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م�ضاريع احل�ضاد املائي يف  جامعة اآل البيت ويف 

الغالف الداخلي �ضجرة اجلاتــروفا التي بداأ بزراعتها 

نتـــاج مادة الديزل يف احلرم   اجلامعـــــــــــي الإ

ي�ضرين مــع �ــضــدور هــذا الــعــدد اجلــديــد من 

جمــلــة الـــزهـــراء واجلــامــعــة تــوا�ــضــل م�ضرية 

التحديث والتطوير يف �ضتى املجاالت اأن اأقدم 

ن�ضاطات  يت�ضمن  الـــذي  الــعــدد  هــذا  لــلــقــراء 

اجلامعة على خمتلف ال�ضعد .

التدري�ضي  كــادرهــا  لتعزيز  اجلــامــعــة  وت�ضعى 

إيــفــاد مت تبنيها  وتــطــويــره  مــن خــالل خطة ا

هــــذا الـــعـــام و�ــضــمــن خــطــتــهــا اال�ــضــراتــيــجــيــة 

درجة  على  للح�ضول  الطلبة  من  عدد  باإيفاد 

حيث  العاملية  اجلامعات  اأعــرق  من  الدكتوراه 

ن  باإيفاد ما يزيد على  قامت اجلامعة لغاية االآ

�ضاتذة   االأ من  بحاجاتها  لتفي  مبتعثاً  ثالثني 

يـــفـــاد  وتــ�ــضــتــمــر اجلـــامـــعـــة و�ــضــمــن خــطــه االإ

امل�ضتقبلية بزيادة اأعداد املوفدين �ضنوياً .  

مع  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  اجلامعة  قامت  وقــد 

�ضركة تطوير املفرق للم�ضاركة الفاعلة يف منطقة 

الــدرا�ــضــات،  إعــــداد  ا جمــال  يف  التنموية  احل�ضني 

بــحــاث ،واجلـــدوى االقت�ضادية والــدخــول يف  واالأ

ال�ضراكة الفعلية، والقيام مبا ي�ضاعد على التطور  

يـــدي  إعـــــداد االأ مــن حــيــث الــتــدريــب والــتــاأهــيــل وا

اإىل عقد  �ضافة  باالإ العالية  الكفاءة  ذات  العاملة 

يــ�ــضــت لتطوير دورات اللغة  اتفاقية مع االميــدا

االجنليزية والتاأهيل المتحان التوفل باجلامعة. 

هند�ضية  خـــدمـــات  اتــفــاقــيــة  عــلــى  الــتــوقــيــع  ومت 

عداد التعديالت لل�ضيانة والهند�ضة والوثائق  الإ

منوذجا  �ضتكون  والــتــي  اجلامعة  مكتبة  مل�ضروع 

ًمتميزاً ُتراعى بها النواحي اجلمالية والهند�ضية 

االهتمام  وكــان  املحلي  واملجتمع  الطلبة  خلدمة 

بــحــاث  بـــزراعـــة �ــضــجــرة اجلــاتــروفــا والــقــيــام بــاالأ

الالزمة يف هذا املجال مل�ضاهمة اجلامعة يف اإيجاد 

نتاج الطاقة دلياًل على اهتمام  البدائل املنا�ضبة الإ

للقيام  املحلي  املجتمع  مــع  بال�ضراكة  اجلامعة 

نتاجية  املفيدة املدرو�ضة  بامل�ضاريع التنموية واالإ

على اأ�ض�س علمية وا�ضحة.

وجــــاء اهــتــمــام اجلــامــعــة مبــ�ــضــاريــع احلــ�ــضــاد 

عاما  2009م  عــام  ليكون  بها  والتو�ضع  املــائــي 

اأراد جاللة امللك املفدى عبد اهلل  زراعيا كما 

الثاين املعظم ،ولتت�ضع الرقعة الزراعية التي 

القت كل االهتمام والعناية هذا العام .

اأن  ونــ�ــضــاأل اهلل جميعا  كــثــرية،  مــــال  واالآ الطموح 

يوفقنا لنكون قادرين على حمل الر�ضالة والنهو�س 

بها يف جامعة اآل البيت وكل بقاع الوطن  .

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الدكتور نبيل �ضواقفة

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
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جامعة اآل البيت تحتفل بعيد ميالد 

جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين المعظم

�ضمن االحتفاالت بعيد ميالد جاللة امللك املعظم 

وتويل جاللته �ضلطاته الد�ضتورية نظمت جامعة 

اآل البيت  يف الثالث من اآذار بالتعاون مع منتدى 

�ضنوات من  الثقايف ندوة بعنوان »ع�ضر  احلمراء 

الــبــنــاء والــعــطــاء يف عهد جــاللــة املــلــك عبد اهلل 

العني  املعظم« برعاية دولة  ابن احل�ضني  الثاين 

�ضبق و�ضارك فيها  في�ضل الفايز رئي�س الوزراء االأ

�ضواقفة  نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س 

والفريق املتقاعد علي �ضالمة اخلالدي .

دولة العني في�ضل الفايز

بنينّ الفايز اأن جاللة امللك عبداهلل الثاين ي�ضع 

التي  ولــويــات  االأ �ــضــدارة  يف  امل�ضتدامة  التنمية 

ردن لتحقيقها ونتيجة للتطور امللمو�س  ي�ضعى االأ

مكانة  ردن  االأ اكت�ضب  الــقــطــاعــات  خمتلف  يف 

االقليمية  �ضواء  ال�ضعد  خمتلف  على  مرموقة 

منها اأو العاملية.

واأ�ضار اإىل اأن جاللة امللك يحر�س اإميا حر�س 

�ضبل  وتــوفــري  اخلــدمــات  م�ضتوى  حت�ضني  على 

اأماكنهم  للمواطنني يف خمتلف  الكرمي  العي�س 

وا�ضحا  ارتقاء  �ضهدت  املا�ضية   10 الـ  وال�ضنوات 

اأن  ، موؤكدا  ردن يف خمتلف القطاعات  حققه االأ

دول  م�ضتوى  على  تقدما  �ضهد  التعليم  قــطــاع 

وكذلك  عامليا  م�ضبوقة  غــري  ومــرتــبــة  املنطقة 

القطاع ال�ضحي.

واأو�ضح الفايز اأن القطاع االقت�ضادي �ضهد منوا 

مــقــالــيــد احلكم  ت�ضلم جــاللــتــه  مــنــذ  مــلــحــوظــا 

حــيــث يــبــذل جــاللــتــة جـــهـــودا حــثــيــثــة يف جــذب 

اال�ضتثمارات ، م�ضريا اإىل اأن منجزات التحديث 

منية. �ضملت القطاعات الع�ضكرية واالأ

مـــــن الـــعـــام بــالــعــديــد من  كــمــا حــظــي جـــهـــاز االأ

التنموية  املناطق  ن�ضوء  وكذلك  جاللته  مكارم 

االقت�ضادية مبختلف املحافظات.

ال�ضالم  �ضانعي  من  يعترب  جاللته  اأن  واأ�ــضــاف 

عــلــى مــ�ــضــتــوى الـــعـــامل مـــركـــزا عــلــى الــقــ�ــضــيــة 

�ضقاء الفل�ضطينيون حقهم  الفل�ضطينية لينال االأ

اأن  مبينا   ، امل�ضتقلة  دولتهم  إقــامــة  ا يف  املــ�ــضــروع 

فوقف  وعروبته  قوميته  يتخل عن  جاللته مل 

كما  واللبنانيني  العراقيني  �ضقاء  االأ جانب  اإىل 

كان على الدوام مدافعا عن احلق الفل�ضطيني.

الدكتور نبيل �ضواقفة رئي�س جامعة اآل البيت

وقــال: يف كل عام يعود علينا يوم ميالد القائد 

فنعتز  ورعـــاه،   اهلل  املعظم حفظه  امللك  جاللة 

وا�ضطراد  االجنــاز  بعظم  �ضعورا  ونفخر  بذلك 

التقدم وا�ضتمرار العطاء واالزدهــار يف كل اآفاق 

ال�ضوؤدد واملجد الذي يقوم على حتقيقه وتنفيذه 

امل�ضرية �ضاحب اجلاللة  وقــائــد  الــركــب  حــادي 

الــهــا�ــضــمــيــة املــلــك املـــعـــزز عــبــد اهلل الـــثـــاين ابــن 

احل�ضني املعظم حفظه اهلل تعاىل واعز ملكه.

الــقــائــد وت�ضلم جاللته  مــيــالد  عــيــد  يـــوم  فــفــي 

اململكة  احتفاالت  وتوا�ضل  الد�ضتورية  �ضلطاته 

بـــاأعـــيـــاد الـــوطـــن، نــنــظــر مـــا مت حتــقــيــقــه بــعــون 

ونرنو  وتــعــاىل  �ضبحانه  فنحمده  وف�ضله  اهلل 

النفو�س ثقة  مل  مام فيمالأ االأ اإىل االأ باأب�ضارنا 

نحو  قــدمــا  للم�ضي  الــعــزم  و�ــضــدق  الهمة  بعلو 
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العظيمة  والتطلعات  الكبرية  هــداف  االأ حتقيق 

مة. على م�ضتوى الوطن واالأ

ياأتي يوم ميالد القائد يف كل عام ليوؤكد دميومة 

ونه�ضته  الوطن  لتقدم  املباركة  اخلــرية  امل�ضرية 

مة  وازدهاره، م�ضرية القائد الذي يحمل هموم االأ

ويتعامل مع ق�ضاياها بكل �ضدق وفاعلية ويعمل 

ردن ليكون منوذجا للتنمية على  على ع�ضرنة االأ

�ــضــعــدة االقــتــ�ــضــاديــة واالجــتــمــاعــيــة  خمــتــلــف االأ

وال�ضيا�ضية والتعليمية يف اإطار من املحافظة على 

مـــة، واالنــفــتــاح على اجنـــازات الع�ضر،  ثــوابــت االأ

واعية  بروؤية  مت�ضفا جاللته بحمد اهلل وف�ضله 

وعمل مو�ضول.

اأيها احل�ضور الكرام، 

بكل  ملـــام  لـــالإ تــكــفــي  نـــــدوات ال  عـــدة  اأو  نــــدوة  إن  ا

باإلقاء  املــجــال  هــذا  واكتفي يف  الــقــائــد،  اجنـــازات 

و�ضع جاللته يف  لقد  بع�س منها:  اإ�ضاءات على 

املواطنني،  معي�ضة  م�ضتوى  رفــع  اأولــويــاتــه  �ضلم 

)�ضكن  منها  املجال  هذا  يف  مبادرات  عدة  واأطلق 

إقــامــة مناطق تنموية يف  وا كــرمي(،  كــرمي لعي�س 

املفرق واربد ومعان بهدف اإحداث نقلة نوعية يف 

م�ضرية التنمية امل�ضتدامة لهذه املناطق ومكافحة 

الــفــقــر والــبــطــالــة. وتـــوزيـــع ثــمــار الــتــنــمــيــة على 

حمافظات اململكة .

برامج  على  جاللته  عمل  االقت�ضاد  جمــال  ويف 

الـــقـــطـــاع اخلـــا�ـــس،  وتــعــظــيــم دور  إ�ـــضـــالحـــيـــة،  ا

الكبرية  االجنــازات  تبني  االقت�ضادية  واملوؤ�ضرات 

التي متت يف هذا املجال.

و�ــضــهــد قــطــاع التعليم )الــعــام والـــعـــايل( قــفــزات 

اأما  املنطقة.  يف  الــدول  مقدمة  يف  جعلته  نوعية 

دعمه  على  جاللته  حــر�ــس  فقد  ال�ضباب  قــطــاع 

بناء  اأ�ــضــا�ــضــيــة يف  قــاعــدة  ب�ضفته  بــه  والــنــهــو�ــس 

نه�ضة الوطن. 

�ضالم  ويف جمال هام ت�ضدر جاللته للدفاع عن االإ

ور�ــضــالــتــه وقــيــمــه ومــبــادئــه ال�ضمحة مــن خــالل 

)ر�ــضــالــة عــمــان( والــتــي تــرجــمــت اإىل عـــدة لغات 

العديد  واأقــرت يف  العامل  اأنحاء  ن�ضرت يف جميع 

�ضالمية. من املوؤمترات االإ

ردن باأمنه باعتباره واحة اأمان وا�ضتقرار  ويعتز االأ

يف املنطقة وذلك بف�ضل قواتنا امل�ضلحة واأجهزتنا 

مــنــيــة الــتــي يــولــيــهــا جــاللــة املــلــك كـــل عناية  االأ

واهتمام حتى اكت�ضبت ثقة و�ضمعة دولية.

دولة العني، اأ�ضحاب العطوفة وال�ضعادة، احل�ضور 

الكرام:

التي  املباركة  ي�ضري من م�ضرية اخلري  هذا جزء 

املعظم  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ويقودها  يرعاها 

هداف  لالأ حمققة  ظافرة  تعاىل  اهلل  بــاإذن  وهــي 

مال، فلندعو اهلل �ضبحانه وتعاىل بكل اإخال�س  واالآ

ملــزيــد من  الــقــائــد ويــحــمــيــه ويــوفــقــه  اأن يحفظ 

متنا العز  العطاء واالجناز واأن يحقق على يديه الأ

والن�ضر والتقدم واالزدهار.

الفريق املتقاعد علي �ضالمة اخلالدي

دور  كلمته  يف  اخلالدي  �ضالمة  علي  وا�ضتعر�س 

الع�ضكرية  م�ضريته  خــالل  املعظم  امللك  جاللة 

امل�ضوؤولية  وحتمله  الع�ضكري،  التدريب  وتلقيه 

الــراحــل احل�ضني طيب اهلل ثراه  امللك  وفــاة  بعد 

واخذ على عاتقه خدمة الوطن واملواطن وخدمة 

ينمو  الوطني  االقت�ضاد  واأخـــذ  امل�ضلحة  الــقــوات 

حلكمة  ال�ضادقة  ال�ضورة  ليعطي  ملمو�ضا  منــوا 

القرارات و�ضالمة امل�ضرية فكان االزدهار والنمو 

وا�ضحني.

رئي�س املنتدى املهند�س حممد اخلالدي

ردن يف عيد ميالد جاللة  قال يف كل عام يحتفل االأ

املــعــظــم ون�ضتذكر  الــثــاين  املــعــزز عــبــد اهلل  املــلــك 

االجنازات العظيمة التي تتحقق كل عام ون�ضهد 

بف�ضل  بلدنا  ي�ضهده  الــذي  والتطوير  النه�ضة 

ل  حكمة وروؤية امللك املفدى فكل الوالء واملحبة الآ

طهار. ها�ضم االأ

ويف نــهــايــة الــنــدوة دار حـــوار مــو�ــضــع �ــضــارك فيه 

اأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة واملجتمع املحلي 

التي حققها  الكبرية  ا�ضتعر�ضوا فيها االجنــازات 

امللك املفدى بعهده امليمون.
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رعى   الوطنية    عــيــاد  االأ مبنا�ضبة 

الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  

الهيئات  احــتــفــاالت  �ضواقفة  نبيل 

الــتــطــوعــيــة يف قــ�ــضــاء اخلــالــديــة 

املنا�ضبات  بهذه  املــفــرق  مبحافظة 

العزيزة.

ردن  وقال الدكتور ال�ضواقفة اإن االأ

�ضابة  حكيمة  فــذة  بقيادة  يحظي 

تتابع االجناز تلو االجناز لتحقيق 

ردنـــيـــني  االأ لــكــل  الف�ضلى  احلــيــاة 

ولــتــحــقــيــق مـــفـــهـــوم الــتــنــمــيــة يف 

خمــتــلــف مــنــاحــي احلـــيـــاة لــيــكــون 

مــ�ــضــتــوى  عــلــى  الـــنـــمـــوذج  ردن  االأ

العامل، م�ضريا اإىل اأن اجلامعة حتر�س 

كــل احلــر�ــس على خــدمــة وتطوير 

املجتمع املحلي من خالل ما تقدمه 

من برامج علمية وا�ضحة لتحقيق 

مع  واملــ�ــضــاركــة  املــ�ــضــتــدامــة  التنمية 

ولتقوم  وتــطــويــره  املحلي  املجتمع 

بواجباتها وبدورها التي ان�ضئت من 

اأجلها.

وبا�ضم الهيئات التطوعية األقى رئي�س 

ال�ضيد  للتنمية  اخلــالــديــة  جمعية 

ابــراهــيــم الــعــطــني كــلــمــة قـــال فيها 

نحتفل اليوم بعيد ميالد القائد باين 

ردن احلديث وما ن�ضاهده  نه�ضة االأ

ــــــراه مـــن اجنـــــــازات عــظــيــمــة يف  ون

كافة اأنحاء اململكة من جنوبها اإىل 

واملدينة  والبادية  بالريف  �ضمالها 

ويف كــافــة املـــجـــاالت االجــتــمــاعــيــة 

واالقت�ضادية والتعليمية والثقافية 

اأ�ضبح  حيث  والعلمية،  والدينية 

منذ  مــتــقــدمــة  مـــراتـــب  يف  ردن  االأ

تويل جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

ابن احل�ضني العر�س.

 وبــا�ــضــم الــقــطــاع الــنــ�ــضــائــي الــقــت 

قالت  كلمة  املــالحــم  اآمــنــه  ال�ضيدة 

يفخر  الن�ضائي  الــقــطــاع  اأن  فيها 

بــالــقــيــادة الــهــا�ــضــمــيــة واهــتــمــامــهــا 

رئي�س الجامعة يرعى احتفاالت الهيئات التطوعية في ق�ساء الخالدية بمحافظة المفرقبمنا�سبة عيد ميالد جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين المعظم ويوم الكرامة
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ردنــــيــــة وتــطــويــرهــا حتى  بـــاملـــراأة االأ

اأ�ــضــبــحــت املـــــراأة تــ�ــضــارك الــرجــل يف 

املجتمع يف  وبــنــاء  املــ�ــضــوؤولــيــة  حــمــل 

كــافــة املــجــاالت مبينة حــر�ــس املـــراأة 

للم�ضاركة الفاعلة يف خدمة الوطن 

ردن اأوال. ليبقى االأ

من  جمموعة  على  احلفل  وا�ضتمل 

حب  عــن  عــربت  ال�ضعرية  الق�ضائد 

وقــدم  الها�ضمية،  والــقــيــادة  الــوطــن 

للتنمية  اخلـــالـــديـــة  مــركــز  اأطـــفـــال 

والــربــيــة اخلــا�ــضــة جمــمــوعــة من 

غاين الوطنية والدبكات ال�ضعبية  االأ

للوطن  واالنتماء  احلــب  عــربت عن 

والقيادة الها�ضمية احلكيمة.

ح�ضره  الـــذي  االحــتــفــال  نهاية  ويف 

نـــائـــبـــا رئـــيـــ�ـــس اجلـــامـــعـــة الـــدكـــتـــور 

هــا�ــضــم املــ�ــضــاعــيــد والــدكــتــور يحيى 

ال�ضخ�ضيات  من  والعديد  �ضديفات 

قام  اخلالدية،  ق�ضاء  يف  والوجهاء 

الــدروع  بتوزيع  ال�ضواقفة  الدكتور 

تـــكـــرميـــا لــلــهــيــئــات الـــتـــطـــوعـــيـــة يف 

ال�ضهادات  وتوزيع  اخلالدية  ق�ضاء 

عمال  االأ يف  للم�ضاركني  التقديرية 

مهات. التطوعية وتكرمي االأ
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مريكية يزور الجامعة المدير العام لفرق ال�سالم االأ
بحــــث رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �ضــــواقفة 

ردن  مع مدير الربامج والتدريب يف فرق ال�ضالم باالأ

مع ال�ضــــيد توما�س جريهارت ومديرة برامج ال�ضباب 

والربيــــة اخلا�ضــــة ال�ضيــــدة نــــوال جنــــار يف ال�ضاد�ــــس 

ع�ضــــر مــــن كانــــون اأول  �ضبل تعزيز التعــــاون يف جمال 

ن�ضانيــــة وحت�ضــــني املهــــارات  عمــــال التطوعيــــة واالإ االأ

ومعرفة العاملني يف هذا املجال .

وبني الدكتور �ضواقفة باأن اجلامعة على اأمت اال�ضتعداد 

عمال التطوعية  للتعاون مع فرق ال�ضالم بخ�ضو�س االأ

مبينـــاً بـــاأن حمافظـــة املفـــرق بحاجـــة ما�ضـــة ملثـــل هذه 

عمال وللو�ضول اإىل النا�س واإعداد ال�ضباب وحت�ضني  االأ

نوعيـــة الربامج االجتماعية م�ضيداً بهـــذا العمل الهام 

الذي تقوم به فرق ال�ضالم  .

واأ�ضــــاد جريهــــارت باجلامعــــة ودورهــــا يف حمافظــــة 

املفــــرق مبينــــاً باأن فــــرق ال�ضــــالم �ضر�ضــــل للجامعة 

ع�ضويــــن متطوعــــني للعمــــل باجلامعــــة م�ضتعر�ضــــاً 

برامــــج فــــرق ال�ضــــالم وعــــدد املتطوعــــني ودورهــــا يف 

خدمة مناطق املفرق .

وح�ضر اللقاء نائب رئي�س اجلامعة ل�ضوؤون الكليات 

ن�ضانيـــة الدكتـــور يحيـــى �ضديفات ونائـــب رئي�س  االإ

دارية الدكتـــور جهاد املجايل  اجلامعـــة لل�ضـــوؤون االإ

وعميد �ضوؤون الطلبة الدكتور علي عليمات .

رئي�س الجامعة يلتقي  دولة العين في�سل الفايز

وقال  العني الفايز اأن �ضندوق امللك عبد اهلل الثاين 

للتنميــــة يعقد العديد من الربامج خلدمة ال�ضباب 

إعــــداد برامج  يف خمتلــــف املحافظــــات ويعمــــل علــــى ا

تهــــم ال�ضبــــاب وتك�ضبهــــم املهــــارات الالزمــــة لدخول 

�ضوق العمل وتفعيل دورهم يف �ضناعة القرار. 

رئي�ـــس اجلامعـــة الدكتـــور نبيـــل �ضواقفـــة  اأ�ضـــار 

اإىل الـــدور التنمـــوي الـــذي تقـــوم بـــه اجلامعـــة 

إعـــداد  يف املجتمـــع املحيـــط والقيـــام  بدورهـــا يف ا

الدرا�ضـــات وامل�ضوحات التـــي تهم منطقة البادية 

ردنيـــة وعقـــد الـــدورات التدريبيـــة وامل�ضاهمة  االأ

يف منطقـــة املفـــرق التنموية للنهو�ـــس باملجتمع 

خططهـــا  �ضمـــن  اجلامعـــة   اأن  مبينـــاً  املحلـــي 

اال�ضراتيجيـــة لالعـــوام القادمةقامـــت باإن�ضـــاء 

بداع والتميز خلدمة الطلبة والنهو�س  مركز االإ

باملوهوبني واملتميزين منهم . 

ل�ضـــوؤون  اجلامعـــة  رئي�ـــس  نائـــب  اللقـــاء  ح�ضـــر 

و  امل�ضاعيـــد  ها�ضـــم  الدكتـــور  العلميـــة  الكليـــات 

ن�ضانية  نائب رئي�س اجلامعـــة ل�ضوؤون الكليات االإ

الدكتـــور يحيـــى �ضديفـــات ورئي�س بلديـــة املفرق 

الدكتور عبد اهلل العرقان .

بحــــث رئي�ــــس جامعــــة اآل البيــــت الدكتور نبيل �ضواقفة مع دولــــة العني في�ضل الفايز رئي�س جمل�س اأمناء �ضنــــدوق امللك عبد اهلل الثاين لتنمية 

إعــــداد الدرا�ضات وامل�ضوحــــات االقت�ضاديــــة واالجتماعية والثقافيــــة املمكنة وعقد الــــدورات التدريبية  �ضبــــل تعزيــــز التعــــاون امل�ضــــرك يف جمال ا

وتفعيل الربامج التنموية.
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�سكـــان �سغـال العامـــة واالإ بحـــث التعاون مع وزارة االإ

�ضتاذ الدكتور نبيل  التقى رئي�س جامعة اآل البيت االأ

معايل  �ــضــكــان  واالإ العامة  �ــضــغــال  االأ وزيــر  �ضواقفة، 

الــوزارة املهند�س  املهند�س �ضهل املجايل واأمني عام 

�ضامي هل�ضة يف الثامن ع�ضر من كانون اأول .

ومت خـــالل الــلــقــاء بــحــث �ضبل تــعــزيــز الــتــعــاون يف 

جمال الدرا�ضات املتعلقة بتنفيذ الطرق التي تربط 

مدينة املفرق باجلامعة وتقدمي الدعم الالزم لها 

مع قرب االنتهاء من بناء اجل�ضر اجلديد وافتتاح 

البوابة اجلديدة باجتاه مدينة املفرق.

إقـــامـــة مــثــل هــذه  واأو�ـــضـــح الــدكــتــور �ــضــواقــفــة اأن ا

ياأتي �ضمن حر�س اجلامعة على خدمة  امل�ضاريع 

الــتــالحــم بني  واأبــنــائــه، وتــعــزيــز  املــحــلــي  املجتمع 

إقـــامـــة املــ�ــضــاريــع  اجلــامــعــة واملـــديـــنـــة، وتــ�ــضــجــيــع ا

وتن�ضيط  اجلغرافية  العزلة  لك�ضر  اال�ضتثمارية 

الطرفني،  واالجتماعية بني  االقت�ضادية  احلركة 

للطلبة  توؤمن  �ضا�ضية  االأ اأن هذه اخلدمات  مبيناً 

الوقت  عليهم  وتــوفــر  والطماأنينة  الــراحــة  �ضبل 

واجلهد، وتقلل من حوادث الطرق.

�ضغال العامة  �ضغال حر�س وزارة االأ وبنينّ وزير االأ

على خدمة اجلامعات واملوؤ�ض�ضات التعليمية �ضمن 

بتنفيذ  املديرية  قامت  حيث  املتاحة،  مــكــانــات  االإ

املــ�ــضــاريــع اخلــدمــيــة لتقوم اجلامعة  الــعــديــد مــن 

بدورها املنوط بها، مبينا باأنه �ضيتم درا�ضة تاأمني 

�ضكن مالئم للطلبة يف م�ضروع �ضكن كرمي لعي�س 

كرمي يف مدينة املفرق وتعزيز التعاون مع اجلامعة 

واال�ضتفادة من الدرا�ضات وامل�ضروعات التي تقيمها 

اجلامعة بالتعاون مع املنطقة التنموية.

الــوزيــر بعمل ر�ضيف  من  وقــد وعــد معايل 

ج�ضر اجلامعة وحتى بوابة اجلامعة الغربية 

بـــاجتـــاه مــديــنــة املـــفـــرق بــكــلــفــة حــــوايل 200 

البوابة  على  م�ضاة  ج�ضر  وعمل  ديــنــار،  األــف 

بغداد    - –ال�ضفاوي  املفرق  طريق  ال�ضرقية 

وكلفته 100 األف دينار.

وح�ضر اللقاء نائب رئي�س اجلامعة ل�ضوؤون الكليات 

اأ�ضغال  ومدير  امل�ضاعيد  ها�ضم  الدكتور  العلمية 

املفرق الدكتور  املهند�س حممد ال�ضمادي.

رئي�س الجامعة يلتقي  وفدًا من جامعة نيو مك�سيكو

ال�ضاد�س من  البيت الدكتور نبيل �ضواقفة يف  اآل  التقى رئي�س جامعة 

كانون الثاين وفداً من جامعة نيو مك�ضيكو  �ضم كاًل من الدكتور جيم 

ديرك  والدكتور  مك�ضيكو  نيو  جامعة  يف  االقت�ضاد  ق�ضم  رئي�س  لينب 

را�ضي اجلافة. إدارة االأ بيلي خبري ا

ومت خالل اللقاء بحث �ضبل تعزيز التعاون بني اجلانبني يف جمال الدرا�ضات 

را�ضي اجلافة و�ضبة اجلافة وم�ضاريع احل�ضاد  بحاث العلمية املتعلقة باالأ واالأ

�ضافة  باالإ املجال  واملــيــاه وتــبــادل اخلــربات يف هــذا  البيئية  املائي والــدرا�ــضــات 

كمال درا�ضاتهم العليا يف جامعة نيو  اآل البيت الإ إيفاد طلبة من جامعة  ا اإىل 

مك�ضيكو وتوقيع مذكرة تفاهم بني اجلانبني لتعزيز اأطر التعاون م�ضتقباًل .

العاملية  للتعاون مع اجلامعات  ت�ضعى  اأن اجلامعة  اإىل  ال�ضواقفة  الدكتور  واأ�ضار 

كمال درا�ضاتهم العليا وبني باأن اجلامعة  وتوفري منح درا�ضية لطلبة اجلامعة الإ

إن�ضاء مركز للطاقة  را�ضي اجلافة وا �ضتقوم باإن�ضاء مركز بحوث املياه والبيئة و االأ

املتجددة باجلامعة خالل العام احلايل خلدمة اجلامعة واملجتمع املحيط.

وا�ضتعر�س الدكتور �ضواقفة خطط اجلامعة امل�ضتقبلية والربامج التي تقدمها 

بها  والنهو�س  احتياجاته  تلم�س  املحلي من خالل  واملجتمع  خلدمة طلبتها 

وخا�ضة يف جمال القيام بالدرا�ضات العلمية والبيئية والتاأهيل والتدريب .

والــدكــتــور  �ضديفات  يحيى  الــدكــتــور  اجلــامــعــة  رئي�س  نـــواب  الــلــقــاء  وح�ضر   

مريكية يف عمان الدكتور رائد التبيني   كادميية االأ ها�ضم امل�ضاعيد ومدير االأ

والدكتور حممد العون من مركز بحث و تطوير البادية .
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التقى رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �ضواقفة 

رئــيــ�ــس رابـــطـــة اجلـــامـــعـــات الــعــربــيــة والــفــرنــ�ــضــيــة 

بن  حممد  الف�ضل  اأبـــو  الــدكــتــور  العلمي  للتعاون 

ثــاين ومت  كــانــون  مــن  والع�ضرين  الثامن  هــنــدا يف 

التعاون يف خمتلف  اللقاء بحث �ضبل تعزيز  خالل 

كادميية بني جامعة اآل البيت  املجاالت العلمية واالأ

واجلامعات واملوؤ�ض�ضات العلمية يف فرن�ضا يف جمال 

عــقــد املـــوؤمتـــرات والـــنـــدوات واملــحــا�ــضــرات العلمية 

ودعم امل�ضاريع العلمية وتبادل اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وو�ضع  الطرفني  بني  واخلــربات  املعلومات  وتبادل 

اآلية عمل م�ضركة بني اجلانبني.

واأكد الدكتور �ضواقفة على عمق العالقات املتينة 

ردن وفــرنــ�ــضــا وحــر�ــس جــاللــة املــلــك عبد  بــني االأ

مع  متينة  تعاون  عالقات  إقــامــة  ا على  الثاين  اهلل 

ت�ضعى  اجلــامــعــة  اأن  مبينا  الــعــامل  دول  خمــتــلــف 

كمال درا�ضتهم العليا يف  يفاد عدد من الطلبة الإ الإ

اجلامعة  لتطوير  والعاملية  الفرن�ضية  اجلامعات 

بني  التعاون  اإمكانية  اإىل  وم�ضرياً  بها  والنهو�س 

اآل البيت واجلامعات الفرن�ضية املهتمة يف  جامعة 

جماالت املياه والطاقة والفلك .

وا�ــضــتــعــر�ــس رئــيــ�ــس اجلــامــعــة عـــدد كــلــيــات اجلــامــعــة 

الدرا�ضية وخططها  ومعاهدها ومراكزها وبراجمها 

وروبية لتعزيز  امل�ضتقبلية واهتمامها بتعليم اللغات االأ

ديــان واحل�ضارات املختلفة والتي  قيم احلــوار بني االأ

تعترب من اأهم اأهداف ر�ضالة جامعة اآل البيت .

واأعرب الدكتور اأبو الف�ضل عن ا�ضتعداد رابطة اجلامعات 

على  البيت  اآل  جامعة  مع  للتعاون  والفرن�ضية  العربية 

�ضعدة لتعميق اأوا�ضر التعاون العلمي والثقايف  كافة االأ

املوجود يف اجلامعة  الف�ضاء  الفلك وعلوم  ودعم معهد 

والـــــذي يــعــتــرب املــعــهــد الــوحــيــد مـــن نــوعــه يف املنطقة 

وامل�ضاهمة يف تطوير مر�ضد مراغة الفلكي .

الدكتور جهاد  رئي�س اجلامعة  نواب  اللقاء  وح�ضر 

واملالية  داريــــة  االإ لل�ضوؤون  الرئي�س  نــائــب  املــجــايل 

ل�ضوؤون  الرئي�س  نــائــب  �ضديفات  يحيى  والــدكــتــور 

نائب  امل�ضاعيد  ها�ضم  والدكتور  ن�ضانية   االإ الكليات 

الرئي�س ل�ضوؤون الكليات العلمية.  

بحث التعاون مع رئي�س رابطة الجامعات العربية والفرن�سية

وفد من جامعة اوفيرني يزور الجامعة

التقى رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �ضواقفة  يف ال�ضابع ع�ضر من كانون اأول بوفد 

من جامعة اوفريين الفرن�ضية �ضم نائب رئي�س اجلامعة الدكتور اوفريين جاكي ماتونا  

كادمييني فيها ومت خالل اللقاء بحث �ضبل التعاون بني الطرفني واإمكانية  وعدد من االأ

توقيع مذكرة تفاهم يف جماالت التعاون وخا�ضة يف جمال ابتعاث عدد من الطلبة اإىل 

اللغة  وا�ضتقبال طلبة من فرن�ضا لدرا�ضة  العليا  درا�ضتهم  كمال  الفرن�ضية الإ اجلامعات 

العربية  �ضمن برنامج  اللغة العربية للناطقني بغريها.

 وا�ضتعر�س الدكتور ال�ضواقفة خطط اجلامعة وم�ضاريعها امل�ضتقبلية ودورها يف اإعداد 

اإىل اأن اجلامعة ترتبط بالعديد  الن�سء القادر على مواجهة حتديات الع�ضر م�ضرياً 

من االتفاقيات مع اجلامعات العاملية وت�ضم طلبة من 30 جن�ضية خمتلفة .

قيم  تعزيز  يف  ودورها  العاملية  و�ضمعتها  البيت  اآل  بجامعة  جاكي  الدكتور  واأ�ضاد 

خر �ضمن اأجواء الو�ضطية واالعتدال والتعاي�س  احلوار وت�ضجيع الراأي والراأي االآ

امل�ضرك موؤكداً اأهمية توقيع مذكرة تفاهم م�ضتقباًل.
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قــــام مـــديـــر عــــام املـــركـــز الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث 

عــواودة  في�ضل  الدكتور  الــزراعــي  ــاد  ر�ــض واالإ

�ــضــتــاذ  بــتــكــرمي رئــيــ�ــس جــامــعــة اآل الــبــيــت االأ

الدكتور نبيل �ضواقفة وذلك مل�ضاركة اجلامعة 

وياأتي  التا�ضع  ردين  االأ الــزيــتــون  مبهرجان 

ردن احل�ضاري  االأ براز وجه  املهرجان الإ هذا 

مـــن خــــالل �ــضــجــرة الـــزيـــتـــون كــونــهــا تعترب 

اأردنيا ميثل االعتزاز واالهتمام  رمزاً ثقافياً 

ردين . للمواطن االأ

ردن  عام  االأ للزيتون   الــدويل  املجل�س  وقد عدَّ 

إنتاج زيت  2009 تا�ضع دولة يف العامل من حيث ا

الزيتون كماً ونوعاً .

اللقاء  خالل  اجلامعة  رئي�س  نوه  وقد 

كــبــرياً  اهـــتـــمـــامـــاً  تــــويل  اإن اجلـــامـــعـــة 

امللك  املبنية على روؤية جاللة  للزراعة 

ردن  باعتبار عام 2009 عام الزراعة يف االأ

وقـــد تــرجــمــة اجلــامــعــة هـــذا االهــتــمــام 

إنــ�ــضــاء مــركــز املــيــاه والبيئة  مــن خــالل ا

واملناطق �ضبة اجلافة وم�ضروع احل�ضاد 

على  االأ املجل�س   الذي يدعم من  املائي 

زراعــة  ومــ�ــضــروع  التكنولوجيا  للعلوم 

اجلاتروفا كبحث مل�ضدر الطاقة املتجدد 

اآل  جامعة  وفل�ضفة  ر�ضالة  مــن  اإميــانــا 

يف  للتطوير  م�ضدراً  تكون  بــاأن  البيت 

املجتمع املحلي.

على  اجلامعة  رئي�س  اأكــد  اللقاء  نهاية  ويف 

ا�ضتمرارية التعاون وجت�ضري العالقة مابني 

ر�ضاد  اجلامعة واملركز الوطني للبحوث واالإ

الزراعي يف خدمة املجتمع املحلي .

ردني التا�سع تكريم رئي�س جامعة اآل البيت  لم�ساركة الجامعة في مهرجان الزيتون االأ

يطالية لبحث تعزيز التعاون رئي�س جامعة اآل البيت يزور  عددًا من الجامعات االإ

زار رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �ضواقفة 

عدداً من اجلامعات االيطالية بدعوة من رئي�س 

ال�ضيد  ايــطــالــيــا  تـــرابـــاين يف  إقــلــيــم  ا حمــافــظــة 

جريوالمو توراين وذلك لبحث �ضبل توفري منح 

اجلامعات  يف  البيت  اآل  جامعة  لطلبة  درا�ضية 

االيطالية حيث التقى رئي�س اجلامعة بكل من 

�ضقلية  جــامــعــات  ومن�ضق  ايــنــو  جــامــعــة  رئــيــ�ــس 

ربعة الربوفي�ضور �ضالقوا اندو كما التقى رئي�س  االأ

جامعة بالريمو الربوفي�ضور روبرتوال قاال. 

اأن اجلامعة ت�ضعى  اإىل  واأ�ضار الدكتور ال�ضواقفة 

الــتــعــاون مــع خمتلف اجلــامــعــات  لفتح جمـــاالت 

الدرا�ضية  املنح  لتوفري  وذلــك  والعريقة  العاملية 

�ضافة   كمال درا�ضتهم العليا باالإ لطلبة اجلامعة الإ

اإىل ا�ــضــتــقــبــال  طــلــبــة مــن خمــتــلــف دول الــعــامل 

ردن  بـــاالأ للتعريف  البيت  اآل  بجامعة  لــلــدرا�ــضــة 

علمياً وثقافياً و�ضياحياً من خالل هوؤالء الطلبة 

ردن باخلارج. الذين �ضيكونون �ضفراء لالأ

 وبني الدكتور ال�ضواقفة اإن اجلامعة �ضتوقع  مع 

التعاون  لتعزيز  تلك اجلامعات مذكرات تفاهم 

يف جمال تبادل الطلبة واأع�ضاء هيئة التدري�س 

وتبادل اخلربات العلمية.
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ميرة نورة اآل �سعود بحث التعاون بين  جامعة اآل البيت و جامعة االأ

بحث رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �ضواقفة يف 

مرية  اخلام�س من �ضباط خالل لقائه وفد جامعة االأ

العربية  اململكة  �ضعود يف  اآل  الرحمن  بنت عبد  نورة 

يف  اجلامعتني  بني  التعاون  تعزيز  �ضبل  ال�ضعودية 

تفاهم  مذكرة  توقيع  واإمكانية  املجاالت  خمتلف 

جامعة  خربة  من  لال�ضتفادة  والتن�ضيق  م�ضركة 

املعلومات  تكنولوجيا  تخ�ض�س  جمال  يف  البيت  اآل 

والتمري�س والربامج الربوية والعلمية.

العالقات  توطيد  اأهمية  ال�ضواقفة  الدكتور  واأكد 

بواب  مرية نورة وفتح االأ العلمية البحثية مع جامعة االأ

بني  العلمية  اخلربات  وتبادل  العلمية  الزيارات  اأمام 

وعدد  اجلامعة  واأهداف  ن�ضاأة  م�ضتعر�ضا  الطرفني 

الدرا�ضية  وخططها  ومراكزها  ومعاهدها  كلياتها 

ودورها يف اإعداد الن�سء امل�ضلم املت�ضلح بالعلم واملعرفة.

مرية نورة  واأعربت رئي�ضة الوفد وكيلة جامعة االأ

عن  الزين  زينب  الدكتورة  التعليمية  لل�ضوؤون 

طالع  واالإ اللقاء  بهذا  الوفد  واأع�ضاء  �ضعادتها 

على جتربة اجلامعة العلمية والبحثية املتميزة 

اهتمام  اإىل  واأ�ضارت  العامل،  يف  نظرياتها  بني 

جتربة  من  باال�ضتفادة  نورة  مرية  االأ جامعة 

يف  وبخا�ضة  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  وخربات 

جماالت اإعداد الربامج واخلطط الدرا�ضية.

بن عبد  مري احل�ضني  االأ كلية  اللقاء عميد  وح�ضر 

اهلل لتكنولوجيا املعلومات الدكتور عدنان ال�ضمادي 

مرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س  وعميد كلية االأ

دارة  الإ العام  وامل�ضرف  �ضعبان،  اإن�ضاف  الدكتورة 

يف  االلكروين  والتدريب  والتعليم  التخطيط 

اأكادميية الفي�ضل العاملية الدكتور خالد الفليح.

رئي�س جامعة اأوكالند بنيوزلندا يزور جامعة اآل البيت

نبيل  الــدكــتــور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  التقى 

والــعــ�ــضــريــن من  الــثــالــث  �ــضــواقــفــة يف مكتبه يف 

بنيوزلندا  اأوكالند  جامعة  رئي�س  نائب  �ضباط 

الدكتور كري�ضتوفر ترميوان والوفد املرافق.

ومت خـــالل الــلــقــاء بــحــث �ضبل تــعــزيــز الــتــعــاون يف 

كادميية بني جامعة  خمتلف املجاالت العلمية واالأ

منح  توفري  واإمكانية  اأوكــالنــد  وجامعة  البيت  اآل 

لطلبة  والــدكــتــوراه  املاج�ضتري  بــرامــج  يف  درا�ــضــيــة 

يف  وخا�ضة  اأوكــالنــد  جامعة  يف  البيت  اآل  جامعه 

تخ�ض�س الهند�ضة والعلوم وتكنولوجيا املعلومات، 

وتوقيع  م�ضركة  عمل  اآلية  و�ضع  اإمكانية  وبحث 

مذكرة تفاهم بني الطرفني لتبادل اخلربات.

ا�ضتقبال  اإمكانية  بحث  اللقاء  خــالل  مت  كما   

طــلــبــة مـــن جــامــعــة اأوكــــالنــــد خــــالل الــفــ�ــضــل 

ال�ضيفي لتعلم اللغة العربية ملا تتميز به جامعة 

اآل البيت يف هذا املجال.

وا�ــضــتــعــر�ــس الــدكــتــور الــ�ــضــواقــفــة خــطــط اجلامعة 

اأن  مــبــيــنــاً  ومــعــاهــدهــا،  كلياتها  وعــــدد  امل�ضتقبلية 

إيفاد العديد من طلبتها وخا�ضة  اجلامعة ت�ضعى اإىل ا

كــمــال  املــتــمــيــزيــن مــنــهــم اإىل اجلــامــعــات الــعــاملــيــة الإ

اإىل  م�ضريا  بــاجلــامــعــة،  للنهو�س  العليا  درا�ــضــتــهــم 

االتفاقيات التي تربط اجلامعة مبختلف اجلامعات 

كادميي. العاملية لتعزيز التعاون العلمي واالأ

لل�ضوؤون   اجلامعة  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�ضر 

الكليات العلمية الدكتور ها�ضم امل�ضاعيد.  
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ردني رئي�س الجامعة يلتقي مدير عام البريد االأ

اآل الــبــيــت الــدكــتــور نبيل  اأكــــد رئــيــ�ــس جــامــعــة 

ا�ضتمرارية  اأهمية  اآذار  من  الثاين  يف  �ضواقفة 

الــربيــديــة للطلبة  اأفــ�ــضــل اخلـــدمـــات  تــقــدمي 

واملجتمع اجلامعي. واأ�ضاف خالل لقائه مدير 

اأن  اأحمد عبيدات  ردين املهند�س  عام الربيد االأ

الت�ضهيالت  جميع  لتقدمي  م�ضتعدة  اجلامعة 

لي�ضتطيع  اجلامعة  يف  الــربيــد  ملكتب  املطلوبة 

القيام بواجبه على اأكمل وجه.

على  حري�ضة  اجلامعة  اأن  اإىل  �ضواقفة  الدكتور  واأ�ضار 

التوا�ضل مع جميع املوؤ�ض�ضات الوطنية ملا ينعك�س اإيجابيا 

واملجتمع  للجامعة  املــقــدمــة  اخلـــدمـــات  مــ�ــضــتــوى  عــلــى 

نوعية  حت�ضني  على  الركيز  �ــضــرورة  مو�ضحا  املحلي، 

احتياجات  تــامــني  ل�ضمان  وىل  االأ بــالــدرجــة  اخلــدمــة 

اجلامعة من اخلدمات الربيدية الالزمة واملتميزة.

وبني املهند�س عبيدات اأن �ضركة الربيد �ضتقوم باإعادة 

حديثة  اأ�ض�س  على  اجلامعة  يف  الربيد  مكتب  تاأهيل 

لتقدمي خدمات نوعية متميزة تتنا�ضب مع احتياجات 

اجناز  وت�ضهيل  املحلي  واملجتمع  اجلامعة  ومتطلبات 

الوثائق املختلفة و�ضيتم توقيع اتفاقية بني اجلانبني 

يف هذا اخل�ضو�س.

وح�ضر اللقاء الدكتور جهاد املجايل نائب رئي�س 

دارية واملالية وال�ضيد ماهر  اجلامعة لل�ضوؤون االإ

ردين. اأبو مرعي م�ضاعد مدير عام الربيد االأ

�سالمي والمفتي العام في جمهورية كو�سوفو رئي�س الجامعة يلتقي رئي�س االتحاد االإ

�ضواقفة   نبيل  الدكتور  البيت  اآل  رئي�س جامعة  التقى 

جمهورية  يف  العام  واملفتي  �ضالمي  االإ االحتــاد  رئي�س 

كو�ضوفو ال�ضيخ نعيم ترنافا وذلك يف الثاين من اآذار .

ومت خالل اللقاء بحث �ضبل تعزيز التعاون والتن�ضيق ما 

املجاالت  كو�ضوفو يف خمتلف  بني اجلامعة وجمهورية 

وخ�ضو�ضاً تبادل الطلبة واإقامة الن�ضاطات امل�ضركة .

ــاأة واأهـــــداف  و ا�ــضــتــعــر�ــس الـــدكـــتـــور الــ�ــضــواقــفــة نــ�ــض

اجلامعة ور�ضالتها القائمة على االعتدال والو�ضطية 

اأهــمــيــة الـــروابـــط املــ�ــضــركــة بــني اجلامعة  مــو�ــضــحــاً 

�ضالمي يف كو�ضوفو واملبنية على النظرة  واالحتاد االإ

�ضالمية املعتدلة والبعد عن التطرف . االإ

واأ�ـــضـــار الــدكــتــور الــ�ــضــواقــفــة اإىل ا�ــضــتــعــداد اجلــامــعــة 

�ضالمي يف جمهورية  ال�ضتقبال الطلبة من االحتاد االإ

كـــو�ـــضـــوفـــو حـــيـــث تـــقـــدم اجلـــامـــعـــة كـــافـــة اخلـــدمـــات 

مبيناً  الــعــامل،  دول  خمتلف  مــن  للدار�ضني  املطلوبة 

ال�ضورة  إبـــراز  ا على  يحر�س  نهجا  يتبنى  ردن  االأ اإن 

الروحية  امل�ضوؤولية  بحكم  �ضالم  لالإ امل�ضرقة  احلقيقة 

الها�ضمية  القيادة  حتملها  التي  املــوروثــة  والتاريخية 

ب�ضرعية مو�ضولة بامل�ضطفى )�ضلى اهلل علية و�ضلم(.

واأكــــد الــ�ــضــيــخ تــرنــافــا مــن جــانــبــه �ـــضـــرورة ا�ــضــتــمــرار 

التوا�ضل واللقاءات مع جامعة اآل البيت ملا متثله من 

الن�ضىء  إعــداد  وا التدري�س  �ضامية ومعتدلة يف  ر�ضالة 

تواجه  التي  التحديات  مواجهة  على  الــقــادر  امل�ضلم 

مة مو�ضحاً اإن اجلامعة حققت جناحات مميزة من  االأ

خالل االهتمام بطلبتنا الذين تخرجوا من اجلامعة 

اجلمهورية  يف  ريادية  مواقع  ن  االآ ي�ضتلمون  والذين 

إ�ـــضـــارة وا�ــضــحــة نــحــو اجلــهــود  مـــــر الــــذي يــعــطــي ا االأ

املو�ضولة من اجلامعة لتحقيق املزيد من النجاحات 

�ضالمي . والتي ي�ضهد لها العامل االإ

رئي�س  نائب  امل�ضاعيد  ها�ضم  الدكتور  من  كل  اللقاء  وح�ضر 

�ضديفات  يحيى  والدكتور  العلمية  الكليات  ل�ضوؤون  اجلامعة 

ن�ضانية ومدير مركز  نائب رئي�س اجلامعة ل�ضوؤون الكليات االإ

�ضالمي الدكتور حممد االرناوؤوط والدكتور  درا�ضات العامل االإ

خليل حجاج م�ضاعد رئي�س اجلامعة لل�ضوؤون الطالبية. .
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ردني بحث التعاون بين الجامعة والبنك اال�سالمي االأ

نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  التقى 

�ضواقفة يف ال�ضاد�س ع�ضر من كانون اأول مدير 

�ضحادة  مو�ضى  ردين  االأ �ضالمي  االإ البنك  عام 

التعاون  تعزيز  �ضبل  بحث  اللقاء  خــالل  ومت 

�ــضــالمــي يف جمــال  بــني اجلــامــعــة والــبــنــك االإ

عمال  واالأ املــال  كلية  لطلبة  العملي  التدريب 

جمال  يف  وخا�ضة  الفقهية  الدرا�ضات  وطلبة 

�ضالمية . امل�ضارف االإ

تعنى  اجلــامــعــة  اأن  �ــضــواقــفــة  الـــدكـــتـــور  وبــــنينّ 

باجلانب العملي اإىل اجلانب النظري وبجميع 

املــــواد الــتــي حتــتــاج اإىل هـــذا اجلــانــب لتخريج 

الع�ضر  حتــديــات  مواجهة  على  قــادريــن  طلبة 

�ضا�ضية  االأ واملــهــارات  واملعرفة  بالعلم  م�ضلحني 

لدخول �ضوق العمل.

اأن  �ــضــالمــي اإىل  واأ�ــضــار مــديــر عــام البنك االإ

اجلانب  لتغطية  اال�ضتعداد  اأمت  على  البنك 

العملي لتدريب طلبة اجلامعة م�ضيداًً بدور 

وعملية  علمية  كـــفـــاءات  بــتــخــريــج  اجلــامــعــة 

قادرة على دخول �ضـــــــــوق العمل .

وح�ضر اللقاء نواب رئي�س اجلامعة الدكتور 

يــحــيــى �ضديفات  والــدكــتــور  املــجــايل  جــهــاد 

�ـــضـــالمـــي بــاملــفــرق  ومـــديـــر فــــرع الــبــنــك االإ

ال�ضيـــــد ه�ضـــــام �ضبول.

رئي�س الجامعة يلتقي الملحق الثقافي العماني

الدكتور  �ضتاذ  االأ البيت  اآل  جامعة  رئي�س  التقى 

�ضتاذ  االأ العماين  الثقايف  امللحق  �ضواقفة  نبيل 

احمد بن علي الكاف ومت خالل اللقاء بحث �ضبل 

جامعة  بني  والثقايف  كــادميــي  االأ التعاون  تعزيز 

يف  العلمية  واملــوؤ�ــضــ�ــضــات  واجلــامــعــات  الــبــيــت  اآل 

�ضلطنة عمان يف جمال عقد املوؤمترات والندوات 

يــــــام الــعــلــمــيــة واملــ�ــضــاركــة بــاإقــامــة املــعــار�ــس  واالأ

�ضافة  باالإ والثقافية  العلمية  الــزيــارات  وتــبــادل 

العمانيني  الطلبة  من  جديد  ا�ضتقبال عدد  اإىل 

للدرا�ضة يف جامعة اآل البيت .

خوية  االأ العالقات  اإىل  الدكتور �ضواقفة  واأ�ضار 

بف�ضل  ال�ضقيقني  الــبــلــديــن  بــني  تــربــط  الــتــي 

جهود  مثمناً  البلدين  لكال  احلكيمة  الــقــيــادة 

�ضلطنة عمان يف دعم وحدة الدرا�ضات العمانية 

إبــراز  وا املتخ�ض�ضة  املــوؤمتــرات  وعقد  باجلامعة 

�ضيل حيث �ضتعقد اجلامعة  الراث العماين االأ

ردن  االأ عــمــان يف  �ضلطنة  �ــضــفــارة  مــع  بــالــتــعــاون 

املوؤمتر ال�ضابع لوحدة الدرا�ضات العمانية حتت 

ابن دريد االزدي الذي �ضيعقد منت�ضف  عنوان 

�ضهر اآيار القادم .

الدكتور  الرئي�س  نــواب  كل من  اللقاء  وح�ضر 

جـــهـــاد املـــجـــايل والـــدكـــتـــور يــحــيــى �ــضــديــفــات 

والـــدكـــتـــور هــا�ــضــم املــ�ــضــاعــيــد ومـــديـــر وحـــدة 

اجلالودي  عليان  الدكتور  العمانية  الدرا�ضات 

الطالبية  لــ�ــضــوؤون  اجلــامــعــة  رئي�س  وم�ضاعد 

الدكتور خليل حجاج.
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رئي�س الجامعة يلتقي مدير مكافحة المخدرات

بحث رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �ضواقفة  مع 

مدير مكافحة  املخدرات  العميد طايل املجايل �ضبل 

والــنــدوات  املحا�ضرات  عقد  جمــال  يف  التعاون  تعزيز 

املخدرات  مكافحة  جمــال  يف  التوعوية  العمل  وور�ــس 

وبيان اآثارها ال�ضلبية على املجتمع وعلى ال�ضباب. 

الــــدول  يــعــتــرب مـــن  ردن  بــــان االأ املـــجـــايل  واأ�ــــضــــار 

املـــخـــدرات بف�ضل  املــتــقــدمــة يف جمـــال مــكــافــحــة 

مــنــي املــوجــود لــدى  مــنــيــة واحلــ�ــس االأ الــرقــابــة االأ

الــدول  بــدور كبري خلدمة  ردن  االأ ويقوم  اجلميع 

يعترب  بحيث  إليها  ا املخدرات  مرور  بعدم  العربية 

را�ضي  ح�ضنا مانعا بوجه من يحاول ا�ضتخدام االأ

القوي  بالوعي  م�ضيدا  اآفاتهم،  لتمرير  ردنــيــة  االأ

فــات  االآ هــذه  مثل  ملواجهة  ردين  االأ املجتمع  لــدى 

التي اأ�ضبحت تغزو بع�س دول العامل.

مواجهة  اأن  اإىل  �ضواقفة  الــدكــتــور  واأ�ــضــار 

اآفـــــة املــــخــــدرات واجـــــب ديـــنـــي واجــتــمــاعــي 

املجتمع مبينا  فـــرد يف  كــل  عــلــى  واأخـــالقـــي 

اأهــمــيــة الــتــوعــيــة والـــوقـــايـــة مـــن املـــخـــدرات 

والتعريف مبخاطرها على املجتمع وخا�ضة 

اجلامعة  حر�س  موؤكدا  ال�ضباب  جيل  لدى 

لطلبتها  التوعوية  بــالــربامــج  الــقــيــام  على 

املعلومات  اأف�ضل  وتقدمي  املجاالت  �ضتى  يف 

لهم وتنوير طريقهم ليكونوا جيال �ضاحلا 

منتميا خلدمة وطنه.

داريـــــة  وحــ�ــضــر الــلــقــاء نــائــب الــرئــيــ�ــس لــلــ�ــضــوؤون االإ

واملالية الدكتور جهاد املجايل ونائب الرئي�س ل�ضوؤون 

ن�ضانية الدكتور يحيى �ضديفات. الكليات االإ

وفد رابطة الجامعات العربية الفرن�سية في زيارة للجامعة

العربية  اجلامعات  رابطة  وفد  البيت  اآل  جامعة  زار 

الفرن�ضية والذي �ضم كل جامعة بو وجامعة ال�ضوربون  

بريبينبان  وجــامــعــة   العلمي  للبحث  لــيــل   وجــامــعــة 

اجلامعة  على  االطـــالع  بــهــدف  مونبيميه   وجــامــعــة 

بني  التعاون  تعزيز  �ضبل  وبحث  املختلفة  ومرافقها 

جامعة اآل البيت واجلامعات الفرن�ضية. 

ويف بداية الزيارة التقى نائب رئي�س اجلامعة ل�ضوؤون 

بح�ضور  �ضديفات  يحيى  الدكتور  ن�ضانية  االإ الكليات 

والــدكــتــور  امل�ضاعيد  ها�ضم  الــدكــتــور  الرئي�س  نـــواب 

جهاد املجايل بالوفد ال�ضيف  وقدم �ضرحاً وافياً عن 

للم�ضتقبل  وتطلعاتها  خططها  و  اجلامعة  فعاليات 

الطالب  تاأهيل  اإىل  ت�ضعى  اجلامعة  اأن  اإىل  م�ضرياً 

تــاهــيــاًل مــتــوازنــاً يف جمــــاالت الــعــلــوم املــخــتــلــفــة مع 

بالبحث  واالهــتــمــام  احلديثة  اللغات  على  الركيز 

ـــات الــعــلــيــا وبـــنـــاء قـــــدرات علمية  الــعــلــمــي والـــدرا�ـــض

متخ�ض�ضة لت�ضهم يف خدمة املجتمعات عامة.

الفرن�ضي  الــوفــد  واأعــ�ــضــاء  روؤو�ــضــاء اجلامعات  وقــدم 

من  حر�ضهم  مــوؤكــديــن  البيت  اآل  جلامعة  �ضكرهم 

خالل رابطة اجلامعات العربية الفرن�ضية على تعزيز 

�ضمعة  من  به  متتع  ملا  البيت  اآل  جامعة  مع  التعاون 

العربي  الوطن  العايل يف  التعليم  مرموقة يف جمال 

الــدرا�ــضــيــة للجامعة  بــاخلــطــط  مــ�ــضــرييــن  والـــعـــامل 

�ـــضـــالم  ودورهـــــا يف نــ�ــضــر الــ�ــضــورة احلــقــيــقــيــة عـــن االإ

والتعاي�س  الت�ضامح  على  الــقــائــم  املــعــتــدل  الو�ضطى 

امل�ضرك ونبذ العنف.

التعاون يف جمال  تعزيز  �ضبل  الــزيــارة بحث  ومت خــالل 

وتــبــادل  العلمية  والـــزيـــارات  امل�ضركة  اخلـــربات  تــبــادل 

البيت  اآل  جامعة  لطلبة  درا�ضية  منح   وتوفري  الطلبة 

وا�ضتقبال طلبة لدرا�ضة اللغة العربية يف جامعة اآل البيت 

واال�ضتفادة من خربة جامعة اآل البيت يف جمال الدرا�ضات 

تفاهم  مذكرات  توقيع  واإمكانية  وال�ضرعية  �ضالمية  االإ

والفرن�ضية.  العربية  اجلامعات  ورابــطــة  اجلامعة  بــني 

�ضملت  اجلامعي  احلــرم  يف  بجولة  ال�ضيف  الوفد  وقــام 

معهد علوم االر�س والبيئة ومركز املياه اجلامعة و�ضبه 

اجلافة ومركز اللغات ومر�ضد مراغة الفلكي وا�ضتمعوا 

خاللها عن �ضرح مف�ضل عن املعاهد واملراكز.

تعزيز التعاون األكاديمي و الثقافي
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البيت  اآل  جــامــعــة  رئــيــ�ــس  ا�ــضــتــقــبــل 

�ـــضـــتـــاذ الـــدكـــتـــور نــبــيــل �ــضــواقــفــة  االأ

�ضعادة الدكتور ايلمان ارا�ضلي �ضفري 

لدى  املعتمد  اأذربــيــجــان  جمهورية 

ردنية الها�ضمية. اململكة االأ

ومت خالل اللقاء بحث �ضبل تعزيز 

الـــتـــعـــاون يف خمــتــلــف املـــجـــاالت 

جامعة  بني  كادميية  واالأ العلمية 

واملوؤ�ض�ضات  واجلامعات  البيت  اآل 

اأذربيجان يف جمال  التعليمية يف 

تـــعـــلـــيـــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لــغــري 

املــوؤمتــرات  وعــقــد  بها  الناطقني 

العلمية  واملحا�ضرات  والــنــدوات 

وتبادل اخلربات واأع�ضاء هيئة التدري�س 

والــطــلــبــة واملـــخـــطـــوطـــات واملــطــبــوعــات 

�ــضــالمــيــة  والــتــنــ�ــضــيــق بـــني املـــعـــاهـــد االإ

يف اأذربـــيـــجـــان ومـــركـــز درا�ـــضـــات الــعــامل 

�ضالمي باجلامعة. االإ

العالقات  عمق  �ضواقفة  الــدكــتــور  واأكـــد 

الها�ضمية  ردنــيــة  االأ اململكة  بني  خوية  االأ

الــقــيــادة  بف�ضل  اأذربـــيـــجـــان  وجــمــهــوريــة 

احلكيمة لكال البلدين ودورهما يف تعزيز 

مفاهيم احلوار بني احل�ضارات والركز 

امللحة، مبينا بان اجلامعة  الق�ضايا  على 

املوؤ�ض�ضات  مع  عالقاتها  لتوطيد  ت�ضعى 

�ــــضــــالمــــيــــة  كـــــادميـــــيـــــة الـــعـــربـــيـــة واالإ االأ

ال�ضفري عن  �ضعادة  واأعــرب  جنبية   واالأ

املتميز  التعليم  بنظام  ال�ضديد  اإعجابه 

الذي تتمتع به جامعة اآل البيت وبالنهج 

الذي تنتهجه يف اإعداد الكوادر العلمية 

املوؤهلة القادرة على خدمة جمتمعاتها 

مبينا باأنه �ضيتم توقيع اتفاقيات تعاون 

بني الطرفني.

لل�ضوؤون  الرئي�س  نــائــب  اللقاء  وح�ضر 

املجايل  جهاد  الدكتور  واملالية  داريـــة  االإ

ن�ضانية  ونائب الرئي�س ل�ضوؤون الكليات االإ

مركز  ومــديــر  �ضديفات  يحيى  الدكتور 

�ــــضــــالمــــي حمــمــد  ـــــات الــــعــــامل االإ ـــــض درا�

االرناوؤوط.

�سفيــــر اذربيجــــان يــزور الجامعــــــة

تعزيز التعاون األكاديمي و الثقافي
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تعزيز التعاون األكاديمي و الثقافي

بحث رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور 

التنفيذي  الرئي�س  مع  �ضواقفة  نبيل 

عـــمـــال والــ�ــضــادرات  ملــركــز تــطــويــر االأ

ردنــــيــــة الــ�ــضــيــد نــايــف  لــلــ�ــضــركــات االأ

ا�ضتيتية �ضبل تعزيز التعاون يف جمال 

وعقد  التدريبية  العمل  ور�ــس  عقد 

الربامج امل�ضركة وخا�ضة يف برامج 

دعم ال�ضناعات ال�ضغرية واملتو�ضطة 

وبــــرامــــج املــــهــــارات ودعـــــم املــجــتــمــع 

املحلي والتدريب وتاأهيل اخلريجني 

إك�ضابهم املهارات الالزمة . وا

وبـــــني الــــدكــــتــــور �ـــضـــواقـــفـــة حــر�ــس 

اجلامعة على التوا�ضل مع املوؤ�ض�ضات 

خلدمة  اجلــهــود  وتــكــاتــف  الوطنية 

خالل  من  املحلي  واملجتمع  الطلبة 

تــوفــري كــافــة املــعــلــومــات واملـــهـــارات 

�ضعي  اإىل  م�ضريا  بهم  للنهو�س  �ضا�ضية  االأ

عداد  االإ واإعدادهم  لتاأهيل طلبتها  اجلامعة 

يف  وامل�ضاهمة  العمل  �ــضــوق  لــدخــول  اجلــيــد 

خــدمــة املــجــتــمــع املــحــلــي مــن خـــالل توفري 

التدريب والتاأهيل يف كثري من الربامج ذات 

النفع العام.

واأ�ضار الدكتور �ضواقفة بان اجلامعة قامت 

املياه  بحوث  ومركز  الطاقة  مركز  باإن�ضاء 

بـــداع  االإ ومــركــز  اجلــافــة  واملناطق  والبيئة 

والــتــمــيــز حــيــث تــ�ــضــعــى اجلــامــعــه لــلــريــادة 

والـــتـــمـــيـــز وخــــدمــــة املـــنـــطـــقـــة مــــن خـــالل 

ودورهـــا  الــتــدريــ�ــضــيــة  وخططها  بــراجمــهــا 

حر�س  مــوؤكــدا  املحلي  املجتمع  خــدمــة  يف 

اجلــامــعــة عــلــى الــتــوا�ــضــل مـــع الــ�ــضــركــات 

واملوؤ�ض�ضات الوطنية .

تطوير  مركز  بــان  ا�ضتيتية  ال�ضيد  وبــني 

عمال ي�ضعى لفتح �ضراكة مع اجلامعات  االأ

بالتدريب  للقيام  واخلــا�ــضــة  احلــكــومــيــة 

�ضوق  وم�ضاعدتهم يف  وتاأهيل اخلريجني 

من  املنا�ضبة  العمل  فر�س  واإيجاد  العمل 

اهتمامه  مبينا  املختلفة  املــحــاور  خــالل 

بالتعاون مع جامعه اآل البيت وو�ضع خطة 

عمل للقيام بالتعاون امل�ضرك وخا�ضة يف 

برامج املهارات ودعم املجتمع املحلي.

الطلبة  �ــضــوؤون  عميد  الــلــقــاء  وحــ�ــضــر 

الــدكــتــور عــلــي عــلــيــمــات وعــمــيــد كلية 

�ضامل  الــدكــتــور  عـــمـــال  واالأ املــــال  إدارة  ا

مديرة  الواكد  تغريد  وال�ضيدة  العون 

اال�ــضــتــ�ــضــارات واالجنـــــاز الــتــدريــبــي يف 

عمال.  مركز تطوير االأ

ردنية عمال وال�سادرات لل�سركات االأ رئي�س الجامعة يلتقي الرئي�س التنفيذي لتطوير االأ
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مريكية يزور الجامعة وفد من  جامعة �سكون�سن مادي�سون في الواليات المتحدة االأ

بــحــث نــائــب رئــيــ�ــس اجلــامــعــة لــلــ�ــضــوؤون 

ن�ضانية الدكتور يحيى �ضديفات  الكليات االإ

جامعة  يف  �ض�ضويرب  هــوارد  الدكتور  مع 

املتحدة  الواليات  �ضكون�ضن مادي�ضون يف 

مريكي يف  االأ الثقايف  وامللحق  مريكية  االأ

عمان �ضعادة جنيفر ر�ضاميمانانا .  �ضبل 

تعزيز التعاون يف جمال  اإقامة الندوات 

اجلامعتني  بــني  العلمية  واملــحــا�ــضــرات 

وتــفــعــيــل قــيــم احلـــــوار ملـــا فــيــه م�ضلحة 

املوؤ�ض�ضات العلمية .

اجلامعة  حــر�ــس  �ضديفات  الــدكــتــور  وبـــنينّ 

واملوؤ�ض�ضات  اجلامعات  على  االنفتاح  على 

على  واالنــفــتــاح  احلــــوار  وتــعــزيــز  العلمية 

خرى م�ضرياً اإىل اأن  اجلامعة  احل�ضارات االأ

ثراء  ت�ضم طلبة من 30 جن�ضية خمتلفة الإ

التمازج احل�ضاري بني الطلبة .

الدرا�ضات  كلية  عميد  اللقاء  وح�ضر 

حممد  الــدكــتــور  والقانونية  الفقهية 

الكلية  ن�ضاأة  ا�ضتعر�س  الــذي  الــزغــول 

إعـــــــــداد الـــنـــ�ـــسء املــ�ــضــلــم  ودورهـــــــــا يف ا

للطلبة يف  تــقــدمــهــا  الــتــي  والـــربامـــج 

خمتلف التخ�ض�ضات  . 

وفد من م�سنع اإ�سمنت الراجحي يزور الجامعة

إ�ضمنت الراجحي اجلاري بناوؤه  قام وفد من م�ضنع ا

ر�س  يف حمافظة املفرق بزيارة اإىل معهد علوم االأ

والبيئة برئا�ضة نائب املدير العام املهند�س حممد 

واملختربات  نــتــاج  االإ مديري  من  وعــدد  الزيديني 

طالع  ية يف امل�ضنع وذلك بهدف االإ ومراقبة النوعنّ

على اإمكانيات املعهد يف تقدمي خدمة التحليل على 

جهزة املتوفرة يف خمترباته وقد ا�ضتمع الوفد  االأ

بداية من عميد املعهد الدكتور عدنان احلراح�ضة 

اإىل اإيجاز حول املعهد وتاريخ ن�ضاأته والتجهيزات 

بحاث اجلارية. العلمية املتوفرة فيه واالأ

ومت خالل اللقاء مناق�ضة اأفق التعاون بني اجلامعة 

مـــن خـــالل املــعــهــد وذلــــك بــتــقــدمي اال�ــضــتــ�ــضــارات 

والدرا�ضات العلمية والتحاليل ملواقع اخلامات يف 

املنطقة واخلا�ضة ب�ضناعة اال�ضمنت.

على  واطلع  املعهد  خمتربات  يف  الوفد  وجتــول 

جهزة واملعدات احلديثة املتوفرة والتي ميكن  االأ

يف  اال�ضمنت  �ضناعة  خدمة  يف  منها  اال�ضتفادة 

مب�ضتوى  اإعجابه  عن  الوفد  واأعــرب  املحافظة، 

مــــكــــانــــات املـــتـــوفـــرة يف مــعــهــد  املـــخـــتـــربات واالإ

ر�ــــس ،    و�ضكر رئــا�ــضــة اجلــامــعــة على  عــلــوم االأ

لــزيــارة معهد علوم  الــفــر�ــضــة والـــدعـــوة  إتــاحــة  ا

ر�ــس والبيئة واجلامعة واأبــدى الوفد رغبته  االأ

التي  التحاليل  يف  املتوفرة  جــهــزة  االأ با�ضتخدام 

يحتاجها للمواد اخلام، كما واأبدى الوفد رغبته 

بتوقيع مذكرة تفاهم حول اأفاق التعاون املمكنة 

مع اجلامعة يف امل�ضتقبل القريب.

تعزيز التعاون األكاديمي و الثقافي
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تعزيز التعاون األكاديمي و الثقافي

وفد من �سركة تطوير المفرق التنموية يزور جامعة اآل البيت

ل�ضوؤون   اجلــامــعــه  رئي�س  نــائــب  التقى 

الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة  الـــدكـــتـــور هــا�ــضــم 

امل�ضاعيد وفد من �ضركة تطوير املفرق 

جـــرادات  با�ضل  ال�ضيد  �ضم  التنموية 

�ضرار  وال�ضيد  زغيالت  اأريــج  وال�ضيدة 

املــعــايــطــة مـــن الــ�ــضــنــدوق الــهــا�ــضــمــي 

لتنمية البادية .

وقال الدكتور ها�ضم امل�ضاعيد اإن اجلامعة 

و�ــضــتــقــوم  املــنــطــقــة  يف  ريـــاديـــاً  دوراً  تــلــعــب 

تتنا�ضب  بفتح تخ�ض�ضات علمية  اجلامعة 

القيام  اإىل  �ضافة  باالإ التنموية  واملنطقة 

بـــدورهـــا الــتــاأهــيــلــي والــتــدريــبــي خلــدمــة 

م�ضاريع  إقــامــة  ا واأهــمــيــة  املحيط  املجتمع 

مــ�ــضــركــة خلــدمــة اأبـــنـــاء املــجــتــمــع املحلي 

تعود فوائدها على اجلميع .

الــتــي مت  باللجنة  بــااللــتــقــاء  الــوفــد  وقــــام 

جدوى  درا�ضة  الجــراء   باجلامعة  تكليفها 

اجنازها  �ضيتم  تنموية  مل�ضاريع  اقت�ضادية 

املفرق وتتكون  بالتعاون مع �ضركة تطوير 

عمال  إدارة املال واالإ اللجنة  من عميد كلية ا

وعدد  والبيئة  ر�ــس  االأ علوم  وعميد معهد 

من اأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة.

وح�ضر اللقاء الدكتور يحيى �ضديفات نائب 

ن�ضانية . رئي�س اجلامعة ل�ضوؤون الكليات االإ

�سباط دورة اللغة الفرن�سية التاأ�سي�سية في زيارة لجامعة اآل البيت

اللغة  بـــدورة  امل�ضاركني  مــن  وفـــداً  اجلامعة  زار 

الفرن�ضية التاأ�ضي�ضية املنعقدة يف  معهد تدريب 

ملدينة  والتابع  العام  مــن  االأ مديرية  يف  اللغات 

التدريبية  احل�ضني  بــن  الــثــاين  اهلل  عبد  املــلــك 

ويتكون من 20 م�ضاركاً حيث قام الوفد بجولة 

داخــــل احلــــرم اجلــامــعــي �ــضــمــلــت قــ�ــضــم الــلــغــات 

احلـــديـــثـــة ومـــركـــز الـــلـــغـــات ومـــركـــز احلــا�ــضــوب 

واطــلــعــوا خــاللــهــا عــلــى الــربامــج الــتــي تقدمها 

جن�ضية   31 ميثلون  والــذيــن  للطلبة  اجلــامــعــة 

خمتلفة واهتمامها بتدري�س اللغات احلديثة.

�ضواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  والتقى 

بــاأعــ�ــضــاء الــوفــد وبـــني اأهــمــيــة الــتــعــاون مابني 

خمتلف املوؤ�ض�ضات الوطنية ومد ج�ضور التعاون 

وتــــبــــادل اخلــــــربات الــعــلــمــيــة وعـــقـــد الــــــدورات 

فيه  ملــا  التعليمية  الــربامــج  وتــبــادل  التدريبية 

م�ضلحة الوطن .

وقــــدم الـــرائـــد غــالــب الــكــ�ــضــا�ــضــبــة مــن مــديــريــة 

اجلامعة  لرئي�س  اجلــزيــل  �ضكره  الــعــام  مـــن  االأ

إعــجــابــُه و الــوفــد مبــا ملــ�ــضــوه مــن تقدم  مــبــديــاً ا

جنبية والتقدم  متميز يف جمال تعليم اللغات االأ

التي  اللغوية  املختربات  جمال  يف  التكنولوجي 

ف�ضل يف املنطقة . تعترب من االأ
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برعاية ال�سريفة زين ال�سرف بنت نا�سر

افتتــــاح اليــــوم العلمــــي  »واقــــع ال�ســــدود ودورهــــا 
في الحد من العجز المائي«

م�ضت�ضار  نا�ضر  بنت  ال�ضرف  زيــن  ال�ضريفة  رعــت 

لتنمية  الها�ضمي  ال�ضندوق  اأمناء  جمل�س  وع�ضو 

ردنية يف الثامن  والع�ضرون من كانون  البادية االأ

اأول الــيــوم العلمي عــن واقـــع الــ�ــضــدود ودورهــــا يف 

علوم  والتي نظمها معهد  املائي  العجز  احلد من 

ر�س والبيئة بالتعاون مع نقابة اجليولوجيني  االأ

ردنيني بح�ضور حمافظ املفرق. االأ

نبيل  الــدكــتــور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  واألــقــى 

لقد قطعت اجلامعة   : فيها  قال  كلمة  �ضواقفة 

املائية واكت�ضاف  املــوارد  �ضوطاً كبرياً يف درا�ضات 

 ، املائي  احل�ضاد  ودرا�ضات  وحمايتها   م�ضادرها 

البحث  خــالل  من  �ضواء  العادمة  املياه  وتدوير 

العلمي اأو امل�ضاريع الريادية املمولة داخل وخارج  

العلمية  طــــروحــــات  االأ ، ومـــن خـــالل  اجلــامــعــة 

لــطــلــبــة املــاجــ�ــضــتــري يف تــخــ�ــضــ�ــس مـــــوارد املــيــاه 

والبيئة واقت�ضاديات موارد البيئة .

تعكف  اجلامعة  اأن  اإىل  �ضواقفة  الدكتور  واأ�ضار 

على افتتاح مركز يعنى بدرا�ضات املياه واملناطق 

قاعدة  لدينا  تتوفر  حيث   ، والت�ضحر  اجلــافــة 

منا�ضبة من جتهيزات علمية وخمتربات واأجهزة 

قيا�ضات وحتاليل خمربية وحقلية على امل�ضتوى 

قليمي والعاملي ، كما تتوفر الكفاءات  املحلي واالإ

اأن  وناأمل قريباً   ، الغاية  والعلمية لهذه  الفنية 

يبداأ املركز عمله خلدمة وطننا احلبيب.

إنــنــا نــاأمــل مــن الــيــوم العلمي اأن يخرج  ا وقــال : 

اأجــل  مــن  العمل  جــهــود  تــعــزز  علمية  بتو�ضيات 

عجلتها  وي�ضرع  التنمية  يحقق  مبا  املائي  اأمننا 

جيال القادمة  من ناحية ومبا يحفظ حقوق االأ

من ناحية اأخرى.

يف  والبيئة  ر�ـــس  االأ عــلــوم  معهد  عميد  وطــالــب 

اجلــامــعــة الــدكــتــور عــدنــان حــراحــ�ــضــه بــ�ــضــرورة 

تركيز الباحثني يف اجلامعات وموؤ�ض�ضات البحث 

حتلياًل  وحتليله  املائي  الواقع  بدرا�ضة  العلمي 

والعمل  الدبلوما�ضية  عــن  بعيداً  �ضفافاً  دقيقاً 

على و�ضع احللول والبدائل املعقولة واملتاحة .

ر�س  وقال : اإن جامعة اآل البيت ممثلة مبعهد علوم االأ

�ضراتيجية للمياه والبيئة  والبيئة ووحدة البحوث االإ

، مل تاألو جهداً يف توفري و�ضائل البحث املمكنة لقطاع 

بــاإجــراء  ، وذلـــك  الــبــاديــة  املــيــاه وخــا�ــضــة يف منطقة 

موا�ضيع  اإىل  املاج�ضتري  ر�ضائل  وتوجيه  الــدرا�ــضــات 

اأ�ضتك�ضاف املياه واحل�ضاد املائي ومنع التلوث .

بهجت  ردنــيــني  االأ اجليولوجيني  نقيب  واألــقــى 

الــدرا�ــضــات  اأهــمــيــة  اأكـــد خاللها  كلمة  الــعــدوان 

يكون  واأن   ، الــ�ــضــدود  إقــامــة  ا عند  اجليولوجية 

ب�ضبب  للمياه  باير من هــروب  �ضد  ما ح�ضل يف 

�ضوء املوقع اجليولوجي ، در�ضاً لنا جميعاً للتاأين 

ولي�س   ، حقها  اجليولوجية  الدرا�ضات  واإعــطــاء 

ويجب  امل�ضروع  وراق  الأ مكماًل  ديكوراً  اعتبارها 

جيولوجيني  قبل  مــن  الــدرا�ــضــات  هــذه  تتم  اأن 

متخ�ض�ضني يف هذا املجال .

التي  العمل  اأوراق  امل�ضاركون عــدداً من   وناق�س 

قدمها عدد من الباحثني وا�ضتملت على الواقع 

�ــضــالمــة من  الــيــاأ�ــس  لــلــدكــتــور  املــائــي يف اململكة 

الــ�ــضــدود العاملة يف  ردنـــيـــة وواقـــع  اجلــامــعــة االأ

والــدور  ردن  االأ وادي  �ضلطة  عــام  المــني  اململكة 

تنمية  يف  الها�ضمي  ردين  االأ لل�ضندوق  الريادي 

ال�ضندوق  مــن  العيا�س  �ضعد  للدكتور  الــبــاديــة 

لثالثة  التخزينية  ال�ضعة  ومــقــارنــة  الها�ضمي 

ردن للمهند�س اأجمد ال�ضطناوي من  �ضدود يف االأ

جامعة اآل البيت .

أيـــــــــام علميــــــة
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خالل تروؤ�سه اجتماعًا ل�سندوق اال�ستثمار في الجامعة

رئي�س الجامعة يوؤكد الحر�س على توفير برامج التدريب 

نجاح م�ساريع المفرق التنموية  والتاأهيل للعمالة المحلية الإ

اآل الــبــيــت الــدكــتــور نبيل  اأكــــد رئــيــ�ــس جــامــعــة 

ال�ضواقفة يف الثامن من �ضباط حر�س اجلامعة 

على اال�ضتمرار يف تفعيل �ضندوق اال�ضتثمار يف 

امل�ضاريع  العديد من  إن�ضاء  ا اجلامعة من خالل 

على  بــالــفــائــدة  لتعود  واالقــتــ�ــضــاديــة  التنموية 

الطلبة واملجتمع املحلي يف حمافظة املفرق .

واأ�ضاف خالل تروؤ�ضه اجتماعا للجنة اجلديدة 

كفريق  �ضنعمل  إننا  ا اال�ضتثمار  �ضندوق  دارة  الإ

واحد من اأجل حتقيق اأهداف ال�ضندوق �ضمن 

اآلية وخطة عمل وا�ضحة �ضيتم تنفيذها الحقاً.

واأكد الدكتور ال�ضواقفة على اأن للجامعة دوراً كبرياً 

يف التوا�ضل مع جميع �ضرائح املجتمع املحلي والتي 

جناح م�ضاريعها امل�ضتقبلية  ت�ضعى اجلامعة جاهدة الإ

الو�ضل ما  ال�ضندوق ليكون حلقة  ، حيث جاء هذا 

ان  �ضاأنها  مــن  والــتــي  تنفيذها  املـــراد  امل�ضاريع  بــني 

وا�ضتثماري  اقــتــ�ــضــادي  مــــردود  حتقيق  يف  ت�ضاهم 

اخلدمات  واقــع  لتح�ضني  وبــالــتــايل  للجامعة  جيد 

التعليمية املقدمة للطلبة يف اجلامعة .

واأ�ضار الدكتور ال�ضواقفة اإىل اأن هناك ات�ضاالت 

مــ�ــضــتــمــرة مـــع الــقــائــمــني عــلــى مــنــطــقــة املــلــك 

التنموية اخلــا�ــضــة  حيث  بــن طـــالل  احلــ�ــضــني 

قامت اجلامعة بتوقيع مذكرة تفاهم مع �ضركة 

يف  والتن�ضيق  للتعاون  اأيــام  قبل  املفرق  تطوير 

واإقامة  العاملة  الكوادر  وتدريب  تاأهيل  جمال 

م�ضاريع م�ضركة ما بني املنطقة واجلامعة مما 

يحقق الفوائد االقت�ضادية لكال الطرفني .

وبني الدكتور ال�ضواقفة اأن اجلامعة �ضتقوم بتقدمي 

امل�ضاريع  جــدوى  لبيان  املطلوبة  الــدرا�ــضــات  جميع 

املنطقة  مــع  بالتعاون  اإقامتها  املـــراد  اال�ضتثمارية 

خلدمة املجتمع املحلي من خالل توفري فر�س العمل 

واالجتماعية  االقت�ضادية  التنمية  املنا�ضبة وحتقيق 

معاً مو�ضحاً  باأن اجلامعة �ضتقوم بتفعيل ال�ضندوق 

م�ضاريع  لدعم  خـــرى  االأ البدائل  إيــجــاد  ا مــن خــالل 

اأف�ضل  تقدمي  يف  واال�ــضــتــمــرار  التعليمية  اجلامعة 

جناح امل�ضرية التعليمية. اخلدمات الالزمة الإ

املهند�س  ال�ضندوق  إدراة  ا جلنة  ع�ضو  وتــطــرق 

عمر اأبو و�ضاح اإىل اأهمية توفري فر�س التدريب 

للكوادر العاملة يف امل�ضانع وال�ضركات التي �ضيتم 

طــالل  بــن  احلــ�ــضــني  املــلــك  منطقة  يف  تنفيذها 

الــتــنــمــويــة وفــتــح  املــجــال اأمــــام اأبـــنـــاء حمافظة 

املفرق للعمل بها مو�ضحاً اأنه يقع على اجلامعة 

دور كبري يف حتمل هذه امل�ضوؤولية بتنظيم برامج 

توعوية للطبقة العاملة املحلية نحو احلد من 

ثقافة العيب ال�ضتغالل الفر�س املتاحة لل�ضباب 

املوؤهلني القادرين على اال�ضتمرار يف توفري فر�س 

العمل التي حتتاجها تلك امل�ضاريع اال�ضتثمارية 

املواطنني  اأو�ــضــاع  حت�ضن  اأن  �ضاأنها  مــن  والــتــي 

االقت�ضادية واملعي�ضية .

الــبــيــت قد  اآل  اأمــنــاء جــامــعــة  اأن جمل�س  يــذكــر 

ل�ضندوق  داريـــــة  االإ اللجنة  ت�ضكيل  على  وافـــق 

اال�ــضــتــثــمــار بــرئــا�ــضــة رئــيــ�ــس اجلــامــعــة الــدكــتــور 

حممد  ال�ضيد  معايل  وع�ضوية  ال�ضواقفة  نبيل 

الــعــالونــة والــدكــتــور يا�ضر الــعــدوان والــدكــتــور 

ــاح و  هــا�ــضــم املــ�ــضــاعــيــد واملــهــنــد�ــس عــمــر اأبــــو و�ــض

ال�ضوؤون  ال�ضيد احمد مف�ضي اجلرايدة ومدير 

املالية يف اجلامعة.

أخبـــــــار الجامعــــــــة
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أخبـــــــار الجامعــــــــة

رئي�س جامعة اآل البيت يفتتح معر�س المخطوطات العربية

اآل البيت الدكتور نبيل �ضواقفة  افتتح رئي�س جامعة 

ورئــيــ�ــس جمــلــ�ــس اأمـــنـــاء بــر�ــضــتــيــنــا الــدكــتــور ب�ضري 

يف  واجلامعية  الوطنية  املكتبة  ومــديــر  ت�ضربتي�ضي 

العربية  املخطوطات  با�ضوتا معر�س  �ضالح  كو�ضوفو 

خمطوطات  على  ا�ضتمل  الــذي  الها�ضمية  املكتبة  يف 

�ــضــرقــيــة يف الــلــغــة الــعــربــيــة والـــركـــيـــة والــفــار�ــضــيــة 

لبانية باحلروف العربية وت�ضتمل كل خمطوطة  واالأ

على ا�ضم املوؤلف وا�ضم النا�ضخ وتاريخ الن�ضخ . 

واأكــــد الــدكــتــور بــا�ــضــوتــا خـــالل االفــتــتــاح عــلــى قيمة 

واأهمية املخطوطات العربية يف كو�ضوفو حيث اأن كل 

العلمي  الثقايف  التوا�ضل  داللــة  تكت�ضب  خمطوطة 

ن�ضانية واحتوى املعر�س  فهي قيمة عامة للمعرفة واالإ

وال�ضرية،الفقه  )القران،احلديث  من  وحدة   50 على 

دب ، العلوم  وال�ضريعة ، العقائد والفل�ضفة، اللغة واالأ

االجتماعية والطبيعية والطب ( .

وح�ضر حفل االفتتاح نواب رئي�س اجلامعة  والوفد ال�ضيف 

�ضالمي باجلامعة . ومدير مركز درا�ضات العامل االإ

�سالمية رئي�س الجامعة يفتتح م�ساريع التخرج لطلبة معهد العمارة والفنون االإ

�ضتاذ الدكتور نبيل �ضواقفة رئي�س جامعة  افتتح االأ

العمارة  معهد  لطلبة  التخرج  م�ضاريع  البيت  اآل 

على  ركــزت  والتي  باجلامعة  �ضالمية  االإ والفنون 

ردن من خالل ت�ضميم 30 م�ضروع  ال�ضياحة يف االأ

وم�ضروع  طفال  االأ وقرى  ال�ضياحية  للمدن  تخرج 

�ضياحي يف وادي رم وذلك لتطوير قطاع ال�ضياحة 

كم�ضدر للتنمية االقت�ضادية .

عمال املختلفة  واأ�ضاد الدكتور نبيل �ضواقفة بهذه االأ

وتلم�س  التنمية  اأعمال  يف  الطلبة  إ�ضراك  ا واأهمية 

�ــضــا�ــضــيــة لــلــوطــن داعــيــا اإىل �ــضــرورة  احلــاجــات االأ

ملا  الت�ضميم  يف  �ضالمية  االإ العمارة  فن  ا�ضتوحاء 

ينعك�س  وان  الع�ضور  عرب  ومتيز  تقدم  من  متثله 

بها  يقوم  التي  املختلفة  عــمــال  االأ على  الفن  هــذا 

العمارة  مبعهد  �ضمي  املعهد  اأن  وخا�ضة  الطلبة 

عمال واقعية  �ضالمية وان تكون هذه االأ للفنون االإ

اأ�ض�س علمية وا�ضحة، وان ي�ضتفاد من  مبنية على 

ت�ضهدها  الــتــي  الــنــوعــيــة  النقلة  يف  عـــمـــال  االأ هـــذه 

جــامــعــة اآل الــبــيــت يف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة اخلــدمــيــة 

واجلمالية.

امل�ضاعيد  ها�ضم  الدكتور  االفتتاح  حفل  وح�ضر 

العلمية  الكليات  ل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب 

العمارة  معهد  عميد  غنيمة  اأبــو  علي  والدكتور 

�ضالمية والعديد من جلان التحكيم  والفنون االإ

وجمع  اخلــا�ــس  والــقــطــاع  ردنــيــة  االأ باجلامعات 

غفري من الطلبة.
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ولى من الم�سروع لبيان جدواه االقت�سادية البدء بالمرحلة االأ

نتاج الطاقة الجامعة تتبنــى زراعـــة الجاتروفـــا الإ
نتاج  الإ اجلاتروفا  �ضجرة  زراعــة  اجلامعة  تبنت 

مـــادة الــديــزل بعد اأن قــامــت بــدرا�ــضــة اجلــدوى 

ار�ـــس مت  نــتــاجــهــا �ضمن قطعة  االقــتــ�ــضــاديــة الإ

تخ�ضي�ضها داخل حرم اجلامعة.

ال�ضواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ورعــى 

زراعــة  حفل  �ضباط  مــن  والع�ضرين  الــثــالــث  يف 

وىل مــن مــ�ــضــروع زراعـــة اجلــاتــروفــا  املــرحــلــة االأ

�ضمن احتفاالت اجلامعة بعيد ال�ضجرة.

اجلامعة  اهتمام  اأن  ال�ضواقفة  الدكتور  وبني 

بـــحـــاث الــعــلــمــيــة يـــاأتـــي �ضمن  مبــثــل هـــذه االأ

وبيان  املحلي  املجتمع  خــدمــة  على  حر�ضها 

املوارد الطبيعية املتوفرة يف املحافظة والعمل 

على ا�ضتثمارها بال�ضكل املطلوب، مو�ضحا اأن 

امل�ضروع  جنــاح  الإ جهودها  �ضتوا�ضل  اجلامعة 

اجلــامــعــة  يف  املتخ�ض�ضة  الـــكـــوادر  بــاإ�ــضــراف 

إنتاج هذه النبتة واملحافظة  ل�ضمان دميومة ا

على ا�ضتثمارها بال�ضكل املنا�ضب.

ر�ــــضــــاد الـــزراعـــي  مــديــر مــركــز الــبــحــوث واالإ

قليم املفرق الدكتور حممد اأبو دلبوح اأبدى  الإ

جامعة  لرئي�س  وتــقــديــره  �ضكره  جانبه  مــن 

هذا  لتبنيهم  كافة  فيها  والعاملني  البيت  اآل 

اأخــرى يف  امل�ضروع الريادي حيث جنحت دول 

ا�ضتثمار هذه ال�ضجرة كبديل للوقود، مو�ضحا 

الدرا�ضات  باإعداد جميع  �ضاهمت  اأن اجلامعة 

الــذي  مـــر  االأ بذلك  للقيام  الــالزمــة  العلمية 

إ�ــــضــــارة وا�ــضــحــة نــحــو دور اجلــامــعــة  يــعــطــي ا

نتاجية  الريادي خلدمة مثل هذه امل�ضاريع االإ

والتي من �ضاأنها اأن حتقق الفوائد االقت�ضادية 

واال�ضتثمارية.

أخبـــــــار الجامعــــــــة

افتتح رئي�س الجامعة  حملة فريق �سفراء »كفى« للتوعية المرورية

افتتح رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �ضواقفة 

اجلامعة  رئي�س  نــواب  بح�ضور  اآذار  من  ول  االأ يف 

حملة فريق �ضفراء »كفى« للتوعية املرورية والذي 

نظمته عمادة �ضوؤون الطلبة بالتعاون مع اجلمعية 

امللكية للتوعية ال�ضحية.

واأ�ضار الدكتور �ضواقفة اإىل اأهمية احلملة ودورها 

الوطني يف املحافظة على اأرواح املواطنني وزيادة 

وعيهم للق�ضايا الهامة والتي مت�س حياتنا ب�ضكل 

ال�ضباب يف اجلامعات يف  اإىل دور   يومي م�ضريا 

التعريف باحلملة بني الطلبة واملجتمع املحيط 

يلزم  مــا  كــل  لتقدمي  اجلامعة  ا�ضتعداد  مبدياً 

على  تنعك�س  والتي  التوعوية  الــربامــج  جنــاح  الإ

املواطن والوطن .

اأبو غنيمة  الدكتور احمد  مدير م�ضروع كفى 

بـــنينّ اأن هـــذه احلــمــلــة تـــاأتـــي �ــضــمــن تــوجــهــات 

�ضاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة 

و�ــضــمــن نــ�ــضــاط اجلــمــعــيــة املــلــكــيــة لــلــتــوعــيــة 

املــواطــنــني حول  زيـــارة وعــي  بــهــدف  ال�ضحية 

لتغيري  فـــراد  االإ على  والتاأثري  ال�ضري  ق�ضايا 

�ضلوكياتهم على الطرق .

عليمات  علي  الدكتور  الطلبة  �ضوؤون  عميد 

بــــنينّ بـــــاأن هــــذه احلــمــلــة تــ�ــضــتــهــدف اأبـــنـــاء 

اجلامعة واملجتمع املحيط ومت ت�ضكيل جلان 

يف  للم�ضاهمة  اجلامعة  يف   « كفى   « �ضفراء 

عقد  و�ضيتم  بها  التعريف  مع  احلملة  هذه 

املرورية  التوعوية  املحا�ضرات  من  العديد 

يف هذا املجال .

رئي�س اجلامعة  ونــواب  ال�ضواقفة  الدكتور  وقام 

كــفــى لل�ضالمة  تــعــهــد  بــالــتــوقــيــع عــلــى وثــيــقــة 

بــاإطــالق احلــمــلــة يف اجلامعة  املـــروريـــة ايـــذانـــاًً 

واملجتمع املحلي.
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بمنا�سبة عيد ميالد جالله الملك المعظم

الغاليــــة المنا�سبــــة  بهــــذه  فنيـــــًا  معر�ســـــًا  افتتــــــاح 

�ــضــمــن احـــتـــفـــاالت  اجلــامــعــة  بــعــيــد مــيــالد جــاللــة 

داريــة  االإ لل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  افتتح  امللك 

معر�س  اذار  من  الثامن  يف  املجايل   جهاد  الدكتور 

الفن الت�ضكيلي واخلزف الذي نظمته عمادة �ضوؤون 

الطلبة حيث ا�ضتمل املعر�س على �ضور جاللة امللك 

مــراحــل حياته  الــتــي متثل  املعظم  الــثــاين  عــبــداهلل 

املختلفة واالجنــازات الوطنية التي حتققت يف عهد 

من  جمموعة  على  املــعــر�ــس   ا�ضتمل  ،كــمــا  جاللته 

وقــطــع من  خــزفــيــة  ومــنــتــجــات  الها�ضمية  الــوثــائــق 

الــفــخــار ولـــوحـــات الــر�ــضــم الــزيــتــي ولـــوحـــات خطية 

ولــوحــات بــاالكــرنــك والــفــحــم والــزيــت كــمــا ت�ضمن 

اجلامعي من  املر�ضم  اأعمال  من  ق�ضم  على  املعر�س 

إنتاج طلبة اجلامعة . ا

وخـــالل جتــوالــه يف املــعــر�ــس اأكـــد الــدكــتــور املجايل 

عمق املنا�ضبة م�ضيداً باالجنازات التي حتققت منذ 

لغاية  زالت  وما  الد�ضتورية  �ضلطاته  جاللته  تويل 

ن تتواىل  االجنــازات التي انعك�ضت على خمتلف   االآ

مناحي احلياة وخا�ضة القطاع التعليمي وما �ضهده 

حر�س  مــن  انطالقاً  كبري  تطور  مــن  القطاع  هــذا 

اجلــيــدة  التعليمية  الــفــر�ــس  تــوفــري  عــلــى  جــاللــتــه 

بناء الوطن من خالل توفري ال�ضروح التعليمية  الأ

ردن . التي اأ�ضبحت منارات للعلم واملعرفة يف االأ

وح�ضر االفتتاح نواب رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات 

ردنية اجتماع عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات االأ

عــقــدت اجلــمــعــيــة الــعــمــومــيــة جلــمــعــيــة كليات 

واملــكــونــة  ردن  االأ فـــرع  واملــعــلــومــات  احلــا�ــضــبــات 

مـــن عـــمـــداء كــلــيــات تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 

عـــ�ـــضـــاء يف احتـــاد  ردنــــيــــة االأ يف اجلـــامـــعـــات االأ

ردنية اجتماعها ال�ضابع يف رحاب  اجلامعات االأ

جامعه اآل البيت حيث يعقد هذا االجتماع كل 

ردنية حيث  ثالثة �ضهور يف اإحدى اجلامعات االأ

للجمعية  جــديــدة  تنفيذية  جلنة  انــتــخــاب  مت 

اأعمال  وم�ضابقة  معر�س  مناق�ضة  كذلك  .ومت 

يف  �ضيعقد  الــذي  املعلومات  تكنولوجيا  طلبة 

ول من  �ــضــبــوع االأ االأ الــبــراء يف  رحــاب جامعة 

تكنولوجيا  كليات  مب�ضاركة  متوزالقادم  �ضهر 

ردنـــيـــة وعـــدد من  املــعــلــومــات يف اجلــامــعــات االأ

بــــدايــــة االجـــتـــمـــاع  الـــعـــربـــيـــة ويف  اجلـــامـــعـــات 

مـــــري احلــ�ــضــني بـــن عبد  رحـــب عــمــيــد كــلــيــة االأ

عدنان  الــدكــتــور  املــعــلــومــات  لتكنولوجيا  اهلل  

ال�ضمادي بامل�ضاركني م�ضريا اإىل اأهمية تن�ضيق 

اجلهود لتبادل املعلومات واخلربات العلمية ملا 

فيه م�ضلحة اجلامعات والطلبة .

عام  تاأ�ض�ضت  اجلمعية  بــان  بالذكر  يجدر  وكما 

العربية  اجلــامــعــات  احتـــاد  خطة  �ضمن  2000م 

يف تــاأ�ــضــيــ�ــس اجلـــمـــعـــيـــات الــعــلــمــيــة املــتــنــاظــرة 

للقيام  العربية  اجلامعات  يف  املختلفة  للكليات 

م�ضتوى  على  كادميية  واالأ العلمية  بالن�ضاطات 

وتعترب  تخ�ض�ضه  ح�ضب  كــل  الــعــربــي  الــوطــن 

جــمــعــيــة كــلــيــات احلــا�ــضــبــات واملــعــلــومــات مظلة 

يف  املعلومات  تكنولوجيا  كليات  جلميع  عربية 

جامعات الوطن العربي وهي منبثقة عن احتاد 

الزرقاء  جامعة  من  وتتخذ  العربية  اجلامعات 

منذ  العامة  مانتها  الأ مقرا  ردن  االأ يف  اخلا�ضة 

مطلع عام 2007م.
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اآل البيت  يف  �ضالمي يف جامعة  نظم املركز الثقايف االإ

الثالثون من كانون اأول احتفااًل دينياً مبنا�ضبة ذكرى 

الهجرة النبوية ال�ضريفة بح�ضور نائب رئي�س اجلامعة 

ن�ضانية الدكتور يحيى �ضديفات. لل�ضوؤون الكليات االإ

امل�ضلحة  الــقــوات  ملفتي  كلمة  على  احلفل  وا�ضتمل 

ردنية اللواء عبد الكرمي اخل�ضاونة اأكد خاللها  االأ

�ضالمي  على عظم املنا�ضبة يف تاريخنا العربي واالإ

اللواء  واأ�ــضــار  ال�ضمحة  اال�ــضــالم  ر�ضالة  وانــطــالق 

النظام  تبني  امل�ضلحة  الــقــوات  اأن  اإىل  اخل�ضاونة 

فـــتـــاء بتوجيهات  خـــالقـــي مــن خـــالل دائــــرة االإ االأ

جــاللــة املــلــك املــتــوا�ــضــلــة لــتــقــوم بــدورهــا املطلوب 

م�ضتعر�ضاً م�ضرية الهجرة النبوية التي كانت توؤثر 

اأ�ضا�ضها  متكاملة  منظومة  �ضمن  الت�ضامح  على 

�ضالمية. الدولة االإ

الدكتور  والقانونية  الفقهية  الــدرا�ــضــات  كلية  عميد 

واجبنا  إنــه من  ا فيها:  قال  كلمة  األقى  الزغول  حممد 

�ضلى  نبينا  هجرة  ذكــرى  نحكي  اليوم  جنتمع  ونحن 

ناأخذ  واأن   ، الهجرة  اأن نعترب مبعاين  اهلل عليه و�ضلم 

منها الدرو�س والعظات حلا�ضرنا ولناأخذ من درو�ضها 

هل احلق وما  ال�ضرب والثبات ولنعلم اأن الن�ضر دائماً الأ

ابتالء  هو  اإمنــا  ومتاعب  الــظــروف من حمن  تعر�ضه 

إذا كــانــت امــتــنــا تــواجــه الــيــوم �ــضــرذمــة من  واخــتــبــار وا

اأر�ضنا وتدن�س مقد�ضاتنا وت�ضرد  اليهود ت�ضتويل على 

مبذبحة  يـــوم  كــل  وتطالعنا  اأهــلــنــا  مــن  الف  االآ اأالف 

التم�ضك  إ�ــضــرارا على  ا اإال  يزيدنا  هــذا ال  فــان  جديدة 

بحقنا وحافزاً على مزيد من البذل والعطاء .

الدكتور  باجلامعة  �ــضــالمــي  االإ الثقايف  املــركــز  مدير 

جهاد ال�ضرفات اأو�ضح من جانبه اأهمية هذه  املنا�ضبة 

للر�ضول  ال�ضامية  املواقف  بالكثري من  والتي متيزت 

)�ضلى اهلل عليه و�ضلم( واإعالء كلمة احلق .

و�ضمل احلفل على ق�ضيدة لل�ضاعر عبد الرحيم عبيد 

وفقرة اأنا�ضيد دينية لفرقة  اجلامعة .

برعاية مفتي القوات الم�سلحة 

الجامعــة  تحتفــل بذكــرى الهجــرة النبويــة ال�سريفـــة

الجامعة  تحتفل بذكرى المولد النبوي ال�سريف
النبوي  املــولــد  بــذكــرى  البيت  اآل  جامعة  احتفلت   

الــ�ــضــريــف بح�ضور نــائــب رئــيــ�ــس اجلــامــعــة لــ�ــضــوؤون 

�ضتاذ الدكتور يحيى �ضديفات.  ن�ضانية االأ الكليات االإ

�ضالمية  االإ اجلامعة  رئي�س  باالحتفال  و�ضارك 

كلية  وعميد  الب�ضل  اأبــو  النا�ضر  عبد  الدكتور 

الـــدرا�ـــضـــات الــفــقــهــيــة والــقــانــونــيــة بــاجلــامــعــة 

االحتفال  بــدايــة  ويف  الــزغــول  الــدكــتــور حممد 

الر�ضول  اإىل �ضفات  الب�ضل  اأبو  الدكتور  تطرق 

الــكــرمي مــ�ــضــريا اإىل مــا قــدمــتــه ر�ــضــالــة النبي 

ن�ضانية حيث  حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإىل االإ

املجتمع من قبلي منق�ضم على نف�ضه اىل  تغري 

جمتمع خري �ضالح ، يوؤمن باهلل وحده وبر�ضوله 

�ضالمية ال�ضمحة.  الكرمي ور�ضالته االإ

يف  والــقــانــونــيــة  الفقهية  الــدرا�ــضــات  كلية  عميد  ولــفــت 

قام  التي  اجلهود  اإىل  الزغول  حممد  الدكتور  اجلامعة 

بها الر�ضول لن�ضر الدعوة يف ظل ظروف �ضعبة مل يكن 

من ال�ضهولة ان يتقبل املجتمع هذه الدعوة م�ضريا اإىل 

خ�ضو�ضا  كبرية  م�ضوؤولية  �ــضــالمــي  االإ الــديــن  حمل  اأن 

�ضمن الظروف التي يعي�ضها امل�ضلمون والذين يتعر�ضون 

لتكاتف اأعداء اأمة امل�ضلمني. 

إر�ضاد  ودعا املتحدثان اإىل الت�ضدي للفكر املتطرف وا

والتي  احلقة  �ضالمية  االإ بالثوابت  للتم�ضك  النا�س 

يتم�ضك  اأن  عــلــى  واالعـــتـــدال  الت�ضامح  مــن  تنطلق 

امل�ضلمون بقيم �ضيدنا حممد ور�ضالته وما حتمله من 

دينية  اأنا�ضيد  وا�ضتمل االحتفال على  قيم وف�ضيلة. 

ومدائح نبوية حتدثت عن عمق املنا�ضبة واأهميتها .
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تحاد الجامعات ن�سطة الطالبية التابع الإ رئي�س الجامعة ع�سوًا في المجل�س العربي لالأ

مت اختيار رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل 

إدارة املجل�س العربي  ا �ضواقفة ع�ضوا يف جمل�س 

اجلامعات  الحتــاد  التابع  الطالبية  ن�ضطة  لالأ

عوام 2009-2011م. العربية لالأ

دورتــه  العربية يف  قــرر احتـــاد اجلــامــعــات  حيث 

التي عقدت يف رحاب جامعة  ربعني  واالأ الثانية 

الكويت اختيار الدكتور ال�ضواقفة ليكون ع�ضوا 

يف املجل�س.

وهناأ اأمني عام احتاد اجلامعات العربية الدكتور 

االخــتــيــار،  بــهــذا  اجلــامــعــة  رئي�س  ها�ضم  �ضالح 

متمنيا له التوفيق للنهو�س بامل�ضوؤوليات واملهام 

عــبــاء لتحقيق اأهـــداف  إلــيــه وحتــمــل االأ املــوكــلــة ا

االحتاد وغاياته.

بــان احتــاد اجلامعات  إليه  ا �ــضــارة  وممــا يجدر االإ

العربية ي�ضم )197( جامعة.
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ثرية والتراثية في محافظة المفرق افتتاح معر�س لتوثيق الم�ساجد االأ

مندوباً عن رئي�س جامعة اآل البيت افتتح الدكتور 

ل�ضوؤون  اجلــامــعــة  رئي�س  نــائــب  �ضديفات  يحيى 

التوثيق  عـــمـــال  نــ�ــضــانــيــة مــعــر�ــس الأ االإ الــكــلــيــات 

املفرق  ثرية والراثية يف حمافظة  االأ للم�ضاجد 

الــنــدوة  هام�س  على  وذلـــك  ال�ضمالية  والــبــاديــة 

الـــتـــي عـــقـــدت يف اجلـــامـــعـــة بـــعـــنـــوان املــ�ــضــاجــد 

التنمية  ودورهــا يف  ردن  االأ والراثية يف  ثرية  االأ

ال�ضياحية.

ثرية  االأ امل�ضاجد  توثيق  على  املعر�س  �ضمل  وقد 

يف كــل مــن الــفــديــن ) املــفــرق ( ورحــــاب و�ضعد 

زرق  وحيان امل�ضرف وحيان الرويب�س وخطلة واالأ

القطني  اأم  بــلــدة  يف  الــراثــيــة  وامل�ضاجد  وبلعما 

و�ــضــمــا الـــ�ـــضـــرحـــان واملــ�ــضــجــد الــكــبــري ومــ�ــضــجــد 

الــ�ــضــهــداء الــعــراقــيــني يف مــديــنــة املـــفـــرق وذلـــك 

إبــراز  وا املعمارية  واملخططات  ال�ضور  خــالل  من 

والتي كانت من  التاريخية لكل م�ضجد  همية  االأ

�ضالمية  االإ والفنون  العمارة  معهد  طلبة  اإعمال 

باجلامعة.

معهد  من  الرجوب   املجيد  عبد  الدكتور  واأ�ضار 

والــذي  باجلامعة  �ضالمية  االإ والــفــنــون  الــعــمــارة 

نواة  يعترب  امل�ضروع  اأن  امل�ضروع  هذا  على  ا�ضرف 

ملــ�ــضــروع بــحــثــي �ــضــامــل يــعــنــي بــتــوثــيــق وت�ضجيل 

املفرق  ملحافظة  والثقافية  التاريخية  الــذاكــرة 

والــبــاديــة الــ�ــضــمــالــيــة الــتــي تــزخــر بــالــعــديــد من 

ترتبط  التي  التاريخية  واملعامل  ثرية  االأ املواقع 

باحل�ضارات املختلفة التي مرت على املنطقة مثل 

واالديــرة  والكنائ�س  وامل�ضاجد  واحل�ضون  القالع 

خرى. واملقابر وغريها من املعامل االأ

ياأتي  امل�ضروع  هذا  اأن  الرجوب  الدكتور  واأ�ضاف 

البيت  اآل  جامعه  ور�ــضــالــة  اأهــــداف  مــع  متوافقا 

وت�ضلط  �ضالمية  االإ احل�ضارة  بتاريخ  تهتم  التي 

إبـــراز  وا احل�ضاري  املنطقة  تــاريــخ  نحو  �ــضــواء  االأ

الدور الذي لعبته خالل الفرات املختلفة بدا من 

احلا�ضر  الوقت  وحتى  املبكر  �ضالمي  االإ الع�ضر 

مــن خـــالل انــتــ�ــضــار املــ�ــضــاجــد واملــقــامــات واملــعــامل 

�ضالمية يف كافة اإرجاءها والتي تتميز  الدينية االإ

باهميات تاريخية وفنية خمتلفة على امل�ضتويات 

التخطيطية واملعمارية واالنت�ضارية والتي ميكن 

اأن ت�ضهم يف تعزيز ال�ضياحة الدينية يف حمافظة 

املفرق.  

وح�ضر حفل االفتتاح عمداء الكليات وجمع غفري 

من الطلبة باجلامعة .
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رئي�س الجامعة: يوؤكد على حر�س الجامعة على دعم الحركة العلميه في الوطن الغالي

  خالل افتتاح  »ندوة اللغة والترجمة« في الجامعة

اأكد  رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �ضواقفة على 

ويف  العزيز  اأردنــنــا  يف  والثقافية  العلمية  احلــركــة  دعــم 

وطننا العربي.  واأ�ضاف خالل رعايته الندوة امل�ضركة 

اجلامعة   نظمتها  والــتــي  والــرجــمــة  الــلــغــة  يف  وىل  االأ

ردنية  للمرجمني واللغويني  بالتعاون مع الرابطة االأ

اجلامعة  بــني  امل�ضركة  الــنــدوة  هــذه  اإن  التطبيقيني، 

الثقافيِة  الهيئاِت  مــن  واحـــدًة  متثل  والــتــي  والــرابــطــة 

ردنـــــيـــــة، واملــعــنــيــة بـــدفـــع مــ�ــضــرية حـــركـــة الــرجــمــة  االأ

تعترُب  �ــضــوؤوٌن  وهــي  مـــام،   االأ اإىل  التطبيقية  واللغويات 

مبجملها من املوا�ضيع املهمة يف حياة ال�ضعوب، ملا تفتحه 

اآفــاٍق للتعاوِن بني بني الب�ضر، خا�ضًة ونحن نعي�ُس  من 

املختلفة،  باأبعادها  والعوملة  والتكنولوجيا  العلوم  ثــورَة 

والتي تلقي على كاهلنا م�ضوؤوليًة كبريًة يف احلفاِظ على 

�ضالمية. هويتنا العربيِة االإ

منذ  اجلامعُة  حر�س  اإىل  ال�ضواقفة  الدكتور  وا�ضار 

يف  والثقافية  العلمية  احلــركــة  دعــم  على  تاأ�ضي�ضها 

اأردنـــنـــا الــعــزيــز، ويف وطــنــنــا الــعــربــي، خــا�ــضــًة ونحن 

وقد  مـــة.  االأ حياِة  من  الع�ضيبَة  املرحلَة  هــذه  نعي�ُس 

العلمي من خالِل  البحث  جاء دعُم اجلامعِة حلركة 

يف  �ضنوياً  تعقدها  التي  املــوؤمتــراِت  من  الكبرِي  العدِد 

�ضتى حقوِل املعرفة. وجتلى هذا الدعُم يف فتِح اأبواِب 

حتر�ُس  الـــذي  املــحــلــي،  املجتمع  ملوؤ�ض�ضات  اجلــامــعــِة 

معها،  والتوا�ضِل  التعاوِن  ج�ضوِر  مد  على  اجلامعُة 

لعقد موؤمتراٍت علميٍة هادفٍة يف رحاب اجلامعة.

الدكتور �سليمان العبا�س

ردنية للمرجمني واللغويني  وقال رئي�س الرابطة االأ

التطبيقيني الدكتور �ضليمان العبا�س اإن  انعقاد هذه 

ردنــيــة  الــنــدوة بــالــتــعــاون مــع اجلــامــعــة والــرابــطــة االأ

ارفــع  يج�ضد  التطبيقيني  والــلــغــويــني  للمرجمني 

الــواحــد  املجتمع  موؤ�ض�ضات  بــني  الــتــعــاون  م�ضتويات 

املوؤ�ض�ضات  بــه  ت�ضطلع  الـــذي  الـــدور  اأهــمــيــة  ويعك�س 

اإىل  الهادف  البناء  التعاون  املختلفة يف منظومة من 

دفع م�ضرية التقدم يف املجتمع الذي نعي�س فيه قدما 

مـــام،  ومــن هنا جــاءت فكرة عقد هــذه الندوة  اإىل االأ

ن�ضانية  االإ املعرفة  حقول  اأهــم  من  حقل  يف  امل�ضركة 

إدراكــــا  وهـــو الــرجــمــة ومـــا يــرتــبــط بــهــا مــن عــلــوم، ا

باأهمية الرجمة التي ت�ضكل ركيزة اأ�ضا�ضية من ركائز 

االنفتاح على ح�ضارات العامل وثقافاته. 

الدكتور فواز الزبون

داب يف جامعة اآل البيت الدكتور  وقال عميد كلية االآ

الثانية  ندوتها  تقيم  الكلية وهي  اإن  فواز عبد احلق 

اللغويني  رابطة  مع  باال�ضراك  والرجمة  اللغة  يف 

التطبيقيني واملرجمني لرجو اأن ت�ضنت �ضنة ح�ضنة 

وموؤ�ض�ضات  كادميية  االأ املوؤ�ض�ضات  بني  ما  ال�ضراكة  يف 

املجتمع املدين واملحلي وفق روؤى جاللة امللك املفدى 

إ�ضعاع  وا وتطوير  بحث  مراكز  اجلامعات  تكون  اأن  يف 

ح�ضاري للبيئة املحلية والوطن.

وىل  االأ اجلل�ضة  ففي  عمل،  جل�ضتي  امل�ضاركون  وعقد 

�ضتاذ  االأ قــدم  ال�ضغري  خليل  الــدكــتــور  تراأ�ضها  الــتــي 

الدكتور ماجد النجار من جامعة العلوم التطبيقية 

ورقة بعنوان هوية اللغة العربية و�ضالمتها. وقدمت 

الــكــيــايل مــن جامعة عــمــان العربية   الــدكــتــورة وفـــاء 

ورقة بعنوان البحث العلمي يف اللغويات التطبيقِية. 

وحتـــدث الــدكــتــور زكــريــا اأبـــو حــمــديــة مــن اجلامعة 

وقدمت  احلقيقية.  جنليزية  االإ اللغة  حول  ردنية  االأ

ال�ضيدة �ضريين جربان و الدكتورة عواطف �ضعري من 

بعنوان  ورقة  العليا  للدرا�ضات  العربية  عمان  جامعة 

َتطوير  على  الكتابة  واأ�ضلوب  نرنت  االإ مفردات  اأثــر 

الرجمِة بني طالِب جامعِة البلقاء. 

فواز  الدكتور  تراأ�ضها  التي  الثانية  اجلل�ضة  ويف 

عبد احلق،  قدم الدكتور عدنان عبد الدامي من 

�ضراء اخلا�ضة ورقة بعنوان الت�ضريح  جامعة االإ

جنليزية.  واالإ العربية  املحادثات  يف  والت�ضمني 

كما قدم الدكتور �ضعيد اأبو خ�ضر من جامعة اآل 

امل�ضطلح  ترجمة  م�ضكالت  بعنوان  ورقة  البيت 

�ضتاذ حممد اأبو ري�ضة – اأبو  اجلامعي. وقدم االأ

غزالة للرجمة والتوزيع والن�ضر ورقة بعنوان 

املرجم الذي نريد. 

اأطل�س  نــ�ــضــة عــال ن�ضيبة مــن مــركــز  وقــدمــت االآ

دور  بعنوان  ورقــة  بــحــاث  واالأ للدرا�ضات  العاملي 

املــعــاجــم ثــنــائــيــة الــلــغــة يف الــرجــمــة واجلــديــد 

الذي يقدمه قامو�س اأطل�س احلديث )فرن�ضي- 

عربي(.

رئي�س  نــواب  التي ح�ضرها  الندوة  نهاية  ويف 

والدكتور  �ضديفات  يحيى  الدكتور  اجلامعة 

غفري  وجمع  الكليات  وعــمــداء  املجايل  جهاد 

امل�ضاركني  بــني  مو�ضع  حــوار  دار  الطلبة  مــن 

والطلبة.    

نــــدوات ومحاضـــرات
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ن�ساني خالل ندوة حول القانون االإ

الدكتور ال�سواقفة يوؤكد على  دور الجامعات في ن�سر مفاهيم

ن�سان وثقافة ال�سريعة الدولية بين الطلبة حقوق االإ

اأكد رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �ضواقفة يف 

الدويل  القانوِن  اأهمية  اأول  كانون  من  ع�ضر  الرابع 

�ــضــالمــيــِة،  حيث  االإ بال�ضريعِة  وارتــبــاِطــه  نــ�ــضــاين  االإ

يحظى هذا املو�ضُوع باأهميٍة كبرية يف جمايل التعليِم 

اجلامعي والبحِث العلمي بق�ضد تكوين عقوٍل ُتبنى 

وال�ضالم،  ن�ضانية  االإ والــكــرامــِة  القيِم  وُن  ح�ضُ فيها 

مياِن مببادِئ ال�ضرعيِة الدوليِة  جنبا اإىل جنب مع االإ

والعمل على تفعيلها .

نــدوة  افتتاحه  خــالل  ال�ضواقفة   الــدكــتــور  واأ�ــضــاف 

ن�ضاين وارتباطه بال�ضريعة  حول القانون الدويل االإ

�ــضــالمــيــة والــتــي نظمتها اجلــامــعــة بــالــتــعــاون مع  االإ

املرير ال يحول  الواقع  اأن  الــدويل  حمر  االأ ال�ضليب 

عن  فيه  يتخلى  ال  اآخــر  باأ�ضلوب  معه  التعامل  دون 

اأن  الدولية مبفهومها احلقيقي مو�ضحاً   ال�ضريعة 

اأمامنا عدة و�ضائل للو�ضول لهذا الهدف منها:ن�ضر 

�ضالمية، وبحث و�ضائل تطبيقها،  ثقافة ال�ضريعة االإ

نــ�ــضــانــيــة ،وتــعــمــيــق معاين  وتــاأكــيــد قــيــم الــكــرامــة االإ

املفاهيم  هذه  ن�ضر  اأهمية  منا  يتطلب  ال�ضالم،وهذا 

و�ضانعو  امل�ضتقبل  قــادة  ،فهم  باجلامعة  طلبتنا  بني 

الـــقـــرار وقــــادة الـــــراأي، حــيــث قــامــت اجلــامــعــة بهذا 

اجلــانــب مــن خــالل تــدريــ�ــس مـــادة الــقــانــون الــدويل 

والقانونية،  الفقهية  الدرا�ضات  كلية  يف  ن�ضاين  واالإ

هذا  يف  الهامة  املوا�ضيع  مــن  العديد  إدراج  ا و�ضيتم 

املـــجـــال يف خــطــطــنــا الــدرا�ــضــيــة مــ�ــضــتــقــبــاًل ملــواكــبــة 

التطورات العاملية واملعا�ضرة.

مــن  االأ جمل�ِس  جهود  اىل  ال�ضواقفة  الدكتور  واأ�ــضــار 

الـــدويل والتي   الــقــانــوِن  ب�ضياغِة قــواعــَد جــديــدة يف 

هداف ال�ضيا�ضيِة للدول الكربى  تاأثرت باملمار�ضاِت واالأ

ي�ضتطيع  . ومل  القانونيَة خلدِمتها  املبادَئ  ف�ضخرت 

حــوال اأِن يقدم حاًل  القانوُن الــدويُل يف كثري من االأ

لزام الدوِل القويِة باحرامِه حتى �ضاد الت�ضاوؤُل عن  الإ

علة ازدياد عدِد الوثائِق الدوليِة التي حتكم خمتلَف 

املو�ضوعاِت التي تهم املجتمَع الدويل ، ومنها القانُون 

ن�ضاِن ،  ن�ضايُن والقانوُن الدويُل حلقوِق االإ الدويُل االإ

الدوِل  بع�ُس  كانت  طاملا  اجلنائي،  الدويل  والقانوُن 

يف عاملِنا اجلديِد ت�ضتهدف ا�ضتخداَم القانوِن حلماية 

م�ضاحِلها وتربير �ضيا�ضاِتها.

با�سكال اونت رئي�س البعثة الدولية 

حمر لل�سليب الأ

وم�ضتقلة  حمــايــدة  املنظمة  ان  جانبه  مــن  اأو�ــضــح 

امل�ضاعدات  بتقدمي  تقوم  والتي  املتحدة  مم  االأ عن 

الــدولــيــة لــرفــع املــعــانــاة عــن الــ�ــضــعــوب مــن خــالل 

القيام  اللجنة  ا�ضتطاعت  حيث  حقوقهم  حماية 

بجهود مميزة يف النزاعات يف خمتلف دول العامل 

على  مـــوؤكـــداً  واملــجــاعــات  لــلــحــروب  الــتــي تتعر�س 

مب�ضتوى  للنهو�س  التنمية  عملية  ا�ــضــتــمــراريــة 

اخلدمات املقدمة لالجئني والدول املت�ضررة.

الدكتور حممد الزغول 

الدكتور  والقانونية  الفقهية  الــدرا�ــضــات  كلية  عميد 

وقبل  �ضالمية  االإ ال�ضريعة  اإن  قــال  الزغول  حممد 

مــا يــزيــد عــلــى 1400 عـــام مل تــبــح ا�ــضــتــخــدام الــقــوة 

 ، الظلم  ،ورفــع  الــعــدوان  لدفع  ا�ضتثناء  اإال  امل�ضلحة 

إذن  ا �ضباب  االأ من  وغريها   ، الدين  يف  الفتنة  ومنع 

املعا�ضر  الـــدويل  والــقــانــون  �ــضــالمــيــة  االإ فال�ضريعة 

يتفقان يف عدم م�ضروعية احلرب ، ومع ذلك حتدث 

القانون  جــل ذلــك و�ضع  الــعــدوان الأ احلـــروب ويقع 

الـــــدويل الـــعـــام الــقــواعــد الـــالزمـــة حلــمــايــة حــقــوق 

إثناء النزاعات امل�ضلحة وهو ما يطلق علية  ن�ضان ا االإ

عن  ليفرقه  نــ�ــضــاين  االإ الـــدويل  الــقــانــون  م�ضطلح 

نــ�ــضــان الـــذي يطبق يف  الــقــانــون الـــدويل حلــقــوق االإ

اأوقات ال�ضلم ولي�س يف اأوقات احلرب.

اأوراق عمل حول ت�ضور القانون  و�ضملت الندوة على 

العامل  ن�ضاين �ضارك فيها م�ضت�ضار �ضوؤون  االإ الدويل 

حــمــر  االأ لل�ضليب  الــدولــيــة  الــلــجــنــة  يف  �ـــضـــالمـــي  االإ

الــدكــتــور عــامــر الـــزمـــايل ونـــطـــاق تــطــبــيــق الــقــانــون 

ن�ضاين �ضارك فيها الفريق املتقاعد ماأمون  الدويل االإ

اخلــ�ــضــاونــة مــن اللجنة الــوطــنــيــة لــلــقــانــون الـــدويل 

�ضالم والقانون الدويل  ن�ضاين ورقة اأخرى حول االإ االإ

الفقهية  الــدرا�ــضــات  كلية  عميد  قــدمــهــا  نــ�ــضــاين  االإ

والقانونية يف اجلامعة الدكتور حممد الزغول .

وح�ضر الندوة نائب الرئي�س ل�ضوؤون الكليات 

نــ�ــضــانــيــة الــدكــتــور يحيى �ــضــديــفــات ونــائــب  االإ

الدكتور  العلمية  الكليات  لــ�ــضــوؤون  الرئي�س 

املدعوين  مــن  غفري  وجــمــع  امل�ضاعيد  ها�ضم 

واأ�ضحاب االخت�ضا�س .



��

نــــدوات ومحاضـــرات

دب  واللغة خالل افتتاحه  ندوة حول اعالم اردنيون في االأ

رئيــــــــ�س الجامعـــــــــة يكـــــــــرم العالميــــــن الجليليــــــن

الدكتور عبد الكريم خليفة و الدكتور حّنا حداد

الدكتور  �ضتاذ  االأ البيت  اآل  رئي�س جامعة  افتتح 

دب  االأ يف  اأردنـــيـــون  اأعـــالم  نـــدوة  �ضواقفة  نبيل 

واللغة« تكرميا للعاملني اجلليلني الدكتور عبد 

الكرمي خليفة والدكتور حنا حداد

ويف بــدايــة االحــتــفــال الـــذي �ــضــارك فيه اأربــعــني 

ردنــــيــــة  بـــاحـــثـــا مــــن داخــــــل وخـــــــارج املــمــلــكــة االأ

قال  يومني،  ملــدة  اأعمالها  وا�ضتمرت  الها�ضمية 

زالــوا  ومــا  العلماء  كــان  لقد  �ضواقفة:  الدكتور 

العلم  على  القائمون  فهم  مــة،  االأ اأنظار  حمــطنّ 

مة اإىل  الذي ميثل طريق التطور واالرتقاء باالأ

مة – اأينّ اأمة – ال  مم املتقدمة، واالأ م�ضافنّ االأ

العلماء  حق  فمن  والعلماء،  العلم  بغري  ترتقي 

اأن ياأخذوا مكانتهم التي ي�ضتحقونها.

إنــكــم بــهــذه الــنــدوة تــقــدمــون در�ــضــاً لطلبتنا يف  ا

لهم  دافــعــاً  ذلــك  ليكون  والعلماء  للعلم  الــوفــاء 

مبا  والــفــخــر  وهويتهم  بلغتهم  التم�ضك  على 

اأجنبت اأمتهم من العلماء.

بهذا  اأميــا فخر  لنفخر  بعلمائنا  إذ نحتفي  ا إننا  ا

النموذج منهم الذين ميثلون �ضاهداً على عطاء 

مة واأننّ اخلري فيها اإىل يوم الدين. االأ

�ــضــتــاذ  الــكــرمي خليفة واالأ الــدكــتــور عبد  �ــضــتــاذ  فــاالأ

وائل الذين نه�ضت  الدكتور حنا حداد لقد كنتم االأ

جيال من علمهم،  اجلامعات على اأكتافهم ونهلت االأ

لكم  وحــقنّ  وباأمثالكم،  بكم  نفخر  اأن  لنا  حــقنّ  وقــد 

جــــــالل والــتــقــديــر، وملـــا كــانــت  عــلــيــنــا الــتــكــرمي واالإ

والعلماء  بالعلم  مرتبطة  ورقيها  مم   االأ ح�ضارة 

فاأنتم ثروتنا وذخريتنا التي نفخر ونفاخر بها.

الدكتـــــور فـــــواز الزبـــــون

ن�ضانية الدكتور  داب والعلوم االإ وقال عميد كلية االآ

اأربعون  الــنــدوة  تنادى لهذه  فــواز عبد احلــق لقد 

دل هذا  واإن  ردن وخــارجــه،  االأ داخـــل  مــن  اأ�ــضــتــاذاً 

العاملني  هذين  مكانة  على  يــدل  فاإمنا  �ضيء  على 

مني، واأهمية هذا التوجه من جامعة اآل البيت  املكرنّ

إذ  مة وثروتها، ونحن ا باهتمامها بالعلماء ر�ضيد االأ

مة واإعطائهم مكانتهم التي  نقف اإجالاًل لعلماء االأ

وائل يف ذلك، ولي�س بدعاً مننّا،  ي�ضتحقونها ل�ضنا االأ

فنحن يف جامعة اآل البيت، ولنا يف اآل البيت القدوة 

احل�ضنة فهم ال�ضباقون لالهتمام بالعلم والعلماء 

جاللة  البالد  �ضيد  بقيادة  نهتدي  ونحن  ال  كيف 

امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه، فطاملا كرم 

العلماء وجعلهم حمط اهتمامه، 

الدكتــور عـبد الرحمن الهويدي

واألقى رئي�س ق�ضم اللغة العربية الدكتور عبد 

حتتفل  فيها:  قــال  كلمة  الــهــويــدي  الــرحــمــن 

تلك  مـــن  وتــتــخــذ  كـــثـــرية  مبــنــا�ــضــبــات  مم  االأ

املنا�ضبات اأوقاتا للتعبري عن �ضكرها ملا حققته 

فذاذ الذين  من منجزات مب�ضاعدة العلماء االأ

نــــذروا اأعــمــارهــم وبـــذلـــوا جــهــودهــم و�ــضــحــوا 

مة بل  باأغلى ما ميلكون يف �ضبيل رفعة �ضاأن االأ

ن�ضانية بعامة، وذلك احراما مبا قدموه  واالإ

إبداعاتهم وع�ضارة اأذهانهم وجتعل  من في�س ا

مم من مثل هذه اللقاءات حوافز ت�ضد ماآزر  االأ

خرين. االآ

الدكتـــــور يحيــــــــى العبابنــــــة

وبا�ضم امل�ضاركني يف الندوة  األقى الدكتور يحيى عبابنة 

و�ضط كلمة قال فيها: اإن موقع  من جامعة ال�ضرق االأ

�ضتاذين اجلليلني لي�س باملوقع الذي يجهله احد يف  االأ

الوطن العربي اذ ميثل العالمة الدكتور عبد الكرمي 

خليفة احد ال�ضابقني اإىل العلم يف هذا البلد املعطاء 

واحد الذين �ضعوا اىل خدمة العربية وتراثها العظيم 

فكان موقعه يف اجلامعة االم اجلامعة االردنية موقعا 

اللغة  ق�ضم  اىل  املتمني  عــقــول  على  ا�ضتحوذ  اآ�ــضــرا  

يديه  على  وتعلمنا  علمه  نهلنا من  ان  فكان  العربية 

املوؤ�ض�ضة التي  فيها ثم نذر نف�ضه خلدمة العربية يف 

ردين. نعتز بها وهي جممع اللغة العربية االأ

�ــضــتــاذ الــكــبــري الــدكــتــور حــنــا بــن جميل  واأمــــا االأ

حـــداد فــقــد كـــان  ومـــا يـــزال مــن الــ�ــضــابــقــني اىل 

خدمة العربية يف موؤ�ض�ضة كان لها اثر كبري يف 

العربية وهي جامعة الريموك فقد كان  خدمة 

خــدمــات عظيمة  قــدم  الـــذي  ول  االأ الرعيل  مــن 

للعربية بجناحيها النريين جناح الراث وجناح 

علمية يف حتقيق  مــن جهور  قــدم  املعا�ضرة مبــا 

�ـــضـــراف عــلــى ر�ــضــائــل طلبة  الــــراث ودر�ــضــه واالإ

الدرا�ضات العليا.

ومـــا زالـــت جــهــود الــعــاملــني الــعــلــمــني الكبريين 

م�ضتمرة وال زال عطاءهما منهال على العربية 

انهالل خري وبركة اإن �ضاء اهلل.
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وىل اجلل�ضة االأ

جامعة  من  خريو�س  ح�ضني  الدكتور  �ضتاذ  االأ وقــدم 

العلمي  الريموك ورقــة بعنوان ) حنا حــداد وجهده 

ا�ضتية  حفظي  الدكتور  وقــدم  ودرا�ضة(.كما  حتقيقاً 

من جامعة البلقاء ورقة بعنوان) عبد الكرمي خليفة 

الدكتور  (.وقـــدم  العربية  اللغة  تي�ضري  يف  وجــهــوده 

�ــــضــــراء ورقــــة بــعــنــوان)  عــمــر الــقــيــام مـــن جــامــعــة االإ

�ضتاذ  االأ وقــدم  حمققاً(.  حــداد  حنا  الدكتور  �ضتاذ  االأ

الــدكــتــور نــبــيــل حــــداد مــن جــامــعــه اآل الــبــيــت ورقــة 

اللغوية  عداد  االإ بعنوان) ت�ضورات مقرحة لربامج 

عالم(. وقدم الدكتور عمر �ضابر من  للعاملني يف االإ

كلية العلوم الربوية- ناعور ورقة بعنوان ) قواعد 

اأمنوذجاً  ال�ضلوك يف القران الكرمي �ضورة احلجرات 

(.وقدم الدكتور م�ضلح النجار من اجلامعة الها�ضمية 

ورقة بعنوان ) �ضهادة عن حنا حداد : ا�ضتاذ اأكادمييا 

من  ال�ضعدي  فاطمة  الدكتورة  وقدمت   .  ) إن�ضانا  وا

كلية العلوم الربوية – ناعور ورقة بعنوان ) �ضهادة 

عن الدكتور عبد الكرمي خليفة( .

اجلل�ضة الثانية

�ضتاذ  االأ تراأ�ضها  الــتــي  الثانية  اجلل�ضة  يف  اأمـــا 

، قدم  الــدكــتــور هـــادي نهر مــن جامعة جـــدارا 

ــتــاذ الــدكــتــور يــحــيــى عــبــابــنــة مــن جامعة  �ــض االأ

و�ــضــط ورقـــة بــعــنــوان) الــدكــتــور حنا  ال�ضرق االأ

حداد والــراث بني اجلمع والتحقيق ومتابعة 

قنيبي  حامد  الدكتور  �ضتاذ  االأ وقــدم   .) الن�س 

بعنوان)  ورقـــة  اخلــا�ــضــة  �ـــضـــراء  االإ مــن جامعه 

املجمعية   ) خليفة  الــكــرمي  )عــبــد  جــهــود  مــن 

/ كــتــاب الــلــغــة الــعــربــيــة والــتــعــريــف يف الع�ضر  

احلــديــث (. وقـــدم الــدكــتــور يــو�ــضــف اجلــوارنــة 

بعنوان)د.  ورقــة  اخلا�ضة  الــزرقــاء  جامعة  من 

حنا حداد وقراءة وثيقة الفارابي يف االحتجاج 

من  حمودة  حنان  الدكتورة  وقدمت  اللغوي(. 

بعنوان)عبد  ورقـــة  اخلــا�ــضــة  الـــزرقـــاء  جــامــعــة 

اأبي  ر�ضائل  حتقيق  يف  ومنهجه  خليفة  الكرمي 

ف�ضل  الدكتور عاطف  وقــدم  املــعــري(.  الــعــالء 

�ـــضـــراء اخلــا�ــضــة ورقــــة بــعــنــوان  مــن جــامــعــة االإ

ردن  )مالمح الدرا�ضات اللغوية احلديثة يف االأ

الــدكــتــور  وقـــــدم  2008م(.   –  1976 عــــام  مـــن 

�ضالمية  االإ العلوم  جامعة  من  اخلطيب  عماد 

للرواية  املكاين  بعنوان)الف�ضاء  ورقــة  العاملية 

2000م(.   –  1995 اأعــــوام  )روايـــــات  ردن  االأ يف 

جامعة  مــن  مبي�ضني  مها  الــدكــتــورة  وقــدمــت 

حــداد  حنا  عــن  بعنوان)�ضهادة  ورقــة  البيت  اآل 

عمر  الدكتور  وقدم   . إن�ضاناً(  وا اأكادميياً  اأ�ضتاذاً 

ورقة  ناعور  الربوية-  العلوم  كلية  من  �ضابر 

بعنوان)�ضهادة عن د. عبد الكرمي خليفة(.

اجلل�ضة الثالثة

الدكتور  تراأ�ضها  التي  الثالثة  اجلل�ضة  يف  امــا 

عــمــر �ــضــابــر مــن كلية الــعــلــوم الــربــويــة من 

�ضتاذة الدكتورة مها خري بك  ناعور. قدمت االأ

نا�ضر من جامعة البلمند/ لبنان ورقة بعنوان 

�ضرعية  بــني  الــنــحــويــة  امل�ضطلحات  )حــركــة 

الدكتور  وقـــدم  االبــتــكــار(.   وعلمية  الــتــداول 

منري ال�ضطناوي من اجلامعة الها�ضمية ورقة 

بعنوان)مرايا النحويني، منوذج من درا�ضة د. 

حنا يف الراجم(. كما وقدم الدكتور حممود 

بعنوان  ورقـــة  البيت  اآل  جامعة  مــن  الــديــكــي 

ردين(.  االأ امل�ضهد  يف  قـــراءة  الال�ضعر  )زمـــن 

اآل  جامعة  مــن  كتانة  ح�ضني  الــدكــتــور  وقـــدم 

عند  البالغي  بعنوان)امل�ضطلح  ورقــة  البيت 

قدم  اجلل�ضة  نهاية  ويف  اجلــوزيــة(.  قينّم  ابــن 

الدكتور حممد العب�ضي من جامعة اآل البيت 

بي العالء )درا�ضة  ورقة بعنوان )ر�ضالة املنيح الأ

يف الن�ضو�س املوازية(.

ـــــــاءات اأ�ــــضــــيــــلــــة ـــــــ�ـــــــض إبــــــــــداعــــــــــات واي ا الــــــدكــــــتــــــور خـــــلـــــيـــــفـــــه:  اأهـــــمـــــيـــــة اأي امـــــــــة تـــــقـــــا�ـــــس مبـــــــا حتــــمــــلــــه مـــــــن 

ــــهــــا ــــت ردنــــــــــــيــــــــــــة وزيــــن االأ عــــــقــــــد اجلـــــــامـــــــعـــــــات  فــــــــريــــــــدة  الــــــبــــــيــــــت  اآل  الـــــــدكـــــــتـــــــور حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد:  جــــــامــــــعــــــة 
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 اجلل�ضة الرابعة 

ففي اجلل�ضة الرابعة التي تراأ�ضها  الدكتور عودة اأبو عودة من 

�ضتاذ الدكتور في�ضل �ضفا من  و�ضط قدم االأ جامعة ال�ضرق االأ

جامعة الريموك ورقة بعنوان )التداخل والتمايز يف املفاعيل 

اخلم�ضة: درا�ضة يف املفهوم بني امل�ضطلح والتعريف(. وقدم 

الدكتور عمر �ضابر من كلية العلوم الربوية من  ناعور ورقة 

�ضتاذ عبد الكرمي خليفة اإجنازاته املجمعية   عمل بعنوان )االأ

يف جمال التعليم اجلامعي والبحث العلمي: الروؤيا والواقع 

وقــدم  كما  التعليم(.  لتعريب  لــزامــيــة  االإ احلملة  يف  ودوره 

الدكتور زيد القرالة من جامعة اآل البيت ورقة بعنوان)رحلة 

د. حنا حداد مع �ضيبويه( . وقدم الدكتور اأحمد املرازيق من 

عبد  وجــدان  يف  العربية  بعنوان)لغتنا  ورقــة  جر�س  جامعة 

الكرمي خليفة(. وقدم الدكتور كمال مقابلة من جامعة اآل 

البيت ورقة بعنوان )موقف الدكتور حنا حداد من �ضحيفة 

اأبي ن�ضر الفارابي(. وقدم الدكتور عبد احلليم الهروط من 

املولد  ق�ضيدة  بعنوان)بنية  ورقــة  اخلا�ضة  الزرقاء  جامعة 

وقدم  وخ�ضائ�ضها(.  العربي  واملــغــرب  ندل�س  االأ يف  النبوي 

اأمانة عمان ورقة  ال�ضعر من  الزيودي- بيت  �ضتاذ حبيب  االأ

اإميان  الدكتورة  واأخريا قدمت  ال�ضعرية(.  بعنوان)جتربتي 

الكيالين من جامعة الزرقاء اخلا�ضة ورقة بعنوان )�ضهادة 

إن�ضاناً( يف حنا حداد اأكادميياً وا

اجلل�ضة اخلام�ضة

�ضتاذ الدكتور في�ضل    ويف اجلل�ضة اخلام�ضة التي تراأ�ضها االأ

�ضفا من جامعة الريموك قدم الدكتور عودة اأبو عودة من 

و�ضط ورقة بعنوان )الدكتور عبد الكرمي  جامعة ال�ضرق االأ

الدكتور  �ضتاذ  االأ وقــدم  اللغوية(.  وبحوثه  جهوده  خليفة: 

ردنية ورقة بعنوان  عبد اجلليل عبد املهدي من اجلامعة االأ

)درا�ــضــة عــن ابــن حـــزم(. وقــدمــت الــدكــتــورة حــنــان حمودة 

�ضواهد  )معجم  بعنوان  ورقة  اخلا�ضة  الزرقاء  جامعة  من 

النحو ال�ضعرية للدكتور حنا حداد )املنهج والقيمة( . وقدم 

الــريمــوك  مــن جامعة  الــعــامل  إ�ضماعيل  ا الــدكــتــور  �ــضــتــاذ  االأ

ورقة بعنوان )تاأمالت يف المية عبدة بن الطيب(. وقدمت 

الدكتورة اإميان الكيالين من جامعة الزرقاء اخلا�ضة ورقة 

خال�س” درا�ضة اأ�ضلوبية قدمت الدكتورة  بعنوان)“�ضورة االإ

فاطمة ال�ضعدي من كلية العلوم الربوية من ناعور ورقة 

الدكتور  العامية والف�ضحى(.  وقدم  بعنوان )العربية بني 

اأمني عودة من جامعة اآل البيت ورقة عمل بعنوان )ا�ضتلهام 

)مــداخــالت  املــعــا�ــضــر  ردين  االأ ال�ضعر  يف  الــ�ــضــويف  الــــراث 

اأوىل(. وقدمت الدكتورة مها مبي�ضني من جامعة اآل البيت 

إبراهيم الكوين(. ويف ختام  ورقة بعنوان )الفنون يف رواية ا

الدكتورعامر بلحاف من جامعة ح�ضر موت  اجلل�ضة قدم 

من اليمن ورقة بعنوان )اأ.د. حنا حداد م�ضرفاً ومناق�ضاً(.

اجلل�ضة ال�ضاد�ضة

مها  الدكتور  �ضتاذة  االأ تراأ�ضها  التي  ال�ضاد�ضة  اجلل�ضة  ويف 

خــري بـــك/ جــامــعــة البلمند مــن لــبــنــان قـــدم الــدكــتــوراأنــور 

اخلــالــدي مــن جــامــعــة اآل الــبــيــت ورقـــة بــعــنــوان )قــــراءة يف 

الدكتور  ملوؤلفه  ردنية  االأ الديار  اإىل  املن�ضوبني  معجم  كتاب 

اآل  جامعة  من  اخلزعلي  الدكتورحممد  حــداد(.وقــدم  حنا 

درا�ضة مقارنة بني ق�ضيدة  بعنوان)رد متاأخر:  البيت ورقة 

�ضالح  الدكتور  وقــدم  حــزم(.  ابــن  وق�ضيدة  فوقا�س  نقفور 

بعنوان)مقاربة من  ورقة  ردنية  االأ اجلامعة  اأبو �ضيني من 

الذهنية  البنية  العربية وعالقته من يف  الــداليل يف  املكون 

البا�ضط مرا�ضدة  الدكتور عبد  الركيبي(. وقدم  باملكون   -

من جامعة اآل البيت ورقة بعنوان)ثقافة املر�ضل يف مقاالت 

منتهى  الدكتورة  وقدمت  عربية((.  )اأوراق  الكركي  خالد 

اأبناء  اآل البيت ورقة بعنوان )روايــة  احلراح�ضة من جامعة 

اأحمد  الدكتور  وقــدم  نقدية(.  درا�ــضــة  قا�ضم  لــزيــادة  القلعة 

احلــراحــ�ــضــة- جــامــعــة اآل الــبــيــت ورقـــة بــعــنــوان )عــبــلــة بني 

احلقيقة واملجاز(.

اخلتــــــــــــــــام

�ضواقفة  نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  رعــى 

واللغة  والنقد  دب  االأ اأردنــيــون يف  اإعــالم  نــدوة  اختتام 

ومنذ  متثل  البيت  اآل  جامعة  اأن  الــ�ــضــواقــفــة:  وقـــال 

خلق  هي  والتي  واالعــتــدال  الو�ضطية  ر�ضالة  ن�ضاأتها 

إذ توىل  ا اآل البيت ومنهجهم ودعوتهم وحكمهم وهي 

فاإنها  منازلهم  وتنزلهم  والتقدير  االهتمام  العلماء 

اآل البيت م�ضريا اإىل  ترجم ر�ضالتها وترجم منهج 

مة فهم القائمون  اإن العلماء ما زالوا حمط اأنظار االأ

مة  على العلم الذي ميثل طريق التطور واالرتقاء باالأ

مم املتقدمة. اإىل م�ضاف االأ

وتقدم الدكتور عبد الكرمي خليفة بال�ضكر جلامعة اآل 

البيت على هذا التكرمي مبيناً بان اأهمية اأي امة تقا�س 

دب  االأ اأ�ضيلة يف  وايــ�ــضــاءات  إبــداعــات  ا مبا حتمله من 

إنها نهر  وا مم  االأ مــة من  الأ لي�ضت ملكاً  والفنون وهي 

ويتوا�ضل  ن�ضاين  االإ التاريخ  اأعــمــاق  من  ينبع  عظيم 

جريانه يف عملية حية عرب الزمان وقد �ضاركت امتنا 

�ضالمية يف ميادين الفكر واملعرفة و اأغنت  العربية واالإ

اللغة العربية لغة احل�ضارة  العاملية وكانت  احل�ضارة 

وىل يف العامل  �ضالمية وكانت لغة العلم االأ العربية االإ

على مدى اأربعة قرون .

إن اللغة العربية هي التي تعطي  وقال الدكتور خليفة ا

المتنا الهوية ويف تكامل وجودها وان عوامل الوحدة 

هي  والــعــادات  والــتــوا�ــضــل  والعقيدة  اللغة  حيث  مــن 

عوامل اأ�ضيلة وحية يف �ضمائر ال�ضعوب.

إيذانا  ــــا حداد ونحن نلملم اأوراقنا ا وقال الدكتور حننّ

بــانــتــهــاء وقــائــع هـــذه الــنــدوة الــنــوعــيــة الــتــي نهدت 

اآل البيت فريدة عقد  قامتها تكرميا لنا. جامعة  الإ

إن اأتقدم  ردنية وزينتها ال ي�ضعدين اإال ا اجلامعات االأ

ما  على  جميعا  لكم  العرفان  ووافــر  ال�ضكر  بعظيم 

التكرمي وما خلعتموه علينا من  حبومتونا به من 

إنا حتديدا«  ردية التي اأجدها » ا اأردية الثناء هذه االأ

من  حملتني   . كاهلي  على  ثقيلة  علي  ف�ضفا�ضة 

�ضيل  االأ وتــراثــهــا  اخلــالــدة  لغتنا  املــ�ــضــوؤولــيــة جتــاه 

على  قــادر  ويجعلني  فيه  يوفقني  اأن  اهلل  اأدعـــو  مــا 

العمر  �ضنوات  حتمل م�ضوؤوليته فيما تبقى يل من 

بهذا  تزهني  التي  واأنــت  البيت  اآل  اأنــت جامعه  إمــا  ا

اال�ضم وت�ضرفني بحملة فهنيئا لك قيادتك الواعية 

الل�ضان  العلماء ومنت�ضبيك املخل�ضني وان  واأبناءك 

عاجزة  الكلمات  وان  بف�ضلك  �ــضــادة  االإ عــن  قا�ضر 

الــريــادي  ودورك  املتميزة  بــاجنــازاتــك  التنويه  عــن 

ور�ضالتك التي توؤدين وكيف ال يكون هذا منك واأنت 

حتملني معنى �ضاميا وا�ضما �ضريفا. 

اجلامعة  رئي�س  نــواب  بح�ضور  ال�ضواقفة  الدكتور  وقــام 

وتوزيع  حــداد  والدكتور  خليفة  الدكتور  من  كل  بتكرمي 

ال�ضهادات التقديرية على امل�ضاركني. 

هتمام والتقدير الدكتور ال�سواقفة: تولي الجامعة العلماء االإ
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محا�سرة بعنوان » اإطاللة على اذربيجان«

ردنـــيـــة  واأ�ـــضـــاف بـــان الــعــالقــات  االأ

ذربـــيـــجـــانـــيـــة بـــــــداأت تـــتـــطـــور يف  االأ

 2006 عــام  ففي  خـــرية  االأ ال�ضنوات 

إن�ضاء �ضفارة اأذربيجان يف عمان  مت ا

م�ضيداً بجهود جاللة امللك عبداهلل 

الثاين واأخيه الرئي�س الهام علييف 

البلدين  بــني  العالقة  ا�ضتمرار  يف 

بان  مو�ضحاً  املــجــاالت  خمتلف  يف 

ردن  االأ بني  م�ضركة  قوا�ضم  هناك 

تــ�ــضــاعــد عــلــى تطوير  واأذربـــيـــجـــان 

العالقات تتمثل يف الدين والثقافة 

�ضافة اإىل وجود معر�س  التعليم باالإ

نــادرة  العربية  باللغة  خمطوطات 

يف اأذربـــيـــجـــان، واأكــــد الــ�ــضــفــري بــان 

اآفـــاق الــتــعــاون جــيــدة بــني البلدين 

مــ�ــضــتــقــبــاًل وهـــنـــاك الـــعـــديـــد  من 

بـــــدعـــــوة مـــــن مــــركــــز درا�ـــــضـــــات 

�ـــضـــالمـــي يف جــامــعــة  الـــعـــامل االإ

اآل الــبــيــت  األــقــى �ــضــعــادة �ضفري 

اأذربيجان اأيلمان را�ضلي املعتمد 

الها�ضمي  امللكي   البالط  لــدى 

على  اإطاللة  بعنوان  حما�ضرة 

ا�ضتعر�س  باجلامعة  اأذربيجان 

اأذربيجان  تطور  مــراحــل  فيها 

�ضالمي  االإ بالعامل  وارتباطها 

وم�ضاحتها وعدد �ضكانها مبيناً 

اأذربيجان  �ضكان  من   %96 بــان 

م�ضلمون  واأ�ضاف ال�ضفري بان 

هناك ق�ضم كبري من املثقفني 

موؤلفاتهم  كانت  اأذربيجان  يف 

يف  �ضاهم  مما  العربية  باللغة 

�ضالمية  االإ احل�ضارة  تطوير 

اتــفــاقــيــات الــتــعــاون املــ�ــضــركــة بني 

البلدين .

واأ�ضاد نائب رئي�س اجلامعة ل�ضوؤون 

يحيى  الدكتور  ن�ضانية  االإ الكليات 

التي  املتينة  بــالــعــالقــات  �ــضــديــفــات 

مــوؤكــداأ  بــاأذربــيــجــان  ردن  االأ تــربــط 

�ـــضـــعـــي اجلـــامـــعـــة لـــالنـــفـــتـــاح عــلــى 

حــ�ــضــارات الــعــامل واطـــالع الطلبة 

على احدث امل�ضتجدات على ال�ضاحة 

الندوات  تنظيم  خالل  من  العاملية 

واملحا�ضرات.

ويف نهاية املحا�ضرة التي اأدارها مدير 

�ــضــالمــي  مــركــز درا�ـــضـــات الــعــامل االإ

الــدكــتــور حممد االرنــــاوؤوط اأجــاب 

وا�ضتف�ضارات  اأ�ضئلة  على  املحا�ضر 

احل�ضور.

نــــدوات ومحاضـــرات
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نــــدوات ومحاضـــرات

بعاد العلمية والدينية التغير المناخي في المملكة ، االأ

افــتــتــح نــائــب رئــيــ�ــس اجلــامــعــة لــلــ�ــضــوؤون 

داريــــــــة الـــدكـــتـــور جــهــاد املـــجـــايل نـــدوة  االإ

بعنوان »التغري املناخي يف اململكة، االبعاد 

العلمية والدينية«.

اجلامعة  ان  املجايل  جهاد  الدكتور  وبــني 

اجلوفية  املياه  لدرا�ضة  مركزا  ا�ضتحدثت 

اىل  م�ضريا  والت�ضحر  اجلــافــة  واملــنــاطــق 

رفـــــده بـــاملـــخـــتـــربات واجــــهــــزة الــقــيــا�ــضــات 

جانب  اىل  واحلقلية  املخربية  والتحاليل 

يقدم  ان  على  والعلمية  الفنية  الكفاءات 

خدماته حمليا واقليميا وعامليا . 

ولفت اإىل اأن اجلامعة تعمد اىل درا�ضة املوارد 

وا�ضتك�ضاف وحماية م�ضادرها وتدوير  املائية 

فــــادة مــنــهــا يف املـــجـــاالت  املـــيـــاه الـــعـــادمـــة لــــالإ

الزراعية كما تهتم بدرا�ضة احل�ضاد املائي من 

خالل البحث العلمي وامل�ضاريع املائية يف هذه 

مــن اجلامعة وممــن مينح  بتمويل  اجلــوانــب 

يعاين  والــذي  االردن  يف  املياه  قطاع  لتطوير 

�ضحا يف املياه  ما يتطلب ايجاد قاعدة بيانات 

ا�ضتحداث م�ضاريع  املمكن  التي من  للمناطق 

مائية فيها للتغلب على هذه املع�ضلة .

وتطرق مدير عام االر�ضاد اجلوية املهند�س 

عبد احلليم ابو هزمي اىل االثار املرتبة 

بــزيــادة  واملتمثلة  املناخية  الــتــغــريات  عــن 

املحا�ضيل  وانخفا�س  القاحلة  االرا�ــضــي 

الغذائية وزيادة املوجات احلارة اىل جانب  

غــمــر املــنــاطــق الــ�ــضــاحــلــيــة بــ�ــضــبــب ارتــفــاع 

واملحيطات  البحار  مياه  من�ضوب  م�ضتوى 

مــا �ــضــيــوؤدي اىل انــقــرا�ــس بع�س االحــيــاء 

البحرية التي تتكاثر يف املناطق ال�ضحلة 

، كما تطرق اىل اثارها على االردن م�ضريا 

يف  لنق�س  الــزراعــي  الــنــاجت  انخفا�س  اىل 

كميات االمطار وت�ضحر االرا�ضي الزراعية 

وزيادة ملوحتها وارتفاع درجات احلرارة .

ولــفــت مــ�ــضــاعــد االمــــني الـــعـــام لــ�ــضــوؤون 

والــ�ــضــوؤون  االوقـــــاف  وزارة  يف  الـــدعـــوة 

واملــقــد�ــضــات اال�ــضــالمــيــة الــدكــتــور عبد 

الــرحــمــن ابـــــداح اال�ــضــالــيــب الــ�ــضــرعــيــة 

والناجمة  املــيــاه  مل�ضكلة  حــلــول  اليــجــاد 

واملياه  للطاقة  اجلائر  اال�ضتخدام  عن 

على حد �ضواء  وقال عميد معهد علوم 

الــيــت  اآل  االر�ـــــس والــبــيــئــة يف جــامــعــة 

الدكتور عدنان احلراح�ضة  ان التدهور 

�ضاملة  مراجعة  اجــراء  يتطلب  البيئي 

لل�ضيا�ضات والت�ضريعات العربية لتتواءم 

واملعاهدات واالتفاقيات املوجهة للحفاظ 

على البيئة الفتا اىل اهمية بناء قدرات 

االمر  التهديد  هذا  ملواجهة  املجتمعات 

ا�ضراتيجيات  ايــجــاد  اىل  يــدعــو  الـــذي 

وا�ضحة املعامل يت�ضارك فيها القطاعني 

العام واخلا�س واالفراد .
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ردن ودورها في تنمية ال�سياحة الدينية« ثرية والتراثية في االأ ندوة بعنوان » الم�ساجد االأ

واأ�ضاد الدكتور �ضديفات بالتعاون البناء بني جامعتي 

اآل البيت واجلامعة الها�ضمية لعقد هذه الندوة، اآمال 

باأن يتبع هذه اخلطوة خطوات يف التعاون والتاآزر يف 

البحث العلمي فال احد ينكر اأهمية العمل اجلماعي 

ر�ضالة  اإىل  م�ضريا  العلمي،  البحث  ورقــي  لتقدمي 

له  املغفور  اأرادهــا موؤ�ض�ضها  التي  واأهدافها  اجلامعة 

باإذن اهلل تعاىل احل�ضني بن طالل بان تكون جامعة 

جتمع بني علوم الدين والدنيا والتي تن�ضجم معها 

واالهتمام  العناية  م�ضتعر�ضا   الندوة.  هذه  اأعمال 

ق�ضى  االأ بامل�ضجد  واالهــتــمــام  بامل�ضاجد   الها�ضمي 

ثرية  املبارك والعناية به، م�ضرياً اإىل كرثة املواقع االأ

اإىل  �ضماله  مــن  ردن  االأ بها  يتمتع  الــتــي  والــديــنــيــة 

جنوبه .

واألـــقـــى رئــيــ�ــس الــلــجــنــة الــتــحــ�ــضــرييــة عــمــيــد كلية 

الدكتور  باجلامعة  والقانونية  الفقهية  الــدرا�ــضــات 

ردن بلد مبارك  حممد الزغول كلمة قال فيها: اإن االأ

ردن بذاته �ضريف،  نه يف اأكناف بيت املقد�س وا�ضم االأ الأ

اآل  جامعة  رئي�س  عن  مندوباً 

�ضواقفة  نبيل  الدكتور  البيت 

نــائــب رئــيــ�ــس اجلامعة  افــتــتــح 

نــ�ــضــانــيــة  لــ�ــضــوؤون الــكــلــيــات االإ

الدكتور يحيى �ضديفات ندوة 

والراثية  ثرية  االأ امل�ضاجد   «

تنمية  يف  ودورهــــا  ردن  االأ يف 

الــ�ــضــيــاحــة الــديــنــيــة« والــتــي 

عــقــدت بــالــتــعــاون مـــع مــركــز 

إحـــيـــاء الــــراث بــجــامــعــة اآل  ا

الــبــيــت ومــعــهــد املــلــكــة رانــيــا 

لـــلـــ�ـــضـــيـــاحـــة والــــــــــــــراث يف 

اجلامعة الها�ضمية. 

ردن بذلك لطيب هواه  فاأهل اللغة يقولون �ضمي االأ

اأر�ــضــه طــهــور مباركة،  ردن  فــــاالأ اأهــلــه،  و�ــضــدة غلبة 

اأر�ضه  على  عا�س  فقد  نا�ضع  وتاريخه  نقية  �ضماوؤه 

نبياء واملر�ضلني ك�ضعيب ولوط وهارون  كثري من االأ

�ضلى  حممد  نبينا  واأمـــا  الــ�ــضــالم،  عليهم  ومــو�ــضــى 

اهلل علية و�ضلم فقد وطاأ باأقدامه ال�ضريفتني اأر�س 

ردن وعلى م�ضافة لي�ضت بعيدة منا، يف ال�ضفاوي،  االأ

�ضجرة الباقوعية التي اأظلت نبي الرحمة باأغ�ضانها 

قبل النبوة.

ردن  االأ اأر�ـــس  �ــضــالم على  االإ �ضم�س  اأنــهــا  اإىل  واأ�ــضــار 

ال�ضمال  اأر�ضه من  فاأينما توجهت يف  يف وقت مبكر 

اإىل اجلنوب اأو من ال�ضرق اإىل الغرب تن�ضمت عطر 

ال�ضحابة وتكحلت عيناك مبقاماتهم ال�ضريفة.

واألقى عميد معهد امللكة رانيا لل�ضياحة والراث 

مالعبة  اأحــمــد  الــدكــتــور  الها�ضمية  اجلــامــعــة  يف 

كــلــمــة بـــني فــيــهــا اأهـــمـــيـــة هــــذه الــــنــــدوة لــكــونــهــا 

ثرية والراثية يف  متخ�ض�ضة يف �ضاأن امل�ضاجد االأ
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الدكتور  وقـــدم  ثــــري(  االأ احل�ضن  تــل  )م�ضجد 

امل�ضاجد  اأهــمــيــة   ( بــعــنــوان  ورقـــة  القابلة  خــالــد 

الراثية يف التنمية ال�ضياحية (  وقدم الدكتور 

 GIS ابراهيم بظاظو ورقة بعنوان ) تطبيقات

ثرية �ضياحيا: درا�ضة امل�ضاجد  إدارة املواقع االأ يف ا

ثرية والراثية يف حمافظة املفرق ( االأ

عبد  الــدكــتــور  تراأ�ضها  الــتــي  الثالثة  اجلل�ضة  ويف 

امل�ضاجد يف  “ مكانة  بعنوان  الرجوب وهي  املجيد 

�ضالمي”.  قدم الدكتور عليان  رث احل�ضاري االإ االإ

اجلالودي  ورقة بعنوان ) م�ضجد مقام اأبو عبيدة 

الراثي : درا�ضة تاريخية وقفية ( وقدم الدكتور 

قليات  واالأ امل�ضاجد   ( بعنوان  ورقــة  احلــايف   عامر 

ردن ودورها يف خدمة املجتمع حيث تتناول  االأ

حقبة  وتوثق  واملواطن  الوطن  تهم  موا�ضيع 

ال�ضلف  تركه  ما  ردن من خــالل  االأ تاريخ  من 

ا�ضم اهلل، بناها  ال�ضالح من بيوت يذكر فيها 

رجال قدموا ت�ضحيات وخدمات جليلة حيث 

داخل  ولكل  للجميع  مــاأوى  م�ضاجدهم  كانت 

اأر�ضها  مــن  تــفــوح  �ضبيل  عــابــر  اأو  �ضعيف  اأو 

عبق موائد الرحمن يف مكان كان يرفد فيه 

ميان  حجاج البيت احلرام تعبق فيها روح االإ

اأرجــائــهــا كــرم ال�ضيافة  والــتــقــوى وتــفــوح يف 

القلوب بذكر  واملــودة، تخ�ضع فيها  والرحمة 

�ضوات اإال هم�ضا. اهلل فال ت�ضمع االأ

ففي  عمل،  جل�ضات  ثــالث  امل�ضاركون  وعقد 

الــدكــتــور  تـــراأ�ـــضـــهـــا  الـــتـــي  وىل  االأ اجلــلــ�ــضــة 

ثرية  االأ امل�ضاجد   « بعنوان  وهي  بي�ضة  غازي 

ال�ضياحية«  واأهميتها  ردن  االأ يف  والراثية 

الــر�ــضــدان ورقــة بعنوان  قــدم الدكتور وائــل 

منـــاذج  ردن:  االأ يف  �ــضــالمــيــة  االإ )املــ�ــضــاجــد 

بي�ضة  غـــــازي  الـــدكـــتـــور  وقـــــدم  خمــــتــــارة(. 

والدكتور رائد ال�ضرع ورقة بعنوان ) امل�ضجد 

تاأهيله(  إعـــادة  وا البلقاء  ق�ضطل  مــوي يف  االأ

وقـــدم الــدكــتــور احــمــد مــالعــبــة والــدكــتــور 

حمــمــد وهــيــب ورقــــة بــعــنــوان ) اكــتــ�ــضــاف 

زرق( وقدم املهند�س  م�ضجد العنوقية يف االأ

امل�ضجد  بــعــنــوان)  الــعــبــادي ورقــة  عبد اهلل 

عمار الها�ضمي ( وقدم املهند�س  ق�ضى : االإ االأ

ح�ضام الدين اجلمال ورقة بعنوان ) تطور 

�ضالمية( .ويف  اأبنية امل�ضاجد يف الع�ضور االإ

الدكتور  تراأ�ضها  والــتــي  الثانية  اجلل�ضة 

امل�ضاجد   « بــعــنــوان  احــمــد مــالعــبــة وهـــي 

ال�ضياحة  يف  واأهميتها  والراثية  ثرية  االأ

الــديــنــيــة«. قـــدم الــدكــتــور �ــضــالــح �ــضــاري 

املكت�ضفة  ثرية  االأ »امل�ضاجد  بعنوان  ورقــة 

الباحث نور اجلــازي ورقة  حديثا« وقدم 

بعنوان »م�ضجد العبا�ضيني يف احلميمية 

، والــبــاحــثــة متـــارا الــنــهــار ورقـــة بعنوان 

مــريــكــيــة ( وقــدم  املــتــحــدة االأ الــواليــات  امل�ضلمة يف 

الدكتور احمد عجاج  ورقة بعنوان )القطع املتخفية 

عبد  الدكتور  وقدم  ثرية(  االأ امل�ضاجد  يف  املكت�ضفة 

العزيز حممود واملهند�س كمال اأيوب  ورقة بعنوان 

وقــدم  امل�ضتحدث(  الــراثــي  القطني  اأم  )م�ضجد 

امل�ضاجد   ( بــعــنــوان  ورقـــة  عبيلة   الــدكــتــور حممد 

ثرية الباقية يف حمافظة عجلون ( وقدم املهند�س  االأ

طارق بني يا�ضني  ورقة بعنوان )امل�ضجد الزيداين 

الراثي(.

كــمــا افــتــتــح الــدكــتــور �ــضــديــفــات مــعــر�ــس امل�ضاجد 

املــفــرق وتطورها  االثــريــة والــراثــيــة يف حمافظة 

منذ الع�ضر اال�ضالمي .
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نــــدوة حــــــول  »معركــــة الكــــرامــــة«

العربية مبينا بان معركة الكرامة اأثبتت �ضالبة 

التالحم بني اأبناء ال�ضعب وقيادتهم وبني القائد 

وفياء. وجي�ضه االأ

وا�ضتعر�س الغبني مراحل القتال امل�ضرفة  التي وقعت 

ردين والعدو ال�ضهيوين حتى طلب  بني اجلي�ضني االأ

اأكرث من  العدو من جاللة املغفور له امللك احل�ضني 

ليات يف  مرة وقف اإطالق النار وترك العدو قتاله واالآ

ول مرة. ار�س املعركة وهذا يحدث الأ

اثــبــت اجلي�س  لــقــد  اأر�ــضــيــد  عـــارف  العقيد  وقـــال 

بالثاأر  واخــذ  قــدرتــه  الكرامة  معركة  يف  ردين  االأ

مياننا بالوطن  �ضرائيلي الإ وك�ضر �ضوكة اجلي�س االإ

وقــف  وكــيــف  الــقــتــال  م�ضتعر�ضا حمـــاور  واحلـــق 

الــذي كــان ي�ضعى  ردين يف وجــه العدو  اجلي�س االأ

االحـــتـــالل املــرتــفــعــات الــ�ــضــرقــيــة والــقــ�ــضــاء على 

عنا�ضر املقاومة مبينا بان جالله املغفور له امللك 

احل�ضني بن طالل طيب اهلل ثراه كان على راأ�س 

وفياء على  ردنية البا�ضلة يحث جنوده االأ قواته االأ

نظمت جامعة اآل البيت ندوة حول معركة 

الكرامة �ضارك فيها الفريق املتقاعد فا�ضل 

مقبول  فهد  املتقاعد  والعميد  فهيد  علي 

الغبني  والعقيد عارف اأر�ضيد مر�ضود.

ويف بداية الندوة حتدث الفريق فا�ضل علي 

املعركة  �ضبقت  الــتــي  الــظــروف  عــن  فهيد 

وعن جمرياتها التي اأظهرت تطور اجلي�س 

العالية  ومعنوياته  تدريبه  وقــوة  ردين  االأ

على  �ضرار  واالإ وال�ضمود  البطويل  ودورة 

الغا�ضم م�ضريا  الــعــدوان  الــوقــف يف وجــه 

اإىل مــتــابــعــة جــاللــة املــغــفــور لـــه جــاللــة 

ثراه  اهلل  طيب  طــالل  بن  احل�ضني  امللك 

دافعا  كــان  اأوقــاتــهــا ممــا  كــل  للمعركة يف 

قويا لن�ضرة اجلي�س العربي.

جاءت  الكرامة  معركة  بان  الغبني  وبني 

حــزيــران  مــعــارك  مــن  �ضهور  ع�ضرة  بعد 

اجلــيــو�ــس  فــيــهــا  خــ�ــضــرت  والـــتـــي  1967م 

فكانت  لهم  ظنه  ح�ضن  عند  فكانوا  املــعــتــدي   رد 

ردن و  يف  الكرامة و�ضاما تاريخيا يزين �ضدر االأ

الدفاع عن االر�س وقهر املعتدي بالهزمية .

التاريخ  ا�ضتاذ  خالد  بني  مو�ضى  الدكتور  وبــني 

طيبة  نخبة  ن�ضت�ضيف  إنــنــا  ا البيت  اآل  بجامعة 

�ضنعوا  عظام  قــادة  ردن  االأ رجـــاالت  مــن  مميزة 

منت�ضبي  من  زمالئهم  برفقة  ور�ضموا  التاريخ 

م�ضرف  م�ضتقبل  ردنــــيــــة  االأ املــ�ــضــلــحــة  الـــقـــوات 

و�ضطروا بدمائهم اأ�ضمى معاين الوالء واالنتماء 

للوطن والقيادة الها�ضمية .

كلية  عميد  ح�ضرها  الــتــي  الــنــدوة  نهاية  ويف 

فـــواز  الـــدكـــتـــور  نــ�ــضــانــيــة  االإ والـــعـــلـــوم  داب  االآ

الزبون وجمع غفري من اأع�ضاء هيئة التدري�س 

والــطــلــبــة واأهــــايل حمــافــظــة املــفــرق دار حــوار 

مو�ضع بني امل�ضاركني واحل�ضور تتناول معركة 

الــتــي �ــضــنــعــهــا جي�ضنا  الـــكـــرامـــة والـــبـــطـــوالت 

العربي البا�ضل.
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نــــدوات ومحاضـــرات

ردني محا�سرة بعنوان »تاأثير المخدرات و�سبل الوقاية منها في المجتمع االأ

هل  التجربة هي فر�ضة ال�ضياع  داعياً االأ

عليهم  واحلــر�ــس  اأوالدهــــم  مراقبة  اإىل 

والــتــعــاون  ومتابعتهم  الــ�ــضــوء  رفـــاق  مــن 

مــن ب�ضكل عــام للتبليغ عن  مع رجــال االأ

نه بذلك  اأي ظاهرة لرويج املخدرات الأ

يحمي نف�ضه واأ�ضرته وجمتمعه .

وكــــان الــدكــتــور حمــمــد الـــزغـــول عميد 

الدرا�ضات الفقهية والقانونية ا�ضتعر�س 

خــالق  واالأ بالدين  التم�ضك  اأهمية  فيها 

القراآنية  يــات  االآ بالعديد من  م�ضت�ضهداً 

الــقــى  الـــبـــيـــت  اآل  مــــن جـــامـــعـــة  بــــدعــــوة 

العميد  املـــخـــدرات  مكافحة  إدارة  ا مــديــر 

طــايــل املــجــايل حمــا�ــضــرة بــعــنــوان تــاأثــري 

املجتمع  يف  منها  الوقاية  و�ضبل  املخدرات 

عامر  عبيدة  ابــي  مبـــدرج  وذلـــك  ردين  االأ

مكافحة  إدارة  ا اأن  فيها  قـــال  اجلــــراح  بــن 

بــاإرادة ملكية  املخدرات تاأ�ض�ضت عام 1973 

إدارة يف الوطن العربي  �ضامية وهي ثاين ا

وان  املـــخـــدرات  مــكــافــحــة  يف  متخ�ض�ضة 

حمـــاور الــعــمــل فيها هــي ثــالثــة الــوقــايــة 

فالم الوثائقية  من خالل املحا�ضرات واالأ

املكافحة  الثاين  املحور  اأما  والربو�ضورات 

املحور  هــو  والــعــالج  الق�ضائية  مـــور  االأ اأو 

الثالث واأ�ضاف املجايل ان مركز العالج يف 

ردن تاأ�ض�س عام 1995 وكانت فكرة رائدة  االأ

يف الــوطــن الــعــربــي وحــــازت عــلــى اإعــجــاب 

الدائرة  تتعامل  حيث  الــدول  من  العديد 

مع ال�ضخ�س املدمن على انه مري�س.

وبـــني املـــجـــايل ان الــ�ــضــرائــع الــ�ــضــمــاويــة 

وبــان  خــريــن  واالآ بالنف�س  ال�ضرر  حتــرم 

نها مت�س �ضروريات  املخدرات حمرمة الأ

ن�ضان موؤكداً بذلك ان املجتمع  احلياة لالإ

وان  املـــخـــدرات  اآفــــة  مـــن  يــخــلــو  ردين  االأ

املروجني لهذه ال�ضموم يقومون مبحاولة 

ردنـــيـــة وبف�ضل  االأ را�ـــضـــي  االأ ا�ــضــتــخــدام 

منية املتيقظة يتم �ضبط كل  جهزة االأ االأ

من �ضولت له نف�ضه با�ضتخدام هذا البلد 

وا�ضتعر�س املجايل خالل املحا�ضرة اأنواع 

طلبة  داعياً  ال�ضلبي  وتاأثريها  املخدرات 

املــخــدرات الن  اإىل عــدم جتربة  اجلامعة 

التي تدعو  ال�ضريفة  النبوية  حاديث  واالأ

اأهمية بناء اجليل ال�ضالح ومتا�ضك  اىل 

املــجــتــمــع لــيــكــون كــالــبــنــيــان املــر�ــضــو�ــس 

مة  ملواجهة التحديات التي تواجه االأ

ويف نــهــايــة املـــحـــا�ـــضـــرة الـــتـــي حــ�ــضــرهــا 

الهيئة  اأع�ضاء  الكليات وعدد من  عمداء 

من  غفري  وجمع  داريــــة  واالإ التدري�ضية 

إدارة  الطلبة مت تقدمي فيلم وثائقي عن ا

مكافحة املخدرات ومدى تاأثري املخدرات 

ن�ضان.   على االإ
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محا�سرة الدكتور هوارد �س�سويبر من جامعة �سكون�سن مادي�سون

حتقيقاً  والــقــوانــني  نــظــمــة  االأ توجيه  يف  احلنيف 

خلدمة ال�ضالح العام للمجتمع يف �ضتى امليادين .

إن التاأثري الديني   وختم الدكتور حما�ضرته بالقول ا

على القوانني تاأثري اإيجابي وهو يحقق املثل العليا 

بــدعــوة مــن كــلــيــة الـــدرا�ـــضـــات الــفــقــهــيــة والــقــانــونــيــة 

�ضكون�ضن  �ض�ضويرب من جامعة  الدكتور هوارد  األقى 

الثاين  مريكية  يف  االأ املتحدة  الواليات  مادي�ضون يف 

والع�ضرون من كانون اأول حما�ضرة بعنوان: )العالقة 

بـــني الـــديـــن والـــقـــانـــون( ا�ــضــتــعــر�ــس فــيــهــا الــعــالقــة 

ديان باعتبارها م�ضدراً  واملقاربة الفكرية بني �ضائر االأ

مهماً يف التوجيه والتاأثري يف القوانني .

ث الدكتور هاورد عن رفد هذه العالقة  وقد حتدنّ

يف املجتمع الغربي باعتبار اأن الدولة الغربية دولة 

،ومــع ذلك  الــديــن والــدولــة  بــني  علمانية تف�ضل 

مريكي ينتمي  فقد ثبت باأن جمتمع كاملجتمع االأ

توؤثر فيه  عــراف  القوانني واالأ اإىل جمموعة من 

م�ضدرها  التي  والتقاليد  الــعــادات  من  جمموعة 

توجيه  يف  بالتبعية  تــوؤثــر  وهـــي  الــديــنــي  الــتــعــدد 

كاملجتمع  مبجتمع  فكيف  وتطبيقها،  الــقــوانــني 

�ضالمي  االإ الدين  على  معتمداً  يغدو  �ضالمي  االإ

القائمة يف الدين من خالل هذه القوانني.

ويف نهاية املحا�ضرة التي اأدارها الدكتور حممد الزغول 

حــوار  دار  والقانونية  الفقهية  الــدرا�ــضــات  كلية  عميد 

مو�ضع بني املحا�ضر واأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة . 

نــــدوات ومحاضـــرات

بدعوة من جامعة اآل البيت األقت مديرة الربامج 

مريكية للتبادل التعليمي  ردنية االأ يف اللجنة االأ

اإميـــــان مــلــحــ�ــس حمــا�ــضــرة بــعــنــوان فــولــربايــت 

مهامها واأهدافها .

املوؤ�ض�ضة  بها  تقوم  التي  عــمــال  االأ عن  فيها  حتدثت 

 1994 عــــام  يف  ردن  االأ يف  اأعـــمـــالـــهـــا  بـــا�ـــضـــرت  مــنــذ 

جمال  يف  واأهــمــهــا  املختلفة  ون�ضاطاتها  واأهــدافــهــا 

مريكية وتوفر فر�س  التبادل التعليمي واجلامعات االأ

التعليم واملنح الدرا�ضية رفيعة امل�ضتوى والتي متنح 

�ــضــاتــذة  واالأ الطلبة  مــن  لكل  التناف�س  اأ�ــضــ�ــس  على 

والباحثني واإمكانية تبادل البحث العلمي واخلربات 

اأع�ضاء هيئة التدري�س لكل  والكفاءات العلمية بني 

مريكية . ردنية واالأ اجلامعات االأ

لعدد  فر�ضاً  وفــرت  املوؤ�ض�ضة  ان  ملح�س  واأ�ضارت 

اأو  التدري�ضية ملدة �ضنة  الهيئة  اأع�ضاء  كبري من 

اإحــدى  يف  العلمي  التفرغ  فــرة  لق�ضاء  �ضنتني 

مريكية على نفقة املوؤ�ض�ضة م�ضريه  اجلامعات االأ

الــ�ــضــروط  واهــــم  للطلبة  تــقــدم  الــتــي  املــنــح  اإىل 

حتى  والتفوق  التميز  واأهمها  توفرها  الــواجــب 

ــتــه ملرحلتي  إكـــمـــال درا�ــض يــتــمــكــن الــطــالــب مـــن ا

املاج�ضتري والدكتوراه.

داب  ويف نهاية املحا�ضرة التي اأدارها عميد كلية االآ

الدكتور فواز عبد احلق  وح�ضرها عدد من اأع�ضاء 

الهيئة التدري�ضية والطلبة اأجابت ال�ضيدة ملح�س 

على اأ�ضئلة وا�ضتف�ضارات احل�ضور.

محا�ســرة بعنــوان »فولبرايت مهامها واأهدافها«
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نــــدوات ومحاضـــرات

�سالمي: مدير عام البنك االإ
زمة المالية العالمية ثار �سلبية جراء االأ �سالمية لم تتعر�س الآ البنوك االإ

املــنــازل والــعــقــارات  اأ�ــضــعــار  الكبري على  اأدى االرتــفــاع 

وال�ضركات  واملطورين  بامل�ضتثمرين  االزدهار  وحاالت 

قرا�س لفئات ذات خماطر  العقارية اإىل مزيد من االإ

ذلــك موؤ�ض�ضات  �ضجع  كما  ودخــول حمــدودة  مرتفعة 

اأو موؤ�ض�ضات  �ــضــخــا�ــس  مــالــيــة الأ قــرو�ــس  ملــنــح  مــالــيــة 

�ضدادها  احتماالت  قرو�ضا،  ومنحت  �ضمانات  بــدون 

. كبرية  اأربـــاح  حتقيق  اأمــل  على  باملخاطر   حمفوفة 

ثار التي ترتبت على ذلك حيث  واأ�ضار �ضحادة اإىل االآ

وبـــداأت   ، حت�ضيلها  يف  م�ضكوكا  الــ�ــضــنــدات  اأ�ــضــبــحــت 

�ــضــالمــيــة يف  بــدعــوة مــن املعهد الــعــايل لــلــدرا�ــضــات االإ

�ضالمي  االإ البنك  عام  مدير  األقى  البيت،  اآل  جامعة 

ردين مو�ضى �ضحادة بح�ضور نائب رئي�س اجلامعة  االأ

�ضديفات  يحيى  الدكتور  ن�ضانية  االإ الكليات  ل�ضوؤون 

املعا�ضرة  االقت�ضادية  زمــة  االأ "اأثر  بعنوان  حما�ضرة 

البنوك  اأن  فيها  �ضالمية"  بنينّ  االإ املــ�ــضــارف  عــلــى 

زمة  ثار �ضلبية جنمت عن االأ �ضالمية مل تتعر�س الآ االإ

املالية  دوات  بــــاالأ تعاملها  لعدم  العاملية  االقت�ضادية 

واأحكام  تتنا�ضب  بالفائدة املحرمة والتي ال  املرتبطة 

�ضالمية اإىل جانب عدم امتالكها �ضندات  ال�ضريعة االإ

ربوية الفتا يف ذات الوقت اإىل اأن التمويل يف البنوك 

العالقة  طــــراف  الأ املــخــاطــر  يف  يت�ضارك  �ــضــالمــيــة  االإ

بعيدا عن نقلها اإىل اأطراف اأخرى .

زمــة  االأ اإىل  اأدت  التي  الرئي�ضية  �ضباب  االأ اإىل  ولفت 

يف  املــنــازل  متلك  ت�ضجيع  اأهمها  والــتــي  االقت�ضادية 

تــدخــل احلكومة  اإىل  اأدى  والـــذي  املــتــحــدة  الــواليــات 

بت�ضهيل  تق�ضي  إ�ضكانية  ا �ضيا�ضة  إتباع  ا يف  مريكية  االأ

الــعــائــالت  مــن  ن�ضبة  كــــرث  الأ ال�ضكني  الــعــقــار  متــلــك 

مــريــكــيــة مــن الــ�ــضــرائــح االجــتــمــاعــيــة الــتــي كانت  االأ

حتـــجـــب عــنــهــا الــتــ�ــضــهــيــالت لـــعـــدم تــــوافــــر مــعــايــري 

االئــتــمــان الــعــقــاري لـــدى هـــذه الــ�ــضــرائــح ، وكــذلــك 

اأ�ضعار العقارات يف االنخفا�س ، كما اأدى اإىل الفو�ضى 

�ضواق مما اأدى بالبنوك  والرعب وانعدام الثقة يف االأ

والــ�ــضــركــات اإىل حتــمــل هـــذه الــ�ــضــنــدات الــتــي حتمل 

زمــــة اإىل قــلــة الــ�ــضــيــولــة لــدى  اخلــ�ــضــائــر كــمــا اأدت االأ

امل�ضارف يف اأمريكيا والدول املرتبطة بها مما اأدى اإىل 

التدخالت لدعم هذه ال�ضركات وامل�ضارف .

ويف نهاية املحا�ضرة التي اأدارها الدكتور عبد الرحيم 

زمـــــة االقــتــ�ــضــاديــة  الــزقــة دار حـــوار مــو�ــضــع حـــول االأ

العاملية، اأجاب خالله املحا�ضر على اأ�ضئلة احل�ضور.

ردنية في اإعداد المعلم الذي نريد – واقع وطموحات ندوة تربوية دور الجامعات االأ

نظمت كلية العلوم الربوية يف اجلامعة ندوة تربوية 

ردنية يف اإعداد املعلم الذي  بعنوان:»دور اجلامعات االأ

نريد - واقع وطموحات«.

ويف بداية الندوة حتدث عميد كلية العلوم الربوية 

تزويد  اأهمية  اإىل  م�ضرياً  رواقــة  ابــو  غــازي  الدكتور 

خــريــن  االآ مــع  للتوا�ضل  �ضا�ضية  االأ بــاملــهــارات  املعلم 

وتزويده مبهارات علمية ومعارف عامة وت�ضكيل اإطار 

فــراد املجتمع ذات �ضلة بالراث واحل�ضارة  قيمي الإ

موؤكداً اأهمية اإعداد جيل ي�ضهم يف بناء العلم واملعرفة 

واحلـــ�ـــضـــارة الــعــاملــيــة ويـــكـــون قـــــادراً عــلــى ا�ــضــتــخــدام 

من  التعاوين  اجلماعي  العمل  وتنمية  التكنولوجيا 

خالل تطوير مهارات االت�ضال والتوا�ضل.

الدكتور اأحمد العيا�سرة

اأمني عام وزارة الربية والتعليم  وقال مندوب 

الـــدكـــتـــور احـــمـــد الــعــيــا�ــضــرة مـــديـــر الــتــدريــب 

الــربــوي البــد مــن اأن يــكــون هــنــاك نــظــام يهتم 

وزارة  يعترب من منطلقات  الــذي  املعلم  بــاإعــداد 

الربية لبناء التنمية املهنية واأنة البد اأي�ضا من 

ردن  وجود روؤية ذات جودة تناف�ضية ونحن يف االأ

حري�ضون اأن يكون النظام الربوي متميز من 

�ضا�ضية . إك�ضاب املعلم للمهارات االأ خالل ا

الدكتور نا�سر اخلوالدة

�ضالمية  وبني عميد كلية الربية يف اجلامعة االإ

اإن  يجب  اأنـــة  اخلــوالــدة  نا�ضر  الــدكــتــور  العاملية 

املعلم  الطالب  اأداء  لتطوير  اآلــيــات  هناك  يكون 

مــن خالل  الــعــوملــة  املعلم يف ظــل  إعــــداد  ا وكيفية 

التعليم والعمل وتعلم كيف نفكر وكذلك التعليم 

املــنــهــاج  اإىل دور  وتـــطـــرق  املــمــار�ــضــة  مـــن خــــالل 

اخلفي يف امل�ضاهمة يف رفع كفاءة املعلم وترجمة 

يتم من خالله   واقــع عملي حتى  اإىل  النظريات 

تنمية املهارات والكفاءات .

و�ضارك بالندوة العديد من اأع�ضاء هيئة التدري�س 

والتعليم  الربية  ووزارة  ردنــيــة  االأ باجلامعات 

وعدد من املهتمني يف القطاع التعليمي .
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محا�سرة بعنوان »طرق جديدة في قطن المدن«

عميد  و  بــارونــا  كارلو�س  عمان  يف  اال�ضباين  الثقايف 

�ــضــالمــيــة الــدكــتــور علي  معهد الــعــمــارة والــفــنــون االإ

مو�ضع  نقا�س  دار  الطلبة  مــن  غفري  وجــمــع  غنيمة 

بجامعة  �ضالمية  االإ والفنون  العمارة  معهد  من  بدعوة 

الهند�ضة  ا�ضتاذ   ثــارثــا  دانــيــال  الدكتور  القي  البيت  اآل 

بعنوان  حمــا�ــضــرة  باإ�ضبانيا  مــدريــد  جامعه  يف  املــدنــيــة 

»طرق جديدة يف قطن املدن« يف اخلام�س والع�ضرين من 

�ضباط .

�ضهدها  التي  للتطورات  مقربة  روؤيــة  خاللها  من  قــدم 

قطاع هند�ضة املدن م�ضرياً اإىل اأن عمان مدينة ت�ضاعف 

الهام جداً  فاأنة من  لــذا  مــوؤخــراً  �ضكانها  وعــدد  ات�ضاعها 

ردنيني اإيجاد حلول جذرية لهذه امل�ضاكل  للمخت�ضني االأ

الطارئة يف ظل ت�ضاري�س عمان اجلبلية.

ث كذلك عن مدينة غرناطة وتاريخها وق�ضر  وحتدنّ

اال�ضباين  احل�ضاري  رث  لــالأ وذاكــرة  كمعلم  احلمراء 

إبان  موؤكداً اأن هذه الثقافة احل�ضارية اأتى بها العرب ا

التي  احلديثة  للمخططات  م�ضرياً  ال�ضبانيا  حكمهم 

جرت وتطوير املدينة من حولها واحلفاظ على مركز 

املدينة مبا يحفظ الطابع التقليدي للمدينة ولي�س 

على هيئة النمو احلديث .

نــائــب رئي�س  الــتــي حــ�ــضــرهــا  املــحــا�ــضــرة  نــهــايــة  ويف 

اجلــامــعــة الــدكــتــور هــا�ــضــم املــ�ــضــاعــيــد ومــديــر املــركــز 

قام  املحا�ضرة  هام�س  وعلى  املحا�ضرة  مو�ضوع  حول 

الوفد ال�ضيف بجولة يف متحف �ضمر قند يف اجلامعة 

ثرية . ومدينة اأم اجلمال االأ

محا�سرة بعنوان » اأو�ساع الم�سلمين في كو�سوفو«

�ــضــالم  االإ اإىل  املــنــتــمــيــني  �ضعبه  اأفـــــراد  بــني  الــ�ــضــلــمــي 

مبعاملتها  تتميز  امل�ضلمة  غلبية  االأ واإن  وامل�ضيحية 

خرى. احل�ضنة جتاه اتباع الديانات االأ

 موؤكداً على اأن احلوار املتبادل ي�ضاهم يف تقليل الفقر 

مية ون�ضر التعليم  وعدد الفقراء وي�ضاعد يف حمو االأ

ويوؤدي اإىل حل الكثري من امل�ضاكل.

رف جلاللة  �ضالمي الدور امل�ضنّ وثمن رئي�س االحتاد االإ

بجامعة  �ضالمي  االإ العامل  درا�ضات  مركز  من  بدعوة 

االحتــاد  رئي�س  ترنافا  نعيم  الدكتور  األقى  البيت  اآل 

�ضالمي املفتي العام يف جمهورية كو�ضوفو حما�ضرة  االإ

فيها  قـــدم  كــو�ــضــوفــو«  امل�ضلمني يف  اأو�ـــضـــاع   « بــعــنــوان 

م�ضاحة  على  تقع  والتي  كو�ضوفو  عن  تاريخية  نبذة 

�ضرق  وجــنــوب  البلقان  جــزيــرة  �ضبة  يف  إ�ضراتيجية  ا

اأنها املنطقة التي التقت فيها الثقافات  اأوروبــا مبينا 

واحل�ضارات املتعددة عرب التاريخ.

و�ضعوبات  يواجه عدة حتديات  امل�ضلم  ال�ضعب  اإن  وقال 

كو�ضوفا  م�ضتقبل  حول  يعاين  ال�ضيا�ضية  الناحية  فمن 

إفــــراد ال�ضعب  كــمــا يــعــاين اقــتــ�ــضــاديــاً يف الــ�ــضــوق وبـــني ا

العامل  داعياً  امل�ضلمون  ماميلكه  كل  دمــرت  احلــرب  الن 

خوانهم  �ضالمي اإىل تقدمي التاأييد املادي واملعنوي الإ االإ

�ضالمي  يف كو�ضوفا وكذلك العمل امل�ضرك مع االحتاد االإ

يف �ضبيل احلفاظ على هوية ال�ضعب امل�ضلم .

واأ�ضاف اإن من اأهم امل�ضكالت التي يواجهها امل�ضلمون هي 

�ضالمية يف املدار�س احلكومية حيث  اإدخال مادة الربية االإ

مت اإدخالها اإىل جميع الدول املجاورة ماعدا كو�ضوفا .

�ضالمي يلعب دوراً بارزاً يف  التعاي�س   وقال اإن االحتاد االإ

امللك عبد اهلل الثاين ووقوفه الداعم مل�ضلمني كو�ضوفا 

ال�ضالم  ن�ضر  يف  ردنــيــة  االأ امل�ضلحة  الــقــوات  وم�ضاركة 

من. واالأ

ويف نهاية املحا�ضرة التي اأدارها مدير مركز درا�ضات 

اأجــاب  االرنـــاوؤوط  حممد  الدكتور  �ضالمي  االإ العامل 

املحا�ضر عن اأ�ضئلة وا�ضتف�ضارات اأع�ضاء هيئة التدري�س 

والطلبة .
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تعاون  مذكرة  توقيع  البيت  اآل  جامعة  يف  مت 

ردنية  االأ االت�ضاالت  وجمموعة  اجلامعة  بني 

ردنــــيــــة  مـــتـــفـــرعـــاً عــنــهــا �ـــضـــركـــة الــــبــــراء االأ

لالت�ضاالت املتنقلة )اوراجن(. 

نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  املذكرة  ووقــع   

اخلط  لــوحــدة  التنفيذي  والرئي�س  �ضواقفة 

اخللوي ال�ضيدة جمد ال�ضويكه.

وتاأتي هذه املذكرة كجزء من �ضيا�ضة اجلامعة 

لــلــمــ�ــضــاهــمــة يف عــمــلــيــات تــطــويــر اخلـــدمـــات 

�ضافة اإىل الدور  املقدمة للمجتمع املدين باالإ

الــكــبــري الـــذي تــقــوم بــه يف املــجــاالت العلمية 

املبا�ضرة  غري  امل�ضاركة  ولغايات  كادميية،  واالأ

لــتــطــويــر مــ�ــضــتــوى تــكــنــولــوجــيــا االتــ�ــضــاالت  

إتــــاحــــة املـــجـــال لــكــافــة الــ�ــضــركــات الــوطــنــيــة  وا

عامل  يف  ال�ضريع  التطور  هــذا  �ضمن  بالتميز 

املطلق  الركيز  خالل  من  اخللوية  االت�ضاالت 

�ضارة اخللوية على جودة تغطية االإ

واأ�ضار الدكتور �ضواقفة اإىل اأن اجلامعة ت�ضعى اإىل 

لتطوير  املختلفة  اال�ضتثمارات  اأمام  املجال  فتح 

واملجتمع  الطالبي  املجتمع  وخــدمــة  اجلامعة 

مــوؤكــدا  ال�ضريفة  املناف�ضة  اأطـــر  �ضمن  املحيط 

على اأن اجلامعة ت�ضعى جاهدة لتن�ضيط احلركة 

مع  وخ�ضو�ضا  باملفرق،  واال�ضتثمارية  التنموية 

املــعــظــم منطقة احل�ضني  املــلــك  اإطــــالق جــاللــة 

بدورها  اجلامعة  و�ضتقوم  املــفــرق،  يف  التنموية 

املـــنـــوط بــهــا مـــن الــتــدريــب والــتــاأهــيــل والــقــيــام 

بـــالـــدرا�ـــضـــات االقــتــ�ــضــاديــة ودرا�ــــضــــة اجلــــدوى 

بني  ال�ضراكة  اأهمية  مبينا  وغريها،  للم�ضاريع 

بامل�ضوؤوليات  للنهو�س  واخلــا�ــس  العام  القطاع 

اأن جمتمع  الــوطــن واملـــواطـــن، مــبــيــنــاً  خلــدمــة 

املفرق بحاجة ما�ضة اإىل اال�ضتثمارات ملعاجلة 

البطالة والفقر.

الــرئــيــ�ــس الــتــنــفــيــذي لــوحــدة اخلـــط اخلــلــوي 

هذه  خالل  من  قالت  ال�ضويكه  جمد  ال�ضيدة 

املذكرة �ضي�ضتفيد املجتمع الطالبي واملجتمع 

ال�ضركة  تقدمها  التي  اخلــدمــات  من  املحيط 

اخلــدمــات  بتقدمي  التو�ضع  �ضيتم  اأنـــه  مبينة 

العلمية  املختربات  إن�ضاء  وا االنرنت  وخا�ضة 

خلدمة اجلامعة م�ضتقبال.

وح�ضر توقيع االتفاقية نواب رئي�س اجلامعة 

الـــدكـــتـــور جـــهـــاد املـــجـــايل والـــدكـــتـــور هــا�ــضــم 

ل�ضوؤون  اجلــامــعــة  رئي�س  وم�ضاعد  امل�ضاعيد 

الطلبة الدكتور خليل حجاج وعدد من املدراء 

ردنية. يف �ضركة االت�ضاالت االأ

ردنية )اأورانج( ت�ساالت االأ توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة ومجموعة االأ
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اخلام�س  يف  البيت  اآل  جامعة  يف  مت 

ع�ضر من �ضباط توقيع مذكرة تفاهم 

الها�ضمي  والــ�ــضــنــدوق  بــني اجلــامــعــة 

ردنية بهدف تدعيم  لتنمية البادية االأ

اأطر التعاون امل�ضرك بني املوؤ�ض�ضتني 

البادية  يف  التنموية  امل�ضاريع  ودعــم 

املجتمع  ا�ضتفادة  وتعظيم  ردنــيــة  االأ

اأر�س  على  امل�ضاريع  هذه  من  املحلي 

الواقع ووقع املذكرة رئي�س اجلامعة 

الـــدكـــتـــور نــبــيــل �ـــضـــواقـــفـــة ومـــديـــر 

البادية  لتنمية  الها�ضمي  ال�ضندوق 

ردنية املهند�س عمر الرافعي . االأ

ومــــــن اأهـــــــم مــــا تــ�ــضــمــنــتــه مـــذكـــرة 

امل�ضاريع  إدارة  وا إن�ضاء  ا يف  امل�ضاركة  التفاهم 

التنموية املختلفة ال�ضناعية منها والزراعية 

ردنـــــيـــــة و�ــضــتــقــدم  وغــــريهــــا يف الـــبـــاديـــة االأ

امل�ضحية  والــدرا�ــضــات  اال�ضت�ضارات  اجلامعة 

والفنية ودرا�ضات اجلدوى وكما �ضتقوم بعقد 

العاملة  الب�ضرية  للقوى  التدريبية  الدورات 

يف البادية.

ويـــقـــوم الـــ�ـــضـــنـــدوق ومــــن خــــالل الــتــنــ�ــضــيــق 

املـــ�ـــضـــرك مـــع اجلـــامـــعـــة بــتــنــفــيــذ املــ�ــضــاريــع 

نـــتـــاجـــيـــة والــتــنــمــويــة ودعـــم  نـــ�ـــضـــطـــة االإ واالأ

املبادرات �ضواء كانت من الربامج التي ينفذها 

ال�ضندوق مبا�ضرة اأو املجتمع املحلي اأو كادر 

وطالب اجلامعة ومبا يتالءم مع احتياجات 

ردنية . ومتطلبات التنمية يف البادية االأ

اأ�ض�س  إر�ــضــاء  ا يف  املذكرة  هــذه  اأهمية  وتاأتي 

العاملة  كادميية  االأ املوؤ�ض�ضات  التعاون بني 

ردنية مع ال�ضندوق  واملتواجدة يف البادية االأ

بحيث  ردنــيــة  االأ البادية  لتنمية  الها�ضمي 

يــتــم تــوجــيــه وتــركــيــز اجلــهــود وخمــرجــات 

العمل مبا ي�ضب يف م�ضلحة الوطن.

وح�ضر توقيع املذكرة نائب رئي�س اجلامعة 

ها�ضم  الــدكــتــور  العلمية  الكليات  لــ�ــضــوؤون 

امل�ضاعيد والدكتور عدنان حراح�ضه عميد 

ر�ـــــس والــبــيــئــة والــدكــتــور  مــعــهــد عــلــوم االأ

هاين اخو ر�ضيدة مدير مركز اال�ضت�ضارات 

وتنمية املجتمع. 

ردنية  مذكرة تفاهم بين جامعة اآل البيت وال�سندوق الها�سمي لتنمية البادية االأ
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مذكرة تفاهم بين الجامعة و�سركة تطوير المفرق

مت يف جامعة اآل البيت يف اخلام�س من �ضباط توقيع 

مذكرة تفاهم بني اجلامعة و�ضركة تطوير املفرق، 

ووقع املذكرة رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �ضواقفة 

، ومدير عام �ضركة تطوير املفرق رامي الق�ضــو�س.

�ضراتيجي  وتهدف املذكرة اإىل ا�ضتغالل املوقع االإ

لــلــمــنــطــقــة وحتــقــيــق منـــو اقــتــ�ــضــادي دائــــم فيها 

العالية  الطاقات  وذوي  امل�ضتثمرين  وا�ضتقطاب 

ُبنى اجتماعية و�ضكانية  اإحــداث  اإىل  اإ�ضافة  إليها  ا

إقامة  وا وتنموي  ح�ضاري  منط  على  قائمة  فيها 

م�ضاريع تنموية م�ضتدامة توفر منافع اقت�ضادية 

وجتارية للمواطنني يف حمافظة املفرق .

ومبــــوجــــب املـــــذكـــــرة تــــقــــوم اجلــــامــــعــــة بــتــقــدمي 

والفنية  امل�ضحية  الدرا�ضات  واإجــراء  اال�ضت�ضارات 

وعقد الدورات التدريبية للقوى الب�ضرية العاملة 

يف منطقة امللك احل�ضني بن طالل التنموية وذلك 

مــن خـــالل مــركــز اال�ــضــتــ�ــضــارات الــتــابــع لــه وعلى 

وفق النظام القانوين املطبق لديه. وتقوم �ضركة 

�ضاحلة  اأرا�ـــــسٍ  تــقــدمي  بت�ضهيل  املــفــرق  تــطــويــر 

التحتية  بالُبنى  جمهزة  تنموية  م�ضاريع  قامة  الإ

قامة م�ضاريع من قبل جامعة اآل البيت  الالزمة الإ

منفردًة اأو بالت�ضارك مع القطاع العام اأو اخلا�س 

يف منطقة امللك احل�ضني بن طالل التنموية.

وبـــني الــدكــتــور �ــضــواقــفــة حــر�ــس اجلــامــعــة على 

اأبناء  خلدمة  املفرق  تطوير  �ضركة  مع  التوا�ضل 

حمــافــظــة املـــفـــرق وتــاأهــيــلــهــم وتــدريــبــهــم لــلــدخــول 

املناطق  مكت�ضبات  مــن  واال�ضتفادة  العمل  �ضوق  اإىل 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  حر�س  التي  التنموية 

املعظم على اإقامتها مبختلف املناطق خلدمة الوطن 

واملـــواطـــنـــني وحتــقــيــق فــر�ــس الــعــمــل لــهــم وحتــقــيــق 

اال�ضتثمارات للوطن.  

واأ�ضاد الق�ضو�س بالدور الكبري الذي تقوم به اجلامعة 

الت�ضاركي  دورهــا  خالل  من  التنموية  املنطقة  خلدمة 

وتقدمي اال�ضت�ضارات والتاأهيل القائم على اأ�ض�س علمية 

وا�ضحة خلدمة الوطن واملواطن.

اجلامعة  رئي�س  نـــواب  االتفاقية  توقيع  وح�ضر 

�ضديفات  يحيى  والدكتور  املجايل  جهاد  الدكتور 

املال  إدارة  ا كلية  وعميد  امل�ضاعيد  ها�ضم  والدكتور 

عمال الدكتور �ضامل العون وعميد معهد علوم  واالإ

الدكتور عدنان حراح�ضة ومدير  والبيئة  ر�س  االأ

مــركــز اال�ــضــتــ�ــضــارات واخلـــدمـــات الــفــنــيــة وتنمية 

املجتمع الدكتور هاين اخو اأر�ضيدة وال�ضيدة اأريج 

زغيالت من �ضركة تطوير املفرق.

يمداي�ست توقيع اتفاقية بين الجامعة واالإ
مت يف جامعة اآل البيت يف الرابع من �ضباط توقيع 

وقع  اي�ضت  واالميــد  اجلامعة  بني  تعاون  اتفاقية 

�ضتاذ الدكتور  االتفاقية رئي�س جامعة اآل البيت االأ

اي�ضت يف  قليمية االميد  االإ واملديرة  �ضواقفة  نبيل 

ردن ال�ضيدة باربارة النوري. االأ

جمــال  يف  دورات  عــقــد  اإىل  االتـــفـــاقـــيـــة  وتـــهـــدف 

الــلــغــة االجنــلــيــزيــة والــتــاأهــيــل المــتــحــان الــتــوفــل 

املحلي. التدري�س واملجتمع  واأع�ضاء هيئة   للطلبة 

واأ�ـــضـــار الــدكــتــور �ــضــواقــفــة حــر�ــس اجلــامــعــة على 

إك�ضاب الطلبة  تطوير الربامج اللغوية باجلامعة وا

اأهــم  املحيط  واملجتمع  الــتــدريــ�ــس  هيئة  واأعــ�ــضــاء 

املهارات يف جمال اللغات وخا�ضة اللغة االجنليزية 

مــبــيــنــاً بــــاأن اجلــامــعــة تــ�ــضــعــى لــتــاأهــيــل الــطــلــبــة يف 

للدرا�ضة  املتميزين منهم  إيفاد  وا املجاالت  خمتلف 

يف اجلامعات العاملية .

واأبـــــدت الــ�ــضــيــدة بـــاربـــارة حــر�ــضــهــا الــ�ــضــديــد على 

التي  الربامج  كافة  وتقدمي  اجلامعة  مع  التعاون 

تخدم م�ضرية اجلامعة يف جمال اللغة االجنليزية 

العمل وت�ضكيل  الــدورات وور�ــس  والتعاون يف عقد 

فرق م�ضركة بني اجلانبني.

اجلامعة  رئي�س  نــواب  االتفاقية  توقيع  وح�ضر 

الـــدكـــتـــور هــا�ــضــم املــ�ــضــاعــيــد والـــدكـــتـــور يحيى 

واخلدمات  اال�ضت�ضارات  مركز  ومدير  �ضديفات 

الــفــنــيــة وتــنــمــيــة املــجــتــمــع الـــدكـــتـــور هــــاين اخــو 

اأر�ضيدة وال�ضيد حممد اأبو زهرة مدير التدريب 

والتطوير يف اميد اي�ضت وزهرة اللوزي م�ضاعد 

قليمي باالميد اي�ضت . املدير االإ

اتفــــاقيـــات
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اتفــــاقيـــات

عــداد التعديالت لم�ســروع توقيــع اتفاقيــة خدمــات هند�ســية الإ

مكتبــــة جامعــــة اآل البيــــت

مت يف جامعة اآل البيت توقيع اتفاقية خدمات 

عـــــــداد الـــتـــعـــديـــالت لــلــتــ�ــضــامــيــم  هــنــد�ــضــيــة الإ

جامعة  مكتبة  ملــ�ــضــروع  والــوثــائــق  الهند�ضية 

اآل الــبــيــت بـــني �ــضــركــة �ــضــيــجــمــا »مــهــنــد�ــضــون 

م�ضت�ضارون« وجامعة اآل البيت.

�ضتاذ الدكتور نبيل �ضواقفة  ووقع االتفاقية االأ

رئي�س اجلامعة واملهند�س هاين حقي الرئي�س 

�ضالح  والــدكــتــور  لل�ضركة  التنفيذي  واملــديــر 

بكلفة  الــتــنــفــيــذي،   الرئي�س  نــائــب  ار�ــضــيــدات 

األفا  وثالثني  واحــد   )31900( بحوايل  تقدر 

امل�ضروع  وت�ضعمائة دينار يتم مبوجبها تنفيذ 

خالل )141( مائة وواحد واأربعني يوما. 

تاأتي  االتفاقية  هذه  اأن  �ضواقفة  الدكتور  وبــنينّ 

التحتية  البنية  لتطوير  �ضمن خطط اجلامعة 

لــلــجــامــعــة وبــيــئــتــهــا الــعــلــمــيــة وحتـــديـــث بــنــاهــا 

مع  وتكيفها  التعليمية  وبــراجمــهــا  التنظيمية 

اجلامعة  طلبة  خلــدمــة  املــعــا�ــضــرة  املــ�ــضــتــجــدات 

العلمية  جــــــواء  االأ وتــهــيــئــة  املــحــيــط  واملــجــتــمــع 

املريحة للطلبة.

واأ�ضار الدكتور ال�ضواقفة اإىل ا�ضتمرارية حت�ضني 

مرحلة  ومتطلبات  ليتنا�ضب  اجلامعية  املرافق 

يف  اجلامعة  ت�ضهدها  التي  والتحديث  التطوير 

ال�ضلة  ق�ضام والدوائر ذات  الكليات واالأ خمتلف 

خلدمة املجتمع املحلي.

املــوقــعــة بــني اجلانبني  اأن االتــفــاقــيــة  ويــذكــر 

الــهــا�ــضــمــيــة �ضمن  املــكــتــبــة  بـــنـــاء  اإىل  تـــهـــدف 

مــوا�ــضــفــات هــنــد�ــضــيــة وفــنــيــة مـــن �ــضــاأنــهــا اأن 

وحت�ضني  للطلبة  جــــواء  االأ تهيئة  يف  ت�ضاهم 

واقع اخلدمات املقدمة لهم.

وح�ضر توقيع االتفاقية نائب رئي�س اجلامعة 

لـــ�ـــضـــوؤون الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة الـــدكـــتـــور هــا�ــضــم 

الكليات  لــ�ــضــوؤون  الــرئــيــ�ــس  املــ�ــضــاعــيــد ونــائــب 

نــ�ــضــانــيــة الــدكــتــور يحيى �ــضــديــفــات  ونائب  االإ

الدكتور  واملــالــيــة  داريــــة  االإ لل�ضوؤون  الرئي�س 

نـــ�ـــضـــاءات  جـــهـــاد املـــجـــايل ومـــديـــر مــكــتــب االإ

الهند�ضية املهند�س �ضالح خزاعلة.
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المدر�ســـــة  ــع  م وتعــــــاون  تــفــاهــم  ــرة  ــذك م تــوقــيــع 

ندوني�سية االأ الجمهورية  في  الداخلية  الدولية  �سالمية   االإ

�ــضــمــن �ــضــعــي اجلـــامـــعـــة الــــــــدوؤوب جلــذب 

للجامعة  الــوافــديــن  الطلبة  مــن  الــعــديــد 

اآل  ردن وقـــع رئــيــ�ــس جــامــعــه  مــن خـــارج االأ

البيت الدكتور نبيل �ضواقفة مع نائب رئي�س 

�ضالمية الدولية  دارة املدر�ضة االإ جمل�س االإ

الــداخــلــيــة يف اجلــمــهــوريــة االنــدونــيــ�ــضــيــة  

وتعاون  تفاهم  مذكرة  عبا�س  إنــدا  ا ال�ضيدة 

الفرة  وطالبة خالل  ال�ضتقبال 95 طالباً 

مــن 14/ نــيــ�ــضــان ولــغــايــة 23/اأيــــــــار/2009 

تعلم  برامج  �ضمن  العربية  اللغة  لدرا�ضة 

اللغة العربية لغري الناطقني بها.

طلبة  ا�ــضــتــقــبــال  �ضيتم  املـــذكـــرة  ومبــوجــب 

لدرا�ضة يف مركز اللغات لتعليم اللغة العربية 

�ــضــالمــيــة  واالإ العربية  واحلــ�ــضــارة  والــثــقــافــة 

و�ــضــتــقــوم اجلـــامـــعـــه بــتــوفــري اأعـــ�ـــضـــاء هيئة 

الــتــدريــ�ــس والــكــتــب واملــ�ــضــتــلــزمــات الــدرا�ــضــيــة 

وثقافياً  �ضياحياً  ردن  بــاالأ وتعريفهم  للطلبة 

املناطق  ملختلف  بــرامــج    وتنظيم  وح�ضارياً 

ثرية . ال�ضياحية واالأ

واأكــــد الــدكــتــور الــ�ــضــواقــفــة حــر�ــس اجلامعة 

الدوؤوب على التوا�ضل مع خمتلف دول العامل 

للقيام  للجامعة  الطلبة  مــن  املــزيــد  جلـــذب 

بــدورهــا املــنــوط بــهــا خلــدمــة الــلــغــة العربية 

جمال  يف  الريادي  ودوره  ردن  بــاالأ والتعريف 

�ضتوفر  اجلامعة  بان  مبيناً  العايل  التعليم 

واخلــدمــيــة  التعليمية  الــو�ــضــائــل  للطلبة 

النماذج  إثـــراء  وا باجلامعة  درا�ضتهم  طيلة 

الــذيــن  بـــني طلبتها  والــثــقــايف  احلــ�ــضــاري 

ميثلون 31 جن�ضية خمتلفة .

وح�ضر توقيع االتفاقية نائب رئي�س اجلامعة 

يحيى  الــدكــتــور  ن�ضانية  االإ الكليات  لــ�ــضــوؤون 

�ــضــديــفــات ونــائــب رئــيــ�ــس اجلــامــعــة لــ�ــضــوؤون 

امل�ضاعيد  ها�ضم  الــدكــتــور  العلمية  الكليات 

داريـــــة  ونـــائـــب رئــيــ�ــس اجلــامــعــة لــ�ــضــوؤون االإ

واملالية الدكتور جهاد املجايل ومدير مركز 

اللغات الدكتور عمر خزاعلة. 

اتفــــاقيـــات
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ردنية الحديثة  توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع ال�ســركة االأ
المتميــزة لتكنولوجيــا المعلومــات )مجموعــة المنا�ســير(

مذكرة  توقيع  البيت  اآل  جامعة  يف  مت 

ردنــيــة  تفاهم وتــعــاون مــع والــ�ــضــركــة االأ

املعلومات  لتكنولوجيا  املتميزة  احلديثة 

)جمموعة املنا�ضري(

ووقع مذكرة التفاهم رئي�س اجلامعة 

عام  ومــديــر  �ضواقفة  نبيل  الــدكــتــور 

املتميزة  احلديثة  ردنــيــة  االأ ال�ضركة 

لتكنولوجيا املعلومات املهند�س اأمني 

قدادة.

وتهدف اإىل تعزيز اأوجه التعاون لغايات 

خــدمــة الــطــلــبــة والــعــامــلــني بــاجلــامــعــة 

املحمول  اأجهزة  مبادرة  من  لال�ضتفادة 

واحلوا�ضيب ال�ضخ�ضية .

و�ضتقوم ال�ضركة بتامني خم�ضة اأالف جهاز 

للت�ضليم للطلبة ب�ضكل فوري وذلك �ضمن 

�ضنوات  �ضهرية مي�ضرة ملدة ثالث  اأق�ضاط 

جــهــزة  مـــع عــمــل الــ�ــضــيــانــة الـــالزمـــة لــالأ

متقدمه  دورات  بتقدمي  ال�ضركة  و�ضتقوم 

لــلــطــلــبــة عــلــى بــرجمــيــات املــيــكــرو�ــضــوفــت 

املــ�ــضــتــخــدمــة يف الــ�ــضــوق املــحــلــي وتــقــدمي 

خمتربين حا�ضوبيني حديثني للجامعة .

اجلامعة  �ضعي  الــ�ــضــواقــفــة  الــدكــتــور  وبـــني 

لتقدمي اأف�ضل اخلدمات للطلبة واطالعهم 

عـــلـــى احــــــدث املــــخــــتــــربات الــتــكــنــولــوجــيــة 

واملــعــرفــيــة احلــيــويــة وتـــوفـــري اخلــدمــات 

الف�ضلى لهم.

وحــ�ــضــر تــوقــيــع املـــذكـــرة نــائــب رئي�س 

داريــــــــة واملــالــيــة  اجلـــامـــعـــة لـــ�ـــضـــوؤون االإ

الــدكــتــور جــهــاد املــجــايل ونــائــب رئي�س 

اجلـــامـــعـــة لـــ�ـــضـــوؤون الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة 

رئي�س  ونائب  امل�ضاعيد  ها�ضم  الدكتور 

نــ�ــضــانــيــة  اجلــامــعــة لــ�ــضــوؤون الــكــلــيــات االإ

كلية  وعميد  �ضديفات  يحيى  الــدكــتــور 

عدنان  الدكتور  املعلومات  تكنولوجيا 

الــ�ــضــمــادي ومـــديـــر مـــركـــز احلــا�ــضــوب 

املهند�س حممد املعاين .

اتفــــاقيـــات
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�ضتاذ الدكتور حممد علي الزغول  �ضارك عميد كلية الدرا�ضات الفقهية والقانونية االأ

�ضالمية وفعاليات املوؤمتر الدويل حول  يف املوؤمتر العام الثامن لرابطة اجلامعات االإ

�ضالمي( والذي انعقد يف رحاب جامعة �ضنعاء خالل الفرة  ) التجديد يف الفكر االإ

9-2009/2/12 م.

يف  ن�ضانية  االإ والعلوم  داب  االآ كلية  عميد  الزبون  احلــق  عبد  فــواز  الدكتور  �ضتاذ  االأ �ضارك 

الفرة  يف  الريا�س  يف  عقد  الذي  ن�ضانية  االإ والعلوم  داب  االآ كليات  لعمداء  ال�ضابع  املوؤمتر 

داب يف العامل  ما بني 10-2009/1/13 م حيث مت مناق�ضة التحديات التي تواجه كليات االآ

�ضتاذ الدكتور فواز  �ضراتيجية لتطويرها وعلى هام�س املوؤمتر األقى االأ العربي واخلطط االإ

التخطيط  دور   «: بعنوان  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  معهد  يف  حما�ضرة  احلق  عبد 

اللغوي يف تطوير تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها« .

اجتماع  يف  �ضواقفة  نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  �ــضــارك 

العربية  العام الحتاد اجلامعات  ربعني للموؤمتر  الثانية واالأ الدورة 

والذي عقد يف الكويت خالل الفرة 8-2009/3/10 م وقد �ضارك يف 

املوؤمتر اأكرث من 160 رئي�س ومدير جامعةعربية.

يا�ضر  ال�ضيد  و  الطالبية  لل�ضوؤون  الرئي�س  م�ضاعد  حجاج  خليل  الدكتور  من   كاًل  �ضارك 

عبيدات  مدير دائرة القبول والت�ضجيل يف اجلامعة  يف )املعر�س الكويتي العاملي للتعليم 

العايل( يف الكويت الذي افتتحته ال�ضيخة ر�ضا ال�ضباح خالل الفرة الواقعة ما بني 16-

2009/2/20 م .

 مشاركات علمية
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�ضارك الدكتور �ضعد بني حممد رئي�س ق�ضم علم احلا�ضوب يف جامعة اآل البيت يف املوؤمتر الدويل لالت�ضاالت 

الفرة من  15 -  �ضلطنة عمان يف  ال�ضلطان قابو�س يف  الذي عقد يف جامعة  الكهربائية  واحلا�ضبات والقوى 

2009/2/18 بح�ضور )100( عامل وباحث وقدم بحثاً بعنوان: 

“A performance Comparison of the Non - Contiguous Allocation 
Stregies in 2D Mesh Conneted Multiicomputers”

البيت يف موؤمتر )تداعيات  اآل  املالية يف جامعة  الدائرة  ال�ضيد ح�ضن حممد هليل مدير  �ضارك  

مرية  االأ افتتحته �ضمو  قليمي( يف عمان والذي  الوطني واالإ العاملية على االقت�ضاد  املالية  زمــة  االأ

�ضناء عا�ضم خالل الفرة الواقعة ما بني 3 - 5 /2009/3م.

ع�ضر  امللتقى اخلام�س  اأعمال  �ضالمية يف  االإ والفنون  العمارة  الرجوب من معهد  املجيد  الدكتور عبد  �ضارك 

للمجل�س العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية والذي عقد يف اجلزائر يف جامعة باجي خمتار/عنابة  يف 

الفرة من 8-11/ 3/ 2009 وقد مت يف هذا امللتقى تبادل عرو�س لتدريب الطلبة يف جمال الهند�ضة املعمارية 

مع خمتلف اجلامعات العربية.

عمال  إدارة املال واالإ �ضارك الدكتور جمعة حممود عباد مدير جهاز الرقابة من ق�ضم التمويل وامل�ضارف لكلية ا

�ضالمي والذي  زمة املالية العاملية وكيفية عالجها من منظور النظام االقت�ضادي الغربي واالإ يف موؤمتر االأ

زمة املالية  عقد يف جامعة اجلنان لبنان بتاريخ 13-14/اآذار 2009 وقد �ضارك الدكتور عباد بورقة بعنوان االأ

ردين . االقت�ضادية العاملية واأثارها احلالية واملتوقعة على اجلهاز امل�ضريف االأ

 مشاركات علمية
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�ضارك الدكتور حممد يو�ضف اخلطيب من ق�ضم اللغات احلديثة يف موؤمترين عاميني عقد االول يف تون�س / جامعة �ضفاق�س 

.)Le Lien entre Les phonemes et L sens( :من 3-6/اذار /2009 حيث قدم ورقة بحثية بعنوان

ناق�س فيها العالقة املتكاملة التي قد تكونن مابني اال�ضوات املكونة للكامة وجوهر او معنى هذة الكلمة 

حيث تطرق ملفهوم اال�ضارة اللغوية عند Saussuer ونظرية العالقة الع�ضوائية بني الدال واملدلول.

 La( عقد املوؤمتر الثاين يف رومانيا يف جامعة قاال�س من 27-29/اذار /2009 حيث قدم ورقة بحثية بعنوان

communication Tchat…. Tchat(. تطرق فيها لدرجة التطابق ما بني طرق الكتابة امل�ضتخدمة 
يف املحادثة االلكرونية وما بني اال�ضوات التي متثلها هذة احلروف.

داب  �ضتاذ امل�ضاعد يف ق�ضم اللغة العربية واآدابها كلية االآ �ضاركت الدكتورة منتهى طه احلراح�ضة االأ

ن�ضانية يف الندوة الدولية )ال�ضورة واخلطاب( التي عقدت يف جامعة �ضيدي حممد بن  والعلوم االإ

ليرب كامو( وذلك  عبد اهلل يف فا�س / املغرب بورقة عمل بعنوان )�ضورة العربي يف رواية الغريب الآ

خالل الفرة )2009/3/20-18(.

�ضتاذ الدكتور حممود علي كناكري/عميد البحث العلمي يف اجلامعة بورقة بحثية بعنوان”  �ضارك االأ

والثقافات:  اللغات  "ات�ضال  ردن" يف موؤمتر  االأ الكالم يف  ال�ضي�ضانية يف  اللغة  و  العربية  اللغة  تناوب 

املا�ضي واحلا�ضر" الذي عقد يف مدينة �ضي�ض�ضتو�ضوفا يف بولندا وا�ضتمر املوؤمتر لثالثة اأيام ابتداء من 

جانب والعرب يف املوؤمتر  )2009/03/26م ولغاية 2009/03/28م( حيث �ضارك العديد من الباحثني االأ

واختتم املوؤمتر ببع�س التو�ضيات التي تهم اللغويني وعلم اللغة ب�ضكل عام.

العلمية  العلمية  اجلمعية  رئي�س  املعظمة  احل�ضني  بنت  �ضمية  مــرية  االأ ال�ضمو  �ضاحبة  رعاية  حتت 

Elsevier - Scopus للعام 2009 للدكتور  Elsevier  جائزة  للتكنولوجيا منحت دار الن�ضر العاملية 

لن�ضاطه  وذلــك  البيت،  اآل  جلامعة  ممثاًل  الكيمياء  ق�ضم  يف  امل�ضارك  �ضتاذ  االآ ال�ضعود  احمد  يا�ضني 

البحثي املتميز ح�ضب اح�ضائيات Scopus وهي اكرب قاعدة بيانات علمية يف العامل.

 مشاركات علمية
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مرية �ضلمى  - تعيني ال�ضيد حممد حممود دخل اهلل �ضليمان مدر�ضاً م�ضاعداً  يف كلية االأ

بنت عبد اهلل للتمري�س .

- تعيني الدكتور عاهد م�ضلم امل�ضاقبة تخ�ض�س علوم �ضيا�ضية حما�ضراً متفرغاً م�ضاعداً 

يف معهد بيت احلكمة .

والفنون  الــعــمــارة  معهد  يف  متفرغاً  حمــا�ــضــراً  العيا�س  حممد  �ضعد  الــدكــتــور  تعيني   -

�ضالمية . االإ

ق�ضم  يف  متفرغاً  حما�ضراً  حما�ضبة  تخ�ض�س  العواقلة  احمد  قا�ضم  الدكتور  تعيني   -

عمال . إدارة املال واالإ املحا�ضبة بكلية ا

- حتويل تعيني الدكتور حممد خري العمري املحا�ضر املتفرغ يف ق�ضم اأ�ضول الدين بكلية 

الدرا�ضات الفقهية والقانونية اإىل رتبة  اأ�ضتاذ اً م�ضاعداً بالكلية نف�ضها .

تعيينــــات وتنقالت إدارية
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- املوافقة على تعيني الدكتور حممد نهار حممود الزعبي )دكتوراه اأدب فرن�ضي( اأ�ضتاذا 

ن�ضانية . داب والعلوم االإ م�ضاعداً يف ق�ضم اللغات احلديثة بكلية االآ

ق�ضم  يف  م�ضاعداً  اأ�ــضــتــاذا  يــفــاد  االإ مــن  العائد  الرفاعي  ح�ضني  حممود  الدكتور  تعيني   -

الكيمياء بكلية العلوم .

م وحديثي الوالدة مدر�ضاً  ن�ضة جمانا طالل ح�ضن حطاب تخ�ض�س �ضحة االأ - تعيني االآ

مرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س . م�ضاعداً يف كلية االأ

تعيينــــات وتنقالت إدارية

تكليف املهند�س ب�ضام كنعان قائماً باأعمال مدير مكتب ال�ضيانة ويتبع لها ال�ضعب التالية: 

ال�ضيانة  �ضعبة   -4 والت�ضنيع  نتاج  االإ �ضعبة   -3 امليكانيك   �ضعبة   -2 الكهرباء  �ضعبة   -1

واملتابعة واملراقبة امليدانية

- تكليف ال�ضيد �ضليم علي ناجي املناعي  قائماً باأعمال مدير دائرة اللوازم وامل�ضريات يف 

اجلامعة.

ويتبع  الهند�ضية  ن�ضاءات  االإ مكتب  مدير  باعمال  قائماً  خزاعلة  �ضالح  املهند�س  تكليف 

الكهربائية  ال�ضعبة   -3 املدنية   ال�ضعبة   -2 املعمارية  ال�ضعبة   -1 التالية:  ال�ضعب  لــه 

وامليكانيكية 
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ترقيـــــات

- متَّ ترقية الدكتور هيثم ح�ضني ال�ضعدوين اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم الكيمياء بكلية 

العلوم .

-  متَّ ترقية الدكتور حممد عي�ضى ال�ضريفني اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم اأ�ضول الدين 

بكلية الدرا�ضات الفقهية والقانونية .

- متَّ  ترقية الدكتور نائل علي امل�ضاعدة اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم الدرا�ضات القانونية 

بكلية الدرا�ضات الفقهية والقانونية.

- متَّ ترقية الدكتور حممد يو�ضف اخلطيب اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم اللغات احلديثة 

ن�ضانية . داب والعلوم  االإ بكلية االآ

اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم الكيمياء  اإىل رتبة  - متَّ ترقية الدكتور با�ضم فار�س علي 

بكلية العلوم .
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في دائرة الضوء

م�ساريع الح�ساد المائي في الجامعة 

ودية وال�سيـــــول اإلى الحـــــرم الجامعـــــي تحويـــــل مجـــــاري االأ

ال�ضيد ابراهيم نوا�ضرةاملهند�س ب�ضام كنعان

نبيل  الدكتور  �ضمن توجهات رئي�س اجلامعة 

احل�ضاد  مب�ضاريع  االهتمام  باأهمية  �ضواقفة 

املـــائـــي واملــحــافــظــة عــلــى املـــيـــاه وا�ــضــتــغــاللــهــا 

مـــــثـــــل لـــلـــنـــهـــو�ـــس بـــالـــواقـــع  اال�ـــضـــتـــغـــالل االأ

والبدء  املحيطة  واملنطقة  باجلامعة  الزراعي 

اجلــدوى  ذات  امل�ضروعات  من  العديد  بتنفيذ 

االقت�ضادية .

وللوقوف على م�ضاريع احل�ضاد املائي باجلامعة 

هذه  على  ال�ضوء  باإلقاء  الــزهــراء  جملة  قامت 

امل�ضاريع من خالل دائرة الزراعة والري ودائرة 

ال�ضيانة باجلامعة.

املهنـــــد�س ب�ســـام كنعــــــان

باأنه  مدير ال�ضيانة املهند�س ب�ضام كنعان بني 

وبتوجيهات مبا�ضرة من رئي�س اجلامعة تقوم 

االقنية  الــربك وعمل  بــاعــداد  ال�ضيانة  دائــرة 

املنا�ضبة لتجميع مياة االمطار وذلك الفتقار 

املــنــطــقــة اىل مـــعـــدالت هـــطـــول كـــبـــرية حيث 

بارتفاع  املنطقة  ومتــتــاز  ملم   250 تتجاوز  ال 

درجات احلرارة .

الــربك واحلفائر  بــاإعــداد  الــدائــرة  حيث قامت 

واملنطقة  اجلامعي  احلــرم  �ضمن  االوديـــة  على 

املحيطة لال�ضتفادة من خالل م�ضروع احل�ضاد 

كما  ال�ضيف  �ضجار خالل ف�ضل  االأ لري  املائي  

املــبــاين احلديثة  بــربــط جميع  الــدائــرة  قــامــت 

خالل  مــن  الــقــدميــة  للمباين  ال�ضيانة  وعــمــل 

نابيب لتجمع مياة االمطار وجتميعها  �ضبكة االأ

بان  بــرك خا�ضة واال�ــضــتــفــادة منها مــوؤكــدا  يف  

اجلــامــعــة �ــضــتــتــعــاون مــع بــلــديــة املــفــرق ووزارة 

امل�ضلحة يف جمــال  والـــقـــوات  الــعــامــة  اال�ــضــغــال 

خمطط  و�ــضــع  �ضمن  املــائــي  احل�ضاد  م�ضاريع 

�ــضــمــويل لــتــحــويــل جــريــان بــعــ�ــس االوديـــــة اىل 

احلرم اجلامعي .

ال�سيــــد ابراهيـــــم النوا�ســــرة

مدير الزراعة والري ال�ضيد ابراهيم النوا�ضرة 

بني بان اجلامعة تنفذ م�ضاريع احل�ضاد املائي 

اال�ضجار  لــري  مبا�ضر  ب�ضكل  منها  وت�ضتفيد 

اجلامعة  بــان  مبينا  ال�ضيفي  الف�ضل  خــالل 

العام زيتون بقيمة جتــاوزت مائة  انتجت هذا 

و�ــضــائــل  ا�ــضــتــخــدام  بف�ضل  اأردين  ديــنــار  الـــف 

اال�ضاليب  وا�ضتخدام  والعناية  بالري  حديثة 

احلــديــثــة بــالــزراعــة مــوؤكــدا بــانــه يــوجــد عــدة 

مت  حيث  باجلامعة  املــائــي  للح�ضاد  م�ضاريع 

ربـــط قــ�ــضــم مــن املــبــاين يف اجلــامــعــة يف بــرك 

لتجميع هذه املياة ب�ضعة 700مر مكعب.

املــيــاه يف حمــطــة التنقية  ملــعــاجلــة  �ــضــافــة  بــاالإ

والتي تزيد عن حاجة الزراعة يف ف�ضل ال�ضتاء 

تقدر  تخزينية  بطاقة  اثلني  البويل  بركة  يف 

الــف مــر مكعب(. و مت ربــط االوديـــة  ب)12 

برك  يف  وجتميعها  االمــطــار  ومياه  االقنية  و 

ترابية �ضمن احلرم اجلامعي ت�ضل �ضعتها اىل 

)150 الف مر مكعب ( .  

وهذا كله �ضيتيح للجامعة االهتمام بالغطاء 

واال�ضتغالل  املائي  الهدر  وتقليل  النباتي 

االمثل لها مبينا باأن الدائرة حققت العديد 

بـــالـــزراعـــة املنتجة  لــلــتــو�ــضــع  مـــن اخلــطــط 

خطط  و�ضمن  املنا�ضبة  باالبحاث  والقيام 

مدرو�ضة.
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اصدارات الجامعة

�ضالمية  ردنية يف الدرا�ضات االإ �ضدر حديثا عن جامعة اآل البيت العدد الرابع من املجلة االأ

وهي جملة علمية عاملية حمكمة  ت�ضدر عن اللجنة العليا للبحث العلمي يف وزارة التعليم 

الدكتور عزمي طه  ويراأ�س حتريرها  البيت  اآل  ومقرها جامعة  العلمي  والبحث  العايل 

ال�ضيد من جامعه اآل البيت

�سدر حديثًا في جامعة اآل البيت

دعوة للم�ضاركة يف  املوؤمتر ال�ضابع 

لوحدة الدرا�ضات الُعمانينّة

حتت عنوان

زدي ابُن ُدريد االأ

بالتعاون مع

�ضفارة �ضلطنة ُعمان ال�ضقيقة

ردنية الها�ضمية   يف اململكة االأ

وىل 1430هـ/14-12 17-19 جمادى االأ

ار  - مايو -  2009م اأينّ

  هاتف : 6297000  2  962 فرعي )2211(

النا�ضوخ )فاك�س(: 6297041  2  962

 omaniunit2009@yahoo.com
omaniunit@aabu.edu.jo

حماور املوؤمتر

ابــن دريــد وع�ضره واآثـــاره  اأ�ــضــواء جــديــدة على حياة  ول:  املــحــور االأ  -

العلمينّة.

- املحور الثاين: جهود ابن دريد يف ال�ضرف واال�ضتقاق.

- املحور الثالث: دور ابن دريد يف �ضناعة املعجم.

- املحور الرابع: ابن دريد �ضاعراً.

- املحور اخلام�س: ابن دريد حافظاً وراوية.

يام والقبائل يف موؤلفات ابن دريد. ن�ضاب واالأ - املحور ال�ضاد�س: االأ

ـــر ابـــن دريــــد بــالــعــلــمــاء الــ�ــضــابــقــني ، واأثـــــره يف  - املــحــور الــ�ــضــابــع: تـــاأثنّ

الالحقني.

- املحور الثامن:  ابن دريد يف اآثار الدار�ضني.

- املحور التا�ضع:  جهود اأردنينّة يف درا�ضة ابن دريد.

دعوة للم�ضاركة  

�ضالمي ينظم مركز الدرا�ضات للعامل االإ

ندوة  بعنوان:

وقاف يف العامل  »االأ

�ضالمي املعا�ضر: االإ

مثل  اال�ضتثمار االأ

�ضـــــــول لالأ

ار   -  2009م وىل 1430هـ/17-18 اأينّ 22-23 جمادى االأ

هاتف: 6297000 2 962 + فرعي 2934

فاك�س: 6297059 2 962 + 

لكروين: الربيد االإ

waqfs@aabu.edu.jo

حماور الندوة:

وقاف ) م�ضر  إدارة اأموال االأ وقاف اجلديدة: جتارب معا�ضرة يف ا ول: هيئات االأ املحور االأ

مارات العربية... الخ. ردن - قطر - ال�ضعودية - االإ - تركيا - الكويت - البحرين - االأ

�ضالمي املعا�ضر: م�ضح، ت�ضنيف وفرز، الوزن  وقاف يف العامل االإ املحور الثاين: اأ�ضول االأ

�ضول، اجلدوى اال�ضتثمارية... الخ. الن�ضبي لالأ

ا�ضتبدال  امل�ضاركات،  جــارات،  االإ الوقف:  اأ�ضول  املعا�ضرة ال�ضتثمار  الثالث:ال�ضيغ  املحور 

اأعيان الوقف... الخ.

�ضالمي املعا�ضر. املحور الرابع: معوقات اال�ضتثمار الوقفي يف العامل االإ

- املعوقات الت�ضريعية.

- املعوقات املوؤ�ض�ضية.

- املعوقات اخلارجية: البيئة املحيطة.

�ضالمية  االإ املجتمعات  يف  الوقف  دور  لتفعيل  مبتكرة  وقفيات  منــاذج  اخلام�س:  املحور 

املعا�ضرة.

- وقفيات التعليم.

- وقفيات البيئة.

وقفيات الرعاية ال�ضحية.

املحور ال�ضاد�س: خربة  امل�ضلمني يف الغرب يف جمال الوقف وا�ضتثمار اأ�ضوله.


