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بسم الله الرحمن الرحيم 
ي��س��رن��ي م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام ال��دراس��ي 
الطلبة  أب��ن��ائ��ي  م��ن  أت��ق��دم  أن  ال��ج��دي��د 
الجدد والقدامى بالتحية والتقدير متمنيا 
لهم التوفيق والنجاح وليكونوا لبنات خير 

وعطاء في وطنهم الغالي.
ولقد اتخذت الجامعة كافة اإلجراءات 
بما  واستقبالهم  الطلبة  على  للتسهيل 
يسهل عليهم االنتقال من مرحلة الدراسة 
التي  الجامعية  المرحلة  إل��ى  ال��ث��ان��وي��ة 
وصقلها  شخصيتهم  إع���داد  إل��ى  تسعى 
اتخاذ  على  وتشجيعهم  مواهبهم  وتنمية 
والقبول  الديمقراطية  وممارسة  القرار 

بالرأي والرأي اآلخر.
الفصل  خالل  الجامعة  شهدت  ولقد 
الصيفي العديد من النشاطات والفعاليات 
من  العديد  وتوقيع  العلمية  وال��زي��ارات 
ب��ال��ج��ام��ع��ة وأداء  ل��ل��ن��ه��وض  االت��ف��اق��ي��ات 
بمراجعة  الجامعة  قامت  كما  رسالتها, 
العديد من الخطط والقرارات وتم إقرار 
البحث  وتعليمات  الموظفين,  تعليمات 
وتنسيقه  العلمي  البحث  لتنظيم  العلمي 
وتشجيعه ودعمه ومتابعته ونشر نتائجه, 
وإنشاء مركز لإلبداع والتميز في الجامعة 
تشجع  جامعية  بيئة  وتطوير  بناء  بهدف 
وتعليمات  ال��ش��ام��ل,  بمفهومه  اإلب����داع 
العليا  ال��دراس��ات  لتنظم ش��ؤون  ج��دي��دة 
في الجامعة بأسلوب جديد ورؤية جديدة 
تشهده  ال��ذي  والتقدم  التطورات  تواكب 

الجامعة في كافة الميادين
الرياضية  ال��ص��ال��ة  وت��م ط��رح ع��ط��اء 
ل��ت��ف��ع��ي��ل وت��ن��ش��ي��ط ال��ح��رك��ة ال��ري��اض��ي��ة 

بالجامعة ومحافظة المفرق.
س���ائ���ال ال��م��ول��ى ع���ز وج����ل ال��ت��وف��ي��ق 
حضرة  ظل  في  الوطن  لخدمة  والنجاح 
عبد  الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب 

الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.
  الدكتور نبيل �شواقفة

جهازXRD وآلية عمله : 
اإلنكسار  أو  ل��)االنحراف  إختصار  هو  الجهاز  إس��م  إن 
نك�شار يف �أ�شعة X-Ray diffraction )X . وهو جهاز يستخدم  �لإ

والمركبات  الصخرية  العينة  ف��ي  ال��م��وج��ودة  ال��م��ع��ادن  لمعرفة 
الكيميائية أيضا.

والكيمياء  الجيولوجيا  م��ج��االت  ف��ي  يستخدم  ان��ه  حيث 
والصيدلة وكذلك في مستحضرات التجميل .

التحكم  ل��غ��رض  ب��ح��اس��وب شخصي  م��رب��وط  ال��ج��ه��از  ان 
اآللي بالجهاز ومجهز بقاعدة بيانات واسعة جدا تشمل المعادن 
بالتحليل  ج��دا  دقيق  ,وه��و  الطبيعة  في  الكيميائية  والمركبات 

وسريع جدا حيث يصل زمن التحليل الكلي لبضع دقائق فقط .
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مناء جتماع مجل�س الأ اإ

ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأك����د 

رع��د  م��ي��ر  الأ الملكي 

مناء  الأ كبير  زي��د  بن 

اأم��ن��اء  مجل�س  رئي�س 

ال��ب��ي��ت  اآل  ج���ام���ع���ة 

جامعة  دور  اأه��م��ي��ة 

اإع���داد  ف��ي  البيت  اآل 

القادر  الم�شلم  الن�سء 

تحديات  مواجهة  على 

ر�شالة  ون�شر  الع�شر 

ال�شمحة. ����ش���ام  الإ

وأشاد خالل ترؤسه اجتماع 
الجامعة  أمناء  أعضاء مجلس 
ف��ي ال��خ��ام��س وال��ع��ش��ري��ن من 
حزيران بحضور رئيس الجامعة 
نبيل شواقفة  الدكتور  األستاذ 
وأعضاء المجلس معالي السيد 
م��ح��م��د ال���ع���الون���ة وال���دك���ت���ور 
والدكتور  خليفة  الكريم  عبد 
عبد  والدكتور  ال��ع��دوان  ياسر 
الكريم غرايبة بجهود الجامعة 
العملية للنهضة بالوطن ورفده 
 . والمدربة  المؤهلة  بالكوادر 
الشواقفة على  الدكتور  مهنئنا 
الثقة الملكية السامية  بتعيينه 
رئيسا لجامعة آل البيت متمنيا 

وال��ت��ق��دم لخدمة  ال��ن��ج��اح  ل��ه 
رسالة الجامعة .

واس�����ت�����ع�����رض ال����دك����ت����ور 
ال��ش��واق��ف��ة خ��ط��ة ال��ج��ام��ع��ة 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وف���ت���ح ب��اب 
والخارجي  الداخلي  االبتعاث 
ورف������د ال���ج���ام���ع���ة ب���ال���ك���وادر 
للنهوض  وال��م��ؤه��ل��ة  ال��م��درب��ة 

برسالة الجامعة.
وواف�������ق  م��ج��ل��س األم���ن���اء 
بحوث  مركز  استحداث  على 
ال��ط��اق��ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة وه��و 
م���رك���ز م��ت��خ��ص��ص ل��ل��ب��ح��وث 
ودراسات الطاقة ليكون نافذة 
من نوافذ الجامعة التي تطل 

مري رعد  �سمو الأ

يوؤكد  زيــد  بن 

اجلامعة  د�ر 

اإعــــــــــداد  يف 

امل�سلم  الن�سء 

على  الـــقـــادر 

مــــواجــــهــــة 

حتديات الع�سر
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مناء جتماع مجل�س الأ اإ

المجتمع  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  م���ن 
أوج��اع��ه  تتحسس  ال��م��ح��ي��ط 
وهمومه وتساهم بمعالجتها.    
كما نسب المجلس إلى وزارة 
باستحداث   ال��ع��ال��ي  التعليم 
تخصصات هندسة تكنولوجيا 
المدنية,  وال��ه��ن��دس��ة  ال��ب��ن��اء, 
وه���ن���دس���ة ال���ص���ي���ان���ة-آالت, 
وهندسة الخامات,  وذلك تبعا 
محافظة  حاجة  لمستجدات 
كوادر  إيجاد   بهدف  المفرق 
وم��درب��ة  متخصصة  ب��ش��ري��ة 
لرفد منطقة المفرق التنموية 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��خ��اص��ة س��واء 
ال��دراس��ات  ك��ان ذل��ك بتقديم 

أو  الهندسية  واالس��ت��ش��ارات 
اإلشراف على تنفيذ مشاريع 
المنطقة االقتصادية بالتعاون 

مع الجهات المعنية. 

ك����م����ا ن����س����ب ال���م���ج���ل���س 
ماجستير  برنامج  استحداث 
ف���ي ال���م���ص���ارف اإلس��الم��ي��ة 
في المعهد العالي للدراسات 
اإلس�����الم�����ي�����ة واس����ت����ح����داث 
ت����خ����ص����ص ب�����ك�����ال�����وري�����وس 
ال���م���ص���ارف اإلس���الم���ي���ة في 
واألع��م��ال  ال��م��ال  إدارة  كلية 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع ال����دراس����ات 

الفقهية والقانونية.

تعديل  المجلس  ناقش  كما 
للطلبة  الجامعية  الرسوم  رد 
بمعاملة  ال��م��ج��ل��س  وأوص�����ى 
ال��ط��ل��ب��ة ال��واف��دي��ن ف��ي إط��ار 
التبادل الثقافي الذين تم إنهاء 
على  الحصول  دون  منحهم  
تدني  العلمي  بسبب  المؤهل 
معدالتهم التراكمية ويحتاجون  
إل��ى س��اع��ات إض��اف��ي��ة إلنهاء 
م��ت��ط��ل��ب��ات ح��ص��ول��ه��م ع��ل��ى 

المؤهل العلمي.

ك����م����ا ن����س����ب ال���م���ج���ل���س 
بالموافقة على وقف القبول 
ب��ك��ال��وري��وس  تخصصي  ف��ي 
العلوم اإلك��ت��واري��ة ف��ي  كلية 
العلوم, وماجستير االقتصاد 
ال���م���ال  إدارة  ك���ل���ي���ة  ف�����ي 
واألعمال, لعدم اإلقبال على 

دراستهما .

وأجمع المجلس على تعيين 
العالونة رئيس  معالي محمد 
دي����وان ال��ت��ش��ري��ع وال����رأي في 
لرئيس  نائبا  ال���وزراء  رئ��اس��ة 

مجلس األمناء .   
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احتفالت الجامعة بتخريج طلبة الفوج العا�شر

الفترة من 24-  البيت خالل  احتفلت جامعة آل 
بتخريج كوكبة ج��دي��دة من  م��ن شهر ح��زي��ران    26
من   )2808( عددهم  والبالغ  العاشر  للفوج  طلبتها 
و  الدبلوم  مرحلة  من  و)116(  البكالوريوس  مرحلة 
)200( من مرحلة الماجستير من طلبة كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية, وكلية إدارة المال واألعمال, وكلية 
والقانونية, وكلية األميرة سلمى  الفقهية  الدراسات 
بنت عبد الله للتمريض, وكلية العلوم التربوية, وكلية 
األمير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات, 
ومعهد  الحكمة,  بيت  معهد  وطلبة  ال��ع��ل��وم,  وكلية 
األرض  علوم  ومعهد  اإلس��الم��ي��ة,  والفنون  العمارة 
ميدان  في  وذل��ك   العليا,  الدرسات  وطلبة  والبيئة, 

صالح الدين األيوبي  بالجامعة.
وأكد رئيس جامعة آل البيت األستاذ الدكتور نبيل 
شواقفة دور الجامعة في رفد الوطن بطاقات علمية 
مدربة ومؤهلة ألخذ دورها في بناء األردن واإلسهام 

في تحقيق التقدم واالزدهار له.
أن  التخريج  لحفل  رعايته  خ��الل  وأض���اف   
الجامعة  تحرص على تقديم كل ما من شأنه خدمة 
الطلبة وتزويدهم بأفضل المعارف والعلوم العصرية 

برعاية ال�ستـــــــــاذ الدكـــــــــــــــــــتور رئي�س الجـــــــــــامعة
ال���ب���ي���ت اآل  ج�����ام�����ع�����ة  ط����ل����ب����ة  م�������ن  ال���ع���ا����ش���������������������������ر  ال�������ف�������وج  ت�����خ�����ري�����ج  ح�����ف�����ل   
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الوطن  وإنماء في هذا  بناء وعطاء  ليكونوا سواعد 
الحكيمة  الهاشمية  القيادة  تحرص  ال��ذي  األغ��ل��ى 
على النهوض به وتقديم الحياة الفضلى ألبنائه على 

مختلف المستويات واألصعدة.
وهنأ الطلبة وذويهم أمال من الخريجين أن يكونوا 
سفراء خير لجامعتهم يحرصون على استمرار التعلم 
والدراسة والبحث مستذكرين دائما قوله تعالى »هل 

يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون .
   وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور خليل حجاج 
في  الخيرة  مسيرتها  تواصل  البيت  آل  جامعة  إن 
كوكبة  بتخريج  اليوم  وتحتفل  واألم��ة  الوطن  خدمة 
جديدة من فرسان التغيير كما تفضل صاحب الجاللة 
الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بتسميتهم, هؤالء 

الفرسان الذين هم زينة الحاضر وبناة المستقبل
وقام الدكتور الشواقفة بتسليم الشهادات للطلبة 

الخريجين وتكريم الطلبة األوائل .
وحضر حفل التخريج نائب رئيس الجامعة   
الدكتور جهاد المجالي ونواب ووجهاء وشيوخ ومديرو 

الدوائر اإلدارية وجماهير غفيرة من وذي الطلبة .

برعاية ال�ستـــــــــاذ الدكـــــــــــــــــــتور رئي�س الجـــــــــــامعة
ال���ب���ي���ت اآل  ج�����ام�����ع�����ة  ط����ل����ب����ة  م�������ن  ال���ع���ا����ش���������������������������ر  ال�������ف�������وج  ت�����خ�����ري�����ج  ح�����ف�����ل   
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الثاين التخ�ش�ست

2007

الول 

2007

ال�صيفي

2006 
املجموع

  �لفقه و�أ�صوله1
30201161

  �أ�صول �لدين2
28171560

  �لقانون3
40271986

  �للغة �لعربية و�آد�بها4
667833177

  �لتاريخ5
1013528

  �للغة �الجنليزية و�آد�بها6
788436198

  �لرتجمة7
26261567

  �لريا�شيات8
414632119

  �لفيزياء9
2418648

  �لكيمياء10
2322954

  �لعلوم �حلياتية11
2118746

  �لعلوم �الكتو�رية12
1322944

  �لقت�شاد13
28151053

عمال14   �د�رة �الأ
424019101

  �لتمويل و�مل�صارف15
49311797

  �ملحا�شبة16
846733184

  �لعلوم �ل�صيا�صية17
197430

  هند�صة �لعمارة18
344442

  علوم �الر�ض و�لبيئة �لتطبيقية19
2115339

  علم �حلا�صوب20
393528102

  نظم �ملعلومات �حلا�صوبية21
553819112

  �حلا�صوب �لتعليمي22
317723131

  نظم �ملعلومات �الد�رية23
45262091

  �لتمري�ض24
925012154

  معلم �ل�صف25
18918756432

  معلم جمال لغة �إجنليزية26
1012

  تربية �لطفل27
496725141

  معلم �صف لغة �إجنليزية28
374822107

معلم جمال �للغة �لعربية29
0101

معلم جمال �لريا�صيات30
0101

�ملجموع 
121511004932808

اإح�سائية الفوج العا�سر

احتفالت الجامعة بتخريج طلبة الفوج العا�شر 
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�لتخ�ص�ضم.تر�كمي��صم �لطالب

�لفقه و��صوله93.363يعلى قحطان �لدوري

��صول �لدين88.699ند�ء �حمد �صليمان �ملر�عبه

�لقانون87.7نبيله حممد عبد �هلل �بو ديه

�للغة �لعربية89.119��صماء عبد�لفتاح خطاري

�لتاريخ88.688ليلى عبد �لرحمن يو�صف عبد

�للغة �الجنليزية92.805حممود حممد �صليم �لبطاينه

�لرتجمة90.78�ميان ��صماعيل �بوطعيمه

�لريا�شيات93.951��صر�ق �نور �حمد يعقوب

�لفيزياء86.421عفاف منر عيد د�ود

�لكيمياء87.268�منه حممد قا�صم �صتيوي

�لعلوم �حلياتية81.828كفى �صالح عبد�هلل عديالت

�لعلوم �الكتو�رية82.214لند� عدنان علي عبو�صي

�لقت�شاد81.5زكريا عبد�لعزيز يو�صف حلو

�د�رة �العمال86.317��صامة �بر�هيم �لربقاوي

�لتمويل و�مل�صارف84.619�حمد مرو�ن �حمدح�صن

�ملحا�شبة90.317�ميان ح�صن يو�صف �لقدومي

�لعلوم �ل�صيا�صية79.476�صليمان ناجي �بو�لزيت

هند�صة �لعماره79.755عكرمه عبد�لكرمي عمايره

علوم �الر�ض86.882زينب علي �مني ق�صر�وي

�حلا�صوب95.033ماجد عبد�لعزيز �لهجري

نظم �ملعلومات �حلا�صوبية88.548يو�صف فايز �حمد �بو�صلفه

�حلا�صوب �لتعليمي94.122�صيماء عوده �هلل يو�صف ثابت

نظم �ملعلومات �الد�رية83.714ي�صرى حممود بني �صعبان

�لتمري�ض87.881�حمد عبد�لقادر ناعوره

معلم �ل�صف89.463�حمد عبد�لغني مقبل خو�لده

تربية �لطفل90.372نهى نو�ف فهد �ل�صديفات

معلم �صف �جنليزي82.605�ميان عبد�هلل �لر�جبي

�ائل خلريجي الفوج  الطلبة الأ
العا�سر )ماج�ستري(

التخ�ش�سم.تراكمي��صم �لطالب

�لفقه و��صوله89.625�بر�هيم �حمد �بو �لعد�ض

��صول �لدين87.375مامون ح�صن خالد عيد

�لق�صاء �ل�صرعي87حممد ز�هي حممد مقد�دي

�لقانون87.875ق�صي زهري عبد�هلل �مل�صري

�مللكية �لفكرية83.75ع�صام فايز حممود �خلز�عله

�للغة �لعربية87.625�الء حممد حممود �الحمد

�لتاريخ89.375عوده ر�فع عوده �ل�صرعه

�لريا�شيات89.625�آيات تي�صري ر��صد �ملنيزل

�لفيزياء93هناء �حمد علي ك�صت

�لكيمياء83.5�حمد قبالن فهد �ل�صرعه

�لعلوم �حلياتية87.125�صماح حممود �حمد حمد�ن

�د�رة �العمال88.25علي زكريا فرحان �لقرعان

�لتمويل و�مل�صارف86.75غدير �حمد »�ل�صيخ خليل«

�ملحا�شبة86لوؤي حممد عبد�لرحمن وديان

�الد�رة �لعامة84.875��صماء يا�صر حممد �لنادي

�لعلوم �ل�صيا�صية85.875رنا ح�صني ر�صاد �بو �لهنا

مو�رد �ملياه و�لبيئة86.625هدى عبد�لروؤوف �بو طبنجه

�حلا�صوب86حم�صن ح�صن حم�صن �خلالدي

�الد�رة �لرتبوية89.364خالد عوده عو�د �خلالدي

��صمهان جهاد �لنعيمي
 مكرر89.364

�ملناهج و�لتدري�ض/لغة عربية92.125حممد علي ناجي �ملناعي

�ملناهج و�لتدري�ض/تربية ��صالمية88.273ب�صام حممد غ�صاب �ل�صرعه

�ملناهج و�لتدري�ض/لغة �جنليزية90.545نوره حممد �حمد عليمات

�ملناهج و�لتدري�ض/ريا�صيات81.727حممد ح�صني علي حمادنه

�ملناهج و�لتدري�ض/�لعلوم90.25�مين حممد خلف عليمات

�ملناهج و�لتدري�ض/در��صات �جتماعية88.25النا حممد علي ذيابات

�ملناهج و�لتدري�ض/مناهج عامة86.636فو�ز غازي حمد �لربيحي

علم �لفلك89.125�حالم �حمد حممد فرحان

�ائل خلريجي الفوج  الطلبة الأ
العا�سر )بكالوريو�س(

احتفالت الجامعة بتخريج طلبة الفوج العا�شر
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كاديمي  تعزيز التعاون الثقافي والأ

البيت  آل  جامعة  استضافت  
وفدا مكونا من 11 طالبا من جامعة 
المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  برنستون 
األم��ري��ك��ي��ة ب��رئ��اس��ة ال��دك��ت��ور دين 
بول راشنش منسق برنامج األديان 
والدولية  الدبلوماسية  والعالقات 
في الجامعة, وذلك بدعوة كريمة من 
حضرة صاحب الجاللة الهاشمية 
المعظم  ال��ث��ان��ي  ال��ل��ه  عبد  الملك 
األردنية  المبادرات  على  للتعرف 
ف���ي م��ج��ال ال���ح���وار ب��ي��ن األدي����ان 
تطورها. وم��راح��ل  عمان  ورس��ال��ة 
الجامعة  رئيس  الوفد  والتقى 
رحب  الذي  شواقفة  نبيل  الدكتور 
الزيارة وقدم شرحا مفصال  بهذه 
وفلسفتها  الجامعة  أه���داف  ع��ن 
وبرامجها والخدمات التي تقدمها 
لطلبتها الذين يمثلون 30  جنسية 
الجامعة  أن  إل��ى  مشيرا  مختلفة 
تسعى إلى إعداد الطلبة المؤهلين 
تحديات  مواجهة  على  ال��ق��ادري��ن 
العصر القادرين على االنفتاح على 
ال��ح��ض��ارات وال��ث��ق��اف��ات األخ���رى.
وب��ي��ن ال��دك��ت��ور ال��ش��واق��ف��ة ب��أن 
بمبادرة  كانت  التي  عمان  رس��ال��ة 
الله  الملك عبد  كريمة من جاللة 
الثاني المعظم والتي قدمت أفكارا 
تمثل  وم��ع��ل��وم��ات  وم���ب���ادئ  ورؤى 
هادف  متميز  لفكر  واسعة  قاعدة 
لفهم اإلسالم وإبراز دور الحضارة 
اإلسالمية في المجتمعات اإلنسانية 

المعظم الثاني  الله  عبد  الملك  الها�سمية  الجاللــــــــــــــــــــة  �ساحب  ح�سرة  من  كريمة  بدعوة 

وف�������د م�����ن ج����ام����ع����ة ب���رن�������������������������������ش���ت���ون ي��������زور اجل���ام���ع���ة

ف��ه��ذه ال��رس��ال��ة ب��ي��ن��ت ال��م��الم��ح 
األس���اس���ي���ة ل����إلس����الم وص���ف���ات 
اإلن��س��ان��ي. المجتمع  م��ع  تعامله 
رئيس  شواقفة  نبيل  د.  وق��ال 
عديدة  طرقا  هناك  أن  الجامعة 
على  بين األديان مؤكداً  للتواصل 
أهمية طلبة الجامعات والمؤسسات 
ال��ح��وار  قيم  تعزيز  ف��ي  العلمية 
طلبة  تحوي  الجامعة  ب��أن  مبينا 
من ثالثين جنسية يمثلون نسيجا 
يمثل  وح��ض��اري��ا  وعلميا  ثقافيا 
. الشعوب  بين  والتآخي  التآلف 
وأك������د ال���دك���ت���ور ال��ش��واق��ف��ة 
ل��ل��ت��ع��اون  ن����م����وذج  األردن  أن 
ال���دي���ن���ي ب��ي��ن أت���ب���اع ال���دي���ان���ات 

محا�شرات

واستمع الوفد إلى محاضرات 
نائب  قمو  سامي  األستاذ  قدمها 
الدينية في  البحوث  رئيس مركز 

ع��م��ان,  وال��دك��ت��ور ح��م��دي م��راد 
ب��اح��ث وم��ف��ك��ر إس��الم��ي وعضو 
ه���ي���ئ���ة ت����دري����س ف����ي ال��ج��ام��ع��ة 
رسالة  ح��ول  العالمية  اإلسالمية 
ع��م��ان, وال��دك��ت��ور ف��اي��ز زري��ق��ات 
م���ن م��ع��ه��د ب��ي��ت ال��ح��ك��م��ة ح��ول 
في  واعتدالها  األردنية  السياسة 
المنطقة,  والدكتور همام غصيب 
ن��ائ��ب أم��ي��ن ع���ام م��ن��ت��دى الفكر 
األدي��ان بين  الحوار  حول  العربي 

�شتاذ �شامي قمو الأ

نائب رئي�س مركز البحوث الدينية

البداية عن  قموه في  وتحدث 
أن  مبينا  عمان  رسالة  مضامين 
والتعايش  التسامح  بلد  األردن 
نفرق  ال  الشعوب  بين  الحضاري 
وان مقياس  بين مسلم ومسيحي 
التمييز فيه هو القدرة على اإلبداع 
واالن���ج���از وال��ع��ط��اء ال��ق��ائ��م على 
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المعظم الثاني  الله  عبد  الملك  الها�سمية  الجاللــــــــــــــــــــة  �ساحب  ح�سرة  من  كريمة  بدعوة 

وف�������د م�����ن ج����ام����ع����ة ب���رن�������������������������������ش���ت���ون ي��������زور اجل���ام���ع���ة

للجميع. والوطن  لله  الدين  مبدأ 
وأضاف أن جاللة الملك عبد 
الله الثاني يحاول في كل جوالته 
ال��دول��ي��ة إي��ص��ال ص��وت اإلس��الم 
الصورة  وإيضاح  للعالم  الحقيقي 
الحقيقية لإلسالم والتي تعرضت 
عدم  نتيجة  التشويه  م��ن  للكثير 
بحقيقة  األخ��رى  الشعوب  معرفة 
الدين اإلسالمي مؤكدا أن مبادئ 
اإلسالم تبعد كل البعد عن اإلرهاب 
اإلسالمي  الدين  وه��دف  والقتل 
واضح في نصوص القرآن الكريم. 

الدكتور حمدي مراد

�شامية العالمية الجامعة الإ

وقال الدكتور حمدي مراد في 
كلمته إن األردن يعتبر بلد السالم 
وشعب السالم وملك السالم الفتا 
ن��م��وذج��ا  ي��ش��ك��ل  األردن  أن  إل���ى 
المسلمين  ب��ي��ن  ال��ت��ع��اي��ش  ي��م��ث��ل 

يشكل  وال����ذي  المسلمين  وغ��ي��ر 
عمان. لرسالة  حقيقية  ترجمة 
وأض��اف أن رسالة عمان هي 
أطلقها  وال��س��الم  المحبة  رس��ال��ة 
ج��الل��ة ال��م��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه الثاني 
ليلة  في  عمان  اح��د مساجد  من 
وهي  شهر  أل��ف  م��ن  خير  تعتبر 
ل��ي��ل��ة ال���ق���در ل��ي��ق��ول ل��ل��ع��ال��م إن��ن��ا 
إخ����وة وه����ذا ه��و اإلس����الم ال��ذي 
ي���ق���وم ع���ل���ى ال��م��ح��ب��ة وال���س���الم 
وال��ب��ع��د ع��ن ال��ع��ن��ف واإلره�����اب.
وأش��ار إل��ى أن اإلس��الم يعتبر 
رس���ال���ة ع��ال��م��ي��ة ي��ح��م��ل م��ع��ان��ي 
ال��م��ح��ب��ة واألم������ل واالس���ت���ق���رار, 
ون��ظ��رة اإلس����الم إل���ى ال��دي��ان��ات 
األخ������رى ه���ي ن���ظ���رة م��ش��ت��رك��ة.

الدكتور فايز زريقات

معهد بيت الحكمة

واس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور زري��ق��ات 

السياسة  الحكمة  بيت  معهد  من 
المنطقة  في  واعتدالها  األردنية 
منذ إن��ش��اء اإلم����ارة ول��غ��اي��ة اآلن 
وذل�����ك ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��رب��ي 
فالمنهج  وال����دول����ي  واإلق��ل��ي��م��ي 
ال��س��ي��اس��ي ل������أردن ق���ائ���م على 
وحل  وال��ح��وار  والتنسيق  التعاون 
السلمية  ب��ال��ط��رق  ال��م��ن��ازع��ات 
المسلحة  القوة  استعمال  ورفض 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  أو 
للدول األخرى وينطلق األردن من 
معرفته بان المجتمع الدولي قائم 
القومية  الدول  نظام  على أساس 
ون��زاع��ات في  يولد خالفات  مما 
ال��م��ص��ال��ح ال��وط��ن��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة 
وال��ع��ال��م��ي��ة ل��ه��ذه ال�����دول ول��ك��ن��ه 
يؤمن في نفس الوقت بان تعزيز 
واإلقليمي  الدولي  والسلم  األم��ن 
والوطني يحتاج إلى تعاون وتكاتف 
على صعيد  أم��ا  وإقليمي.  دول��ي 
الشرق األوسط فان األردن يعتبر 
قضية  أهم  الفلسطينية  القضية 
دولي  واهتمام  تعاون  إل��ى  تحتاج 
من اجل إيجاد حل وتسوية عادلة 
المتمثلة  الفلسطينية  للقضية 
الفلسطيني.  اإلسرائيلي  بالنزاع 
ف��ال��س��الم ال���ع���ادل وال��ش��ام��ل في 
المنطقة يؤدي إلى األمن واحترام 
حقوق اإلنسان ويحقق االستثمار 
والقضاء على العديد من المشاكل 
ال���ت���ي ت���ع���ان���ي  م��ن��ه��ا ال��م��ن��ط��ق��ة



م��ي��الدي��ة�0  2008 أي����ل����ول  ه���ج���ري���ة،   1429 رم����ض����ان   -  54 ال����ع����دد   -  14 امل���ج���ل���د 

غ�شيب ه���م���ام  ال���دك���ت���ور 

نائب اأمين عام منتدى الفكر 

العربي

ك��م��ا أل���ق���ى ن���ائ���ب أم���ي���ن ع��ام 
منتدى الفكر العربي الدكتور همام 
غصيب محاضرة حول الحوار بين 
القران  أهمية  فيها  بين  األدي���ان 
األدي���ان  لجميع  بالنسبة  الكريم 
ف��ال��ح��ض��ارة  اإلس��الم��ي��ة شاملة 
الدكتور  ثم عرج  للجميع  وجامعة 
غصيب على وجود عدد كبير من 
بحثوا  ال��ذي��ن  المسلمين  العلماء 
ف��ي ال��ع��ل��وم ال��ك��ون��ي��ة وال���ج���داول 
ومنهم  نعرفه  م��ن  منهم  الفلكية 
د. غصيب  ووض��ح  نعرفه  ال  م��ن 
أن ال���ص���ورة ال��ن��م��ط��ي��ة ال��س��ائ��دة 
ال��ع��رب��ي ه��ي ص��ورة  ع��ن المسلم 
خاطئة تنظر إلى المسلم العربي 
أنه إنسان دون إنسانية يخلو من 
القيم والمبادئ وإنه إرهابي بعكس 
الصورة الحقيقية التي تنبثق عن 
التي  اإلسالمية  والمبادئ  القيم 
التسامح والعدالة  تركز على قيم 
األدي��ان  بين  تناقض  أن��ه ال  حيث 

وال تناقض بين القيم الكبرى كما 
أكثر  للغرب  العربية  النظرة  أن 
لوجود  إلينا  نظرتهم  من  إنصافا 
قيم  يحوي  ال��ذي  الكريم  ال��ق��رآن 
التسامح واإلنسانية ثم دعا أعضاء 
الوفد ليعملوا بجهد أكبر لتوضيح 
كأديان  نلتقي  وأن  المسلم  صورة 
 . مشتركة  إنسانية  بقيم  مختلفة 

الدكتور خليل حجاج

عميد �شوؤون الطلبة

وقال عميد شؤون الطلبة في 
حجاج  خليل  ال��دك��ت��ور  ال��ج��ام��ع��ة 
خطابا  ����ه  وجَّ ال��م��ل��ك  ج��الل��ة  إن 

المتحدة  وللواليات  عامة  للعالم 
خاصة يتضمن خطته المستقبلية 
القائمة على تعزيز حقوق اإلنسان 
والمحافظة عليها إضافة إلى منح 
وتعزيز مشاركتها  المرأة حقوقها 
الداخلية  السياسية  الحياة  ف��ي 
الفتا إلى تولي المرأة في األردن 
ع����دة م��ن��اص��ب ح��ك��وم��ي��ة رف��ي��ع��ة 
اتخذ  الملك  أن جاللة  إلى  الفتا 
خ���ط���وات ع��م��ل��ي��ة ل��ع��ق��د م��ؤت��م��ر 
ل��ع��ل��م��اء األم����ة ف���ي ع��م��ان ك��ان��ت 
إح���دى ت��وص��ي��ات��ه رس��ال��ة ع��م��ان.

هذا وقد قامت الجامعة بتنظيم 
للوفد  وسياحية  علمية  زي����ارات 
شملت منطقة أم الجمال األثرية 
أقدم  تحوي  التي  ومنطقة رحاب 
قيس  أم  ومنطقة  بالعالم  كنيسة 
والعقبة. والبتراء  ومادبا  وجرش 

ب���ال���ذك���ر ان ج��ام��ع��ة  وج���دي���ر 
برنستون تعد من أقوى الجامعات 
األمريكية التي تهدف إلى تحقيق 
م��س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة م���ن ال��ت��م��ي��ز 
والعلم  المعرفة  م��ن  ع���اٍل  وق���در 
المستويات.  مختلف  في  لطلبتها 

كاديمي  تعزيز التعاون الثقافي والأ
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بحثت مستشار وعضو مجلس أمناء الصندوق 
الهاشمي لتنمية البادية األردنية سيادة الشريفة زين 

بنت ناصر في مكتبها مع رئيس جامعة آل البيت الدكتور 
والجامعة  الصندوق  بين  التعاون  تعزيز  سبل  شواقفة   نبيل 

في مجال األبحاث وعقد المؤتمرات والدورات التدريبية لموظفي 
الصندوق والقيام بالدراسات والمشاريع والمسوحات المشتركة.

وخبراتها  الجامعة  من  االستفادة  أهمية  ناصر  بنت  زين  الشريفة  وأك��دت 
العلمية في مختلف المجاالت والتعاون في مجال القضايا التي تخص البادية وعقد 

اتفاقيات التعاون المشتركة للنهوض بالبادية. 
رئيس الجامعة أكد انفتاح الجامعة على المؤسسات الوطنية وخدمتها وإعداد الدراسات 
العلمية الدقيقة وتقديم خدماتها لمختلف الجهات للنهوض بالوطن وخدمته, مبينا أن الجامعة 

أصحاب  متناول  في  لتكون  المفرق  محافظة  عن  علمية  بيانات  قاعدة  ب��إع��داد  ستقوم 
القرار.

وتنمية  الفنية  وال��خ��دم��ات  االس��ت��ش��ارات  مركز  مدير  ق��دم  أخ��رى  م��ن جهة 
المسح  مشروع  حول  مفصال  شرحا  اخوارشيدة  هاني  الدكتور  المجتمع 

المشمولة  والمناطق  المفرق  محافظة  في  واالجتماعي  االقتصادي 
المجاالت  مختلف  ف��ي  إليها  توصلت  التي  والنتائج  ب��ال��دراس��ة 

االقتصادية والثقافية واالجتماعية والقوى البشرية والسكان 
والمشاريع التنموية المتوفرة في المنطقة والتي قامت 

بها الجامعة.

كاديمي  تعزيز التعاون الثقافي والأ

بحث التعا�ن بني ال�سند�ق الها�سمي �اجلامعة
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ال���ت���ق���ى رئ����ي����س ج���ام���ع���ة آل 
ال��ب��ي��ت ال���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل ش��واق��ف��ه 
ف���ي ال��ث��ال��ث م���ن ح���زي���ران ن���واب 
على  وأطلعهم  المفرق,  محافظة 
للجامعة  اإلستراتيجية  الخطة 
االبتعاث  فتح  على  ت��رك��ز  وال��ت��ي 
ال��داخ��ل��ي وال��خ��ارج��ي واالن��ف��ت��اح 
وخدمته. المحلي  المجتمع  على 
وأضاف بأنه سيتم دعم وتشجيع 
الموجه  العلمي  البحث  مشاريع 
نحو المجتمع المحلي للمساهمة 
البيئية  المشكالت  معالجة  ف��ي 
الجغرافي  واالن��ف��ت��اح  المختلفة 
خالل  من  المفرق  مدينة  باتجاه 
بما  للجامعة  غربية  بوابة  إنشاء 
المنطقة  وت���ج���ار  أه���ال���ي  ي��خ��دم 
ب��إق��ام��ة ال��م��ش��اري��ع االق��ت��ص��ادي��ة 
بالتأهيل  وال��ق��ي��ام  االس��ت��ث��م��اري��ة 
االس��ت��ش��ارات  وتقديم  وال��ت��دري��ب 
ل��ل��ت��ع��اون م��ع منطقة  وال��خ��ب��رات 
الملك الحسين التنموية بالمفرق.
وأض����اف ال��دك��ت��ور ال��ش��واق��ف��ة 
مسح  بإجراء  قامت  الجامعة  أن 
لتقديم  المحافظة  في  اقتصادي 
وسيتم  ومهنية  علمية  معلومات 
إصدار كتاب خاص يتضمن جميع 
نشره  ويتم  والبيانات  المعلومات 
في  ليكون  االن��ت��رن��ت  م��وق��ع  على 
متناول أصحاب القرار لالستفادة 
ال��ض��روري��ة. ال��ح��اج��ة  منها وق��ت 
وأشار الدكتور الشواقفة الى أن 
تعليمات  بإصدار  قامت  الجامعة 
التدريس  هيئة  ألع��ض��اء  ج��دي��دة 

م�شتعر�شا خطة اجلامعة ال�شرتاتيجية

التعليمات  ه���ذه  ش��ج��ع��ت  ح��ي��ث 
على  التدريسية  الهيئة  أع��ض��اء 
ال��ب��ح��ث وال���ن���ش���ر ف���ي م��ج��االت 
  )case reports(ال����ت����ق����اري����ر
 Literature( ومراجعة األدبيات
Reviews( والملحوظات العلمية 
وك��ذل��ك     )Short Notes(
واحتساب  اختراع  ب��راءة  تسجيل 
ك���ل ذل���ك ض��م��ن أس���س واض��ح��ة 
ل���غ���اي���ات ال���ت���رق���ي���ات ال��ع��ل��م��ي��ة.
وأك���د ال��دك��ت��ور ال��ش��واق��ف��ة أن 
استمرار  على  حرصت  الجامعة 
لتحقيق  ال��ج��م��ي��ع  م���ع  ال��ت��واص��ل 
أنشئت  التي  واأله���داف  الغايات 
م����ن اج���ل���ه���ا ال���ج���ام���ع���ة وت��ن��ف��ي��ذ 
العديد من المشاريع االستثمارية 
واالق����ت����ص����ادي����ة ال����ت����ي س��ت��ع��ود 
موضحا  المواطنين  على  بالنفع 
م��ف��ت��وح��ة  ال��ج��ام��ع��ة  أب������واب  أن 
رسالتها  لتحقيق  الجميع  أم���ام 
المنطقة. في  والتنموية  العلمية 
بان  الشواقفة  الدكتور  وأش��ار 
الجامعة ستقوم بفتح تخصصات 

ج��دي��دة ت��ت��الءم م���ع   متطلبات 
وم���خ���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
وح���س���ب ح���اج���ة س�����وق ال��ع��م��ل 
م��ن خ���الل االه��ت��م��ام ب��ال��ج��ودة, 
النظر  بإعادة  الجامعة  وستقوم 
يحقق  بما  التخصصات  بهيكلة 
م��ع��اي��ي��ر االع���ت���م���اد ال����الزم����ة.
وع�����ب�����ر ن���������واب م���ح���اف���ظ���ة 
بالنهج  إع��ج��اب��ه��م  ع��ن  ال��م��ف��رق 
خطة  ووض��ع  للجامعة  الجديد 
مختلف  في  للعمل  إستراتيجية 
األوجه للنهوض بالجامعة وأداء 
وأبناء  أبنائها  وخدمة  رسالتها 
المجتمع المحيط وخدمة الوطن 
الموصول  الدعم  على  مؤكدين 
برسالتها. ل��ل��ن��ه��وض  للجامعة 
وض��م ال��وف��د ك��ل م��ن النائب 
العلوان  كنوش  محمد  ال��دك��ت��ور 
وال���ن���ائ���ب ال���دك���ت���ور إب���راه���ي���م 
المهندس  وال��ن��ائ��ب  ال��ح��س��ب��ان 
تيسير شديفات والنائب الدكتور 
ص�������وان ال����ش����رف����ات وال���ن���ائ���ب 
م��ف��ل��ح ال���رف���ال���ي ال���خ���زاع���ل���ة.

ــرق ــف ــم ــة ال ــظ ــاف ــح ـــــواب م ــة يــلــتــقــي ن ــع ــام ــج ــس ال ــ� ــي رئ
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ب���ح���ث رئ���ي���س ج���ام���ع���ة أل 
نبيل  ال��دك��ت��ور  األس��ت��اذ  البيت 
ال��ش��واق��ف��ة وأم��ي��ن ع��ام الهيئة 
الهاشمية  األردن���ي���ة  ال��خ��ي��ري��ة 
سبل  ال��ع��ي��ط��ان  م��اج��د  محمد 
ت��ع��زي��ز م���ج���االت ال���ت���ع���اون ما 
لخدمة  والجامعة  الهيئة  بين 

األعمال الخيرية التطوعية.
وأك������د ال���دك���ت���ور ش��واق��ف��ة 
استعداد الجامعة لتقديم كل ما 
خالل  من  المساعدة  من  يلزم 
في  وكوادرها  الجامعة  مرافق 
لتتمكن  الهيئة  مشاريع  خدمة 
المطلوبة  بمهامها  القيام  م��ن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق دوره�������ا اإلن���س���ان���ي 
وم���س���اع���دة ال���م���واط���ن���ي���ن ف��ي 
م��خ��ت��ل��ف ال���ح���االت ال��ط��ارئ��ة. 
وثمن الجهود المبذولة من قبل 
الهيئة الخيرية الهاشمية محليا 
وع��ال��م��ي��ا ال��ت��ي اس��ت��ط��اع��ت أن 
تحقق نموذجا للعمل اإلنساني 
تتعرض  ال��ت��ي  ال����دول  لجميع 

ردنية الها�سمية بحث مجالت التعا�ن بين الجامعة �الهيئة الخيرية الأ

ل��ل��ح��روب وال����ك����وارث وم��واج��ه��ة 
الحاالت الطارئة.

العيطان  استعرض  جانبه  من 
النشاطات والبرامج التي تقدمها 
الهيئة للمواطنين الذين يحتاجون 
للمساعدة وبتوجيهات من جاللة 
إليصال  الثاني  الله  عبد  الملك 

ال���م���س���اع���دات اإلن���س���ان���ي���ة من 
الشعوب  لبعض  وال��دواء  الغذاء 
العربية واإلسالمية والعديد من 
دول العالم التي تتعرض للكوارث 
موضحا رسالة الهيئة اإلنسانية 
الرامية إلى الحفاظ على األمن 
االج��ت��م��اع��ي ل��ل��م��ت��ض��رري��ن في 

الظروف الصعبة.

زيارة الملحق الثقافي اليطالي �سعادة ال�سيد ا�ستيفانو �ستو�سي

البيت  آل  جامعة  رئيس  بحث 
الدكتور نبيل شواقفة  في التاسع 
من تموز مع سعادة السيد ستيفانو 
ستوشي الملحق الثقافي االيطالي 
عمان  في  االيطالية  السفارة  في 
الجامعة  بين  التعاون  تعزيز  سبل 
ايطاليا  في  العلمية  والمؤسسات 
الطلبة  تبادل  مجال  في  وخاصة 
العلمية  وال��خ��ب��رات  والمعلومات 
وت���ب���ادل ال���زي���ارات ال��ع��ل��م��ي��ة بين 
والطلبة   التدريس  هيئة  أع��ض��اء 
وتوفير منح دراسية لطلبة جامعة 
ايطاليا,  ف��ي  للدراسة  البيت  آل 
خالل  الجامعة  من  طلبة  وإي��ف��اد 
اللغة  ل��دراس��ة  الصيفي  الفصل 

االيطالية هناك.
وأب������دى ال��س��ي��د س��ت��ي��ف��ان��و عن 
رغبته في تعميق أواصر التعاون مع 
جامعة آل البيت ودعمها من خالل 
توفير ست منح دراسية لطلبتها في 

مختلف التخصصات.
الموافقة  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ت��م  كما 
ع��ل��ى إن��ش��اء زاوي����ة خ��اص��ة للكتب 
وال��م��ط��ب��وع��ات ل�����أدب وال��ث��ق��اف��ة 
الحديثة  اللغات  االيطالية في قسم 
ب��ال��ج��ام��ع��ة ليتم دع��م��ه��ا م��ن خ��الل 
السفارة االيطالية, وتم االتفاق ايضا 
على توفير مدرسين للغة االيطالية 

على مستوى البكالوريوس.
وأش����ار ال��دك��ت��ور ش��واق��ف��ة إل���ى دور 

ال���ج���ام���ع���ة ف����ي االن����ف����ت����اح ع��ل��ى 
العلمية  والمؤسسات  الجامعات 
ال��دول��ي��ة م��ع��رب��ا ع��ن أم��ل��ه للعمل 
الثقافي  التعاون  من  المزيد  على 
الجامعة  بين  والبحثي  واألكاديمي 
االيطالية  األكاديمية  والمؤسسات 
مبينا  الجانبين  مصلحة  فيه  لما 
اللغات  تدريس  تولي  الجامعة  بان 
عناية خاصة ألهميتها في التواصل 
المعرفي واللغوي بين الحضارات.

وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة 
وعميد  المجالي,  جهاد  الدكتور 
اإلن��س��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم  اآلداب  كلية 

الدكتور فواز الزبون.
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التقى رئيس جامعة آل البيت الدكتور نبيل شواقفة في الثامن والعشرين من تموز الخبير 
االيطالي إنزو شيوال المسؤول عن تدريب الباحثين في المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا .

للعلوم  األعلى  والمجلس  البيت  آل  بين جامعة  التعاون  تعزيز  بحث سبل  اللقاء  وتم خالل 
والتكنولوجيا لالستفادة من المشاريع البحثية المدعومة من االتحاد األوروبي وتحديدا ضمن 
برنامج SRTD كما تم بحث توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس األعلى والجامعة وإقامة نقطة 

معلومات طرفية في الجامعة .
وبين السيد شيوال أن هذه البرامج موجهة لتشجيع عمل الفرق البحثية وربط البحث العلمي 

مع الصناعة والقطاع الخاص واشتراك الجامعة ضمن شبكة المعلومات التي ستنشأ.
العلمية وفتح   المؤسسات  المشاركة مع  توسيع قاعدة  الشواقفة  على قيمة  الدكتور  وأكد 
مجاالت التعاون مع المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا مشيراً الى اهتمام الجامعة بالبحث 
العلمي وتطويره لخدمة الجامعة والمجتمع المحلي ومنطقة الملك الحسين التنموية في المفرق       

وتوجيه الباحثين لالهتمام بقضايا المنطقة المحيطة .
وحضر اللقاء عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور محمود كناكري والدكتور عمر عماري 

من وحدة المشاريع في المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 

رئي�س الجامعة يلتقي الخبير اليطالي اإنز� �سيول

على للعلوم والتكنولوجيا من المجل�س الأ
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�الفلك الــفــ�ــســاء  لــعــلــوم  الــعــربــي  ــاد  ــح الت رئــيــ�ــس  يلتقي  الــجــامــعــة  رئــيــ�ــس 

بحث 
 رئيس جامعة آل البيت األستاذ الدكتور 

نبيل شواقفة في الثالث من آب مع رئيس االتحاد العربي 
تعزيز  سبل  النعيمي  مجول  حميد  الدكتور  والفلك  الفضاء  لعلوم 

وعلوم  بالفلك  المتعلقة  وخاصة  العلمية  المجاالت  مختلف  في  التعاون 
اإلسالمي  الفلك  مؤتمر  عقد  بحث  إلى  باإلضافة  الكونية  والظواهر  الفضاء 

الخامس في جامعة آل البيت في العام القادم بالتعاون مع االتحاد العربي لعلوم الفلك 
والفضاء والجمعية األردنية للفلك وعلوم الفضاء.

كما تم بحث إقامة مشروع بناء محطة استشعار عن بعد للطبقة األيونية في الغالف الجوي 
ضمن مشروع طقس الفضاء الدولي بالتعاون مع جامعة ستانفرد وبمشاركة بعض علماء الفضاء 

من ناسا.
وبين الدكتور شواقفة أهمية التوسع بعلم الفلك والفضاء مبينا ان الجامعة ستحرص على تطوير 
في  والباحثين  العلم  طلبة  لخدمة  والبحثي  التدريبي  بالجانب  واالهتمام  هيكلته  وإع��ادة  المعهد 
المنطقة ودعم المشاريع العلمية بهذا المجال وتقديم المنح الالزمة لذلك وخاصة كون  المعهد 

هو الوحيد في المنطقة.
وأبدى الدكتور النعيمي رغبة االتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك دعم الجامعة لما تقوم 

به من دور رائد في المنطقة بهذا المجال من خالل دعم المشاريع وعقد المؤتمرات 
والندوات العلمية والعالمية بمجال الفلك والفضاء .

والمهندس  الجامعة  رئيس  نائب  المجالي  جهاد  الدكتور  اللقاء  وحضر 
حنا  والدكتور  الفضاء  لعلوم  العربي  االتحاد  عام  أمين  قنصل  خليل 

صابات القائم بأعمال عميد معهد علوم الفلك والفضاء في 
الجامعة .
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ال��ب��ي��ت وف���د من  زار ج��ام��ع��ة آل 
ن������واب ج��ب��ه��ة ال���ع���م���ل اإلس����الم����ي.  
والتقى الوفد رئيس الجامعة الدكتور 
نبيل شواقفة الذي استعرض مبادئ 
وأهداف الجامعة وخططها الدراسية 
والدنيا  الدين  علوم  بين  تجمع  التي 
واالنفتاح على الحضارات المختلفة 
مع المحافظة على التراث واألصالة, 
الوسطية  ق��واع��د  ت��ق��وم على  وال��ت��ي 
واالع��ت��دال وااله��ت��م��ام بلغة ال��ح��وار 
وال��ف��ه��م وال��ق��ب��ول ب���ال���رأي وال����رأي 
سماتها,   م��ن  سمة  وليكون  واآلخ���ر 
مشيرا إلى فضل جاللة المغفور له 
في  ث��راه  الله  طيب  الحسين  الملك 
إنشاء هذه الجامعة لتكون منارة علم 

ألبناء األمة العربية واإلسالمية ولنقل 
مختلف  إل��ى  السمحة  اإلس��الم  رسالة 
بقاع العالم والتي تعبر عن رسالة هذا 
البلد الطيب الذي يتولى قيادته جاللة 
الذي  المعظم  الثاني  الله  عبد  الملك 
يولي الجامعة الرعاية واالهتمام لتقوم 

بدورها التربوي والحضاري.
ال��دك��ت��ور شواقفة  اس��ت��ع��رض  ك��م��ا 
م�����ش�����اري�����ع ال����ج����ام����ع����ة وخ���ط���ط���ه���ا 
كفتح  القادمة  لأعوام  اإلستراتيجية 
ب���اب االب��ت��ع��اث واس��ت��ق��ط��اب ك��ف��اءات 
ت��دري��س��ي��ة ج��دي��دة واس��ت��ق��ط��اب طلبة 
اإلس��الم��ي  ال��ع��ال��م  دول  مختلف  م��ن 
التعاون  أواص��ر  وتعميق  العالم  ودول 
العالمية  والجامعات  المؤسسات  مع 

باالنفتاح  الجامعة  رس��ال��ة  لتحقيق 
وال���ت���واص���ل م���ع م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ه��ات 
بالبحث  اه��ت��م��ام��ه��ا  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 

العلمي وخدمة المجتمع المحلي.
ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ح��م��زة منصور 
بين بان هذه الزيارة تأتي ضمن سنة 
اإلسالمي  العمل  جبهة  ن��واب  سنها 
للتواصل مع المؤسسات الوطنية وان  
اشرف  تحمل  التي  البيت  آل  جامعة 
اسم نعتز به في العالم  تقوم بجهود 
العالم  في  العلم  طلبة  لخدمة  طيبة 
برسالتها  تقوم  و  واإلسالمي  العربي 
بكل  العصر  على  المنفتحة  المتزنة 

ثقة واقتدار.
وأشاد الوفد النيابي بدور جامعة 
البيت في خدمة اإلس��الم وطلبة  آل 
ال��ع��ل��م واالن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ات 

الوطنية
النائب حمزة  من  كل  الوفد  وض��م 
م��ن��ص��ور وال���ن���ائ���ب س��ل��ي��م��ان ال��س��ع��د  
والنائب الدكتور محمد القضاة والنائب 
والسيد  خوالدة  المجيد  عبد  السابق 
عطية فريج وحضر اللقاء نائب رئيس 

الجامعة الدكتور جهاد المجالي.

التقى رئيس جامعة آل البيت الدكتور نبيل شواقفة  
وفدا من أعضاء مجلس نقابة الجيولوجيين األردنيين 

برئاسة السيد بهجت العدوان.

في  ال��ت��ع��اون  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  خ��الل  وت��م 
العلمية  وال���ورش  وال��ن��دوات  المؤتمرات  عقد  مجال 
ح��ول  متخصصة  ع��م��ل  ورش����ة  وع��ق��د  المتخصصة 
السدود بالجامعة باإلضافة إلى المشاركة في األيام 

العلمية التي تعقدها الجامعة.

وبين الدكتور الشواقفة حرص الجامعة على االنفتاح على المؤسسات والنقابات المهنية والمشاركة الجماعية 
لخدمة الوطن وأبنائه مبينا بان الجامعة بصدد إنشاء مركز للطاقة المتجددة وسيكون التنسيق مع وزارة التعليم 

العالي لتوحيد الجهود في المشاريع والمراكز التي ستنشأ بالجامعات لتوحيد الجهود وعدم التكرار.

األجهزة  وخاصة  التعليمية  العملية  لخدمة  الجامعة  في  الموجودة  المتطورة  باألجهزة  الوفد  أعضاء  وأش��اد 
الموجودة في معهد علوم األرض والبيئة التي ال يوجد لها مثيل بالمنطقة وإمكانية االستفادة العلمية منها. 

ردنيني �اجلامعة بحث التعا�ن بني نقابة اجليولوجيني الأ
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كاديمي  تعزيز التعاون الثقافي والأ

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س 
ال��دك��ت��ور نبيل  ال��ب��ي��ت األس���ت���اذ  ج��ام��ع��ة آل 

شواقفة في الثالث والعشرين من تموز وفدا من ممثلي رابطة 
اتحاد الكليات والمعاهد اإلسالمية في ماليزيا  يرافقهم سعادة السيد 

خالل  وتم  عمان  في  الماليزية  الثقافية  الملحقية  مدير  إسماعيل  بن  سليمان 
اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال قبول طلبة من ماليزيا للدراسة 

في جامعة آل البيت وخاصة في مجال تعلم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية وغيرها من 
التخصصات باإلضافة إلى دراسة اللغة العربية ضمن برنامج اللغة العربية المكثف لغير الناطقين 

بها والتوسع في قبول طلبة في مجال الدراسات العليا وتبادل أعضاء هيئة التدريس واإلشراف على 
رسائل الماجستير وإمكانية توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال دراسة الطلبة الماليزيين سنتين في 

ماليزيا وسنتين في جامعة آل البيت واعتماد خطط جامعة آل البيت في الدراسة.

واستعرض الدكتور شواقفة دور الجامعة في خدمة المجتمعات اإلسالمية ودورها في إعداد النشء المسلم 
الثاني بالجامعة لتقوم بدورها المنوط بها لخدمة أبناء األمة  الله  مشيدا بعناية صاحب الجاللة الملك عبد 
العربية واإلسالمية وتقوم بدورها الحضاري بالتعريف باإلسالم وإعداد الشخصية اإلسالمية المتمسكة بالثوابت 
وتعيش العصر بوسطية واعتدال, مبينا ان جامعة آل البيت تعامل الطلبة المسلمين معاملة الطلبة األردنيين 
في مجال الرسوم في تخصصات اللغة العربية والدراسات الفقهية وذلك تشجيعا للغة القرآن الكريم ونشر 

رسالة اإلسالم السمحة.

  وأبدى الوفد الضيف الذي يمثل 17 كلية إعجابه الشديد بمستوى الجامعة العلمي واألكاديمي 
ودورها في نشر اللغة العربية لغة القرآن الكريم, مؤكدين أهمية تعميق أواصر التعاون مع 

جامعة آل البيت وعقد االتفاقيات المشتركة واالستفادة من خبراتها المتقدمة.

وقام الوفد الضيف بجولة في مركز اللغات والمختبرات اللغوية واطلع 
على الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة الوافدين.

�سالمية في ماليزيا  يز�ر الجامعة �فد من ممثلي رابطة اتحاد الكليات �المعاهد الإ
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احتفلت جامعة اآل 

التا�شع  في  البيت 

من  وال��ع�����ش��ري��ن 

تموز بتخريج عدد 

من طلبة الجامعة 

للعلوم  �شامية  الإ

ف������ي م���ال���ي���زي���ا 

ال���م�������ش���ارك���ي���ن 

اللغة  تعلم  بدورة 

ال����ع����رب����ي����ة ف��ي 

– �شعبة  الجامعة 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة  

للناطقين  بغيرها 

وذل�����ك ب��رع��اي��ة 

ن�����ائ�����ب رئ���ي�������س 

الدكتور  الجامعة 

. المجالي  جهاد 

المكثف العربية  اللغة  برنامج  تخريج  حفل 

ماليزية ــي  ف ــالمــيــة  ــس � الإ الــجــامــعــة  لطلبة   

اللغة  م��ن��س��ق��ة ش��ع��ب��ة  وق���ال���ت 
العربية في مركز اللغات الدكتورة 
آم��ن��ة ال��ح��اي��ك إن ط��ل��ب��ة ال����دورة 
شهرين  استمرت  والتي  المكثفة 
أك��س��ب��ت ال��م��ش��ارك��ي��ن م���ه���ارات 
العربية  ال��ل��غ��ة  ع��ل��م  ف��ي  متنوعة 
العربية  وال��س��ل��وك��ي��ات  وال���ع���ادات 
األردن�����ي�����ة  إل�����ى ج���ان���ب ت��ن��ف��ي��ذ 
الطلبة  ي��ع��رف  ترفيهي  ب��رن��ام��ج 
ب��األم��اك��ن وال��م��واق��ع ال��ت��اري��خ��ي��ة 
إلى  مشيرة  المملكة  في  واألثرية 
لغويا  متميزا  ك��ان  ال��ب��رن��ام��ج  أن 
وس��ي��اح��ي��ا وخ��دم��ات��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا .
ال��دورة  بجهود طلبة  وأش��ادت 

العربية  ال��ل��غ��ة  إلت��ق��ان  وس��ع��ي��ه��م 
األردنية  الثقافة  من  واالس��ت��زادة 
اللغة  ألس��ات��ذة  امتنانها  مقدمة 
الجامعة  في  ومدرسيها  العربية 
على تعاونهم المنقطع النظير مع 
طلبة الدورة من حيث المحاضرات 
واألب�����ح�����اث ال���ت���ي ق���دم���وه���ا  .
وعبر الطالب الماليزي هشام 
حنفي عن سعادته وسعادة زمالئه 
ل��ق��اء ال��م��ع��ارف وال��خ��ب��رات التي 
حصلوا عليها من الهيئتين  اإلدارية 
والتدريسية  في جامعة آل البيت 
التي  واألم��اك��ن  األردن���ي  والشعب 
طبيعة  ج��م��ال  مثمنين  زاروه�����ا  
وأم  والعقبة  البترا  م��واق��ع  وبيئة 
قيس وج���رش وق��ص��ور ال��ب��ادي��ة .
وف����ي ن��ه��اي��ة االح���ت���ف���ال سلم 
ال��دورة   ط��الب  المجالي  الدكتور 
ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة  وال��ش��ه��ادات  
م��ت��م��ن��ي��ا ل���ه���م ال���ت���واص���ل وع����دم 
االن�����ق�����ط�����اع م������ع ال����ج����ام����ع����ة . 

من اأخبار الجامعة
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�العمل  التن�سيق  اأهمية  يوؤكد  الجامعة  رئي�س 

الجدد الطلبة  ا�ستقبال  ــاح  ــج ن لإ الجماعي 

أكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور نبيل 
التنسيق والعمل الجماعي إلنجاح استقبال  شواقفة أهمية 

الطلبة الجدد وإعداد النشرات التعريفية والمطبوعات وكيفية إجراءات 
التسجيل ومواعيده.

تموز  من  والعشرين  السابع  في  الطلبة  باستقبال  المعنين  لقائه  خالل  وأض��اف 
أهمية إعداد برامج واضحة لتقديم الخدمة للطلبة وإرشادهم وتوجيههم وتسهيل عملية 

استقبال  في  ومساعدتهم  لهم  المعلومات  وتقديم  ويسر  سهولة  بكل  بالجامعة  التحاقهم 
المرحلة الجامعية.

وبّين الدكتور الشواقفة بان االنطباع األول الذي يأخذه الطالب في االستقبال يبقى راسخا 
الجامعة  عن  ناصعة  ص��ورة  بتقديم  الجميع  يقوم  أن  أهمية  مؤكدا  الحياة  مدى  ذهنه  في 
وخدمة طلبتها وان يكون الجميع أسرة واحدة في تقديم الخدمة وحسن استقبال الطلبة, 

مؤكدا أهمية سالسة اإلجراءات المالية والتسجيل لتوفير الوقت والجهد على الطلبة 
وإرشادهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة.

ودار حوار موسع بين المعنيين ورئيس الجامعة لتقديم أفضل الخدمات 
الطلبة  لخدمة  محددة  ومواعيد  وبرامج  أسس  ضمن  للطلبة 

الجدد وإشراك الجميع في تحمل المسؤولية.

من اأخبار الجامعة



م��ي��الدي��ة20  2008 أي����ل����ول  ه���ج���ري���ة،   1429 رم����ض����ان   -  54 ال����ع����دد   -  14 امل���ج���ل���د 

بحث رئي�س جامعة اآل البيت 

في  ال�شواقفة  نبيل  الدكتور 

تموز  من  والثاثين  الحادي 

الثقافي  التحاد  رئي�س  مع 

والفني/ رئي�س جامعة موؤتة  

عربيات,  �شليمان  الدكتور 

الريا�شي/  التحاد  ورئي�س 

بن  الح�شين  جامعة  رئي�س 

الهروط   علي  الدكتور  طال 

���ش��ب��ل ت���ط���وي���ر وت��ع��زي��ز 

والفنية  الثقافية  المجالت 

والريا�شية واإتاحة المجال 

في  المبدعين  الطلبة  اأم��ام 

لتطوير  ال���م���ج���الت  ه����ذه 

خال  م��ن  مواهبهم  واإب���راز 

الن�شاطات  ف��ي  الم�شاركة 

هذه  تطلقها  التي  المختلفة 

دعمه  م��ب��دي��ا  ت���ح���ادات  الأ

الطلبة  م���ن  ال��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه 

الرياضي  االتحاد  وعقد 
برآسة  األردن��ي��ة  للجامعات 
الدكتورعلي  االتحاد  رئيس 
ال���ه���روط ب��ح��ض��ور أع��ض��اء 
االت����ح����اد ج��ل��س��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة 
والعشرين حيث  تم التركيز 
ع���ل���ى  م��ن��اق��ش��ة ال��ت��ق��ري��ر  
وال��م��ال��ي  وال��ف��ن��ي  اإلداري 
لبطولة كرة السلة للجامعات 
العربية التي نظمها االتحاد 
خ��الل شهر  أي��ار الماضي 

رئي�س الجامعة

 يلتقي اأع�ضاء مجل�س الطلبة

أك����������د 
البيت  آل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س 

على الوالء واالنتماء للوطن والقيادة 
الطلبة  مجلس  يكون  وان  الفذة  الهاشمية 

العمل  ف��ي  الطلبة  ل��زم��الئ��ه��م  األم��ث��ل  ال��ن��م��وذج 
والمبادرة وخدمة الجامعة.

بالجامعة  الطلبة  مجلس  أع��ض��اء  لقائه  خ��الل  وب��ي��ن 
في  الطلبة  مجلس  يشارك  أن  أهمية  آب  من  الخامس  في 

اإلجراءات التي اتخذتها الجامعة الستقبال الطلبة  الجدد داعياً 
الطلبة للمشاركة في النشاطات المختلفة التي تقوم بها الجامعة, 
الخدمية  المشاريع  من  العديد  بعمل  قامت  الجامعة  ب��ان  مبينا 
اإلستاد  وم��ش��روع  المظالت  مشروع  إقامة  مثل  للطلبة  التعليمية 
الرياضي وطرح عطاء الصالة الرياضية خالل األشهر القادمة التي 
تتسع ل 5000 طالب, كما ستحرص الجامعة على إقامة النشاطات 
المختلفة لتهيئة األجواء المناسبة للطلبة وإكسابهم المعرفة وصقل 

شخصيتهم ومواهبهم.
وقدم أعضاء مجلس الطلبة شكرهم لرئيس الجامعة وألسرة 
الجامعة على تعاونهم الموصول معهم واالستماع إليهم بين الحين 
واآلخر شاكرين رئيس الجامعة لفتح المجال معه للتواصل 
المستمر دون أي عقبات وسماع آرائهم ومقترحاتهم لما 

فيه مصلحة الطلبة.
الدكتور  الطلبة  ش��ؤون  عميد  اللقاء  وحضر 

الثقافي  ال��ن��ش��اط  وم��دي��ر  ح��ج��اج  خليل 
واالج����ت����م����اع����ي ال���س���ي���د م��ح��م��د 

حوامدة.

اآل البيت ت�ســـــــــــــــت�سيف الحتـــــاد الريا�سي �الحتاد الثقايف �الفنــــي للجامعات

من اأخبار الجامعة
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م��ش��ي��دي��ن ب��ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي 
األردن  منتخبات  حققتها  
على صعيد اإلناث والذكور  
على  بحصولها  والمتمثلة 
الثالث, كما ناقشت  المركز 
ب��ط��ول��ة  ت���ق���ري���ر  اإلدارة 
ال��ج��ام��ع��ات ألل��ع��اب ال��ق��وى  
مضمار  على  أقيمت  ال��ت��ي 
س��ت��اد ع��م��ان ال��دول��ي, وفي 

خ��ت��ام االج��ت��م��اع ت��م االت��ف��اق 
على إن تكون الجلسة المقبلة 
العلوم  ف��ي ج��ام��ع��ة  ل��الت��ح��اد 
ال��ت��ي ستكون  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مقرا لالتحاد خالل العاميين 

القادمين.
 وف������ي ج���ل���س���ة االت����ح����اد 
للجامعات  وال��ف��ن��ي  ال��ث��ق��اف��ي 
االتحاد  رئيس  ترأسها  التي 

ال���دك���ت���ور س��ل��ي��م��ان ع��رب��ي��ات 
جرى مناقشة األمور المتعلقة 
بجائزة التصوير الفوتوغرافي 
يطلقها  التي  البتراء  لمدينة 
الحالي  الشهر  االتحاد خالل 
وت�����ق�����رر ت���خ���ص���ي���ص م��ب��ال��غ 
ب��ق��ي��م��ة,500,300,200   مالية 
قصصية  م��ج��م��وع��ة  ألف��ض��ل 
الجامعات  طلبة  مسابقة  في 

لكتابة القصة.
 

من اأخبار الجامعة
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اأمناء  مجل�س  وع�شو  م�شت�شار  اأكدت 

لتنمية  ال��ه��ا���ش��م��ي  ال�������ش���ن���دوق 

زين  ال�شريفة  ردن��ي��ة  الأ ال��ب��ادي��ة 

من  ال�شتفادة  اأهمية  نا�شر  بنت 

الم�شحية  ب���ح���اث  والأ ال��درا���ش��ات 

البيت  اآل  جامعة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

ح������ول ال����و�����ش����ع الق���ت�������ش���ادي 

المفرق. محافظة  في  والجتماعي 

وأضافت خالل حفل تخريج موظفي 
المعلومات  نظم   “ ل���دورة  ال��ص��ن��دوق 
ال��ج��غ��راف��ي��ة ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا ال��ص��ن��دوق 
بالتعاون مع مركز االستشارات وخدمة 
األرض  علوم  ومعهد  المحلي  المجتمع 
اعتماد  ض���رورة  الجامعة  ف��ي  والبيئة 
ق���اع���دة ب��ي��ان��ات وم��ع��ل��وم��ات واض��ح��ة  
العالقة  ذات  الجهات  إل��ى  لتقديمها 
ل���دراس���ة ك��اف��ة ال��م��ش��اري��ع اإلن��ت��اج��ي��ة 
من  المناطق  تحتاجها  التي  والخدمية 
المعلومات  أدق  على  الحصول  خ��الل 

لواقع االحتياجات الضرورية.
ناصر  بنت  زي��ن  الشريفة  وأش��ارت 
إل����ى أن إق���ام���ة م��ث��ل ه����ذه ال������دورات 
للمعلومات  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ن��اء  ش��أن��ه  م��ن 
تمثل  وهي  األردنية  للبادية  الجغرافية 
ما  مثمر  وت��ع��اون  متميزة  ب��اك��ورة عمل 
بين الصندوق والجامعة. والحرص على 
التعاون من خالل بلورة اتفاقية لغايات 
االستفادة من البرامج والخدمات التي 
تقدمها لجميع فئات المجتمع المحلي 

في محافظة المفرق. 
الدكتور  البيت  آل  جامعة  رئ��ي��س 
ن��ب��ي��ل ش��واق��ف��ة أك����د م���ن ج��ان��ب��ه دور 
الجامعة الريادي في خدمة المحافظة 

واهتمامها بالبحث العلمي الهادف نحو 
الصلة  ذات  العلمية  ال��دراس��ات  إقامة 
اق��ت��ص��ادي��ا  للمحافظة  ال��ح��ال  ب��واق��ع 
المسح  ه��ذا  انجاز  بدليل  واجتماعيا 
لبيان احتياجات المناطق من المشاريع 
حلها ضمن  على  وال��ع��م��ل  ال��ض��روري��ة 

اإلمكانات المتاحة.
وأش����ار ال��دك��ت��ور ش��واق��ف��ة إل���ى أن 
ال���ج���ام���ع���ة وض���ع���ت ض���م���ن خ��ط��ط��ه��ا 
اس��ت��ح��داث  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  المستقبلية 
تخصصات جديدة تتالءم مع متطلبات 
م��ن��ط��ق��ة ال��م��ل��ك ال��ح��س��ي��ن ب���ن ط��الل 
جاللة  أم��ر  وال��ت��ي  بالمفرق  التنموية 
الكوادر  توفير  بهدف  بإنشائها  الملك 
العاملة المؤهلة لهذه الغاية إضافة إلى 
استمرارية العمل نحو االستثمار األمثل 
للطاقات البشرية من أبناء المحافظة 
والتدريبية  التأهيلية  ال��دورات  بإقامة 

المتخصصة بمختلف مجاالت العمل
وأض�����اف ال��دك��ت��ور ال��ش��واق��ف��ة أن 
أكثر  لالنفتاح  جاهدة  تعمل  الجامعة 
المحافظة  ف��ي  المحلي  المجتمع  م��ع 

لغايات االستفادة من 
والمرافق  المشاريع 
ال���م���وج���ودة وض��م��ان 
ت���ق���دي���م ال���خ���دم���ات 
األم���ث���ل ل��ل��م��واط��ن��ي��ن 
وال��ط��ل��ب��ة وال��ت��رك��ي��ز 
العلمي  البحث  على 
ل�������ل�������وص�������ول إل������ى 
الدقيقة  المعلومات 
للمعنيين  وتقديمها 
ل��م��ت��اب��ع��ت��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذ 
ال��م��ش��اري��ع ال��راش��دة 
اقتصاديا  ت��ع��ود  بما 

ول بالمفرق ردني الأ جامعة اآل البيت تنجز م�ضروع الم�ضح القت�ضادي والجتماعي الأ

نتاجية الدعوة لعتماد البيانات قاعدة لتنمية المناطق ا�ستثماريا �تنفيذ الم�ساريع الإ

واجتماعيا على أهالي المحافظة.
لتنمية  الهاشمي  الصندوق  مدير 
البادية األردنية عمر الرافعي أكد من 
جانبه على ضرورة البناء على قدرات 
الفنية  ال��ب��ي��ت  آل  ج��ام��ع��ة  وإم��ك��ان��ات 
ف���ي ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر وال���رب���ط بين 
األكاديمية واألنشطة التنموية الخاصة 
المستوى  رفع  في  للمساهمة  بالبادية 
لمناطق  االج��ت��م��اع��ي  و  االق��ت��ص��ادي 

البادية. 
مدير مركز االستشارات والخدمات 
آل  المجتمع في جامعة  وتنمية  الفنية 
قدم  اخوارشيدة  هاني  الدكتور  البيت 
المسح  م��ش��روع  ش��رح��ا مفصال ح��ول 
محافظة  في  واالجتماعي  االقتصادي 
المفرق والمناطق المشمولة بالدراسة 
والنتائج التي توصلت إليها في مختلف 
ال���م���ج���االت االق���ت���ص���ادي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
واالجتماعية والقوى البشرية والسكان 
وال��م��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة ال��م��ت��وف��رة في 

المنطقة

من اأخبار الجامعة

برعاية ال�ضريفة زين بنت نا�ضر وبح�ضور رئي�س الجامعة تخريج عدد من الم�ضاركين بدورات تدريبية 
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اخ��ت��ت��م��ت ف���ي ج��ام��ع��ة آل 
البيت في الثالثين من حزيران 
المعسكر  ب��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ث��ان��ي ل��ل��م��س��ت��وى ال��ب��رون��زي 
الحسن  جائزة  نظمته  ال��ذي  

للشباب.
المعسكر   واشتمل برنامج 
م��دار ستة  ال��ذي استمر على 
أي��ام ب��إش��راف ضباط وأف��راد 
على  المسلحة   ال��ق��وات  م��ن 
تدريبات للقوات المسلحة حول 
الرماية الحية واإلنزال الجبلي 
والبوصلة  والخارطة  والمشاة 
إلى جانب محاضرات توعوية 
عن التسويق السياحي والوقاية 
م����ن ال����م����خ����درات وال��ت��وع��ي��ة 

المرورية.
 وف���ي ح��ف��ل ال��خ��ت��ام ال��ذي 
رع�����اه رئ���ي���س  ه��ي��ئ��ة أرك����ان 
الشرقية   العسكرية  المنطقة 

ــزي ــر�ن ــب ــوى  ال ــت ــس ــ� ــم ــام مــعــ�ــســكــر ال ــت ــت اخ

ــبــاب ــس ــ� ــل ل ـــزة الـــحـــ�ـــســـن  ـــائ ـــج ـــي ل ـــان ـــث ال  

بحضور رئيس الجامعة الدكتور 
الرئيس  ون��ائ��ب  ش��واق��ف��ه  نبيل 
ومديرة  المجالي  الدكتورجهاد 
مكتب الجائزة سمر كلداني في 

مدرج الحسين بن علي .
 أشار راعي الحفل إلى دور 
الجائزة في تنمية الشباب فكريا 
على  المشاركين  مهنئا  وبدنيا 
المستوى  متطلبات  اجتيازهم 
البرونزي بنجاح ومقدما عميق 
على  الجامعة  لرئاسة  الشكر 

ودعم   خدمات  من  تقدمه  ما 
لمختلف  المؤسسات الشبابية 

والعسكرية.
 ب�����دورة اس��ت��ع��رض ق��ائ��د 
ال��م��ع��س��ك��ر ال�����م�����الزم ع���الء 
ال���م���دف���ع���ي م����راح����ل ال��ع��م��ل 
وال���ت���دري���ب ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
فترة  المسلحة خالل  القوات 
ال��م��ع��س��ك��ر وال���ت���ي س��اه��م��ت 
روح  ت��ع��زي��ز  ف��ي  كبير  بشكل 
ال��ع��م��ل ال��ج��م��اع��ي  وإرس����اء 
ورف��ع  التطوعي  العمل  مبدأ 
لدى  البدنية  اللياقة  مستوى 

المشاركين الشباب. 
راعي  تناوب  الختام  وف��ي 
ال���ح���ف���ل ورئ����ي����س ال��ج��ام��ع��ة 
الدكتور الشواقفة على تسليم 
إن  قبل  للخريجين  الشهادات 
من  ال��ج��ائ��زة  دروع  يتسلموا 
ال��ج��ائ��زة سمر  م��دي��رة مكتب 

كلداني  .

من اأخبار الجامعة
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اأ�ل عمل م�سرحي لطلبة  جامعة اآل البيت

من اأخبار الجامعة

رعى نائب رئيس الجامعة األستاذ  الدكتور 
مدرج  في  المختار  بعنوان  مسرحية  عرض  المجالي  جهاد 

بتمثيل  ق��ام  التي  المسرحية  أح��داث  تعود  حيث  علي    بن  الحسين 
شخصياتها طالب معهد العمارة والفنون اإلسالمية  إلى القرن الثاني عشر 

في عهد صالح الدين األيوبي  حيث تدور فكرة المسرحية حول  بريانتي المختار 
شخصية  أن  حيث  الكريمة  وأخالقه  قيمه  على  المحافظ  فرانكو   وحاجبه  المتسلط 

بريانتي متناقضة تجمع في شخصيتها عواصف مع قليل من الهدوء وثوران تغزوه جزيئات 
البرودة ودوافع القنابل المغروسة في ارض السالم ورعد وبرق وزالزل مع لمحات بسيطة من 
أمطار الخير  حيث تعالج المسرحية  الظلم واالستبداد وانتصار القيم واألخالق في النهاية 
فالظلم يمكن ان يخيم حيناً على سماء البشرية وربما تمطر السحب دمعاً يجري في العيون 
فالحرية  ليل  كان االستبداد ظلمة  ,فان  باقي  األمل  إن  إال  الصدور  القهر في  زرع  وتنتج 

شمس زمان وان كان الظلم سحابة فالعدل سماء ولن تظلم الشمس ما دام في النفس 
البشرية عبقاً من شذاها .   وحضر عرض المسرحية عميد شؤون الطلبة وعميد 

معهد العمارة والفنون اإلسالمية وجمع من الطلبة . 
هذا وباشرت الجامعة هذا العام بإعداد فرقة مسرحية من 

طلبة الجامعة تعبر عن أمالهم وأحاسيسهم.
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البيت  آل  جامعة  م��ن  ب��دع��وة 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ع���م���ادة  ن��ظ��م��ت 
من  عشر  ال��ح��ادي  في  بالجامعة 
آب ورش�����ة ع��م��ل ح����ول م��ش��روع 
دع���م م���ب���ادرات واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
التكنولوجي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث 
واإلب��داع( ) SRTD( حيث  قام 
وفد من وحدة إدارة مشروع دعم 
 4 بمبلغ  وال��م��دع��وم  ال��م��ب��ادرات 
م��الي��ي��ن ي����ورو  م��ن ق��ب��ل االت��ح��اد 
األوروب����ي, وق��د ت��ك��ون ال��وف��د من 
الدكتور عمر عماوي رئيس وحدة 
إدارة المشروع والخبير األوروبي 
انزو شوال وعمار البالسمة بإلقاء 
محاضرة حول نشاطات المشروع. 
حيث استعرض الخبير انزو شوال 
يهدف  ال����ذي   )SRTD م���ش���روع) 
التكنولوجيا  وتطوير  تعزيز  إل��ى 
واإلبداع ووضح السيد انزوشيوال 
البحث  لدعم  األنشطة  م��ج��االت 
والتطوير التكنولوجي وهي كالتالي 
لدعم  أردن����ي  دي��ن��ار   450000  :
 30 والتطوير  البحث  مشروعات 
مشروع كل مشروع 15000  دينار 
أردني 450000 دينار أردني لدعم 

�ا�ستراتيجيات  مـــبـــادرات  دعـــم  مــ�ــســر�ع  حـــول  عــمــل  ــة  ــس �ر�

بــــــــــداع ـــي �الإ ـــوج ـــول ـــن ـــك ـــت ـــث �الـــتـــطـــويـــر ال ـــح ـــب ال

مشروعات تمويل رأسمال ابتدائي 
لتشجيع رواد األعمال والمبدعين 
180000 يورو لتأسيس حاضنتي 
 60000 ج����دي����دت����ي����ن  أع�����م�����ال 
ي���ورو ل��ت��روي��ج ن��ش��اط��ات وأع��م��ال 
بين عمار  األعمال.كما  حاضنات 
بالسمة من وحدة إدارة المشروع 
أن أهداف المشروع تتلخص في 
واإلب���داع  البحث  ن��ش��اط��ات  رف��د 
وتوجيهها نحو احتياجات القطاع 
األردن  دم����ج  وت��س��ري��ع  ال���خ���اص 
األوروب��ي��ة.  البحوث  نطاق  ضمن 
والمستمر  المشروع  ه��ذا  وي���دار 

قبل  على مدى ثالث سنوات من 
المجلس  ف��ي  متخصصة  وح���دة 
األع���ل���ى ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا, 
ح��ي��ث ي��س��اه��م ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ت��م��وي��ل 
ب����ع����ض ف����ع����ال����ي����ات ال����م����ش����روع 
وت���س���اه���م  ال��م��ؤس��س��ة األردن���ي���ة 
االق��ت��ص��ادي��ة  ال��م��ش��اري��ع  لتطوير 
أيضاً في دعم وتمويل الرأسمال 
االب��ت��دائ��ي ل���رواد األع��م��ال .وأك��د 
عميد  الكناكري  محمود  الدكتور 
العليا  والدراسات  العلمي  البحث 
بالجامعة اهتمام جامعة آل البيت 
وتوجيه  وتطويره  العلمي  بالبحث 
لالهتمام  العليا  الدراسات  طلبة 
مبيناً  المحيطة  المنطقة  بقضايا 
بان الجامعة تسعى لالستفادة من 
المجلس  يعقدها  التي  المشاريع 
األع���ل���ى ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
األخ���رى. العلمية  وال��م��ؤس��س��ات 
ن��ه��اي��ة ال���ورش���ة دار ح���وار  وف���ي 
موسع بين أعضاء هيئة التدريس 

والمحاضرين.

ور�س عمل
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المال  إدارة  كلية  م��ن  ب��دع��وة 
البيت  آل  جامعة  ف��ي  واإلع��م��ال 
الخيرية  الهيئة  ع��ام  أمين  ألقى 
ال��رك��ن  أول  ال��ف��ري��ق  ال��ه��اش��م��ي��ة 
العيطان   ماجد  محمد  المتقاعد 
ف��ي ال��ت��اس��ع م��ن ت��م��وز محاضرة 
العسكرية  ال��ح��ي��اة  اث���ر  ب��ع��ن��وان” 
واإلداري  االقتصادي  الفكر  على 
لجاللة الملك عبد الله الثاني ابن 
جاللة  أن  فيها   مبينا  الحسين« 
الملك يجمع بين مسميين كبيرين 
 « والداللة  المفهوم  عظيمين في 
العنوان  ه��ذا  وان   « وق��ائ��د  ملك 
مليا  عنده  التوقف  يلزم  الكبير 
له  ال��م��ل��ك  ف��ج��الل��ة  الجميع  م��ن 
الحكم  ف��ي  ال��خ��اص��ة  منهجيته 
فقد عاش حياته في مدرستين – 
مدرسة الحسين بن طالل )رحمة 
السياسة والخلق  تعلم فيها  الله( 
الهاشمي السامي والعطف واإليثار 
0 وال���م���درس���ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��ي 
ساندهيرست  كلية  م��ن  ابتدأها 
الكلية  المتحدة تلك  المملكة  في 
لما  ف��ري��دة  خصوصية  لها  ال��ت��ي 
االنضباط  معاني  من  عليه  تركز 
واحترام الوقت فقد تدرج جاللته 
التأسيس  مراحل  من  الكثير  في 
والتدريب إلى أن انتهى به االمر 

في الميدان 0
 وب��ي��ن ال��ع��ي��ط��ان ال��ع��دي��د من 
بها جاللته  ال��ت��ي خ��دم  ال��م��واق��ع 
سواء في القوات الخاصة مفتشا 
واإلدارة  ال���ق���ي���ادة  ف��ت��ع��ل��م  ع��ام��ا 
مستفيدا من ذلك لمهنته كملك .

 وبين العيطان أن الملك كثيرا ما 
كان الميدان والتمارين العسكرية 
مصدرا لمعلوماته فكان ان عرف 
وهضابه  وجباله  سهولة  األردن 
وأودي����ت����ه م��م��ا وف����ر ل���ه م��خ��زون��ا 
الدقيقة  ال��م��ع��ل��وم��ات  م��ن  ك��ب��ي��را 
ال��ق��رارات  اتخاذ  من  مكنته  التي 
السليمة تجاه العديد من القضايا 
ومن األمور التي تشغل بال الملك 
الوضع االقتصادي وكيف السبيل 
إل���ى م��واج��ه��ت��ه ال ب��ل ك��ي��ف تحل 
مشاكل الفقر والبطالة. ولم تكن 
قضايا الطاقة والمياه اقل أهمية 
عما يعتبره الملك المشكلة الكبرى 
ال��ذي  االق��ت��ص��ادي  ب��ال��وض��ع  ممثلة 
الحلول  اح��د  فكانت  شعبة  ي��واج��ه 
جلب  نحو  التوجه  المشاكل  لتلك 
لالستفادة  وتشجيعها  االستثمارات 
التي  الوطنية  والبيئة  ال��م��ن��اخ  م��ن 

تساعد على نجاحها 0
 وأكد رئيس جامعة آل البيت 
دور  على  شواقفة  نبيل  الدكتور 

الجامعات بدرء الفتن واإلشاعات 
واألق����اوي����ل ال��ت��ي ت��م��س ق��دس��ي��ة 
الوطن وان الجميع مطالب برص 
ال��ص��ف��وف وال��س��ي��ر خ��ل��ف ق��ائ��د 
ال��وط��ن ال��م��ل��ك ال��م��ف��دى صاحب 
ال���ن���ظ���رة ال��ث��اق��ب��ة واالن����ص����راف 
وتحدث  والتقدم  البناء  لمواصلة 
م��ح��اف��ظ ال��م��ف��رق ال��دك��ت��ور زي��د 
زري���ق���ات ق��ائ��ال إن��ن��ا ن��ري��د طلبة 
ومليكهم  وطنهم  يعرفون  مثقفين 
وح���اج���ات���ه���م ال���ت���ي ت��ن��ف��ع��ه��م في 
دراستهم وإننا أحوج ما نكون ألن 
نستلهم من فكر ورؤى سيدنا الزاد 
الطريق  تلمس  على  يعيننا  ال��ذي 
الحمى  ه��ذا  نبني  لكي  الصحيح 
العربي العصي بإذن الله على كل 

واش وحاقد ومشكك0  
إدارة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  وت���ح���دث 
عدنان  الدكتور  واألع��م��ال  المال 
أب���و ال��ه��ي��ج��اء ع��ن ال��ج��ه��ود التي 
الله  ع��ب��د  ال��م��ل��ك  ج��الل��ة  يبذلها 
ب��األردن  للنهوض  المعظم  الثاني 
وخاصة  ال��م��ج��االت  مختلف  ف��ي 
االقتصادية منها مشيرا إلى فضل 
جاللته في إنشاء منطقة الحسين 
ال��ت��ن��م��وي��ة ب��ال��م��ف��رق ودوره����ا في 

خدمة المحافظة واألردن.

محا�شرات علمية

ردنية بعنوان مين عام الهيئة الخيــرية الها�ضمية الأ محا�ضرة لأ

داري  )) اثر الحياة الع�ضكرية على الفكر القت�ضـــــــــادي والإ

لجاللة الملك عبدا هلل الثاني المعظم((
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قرارات مهمة  لمجل�س العمداء وذلك  لتطوير الجامعة والنهو�س بها 

قرارات

لتنظيم البحث العلمي

برئاسة  عقد  ال��ذي  العمداء  مجلس  ق��رر 
ال���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل ش��واق��ف��ة رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة 
الموافقة على تعليمات البحث العلمي لتنظيم 
ودعمه  وتشجيعه  وتنسيقه  العلمي  البحث 
وم��ت��اب��ع��ت��ه ون��ش��ر ن��ت��ائ��ج��ه وت��ق��دي��م مختلف 
إش��ك��ال ال��دع��م ال��م��ال��ي وال��م��ع��ن��وي ألع��ض��اء 
المتفرغين في  التدريس والمحاضرين  هيئة 
 , وتنميته  العلمي  بالبحث  للقيام  الجامعة 
وتشجع الجامعة التعاون بين الباحثين داخل 
الجامعة وخارج الجامعة وإنشاء فرق للبحث 
وتعمل  المختلفة,  التخصصات  في  العلمي 
العلمي وتوطينه لخدمة  البحث  على تأصيل 
في  المساواة  على  وتعمل  والوطن  المجتمع 
رب���ط ال��ع��ل��م م��ع م��ؤس��س��ات ال��ب��ح��ث العلمي 
. والمعرفة  العلم  وت��ب��ادل  والدولية  العربية 

ان�ضاء مركز لالبداع والتميز 

الجامعة  مجلس  إل��ى  المجلس  وأوص���ى 
لإلبداع  مركز  إن��ش��اء  إج���راءات  ف��ي  بالسير 
والتميز في الجامعة وذلك بهدف بناء وتطوير 
بيئة جامعية تشجع اإلبداع بمفهومه الشامل 
الموهوبون  يتمكن  البيت لكي  آل  في جامعة 
خدمة  في  اإلبداعية  قدراتهم  استثمار  من 
ال��وط��ن.  وي��ه��دف ال��م��رك��ز إل��ى نشر الوعي 
بمفاهيم الموهبة واإلبداع لدى أعضاء الهيئة 
أمورهم لمسايرة  وأولياء  والطلبة  التدريسية 
والتي  الحياة  م��ج��االت  كافة  ف��ي  ال��ت��ط��ورات 
البشري.  بالعقل  االه��ت��م��ام  ض���رورة  تتطلب 
وتنميتها من  والكشف عنها  الموهبة  ورعاية 
خالل استخدام أساليب اإلثراء المتنوعة التي 
تساعد على امتالك مهارات اإلبداع وتوظيفها 
في حل المشكالت واتخاذ القرارات.  والتعرف 

على خصائص الطلبة المبدعين وأوجه القوة 
العملية  كفاءة  رف��ع  أج��ل  من  لديهم  والضعف 
المختلفة  للحاجات  االستجابة  في  التعليمية 
العلمي  البحث  مهارات  وتطوير  الطلبة  ل��دى 
لدى الطلبة المبدعين في الجامعة.والعمل على 
تنفيذ العديد من المحاضرات والندوات وورش 
العمل في مجال تنمية اإلبداع والموهبة للطلبة.

تعليمات جديدة للدرا�ضات العليا

للدراسات  جديدة  تعليمات  المجلس  ق��رر 
العليا في الجامعة ليتم العمل بها اعتباراً من 
وهي  2009/2008م  الجامعي   ال��ع��ام  ب��داي��ة 
الجامعة  ف��ي  العليا  ال��دراس��ات  ش��ؤون  تنظم 
بأسلوب جديد ورؤية جديدة تواكب التطورات 
وال��ت��ق��دم ال����ذي ت��ش��ه��ده ال��ج��ام��ع��ة ف��ي كافة 
الميادين, بما في ذلك تنظيم عملية اإلشراف 
وتحديد  وشروطها  الجامعية  الرسائل  على 
م��ت��ط��ل��ب��ات ن��ي��ل درج����ة ال��م��اج��س��ت��ي��ر وال��م��واد 
التركيز على إعداد رسائل  المطلوبة, وكذلك 
وال��م��ع��رف��ة. للعلم  إض��اف��ة  تتضمن  ج��ام��ع��ي��ة 
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قرارات

بموجب  ال��ع��م��داء  مجلس  ع��ن  ص����ادرة 
المادة )70( من نظام موظفي الجامعة 

رقم )153( لسنة 2003م

التعليمات  ه��ذه  تسمى   :)1( ال��م��ادة 
التنفيذية  للتعليمات  معدلة  )تعليمات 
البيت(  آل  جامعة  في  الموظفين  لنظام 
وتقرأ مع التعليمات الصادرة عن مجلس 
المشار  وتعديالتها   2004 سنة  العمداء 
إليها فيما يلي بالتعليمات األصلية وحدة 
واح����دة وي��ع��م��ل ب��ه��ا اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ 

صدورها.

المادة )2(: يلغى نص المادة )7( من 
التعليمات األصلية ويستعاض عنه بالنص 

التالي:

مع  المتعاقد  الشخص  تعيين  ي��ج��وز 
أو  ودائمة  مصنفة  وظيفة  في  الجامعة 

غير مصنفة )الفئة الرابعة( إذا كان:

س����ن����وات  ث�������الث  أم�����ض�����ى  ق������د   .1
ع���ل���ى األق�������ل خ����دم����ة م���ت���ص���ل���ة ف��ي 
ت��وق��ع ع��ل��ي��ه خاللها  ال��ج��ام��ع��ة, ول���م 
التنبيه. عقوبة  باستثناء  عقوبة  أي��ة 

ال��ت��ق��ري��ر  ف���ي  ت��ق��دي��ره  ي��ق��ل  أال    .2
ال���س���ن���وي خ����الل خ��دم��ت��ه ب��ع��ق��د في 

خالل  يقل  وأال  )ج��ي��د(,  ع��ن  الجامعة 
آخر ثالث سنوات منها عن )جيد جداً(.

3. ق��د ت��واف��رت ل��ه درج���ة ش��اغ��رة في 
األولى  الفئة  وظائف  تشكيالت  ج��دول 

والثانية والثالثة والرابعة.

المادة )3(: يلغى نص المادة )23( من 
بقية  ترتيب  ويُ��ع��اد  األص��ل��ي��ة,  التعليمات 

المواد الواردة فيها.

إلى  التالية  المادة  تضاف   :)4( المادة 
ما بعد المادة )33( من التعليمات األصلية 

ويُعاد ترتيب بقية المواد الواردة فيها:

الرابعة  الفئة  وظ��ائ��ف   :)34( ال��م��ادة 
)الراتب المقطوع( 

في  ال��راب��ع��ة  الفئة  وظ��ائ��ف  تشمل  أ- 
الجامعة:

)المهن الحرفية أو الحرفية المساعدة, 
واإلشراف على تنفيذها, والخدمات العامة 

أو تأدية خدمة معينة(.

ب- 1. مع مراعاة المادة )8( من نظام 
الموظفين المعمول به في الجامعة, يعين 
الرواتب  لسلم  الرابعة وفقاً  الفئة  موظفو 

التالي:

تعليمات معدلة

للتعليمات التنفيذية لنظام الموظفين في جامعة اآل البيت 
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قرارات

�شا�شيالوظيفة ماحظاتالراتب الأ

31 دينارًا + �شنوات اخلربة يف جمال العملحريف, مهني, خدمات, اأعمال م�شاعدة

احت�شاب )5( �شنوات خربة 

�شنوية  زي��ادة  اأق�شى  كحد 

واحدة لكل �شنة

)فئة  �شوق  رخ�شة  ال�شيارات  عموم  �شائق 

�شاد�شة(

63 دينارًا

59 دينارًا�شائق �شيارة رخ�شة �شوق )فئة خام�شة(

)فئة  �شوق  رخ�شة  عمومي  �شيارة  �شائق 

رابعة(, �شائق دراجة نارية

52 دينارًا

31 + �شنوات اخلربة يف جمال العملحار�س

2. تُحدد قيمة الزيادة السنوية للعاملين بالفئة الرابعة أو بعقود سنوية ممن يحملون مؤهل علمي ممن هم في 
سويتهم على النحو اآلتي:

ج- لمجلس العمداء إعادة النظر في وظائف الفئة الرابعة )الراتب المقطوع( من حيث الوصف الوظيفي أو المسمى 
أو الراتب المقطوع في بداية كل سنة مالية على أن ال يؤثر ذلك على أصحاب الحقوق المكتسبة.

الراتب املقطوع

مقدار الزيادة ال�شنوية

إلىمن

31412

42583

59784

791705

1712536

2544468
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تعيينات

تعيينالدكتور
 أنور عودة ألخالدي )دكتوراه تاريخ إسالمي ( محاضراً متفرغاً في قسم 

التاريخ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

ت���ع���ي���ي���ن ال����دك����ت����ور 
محاضراً  دقيقة(  أحياء  دكتوراه  يعقوب)  عبد  يعقوب حسن 

متتفرغاً في قسم العلوم الحياتية بكلية العلوم.

ت��ع��ي��ي��ن ال��دك��ت��ور 
عصام محمد عيد شناق) دكتوراه فسلجة نبات/ بيئة( محاضراً متفرغاً في 

قسم العلوم الحياتية بكلية العلوم.

تعيين الدكتوره 
أس��م��اء ب���دري رزق االب��راه��ي��م )دك��ت��وراة إرش��اد 

نفسي( محاضراً متفرغاً في قسم اإلدارة التربوية واألصول بكلية 
العلوم التربوية.

تعيين الدكتور 
العالية(  الطاقات  فيزياء  دك��ت��وراه   ( الجمل  لله  عبدا  ف��واز  احمد 

محاضراً متفرغاً في قسم الفيزياء بكلية العلوم.

تعيين الدكتور 
محاضراً  ن��ووي��ة(  فيزياء  دك��ت��وراه  ط��الع)  إبراهيم  علي  جمال 

متفرغاً في قسم الفيزياء بكلية العلوم.
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تعيينات

تعيين الدكتور محمد احمد سليم الغوطي )دكتوراه كيمياء 
صناعية( محاضراً متفرغاَ في قسم الكيمياء بكلية العلوم.

تعيين الدكتور عماد عبد السالم عوض المحمود )دكتوراه فيزياء حاسوبية( 
محاضراً متفرغاً في قسم الفيزياء بكلية العلوم.

علوم  دكتوراه  السرحان)  مقداد  فالح  الدكتور صايل  تعيين  تم 
سياسية( محاضراً متفرغاً في معهد بيت الحكمة.

وجبر(  إحصاء  )دك��ت��وراه  هندم  احمد  حسن  علي  الدكتور  تعيين  تم 
محاضراً متفرغاً في قسم الرياضيات بكلية العلوم.

تعيين الدكتور أنور خليل أبو عامر) دكتوراه كيمياء غير عضوية( محاضراً 
متفرغاً في قسم الفيزياء بكلية العلوم.

تعيين الدكتور فراس محمد عقلة الدويري) دكتوراه فيزياء طبية( 
محاضراً متفرغاً في قسم الفيزياء بكلية العلوم.
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ترقية

المناهج  قسم  ف��ي  العليمات  مقبل  علي  ال��دك��ت��ور  ترقية  ت��م   -
والتدريس   كلية العلوم التربوية إلى رتبة أستاذ مشارك.

ترقيات اأكاديمية

ترقية

- تم ترقية الدكتور سليمان احمد القادري في قسم المناهج 
والتدريس كلية العلوم التربوية إلى رتبة أستاذ مشارك.

ترقية

تم ترقية الدكتور خالد يوسف القضاة في قسم المناهج   -
والتدريس كلية العلوم التربوية إلى رتبة أستاذ مشارك.

ترقية

كلية  التاريخ  قسم  في  الجالودي  عليان  الدكتور  ترقية  تم   -
اآلداب والعلوم اإلنسانية إلى رتبة أستاذ مشارك.

الدكتور  األستاذ  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  عميد  ش��ارك 
فواز عبد الحق الزبون في الندوة التي عقدتها رابطة المترجمين 
اللغة  مجمع  ف��ي  ت��م��وز  م��ن  الخامس  ف��ي  التطبيقيين  واللغويين 
اللغوي  التخطيط  » تطبيقات  بعنوان  بورقة عمل  العربية األردن��ي 
على تعريب المصطلح« تحدث فيها عن مدى إغناء علم التخطيط 
اللغوي لعملية تعريب المصطلح من حيث النحت والصك والتوحيد 

والترويج والتسويق واإلدارة.

م�شاركات


