين  شاملة  خطة  ووضللع 
وسلللاحلللات اللللحلللرم الللجللامللعللي وكللذلللك 
تفعيل صندوق االستثمار في الجامعة 
ليقيم مشروعات سكنية ألعضاء هيئة 
منازل  وإقللامللة  والموظفين  الللتللدريللس 

داخلية للطلبة.
رئيس  نللواب  االتفاقية  توقيع  وحضر 
والصيانة   الهندسة  دائللرة  ومدير  الجامعة 

ومدير دائرة العطاءات بالجامعة.

توقيع تنفيذ وت�سميم مدرج ملعب كرة القدم في الجامعة 



27 ميالدية  2007 أول  ك��ان��ون  ه��ج��ري��ة،   1428 احل��ج��ة  ذو   -  52 ال��ع��دد   -  13 املجلد 

توقيع مذكرة 

ت����ف����اه����م 

بين  وتعاون 

ال��ج��ام��ع��ة

�سالم  وبيبلواإ

���س�����س��ة  ب��م��وؤ

اإ�سالم اأون لين

تللم فللي جللامللعللة آل الللبلليللت  فللي الللتللاسللع 
والعشرين من تشرين أول توقيع مذكرة تفاهم 
بمؤسسة  وبيبلوإسام  الجامعة  بين  وتعاون 

إسام أون الين .
الللمللذكللرة رئلليللس الجامعة األسللتللاذ  ووقلللع 
الدكتور عبد السام العبادي ومدير التحرير 
بيبلوإسام  بللمللوقللع  الللخللارجلليللة  والللعللاقللات 

الدكتور عماد حسين .
المشترك  التعاون  إلي  االتفاقية  وتهدف 
فللي مللجللال نللشللر اإلنلللتلللاج الللفللكللري ألعللضللاء 
والقيام  بالجامعة  والباحثين  التدريس  هيئة 
إلى بعض األعمال شريطة  الترجمة  بأعمال 
حفظ حقوق الملكية الفكرية في جميع مادته 
المتاحة على اإلنترنت, وإتاحة  المادة للجمهور 
ونشر مستخلصات األبحاث المقدمة, وتقدم 
للحصول  الممكنة  التسهيات  كافة  الجامعة 
على بيانات ومستخلصات الرسائل الجامعية 
في الكليات والمؤسسات البحثية التابعة لها, 
و  عنها,  الللصللادرة  العلمية  الللدوريللات  وكذلك 
بها,  العلمية  والللمللؤتللمللرات  الللنللدوات  أعللمللال 
على أن تقدم مؤسسة إسام أون الين  نفس 
بها  تقوم  التي  البحثية  للمشاريع  الخدمات 
جامعة آل البيت. واتفق الطرفان على تبادل 
الملفات البحثية, وذلك في مجاالت االهتمام 
المشترك, والعمل على مد جسور التعاون مع 
المراكز البحثية و الجامعات التي تتواصل مع 
الطرف اآلخللر في مجال اهتمام و عمل كل 

منها.
وأكد الدكتور العبادي سعي الجامعة إلى 
دعم البحث العلمي ونشر األبحاث لتكون في 

متناول الباحثين والدارسين .
وحضر توقيع مذكرة التفاهم نائب رئيس 

الجامعة الدكتور جهاد المجالي.

اتفاقيات
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برقيات �ضكر

ر�سالة �سكر من الفريق الركن عواد �سليم الم�ساعيد مدير عام الدفاع المدني

تلقى االستاذ الدكتور عبدالسام العبادي رئيس الجامعة رسالة شكر من عطوفة مدير عام الدفاع 
المدني هذا نصها:

أما وقد تشرفت باالطاع على الكتاب السنوي لجامعتكم الموقرة, فانه ليسعدني أن أتقدم من معاليكم 
بخالص الشكر والتقدير على الجهود الطيبة التي تبذلونها وإخوانكم في جامعة آل البيت لما فيه رفعة وطننا 
الغالي ومواكبة النهضة العلمية واألكاديمية مثمنين ومقدرين تواصلكم الدائم مع جهاز الدفاع المدني بما 
يحقق المصلحة الوطنية العليا تجسيداً لتوجيهات جالة قائدنا األعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين 

المعظم حفظه الله ورعاه.

 
تللسلللللمللت الللجللامللعللة 

مجموعة قيمة من الكتب المتنوعة القيمة والغنية بموضوعاتها 
هدية كريمة من صاحب السمو الملكي االمير الحسن بن طال المعظم حفظه 

الله ورعاه للمكتبة الهاشمية في جامعة آل البيت 
وامتنانه على هذه  العبادي عن شكره  السام  الدكتور عبد  االستاذ  معالي  الجامعة  رئيس  وأعرب 

الكتب القيمة برسالة بعث بها إلى صاحب السمو الملكي االمير الحسن قال فيها 
 فيشرفني سيدي صاحب السمو الملكي تسلم مجموعة من الكتب المتنوعة القيمة والغنية بموضوعاتها هدية 

كريمة من سموكم للمكتبة الهاشمية في جامعة آل البيت 
وإنني إذ أعرب لسموكم عن صادق الشكر وعميق التقدير على هذا اإلهداء القيم والذي جاء ليؤكد صدق 

اهتمام سموكم بجامعة آل البيت وطلبتها, وهذا ليس بغريب على األمير العالم المعلم, وإنني وأسرة الجامعة 
وطلبتها لندعو الله عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطاكم لخدمة وطننا الغالي وخدمة طلبة 

في ظل  الغالي  بلدنا  تعالى  الله  يحفظ  وأن  والمسلمين,  االسللام  وخدمة  والمعرفة  العلم 
حضرة صاحب الجالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم  حفظه 

اللّه ورعاه.

 

تلقى األستاذ الدكتور عبد السام العبادي رئيس 
الجامعة رسالة شكر من األستاذ محمد سلمان الخاقاني عن  وفد أساتذة 

الحوزة العلمية في النجف من جمهورية العراق هذا نصها:
السام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد,

لقد كان لزيارتنا واألخوة أعضاء وفد أساتذة الحوزة العلمية في النجف األشرف جامعة آل البيت العامرة األثر 
الطيب في نفوسنا وكان لموقف معاليكم النبيل رغم مشاغلكم في الترحيب والتكريم ما زاد في إعجابنا وتقديرنا واحترامنا 

فقد لمسنا في شخصكم الكريم خلقا عاليا وسعة في األفق  المعرفي وحرصا شديدا على نشر الوعي الثقافي والعلمي من 
خال اطاعنا على مجهودكم الكبير في تطوير المؤسسة العلمية التي ترعونها وشكر لجامعة آل البيت االلق المزدهر في 

دنيا المعرفة والعلم وشكرا لكل األساتذة والفضاء الذين التقيناهم وكان لهم دور التعريف بالجامعة.
وال يفوتنا أن نكرر شكرنا لكم ولهم مع تمنياتنا للجميع بموفور الصحة والسامة كما نتقدم للجميع بالتهاني 

القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك ونسأل الله أن يوفقنا للتواصل مع جامعتكم تواصا علميا وان تمتد 
جسور المعرفة بينها وبين مؤسسات النجف العلمية لتساهم في بناء ودعم صرح المعرفة 

والثقافة انه سميع مجيب والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

ر�سالة �سكر 

 من وفد اأ�ساتذة الحوزة العلمية في النجف من جمهورية العراق
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نيابة عن �ساحب الجاللة الها�سمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين المعظم حفظه اهلل ورعاه، 

�سالمية والدينية  �سارك  ال�ستاذ الدكتور عبد ال�سالم العبادي م�ست�سار الدولة لل�سوؤون الإ

رئي�س جامعة اآل البيت  بالموؤتمر العالمي حول الحوار بين الديان والح�سارات تحت

The Contribution of Religion and Culture to peace, Mutual Respect and  Cooperation عنوان 
  والذي عقد في جمهورية مقدونيا مدينة أورد خال الفترة من   26 - 27 / تشرين اول 2007 م  

وألقى معالي الدكتور العبادي كلمة 
فللي االفللتللتللاح  اللللذي شلللارك فيه اكثر 
من 1000 شخصية عالمية قال فيها:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ر�س خالق ال�سموات والأ

ال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد 

خير المر�سلين

�سيدي الرئي�س،

اأ�سحاب العطوفة والمعالي،

عزاء، اإخوتي الأ

اأيها الحفل الكريم،

وسعادتي  غبطتي  دواعللي  لمن  إنه 
الكريم  المؤتمر  هللذا  فللي  أشلللارك  أن 
نلليللابللة علللن صللاحللب الللجللالللة الللملللللك 
علللبلللدالللللللله اللللثلللانلللي ابللللللن الللحللسلليللن, 
ملللللك الللمللملللللكللة األردنللليلللة الللهللاشللملليللة.

أتقدم  أن  المناسبة  بهذه  ويسرني 
مقدونيا  جمهورية  رئيس  فخامة  من 
وحللكللومللتللهللا وشللعللبللهللا بللأسللمللى آيلللات 
هذا  الستضافتهم  والللعللرفللان  الشكر 
الموجهة  الكريمة  وللللللدعللوة  المؤتمر 
لتشريف  الهاشمية  الجالة  لصاحب 
لي  واسمحوا  بحضوره.  المؤتمر  هذا 
الملك  جالة  تحيات  إليكم  أنقل  أن 
عللبللد الللللله الللثللانللي  الللمللعللظللم لجميع 
ورسالته  المؤتمر  هذا  في  المشاركين 
ما  تنص على  التي  المؤتمر  هللذا  إلللى 
يلي: »السام عليكم, نحن نتطلع بأمل 
المؤتمر  هلللذا  يحقق  أن  فللي  وتللرّقللب 
المنشودة.« والمثمرة  العملية  النتائج 

إن الللعللالللم بللحللاجللة إللللى أفللكللاركللم 
المستمر  السام  لتحقيق  وتوصياتكم 
ومد جسور التعاون بين شعوب العالم 
وثقافاتها المختلفة بغية محاربة العنف 

والللمللسللاواة  والللعللدل  الللوحللدة  وتحقيق 
العالم  بين شعوب  المتبادل  واالحترام 
آمنة  مجتمعات  بناء  وبالتالي  بأسرها 
وقوية ومحاربة جميع أنواع االستعمار 
الللشللعللوب  الللحللريللة لجميع  يللكللفللل  بللمللا 
بللأمللان وسلللام فللي أوطللانللهللا. لتعيش 
القيادة  تحت  األردن,  فللي  ونللحللن 
الهاشمية,  الجالة  لصاحب  الحكيمة 
قللمللنللا بللصلليللاغللة »رسلللاللللة عللمللان« منذ 
كبيان مفّصل أصدره  العامين,  حوالي 
صاحب الجالة الملك عبدالله الثاني 
ابن الحسين, عشّية السابع والعشرين 
مللن رمللضللان الللمللبللارك عللام 1425هلللل/ 
)نوفمبر(  الثاني  تشرين  مللن  التاسع 
األردن.  علللّملللان,  فلللي  2004م,  عللللام 
مسلمين  المأل,  على  تعلن  أن  وغايتها 
وما  اإلسلللام  حقيقة  مسلمين,  وغير 
وتنقية ما علق  الحقيقي,  هو اإلسام 
باإلسام مما ليس فيه, واألعمال التي 
تمّثله وتلك التي ال تمّثله. كما أن هدف 
الحديث  للعالم  تللوضللح  أن  الللرسللالللة 
الللطللبلليللعللة الللحللقلليللقلليللة للللإلسلللام اللللذي 
والمحبة  الثقة  أواصللر  مد  إلى  يسعى 
واالحللللتللللرام الللمللتللبللادل بلليللن الللشللعللوب 
علللللى اخللتللاف مللذاهللبللهللا وعللقللائللدهللا.

ويللقللول الللللله فللي اللللقلللرآن الللكللريللم: 
للللا َخلللَللْقللنَللاُكللْم ِمللْن  لللاُس ِإنَّ » يَلللا أَيُّلللَهلللا اللللنَّ
َوَقَباِئَل  ُشُعوباً  َوَجَعلْنَاُكْم  َوأُنْللثَللى  َذَكللٍر 
أَتَْقاُكْم  اللَِّه  ِعنَْد  أَْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلتََعاَرُفوا 
»الحجرات:13«. َخِبيٌر  َعِليٌم  اللََّه  ِإنَّ 

أرجلللللللو االطللللللللاع علللللللى »رسللللالللللة 
عللمللان« ألنللنللي سللأقللوم بللتللوزيللع نّصها 
تشمل  متعددة  وبلغات  عليكم  بالكامل 
اإلنللجللللليللزيللة والللفللرنللسلليللة وغلليللرهللا من 
باإلضافة  اإلسللاملليللة  الشعوب  لللغللات 

منها  نسخاً  وستجدون  العربية.  إلللى 
علللللى الللطللاولللة عللنللد مللدخللل الللقللاعللة.

وأرجو أن أؤّكد بأن اإلسام يرفض 
كلللل أشلللكلللال الللعللنللف واللللتلللطلللّرف الللتللي 
يرتكبها باسمة أولئك الذين ال يفقهون 
مفصًا  شرحاً  وستجدون  الدين.  في 
لذلك في  »رسالة عمان« التي توضح 
الفرق  وتوضح  والعنف  التطرف  معنى 
بين العنف والجهاد ومقاومة االستعمار 
محاربة  الشعوب  حق  من  ألنه  الجائر 
االستعمار ألراضيها وبخاصة من قبل 
أناس ال يمّتون للدين بصلة ويقومون بهذا 
العمل بدافع الهيمنة والتسلّط ويلجأون 
إلى العنف لتحقيق مطامعهم ومآربهم 
الللشللخللصلليللة الللتللي تللرفللضللهللا األديللللان.

 وقبل أن أختم كلمتي هذه أرجو أن 
المؤتمر  هذا  عنوان  أجد  بأنني  أؤّكللد 
والمحاور الرئيسية التي سيتطرق إليها 
الصعب  لمن  أنه  إذ  األهمية  في غاية 
خلق الللسللام مللا بين الللشللعللوب مللا لم 
الديانات  بين  السام  خلق  من  نتمّكن 
المختلفة. ولذلك فإنه لمن الضروري 
أن نشّجع قيام الحوار ما بين الديانات 
مد  وبالتالي  المختلفة  والللحللضللارات 
جسور المحبة بين البشرية وفهم العوامل 
احترام  وكذلك  بيننا  فيما  المشتركة 
ومفاهيمنا. عقائدنا  فللي  التباينات 

وفي الختام, اسمحوا لي بأن أتقّدم 
بعميق الشكر ألعضاء اللجنة التنظيمية 
المؤتمر  هللذا  على  القائمين  ولجميع 
لكرمهم وحسن ضيافتهم واستقبالهم.
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

م�ضاركات علمية
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قرارات  مهمة لمجمع الفقه ال�سالمي

يات القراآنية للتنبيه والنتظار في الهواتف الجوالة تحريم ا�ستخدام الآ

السام  عبد  الدكتور  معالي  شارك 
اللللعلللبلللادي رئللليلللس جللامللعللة آل الللبلليللت/ 
مللسللتللشللار اللللدوللللة للللللشللؤون اإلسللاملليللة 
والدينية في اجتماعات المجمع الفقهي 
اإلسامي التابع لرابطة العالم اإلسامي 
الذي عقد في مكة وذلك بصفته عضوا 

في المجمع.
المجمع  إن  العبادي  الدكتور  وقللال 
عددا  عشرة  التاسعة  دورتلله  في  ناقش 
الحيوية من  الللهللامللة  الللمللوضللوعللات  مللن 
القضايا المستجدة واتخذ فيها القرارات 
مللوضللوع  اللللازملللة فبحث  والللتللوصلليللات 
ذكر  فيه  وما  القرآنية  اآليللات  استعمال 
الحديثة  االتللصللال  وسللائللل  وفللي  للزينة 
في  الصاة  مواقيت  ومللوضللوع  وبيعها, 
-84 بين خطي عرض  الواقعة  البلدان 

66 درجة شماال وجنوبا, وموضوع بعض 
المنتجات البديلة عن الوديعة ألجل في 
المصرفي  التورق  تشبه  بصورة  البنوك 
المسلمين  مشاركة  ومللوضللوع  المنظم, 
في االنتخابات في الدول التي يعيشون 
جنس  اختيار  وموضوع  كأقليات,  فيها 

الجنين وغيرها من الموضوعات.
وقلللد انللتللهللى فلللي الللمللوضللوع األول 
الخاص بحكم استعمال اآليات القرآنية 
وما فيه ذكر للزينة وفي وسائل االتصال 

الحديثة وبيعها:
القرآنية  اآليللات  كتابة  جواز   : أوال 
وزخرفتها واستخدامها لمقصد مشروع 
القرآن  لتعلم  إيضاح  وسائل  تكون  كأن 
وتعليمه وللقراءة والتذكير واالتعاظ وفق 

الضوابط اآلتية:
فيها  المكتوب  اللوحات  تعامل  أن    -1
الصناعة  حيث  من  الكريم  الللقللرآن 
المصحف  طباعة  معاملة  والللنللقللل 
وهذا يوجب اتخاذ اإلجللراءات التي 
المكتوبة  اآليللللات  احلللتلللرام  تللضللمللن 
وصيانتها عن االمتهان بحيث تراعى 

الظروف التي تحيط بها.
عدم التهاون بألفاظ القرآن الكريم   -2
مدلولها  عللن  تللصللرف  فللا  ومعانيه 

الشرعي وال تبتر عن سياقها.
يحرم  أو  نجسة  بمواد  تصنع  ال  أن   -3

استعمالها.
أن ال تدخل في باب العبث كتقطيع   -4

في  الكلمات  بعض  وإدخللال  الحروف 
بعض, وأن ال يبالغ في زخرفتها بحيث 

تصعب قراءتُها.
أن ال تجعل على صورة ذوات األرواح   -5
على  القرآنية  اللوحة  جعلت  لللو  كما 
شكل إنسان أو حيوان ونحو ذلك من 
قالبا  وضعها  يليق  ال  التي  األشللكللال 

آليات القرآن الكريم.
أن ال تصنع للتعاويذ المبتدعة وسائر   -6
للصناعات  وال  الباطلة  المعتقدات 
وإغراء  البضائع  لترويج  وال  المبتذلة 

الناس بالشراء.
وشرائها  بيعها  فللي  حللرج  ال   : ثانيا  
بالضوابط السابق ذكرها وفق الراجح من 
أقوال العلماء في بيع المصحف وشرائه.

ثالثا  : ال يجوز استخدام آيات القرآن 
الهواتف  فللي  واالنللتللظللار  للتنبيه  الللكللريللم 
الجوالة وما في حكمها, وذلك لما في هذا 
لابتذال  القرآن  تعريض  من  االستعمال 
وألنه  وإهمالها,  التاوة  بقطع  واالمتهان 

قد تتلى اآليات في مواطن ال تليق بها.
وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف 
للتاوة منه أو االستماع إليه فا حرج فيه 
واستماعه  القرآن  نشر  على  عون  هو  بل 
وتللللدبللللره ويللحللصللل الللللثللللواب بللاالسللتللمللاع 
بين  للله  وإذاعلللة  وتعليم  تذكير  ففيه  إليه 

المسلمين.
وفلللي مللوضللوع مللواقلليللت الللصللاة في 
و   84 عللرض  خطي  بين  الواقعة  البلدان 
66 درجة شماال وجنوبا فقد بين المجمع 
وفق تفصيل بين أن األساس هو االلتزام 
إذا  وأنللهللا  لللألوقللات  الظاهرة  بالعامات 
عدمت يلجأ للتقدير الزمني وفي حاالت 
ضيق الوقت أو اتساعه فيلجأ إلى التقدير 
أقرب  في  الصاة  مواقيت  وفللق  النسبي 
منطقة إليها وهي منطقة خط عرض 54 

درجة.
المجمع  مجلس  تللوصلليللات  مللن  وكلللان 
المكرمة  مكة  فللي  مللركللز  إنللشللاء  المهمة 
ليكون  الفلكية  الشرعية  بالعلوم  للعناية 
الصاة  مللواقلليللت  فللي  للمسلمين  مرجعا 
في جميع مدن العالم وخاصة الباد غير 
اإلسامية وإلصدار تقويم هجري موحد 
التقريب  إلى  والسعي  المسلمين,  لجميع 

فللي شأن  العالم اإلسللامللي  بلللللدان  بين 
رؤيلللة الللهللال والللتللعللاون مللع الللمللراصللد 

الفلكية في سبيل تحقيق هذا الغرض.
وأمللللا بللخللصللوص ملللوضلللوع اخللتلليللار 
على  يؤكد  المجمع  فان  الجنين,  جنس 
بقضاء  التسليم  المسلم  في  األصللل  أن 
الللللله وقللللدره والللرضللى بللمللا يللرزقلله الله 
الله  أنثى ويحمد  أو  كان  ذكللرا  ولد  من 
يختاره  فيما  فالخيرة  ذلك  على  تعالى 
القرآن  الباري جل وعا ولقد جاء في 
الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم 
أنثى  إذا كان  بالمولود  التسليم والرضا 
باألنثى  احدهم  بشر  )وإذا  تعالى:  قال 
ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على 
هللون أم يدسه فللي الللتللراب أال سللاء ما 
يحكمون( وال بأس أن يرغب المرء في 
الولد ذكرا كان أو أنثى بدليل أن القرآن 
الكريم أشار إلى دعاء بعض األنبياء بان 
يرزقهم الله الذكر وعلى ضوء ذلك قرر 

المجمع  ما يلي:
الجنين  : يجوز اختيار جنس  أوال 
الللغللذائللي  كللالللنللظللام  الطبيعية  بللالللطللرق 

والغسول الكيميائي وغيرها. 
طبي  تللدخللل  أي  يللجللوز  ال   : ثانيا 
الخللتلليللار جللنللس الللجللنلليللن, إال فللي حللال 
الللللضللللرورة الللعللاجلليللة فلللي اإلملللللراض 
الوراثية التي تصيب الذكور دون اإلناث 
الللتللدخللل  حينئذ  فلليللجللوز  بللالللعللكللس,  أو 
بللالللضللوابللط الللشللرعلليللة الللمللقللررة على 
لجنة طبية  مللن  بللقللرار  ذللللك  يللكللون  أن 
مللخللتللصللة ال يللقللل علللدد أعللضللائللهللا عن 
ثاثة من األطباء العدول, تقدم تقريرا 
طبيا باإلجماع يؤكد أن حالة المريضة 
طبي  تدخل  هناك  يكون  أن  تستدعي 
ومن  الللوراثللي  بالمرض  يصاب  ال  حتى 
ثم يعرض هذا التقرير على جهة اإلفتاء 

المختصة إلصدار ما تراه في ذلك. 
: ضرورة إيجاد جهات للرقابة  ثالثا 
المستشفيات  على  والدقيقة  المباشرة 
والمراكز الطبية التي تمارس مثل هذه 
لتمنع  اإلسامية  الللدول  في  العمليات 
أي مخالفة لمضمون هذا القرار وعلى 
الجهات المختصة في الدول اإلسامية 

إصدار األنظمة والتعليمات في ذلك.

م�ضاركات علمية
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شارك معالي الدكتور عبد السام العبادي رئيس جامعة آل البيت  في المؤتمر الحادي عشر للوزراء
 المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي والذي عقد في دبي  والذي جاء بناء على قرار من مجلس

 الوزراء األردني خال الفترة  من 6-5/ 11 / 2007

شارك الدكتور عدنان محمد الحراحشة  القائم بأعمال عميد معهد علوم 
االرض والبيئة في المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصخر الزيتي, الذي عقد في 

والية كالورادو في الواليات المتحدة االمريكية حيث قدم ورقة بعنوان  ازالة 
غاز ثاني أكسيد الكبريت باستخدام رماد الصخر الزيتي االردني  

م�ضاركات علمية

ترأس معالي  االستاذ الدكتور عبد السام العبادي مستشار
 الدولة للشؤون اإلسامية والدينية  / رئيس جامعة

 آاللبيت,  الوفد االردني لمؤتمر دعم ومعالجة االوضاع 
االنسانية في دارفور وذلك في  2007/10/30

وهيئات  العربية  اللللدول  جميع  عللن  ممثلون  فيه  وشلللارك 
إقليم  في  اإلنسانية  األوضلللاع  في  البحث  بهدف  منها  اإلغللاثللة 

العربية  دارفللور وتقديم كل دعم ممكن برعاية من جامعة الدول 
العام  الرياض  في  عقد  الللذي  العربي  القمة  مؤتمر  لقرار  تنفيذا 

أمين عام  البشير وحضور  السوداني عمر  الرئيس  برئاسة  الماضي 
جامعة الدول العربية والعديد من المسؤولين في الدول العربية.

فيها  بلغ  المؤتمر  فللي  كلمة  الللعللبللادي  الللسللام  عبد  الللدكللتللور  وألللقللى 
الملكة  المعظمة  الجالة  صاحبة  تحيات  المؤتمر  أبلغ  كما  وشعبا  وحكومة  ملكا  األردن  تحيات  المؤتمرين 

رانيا العبد الله واعتزازها بالمؤتمر واعتذارها عن تلبية الدعوة الكريمة التي وجهت لجالتها من السيدة األولى 
في السودان والتي وصلت قبل أيام من انعقاده كما نقل إلى المؤتمر تأكيد جالتها على أنها ستواصل جهودها في 

المشروع الخيري الكبير الذي تقوم به جالتها بالتعاون مع منظمة اليونسيف الدولية لتقديم كل رعاية ممكنة ألطفال 
دارفور والعراق وفلسطين.

وقد بين الدكتور العبادي أنه قد قامت عاقة مباركة ومبكرة في مجاالت من هذا الدعم والمساعدة والتعاون بين المملكة 
األردنية الهاشمية والسودان الشقيق بعامة وإقليم دارفور بخاصة.. فقد بدأت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية نشاطها في 

دارفور منذ سنة 1985 حيث باشرت عملها في مستشفى الكأس األردني حتى سنة 1990 فوصل في تلك الفترة مئات األطباء 
الجراحية  العمليات  باإلضافة آلالف  ألف حالة  بعاج )750(  قاموا  بعثة حيث  ثماني وعشرين  األردنيين في  والفنيين 

الكبرى.
ولم تكتف الهيئة بذلك بل تم إقامة مشروع للكهرباء وآخر للمياه نفذا بدعم مشكور بناء على مبادرة مبكرة 

من البنك اإلسامي للتنمية.
دارفور  الى  الهيئة  عادت  وقد  دوالر  ثمانية مايين  الهيئة هذه حوالي  كلفة مشروعات  بلغت  وقد 

ببعثات طبية سنة 2006م وواصلت عملها في العديد من أقاليم السودان مما سوف توضحه النشرات 
الموزعة.

واستمرارا لهذا الجهد في إطار سياسة المملكة األردنية الهاشمية الثابتة في دعم الشعب 
الكريمة..  الحرة  الحياة  في  وحقه  أراضية  وحدة  في  الثابت  وحقه  الشقيق  السوداني 

سوف تقيم الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية مركزا صحيا متميزا في إقليم دارفور 
كما ستقود الهيئة عملية إيصال التبرعات االغاثية وبخاصة الطبية المقدمة من 

المدني  المجتمع  ومنظمات  األردنللي  الخاص  القطاع  ومن  الخاصة  مواردها 
مع  بالتنسيق  اإلقليم  لسكان  الملحة  الحاجات  تغطية  في  التي ستساعد 

في  التي شرحت  الموضوعة  الخطة  ووفق  المؤقتة  االنتقالية  سلطته 
المؤتمر وبالتنسيق مع جميع السلطات السودانية المعنية.   
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شارك الدكتور مأمون سليمان الربابعة في أعمال المؤتمر الدولي العربي في 
سوريا, في الفترة من  تكنولوجيا المعلومات والذي عقد في مدينة الاذقية – 

26-2007/11/28 هذا وقد شارك الدكتور مأمون الربابعة ببحث بعنوان:
An Efficient Method for Factoring Rabin Scheme

شارك 
بن  الحسين  األمير  كلية  من  العكور  علي  محمد  الدكتور 

بالتكنولوجيا:  المدعم  التعليم  بمؤتمر  المعلومات  لتكنولوجيا  عبدالله 
في  من 2007/10/30-28  الفترة  والذي عقد خال  االيجابي  للتغير  محفز 
البحر الميت, وقدم ورقة عمل بعنوان: تقييم لبرنامج تعليمي لمساق جامعي 

في علم الحاسوب.

شارك الدكتور 
محمد يوسف الخطيب من قسم اللغات الحديثة في مؤتمر دولي في 

مدينة Nantes   في فرنسا خال الفترة من 22-2007/11/24, وقدم بحث بعنوان:
La lecture de l>image: L>impact iconographique sur la construction du sens

بين فيه العاقة ما بين الصورة والنص من حيث القراءة والكتابة.

النيبابية  االنتخابات  عمل  ورشللة  في  الحجاج  خليل  الدكتور  شللارك 
)النائب الذي نريد( وكانت موجهة لطلبة الجامعات األردنية اقليم الجنوب تناول 
فيها الدكتور خليل الحجاج تطور الحياة الديمقراطية والنيابية في المملكة ودور الشباب 

المطلوب للتغيير في االنتخابات الحالية.
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تعيينات

تقرر تعيين الدكتور محمد علي الزغول

عميدًا لكلية الدرا�سات الفقهية والقانونية بالجامعة

  

والدكتور الزغول حاصل على 
درجة الدكتوراة في التفسير وعلوم القرآن 

من جامعة القرآن الكريم والدراسات االسامية 
عام  1996وعمل رئيسا لقسم اصول الدين ونائبا وعميدا 

لكلية الشريعة في جامعة مؤتة حتى عام  2007م وله العديد 
من االبحاث العلمية المحكمةالمنشورة في مجات الجامعات 

االردنية والسورية والمصرية المتعلقة بالتفسير واالعجاز 
القرآني والتفسير الموضوعي والقراءات القرآنية 

والجوانب الفكرية والحقوقية 

ال�ستاذ الدكتور محمود علي كناكري 

 عميدًا للبحث العلمي

والدرا�سات العليا

على  حاصل 
اللغويات  في  الدكتوراة  درجللة 

من جامعة وسكنسين ماديسن من امريكيا 
في عام  1988 م وعمل مدرسا في قسم اللغة 

1996م  عللام   حتى  مؤتة  جامعة  في  االنجليزية 
ورئيسا للقسم حتى عام 1997م  وأمضى سنة تفرغ 
علمي في جامعة آل البيت عام  1997م ونشر  

العديد من االبحاث وله العديد من الكتب 
المتخصصة في الترجمة واللغة 

االنجليزية 
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ت�ضكيالت

رئيس الجامعة   األستاذ الدكتور عبد السام العبادي 
نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية    األستاذ الدكتور أحمد عاونة 

نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية    األستاذ الدكتور جهاد المجالي 
ق  أ  عميد كلية الدراسات الفقهية والقانونية    االستاذ الدكتور محمد علي الزغول 

ق  أ  عميد كلية االداب والعلوم االنسانية   الدكتور زيد القرالة  
عميد كلية العلوم   االستاذ الدكتور احسان محاسنة 

ق  أ  عميد كلية ادارة المال واالعمال   الدكتور عدنان ابو الهيجاء 
ق  أ  عميد كلية العلوم التربوية   االستاذ الدكتور يحى شديفات 

عميد كلية االمير حسين بن عبد الله  لتكنولوجيا المعلومات        االستاذ الدكتور عدنان الصمادي 
ق  أ  عميد كلية االميرة سلمى بنت عبد الله  للتمريض   الدكتورة أنصاف علي شعبان 

عميد البحث العلمي و عميد الدراسات العليا   االستاذ الدكتور محمود كناكري 
ق  أ  عميد شؤون الطلبة   الدكتور خليل الحجاج 

ق  أ  عميد معهد علوم االرض والبيئة    الدكتور عدنان الحراحشة 
ق  أ  عميد معهد بيت الحكمة   الدكتور علي الشرعة 

عميد معهد العمارة والفنون االسامية   األستاذ الدكتور رزق نمر شعبان 
ق  أ  عميد معهد العالي للدراسات االسامية   الدكتور محمد راكان الدغمي 

ق  أ  مدير مركز إحياء التراث االسامي   الدكتور علي البواب 
مسير أعمال  معهد الفك وعلوم الفضاء   الدكتور حنا صبابات 

ممثل معهد علوم االرض والبيئة    الدكتور محمد الفرجات 
ممثل معهد العمارة والفنون االسامية   الدكتور خالد عارف المومني 

ممثل معهد بيت الحكمة   الدكتور هاني اخو ارشيدة 
ممثل كلية االداب والعلوم االنسانية   الدكتور عبد الباسط مراشدة 

ممثل كلية العلوم   الدكتور كمال منسي 
ممثل كلية إدارة المال واالعمال   الدكتور جمال عادل الشرايري 

ممثل كلية الدراسات الفقهية والقانونية   الدكتور عمر العطين 
ممثل كلية االمير حسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات     الدكتوة ابتسام مشاقبة 

ممثل كلية العلوم التربوية   الدكتور صالح الشرفات 
ممثل كلية االميرة سلمى بنت عبد الله للتمريض   الدكتور عمر الرواجفة 

ممثل معهد العمارة والفنون االسامية   الدكتور خالد عارف المومني 
ممثل المجتمع المحلي محافظ المفرق   عطوفة الدكتور زيد زريقات 

ممثل المجتمع المحلي   اآلنسة ريم أبو دلبوح 
ق  أ  مدير الشؤون المالية   السيد حسن الرشاوين 

ق  أ  مدير دائرة الهندسة والصيانة   المهندس صاح خزاعلة 
ممثل طلبة الجامعة رئىس مجلس الطلبة   السيد طارق عودة بني خالد 

ممثل خريجي الجامعة   السيد علي فياض عليمات 

ت�سكيل مجل�س الجامعة

�ستاذ الدكتور عبد ال�سالم العبادي ت�سكيل مجل�س الجامعة  قرر رئي�س جامعة اآل البيت الأ

تي  للعام الجامعي  2008/2007م  وذلك على النحو الآ



�� ميالدية  2007 أول  ك��ان��ون  ه��ج��ري��ة،   1428 احل��ج��ة  ذو   -  52 ال��ع��دد   -  13 املجلد 

�ضدارات اإ

������س�����در ح���دي���ث���ًا

صدر عن جامعة آل البيت كتاب أعمال المؤتمر العلمي الرابع »عاقات ُعمان الخارجية في القرن العشرين«  
ويقع الكتاب في 539 صفحة من القطع المتوسط ويجمع بين 
في  قدمت  التي  العمل  وأوراق  البحوث  من  مجموعة  دفتيه 
المؤتمر والذي عقد في جامعة آل البيت بالتعاون مع سفارة 
الُعمانية  الخارجية  السياسات  الكتاب  وتناول  ُعمان.  سلطنة 
والتي  المعظم  سعيد  بللن  قللابللوس  السلطان  جالة  عهد  فللي 
تميزت بالحكمة والوسطية واالعتدال في تفاعلها مع محيطها 
اإلقليمي والعربي والدولي واتسمت بمزايا تعكس الخصوصية 
الجوار  دول  مع  وديللة  عاقات  على  المحافظة  في  العمانية 

والسعي لحل مشكاتها الحدودية بالطرق السلمية. 
وجاء في كلمة رئيس الجامعة معالي الدكتور عبد السام 
العبادي في مقدمة الكتاب: إن المؤتمر تناول مختلف جوانب 
الخارجية  ُعللمللان  وعللاقللات  الُعمانية  الللخللارجلليللة  السياسة 
وخللرج  الللدوللليللة  وعاقاتها  واإلسللامللي  العربي  محيطها  مللع 
ووحللدة  البيت  أل  جامعة  دأبللت  مثمرة  بتوصيات  المشاركون 
الدراسات الُعمانية على وضعها موضع التنفيذ, وانسجاما مع 
تحويل  بإجراءات  السير  على  تعكف  الجامعة  فان  الُعمانية  الدراسات  لوحدة  الجامعة  توليه  الذي  االهتمام 
الوحدة إلى مركز متخصص بالدراسات الُعمانية مما سيترتب عليه إياء الدراسات الُعمانية االهتمام الذي 

تستحقه. 
وقام بتحرير الكتاب الدكتور عليان الجالودي والدكتور محمد المقداد

صدر عن جامعة آل البيت المجلد االول والثاني من كتاب »الخليل 
بن احمد الفراهيدي« ويقع المجلد االول في )518( صفحة والمجلد 
الثاني في )1053( صفحة من القطع المتوسط ويجمع بين دفتيه 
التي  الندوة  في  قدمت  التي  العمل  وأوراق  البحوث  من  مجموعة 

عقدت في جامعة آل البيت خال الفترة من 23-25 تموز 2006 

 



ميالدية�6  2007 أول  ك��ان��ون  ه��ج��ري��ة،   1428 احل��ج��ة  ذو   -  52 ال��ع��دد   -  13 املجلد 

صلللللللدر 
البيت  آل  جامعة  عللن 

العدد األول من المجلد الخامس 
فصلية  مجلة  وهللي  الللبلليللان  مجلة  مللن 

أبو  هند  الدكتورة  تحريرها  تللرأس  حضارية 
الشعر واشتمل العدد الذي يقع في 229 صفحة من 

»النص-القارئ-المؤلف«  ندوة  المتوسط على  القطع 
شلللارك فيها كللل مللن األسللتللاذ الللدكللتللور شللكللري الماضي 

والدكتور أمين عودة والدكتور نايف الجوالن والدكتور نايف 
أبو  الباسط مراشدة والدكتور احمد  العجلوني والدكتور عبد 

بكر والدكتور محمد العبسي والدكتور محمود الديكي والدكتور 
احمد حراحشة والطالب محمد صياح العيسى.

كما اشتمل العدد على دراسة بعنوان »نبذة عن مدارج السالكين« 
الثالوث   « بعنوان  ودراسللة   , سلطان  هشام  محمد  الدكتور  لألستاذ 
للدكتور خالد الحموري, ودراسة بعنوان » مختارات  الكوكبي النبطي” 
لألستاذ  ومعان”  المفرق  في  حديثا  المكتشفة  والكتابات  النقوش  من 
عبد القادر الحصان, ودراسة بعنوان »اإلنسان وموارد المياه في البادية 
األردنية” للدكتور عبد العزيز محمود, ودراسة بعنوان » شجرة الباقوعية” 
للدكتور ضيف الله عبيدات, ودراسة بعنوان » تقييم الواقع االقتصادي 
لعدنان  المفرق”  أهالي محافظة  نظر  والثقافي من وجهة  واالجتماعي 

الخطيب.
وفي باب ابداعات ودراسات أدبية قدم األستاذ محمد جميل خضر 
قصة بعنوان » الموت الحزين” ودراسة بعنوان » مقارنة نقدية لمجموعة 
لألستاذ علي حسين العمري والدكتور عبد الرحيم مراشدة,  )ن( ” 
ودراسللة بعنوان » صورة المرأة في روايللة )امللرأة خارج الحصار(” 

للدكتورة هند ابو الشعر.
وقدم الدكتور وائل الربضي في باب الجهات األربعة ترجمة 
للشاعر الفرنسي لويس اراغون, وفي باب دائرة معارف البيان 
قدم الدكتور فاضل بيات »الدوشيرمة ضريبة دم أم تجنيد 
إلزامي« وفي صفحة فنون تم عرض مجموعة من لوحات 

الفنان التشكيلي األردني محمد أبو زريق.
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