
كلمة رئي�س التحرير

جاللة  بتويل  اجلامعة  احتفاالت 

امللك عبد اهلل �سلطاته الد�ستورية

احتفاالت اجلامعة بتخريج الفوج 

احلادي ع�سر

كادميي والثقايف تعزيز التعاون الأ

اأخبار اجلامعة

ندوات وحما�سرات وموؤمترات

اتفاقيات

مـــــــــــــــع  اجلــــــــــــــامعـــــــــة  تفـــــــــــــاعل 

املجتمع املحلي

م�ساركات علمية وترقيات

تعيينات

قرارات

1

2

6

9

14

22

35

39

42

45

46

2

6

35

ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي

مري ح�سني بن عبد اهلل املعظم �سمو الأ

 يــ�ــســرين مــع �ــســدور هـــذا الــعــدد مــن جملة 

ردنـــيـــة  �ـــســـرة الأ الـــزهـــراء - وقـــد احــتــفــلــت الأ

علينا  الغالية  الوطنية  عياد  الأ من  بالعديد 

جميعاً ومرور ع�سر �سنوات على تويل جاللته 

�سلطاته الد�ستورية.

ال�سامية  امللكية  رادة  الإ �ــســدور  ومبــنــا�ــســبــة 

مــري ح�سني  الأ امللكي  ال�سمو  باختيار �ساحب 

مقام  اإىل  اأرفــــع   - للعهد  ولــيــاً  اهلل  عــبــد  بــن 

الها�سمية  اجلــاللــة  �ساحب  ح�سرة  �سيدي 

املــلــك عــبــد اهلل الــثــاين ابـــن احلــ�ــســني املعظم 

اآيات التهنئة والتربيك داعني اهلل عز  اأ�سمى 

وجل اأن يحفظ جاللتكم ويوفق ويل عهدكم 

العربية  مـــتـــني  والأ ردن  الأ خلــدمــة  مــــني  الأ

�سالمية. والإ

وهــاهــي اجلــامــعــة تــخــرُج كوكبة جــديــدة من 

جديد  مــو�ــســم  يف  الــعــطــاء  لي�ستمر  طلبتها 

اأكلها  لتوؤتي  البيت  اآل  جامعتنا  موا�سم  من 

اأبــنــاء  كــل حــني فها هــم فــر�ــســان التغيري مــن 

و�سهرهم  جهدهم  ثــمــار  يقطفون  اجلــامــعــة 

م�ساعل  ويــوقــدون  فــرحــاً  ال�سماء  فيعانقون 

غلى نزفهم  الفرح وت�ساء بهم �سماء اأردننا الأ

للوطن فــرحــني وفــخــوريــن بــالــفــوج احلــادي 

ع�سر معاهدين اهلل والوطن وامللك اأن يكونوا 

لهم  بهم وهنيئا  للوطن  فهنيئا  اأوفياء  جندا 

بالوطن وقيادته الها�سمية املعطاءة دوماً.

حيث مت تخريج 2865 طالباً وطالبة,وتكرمي 

مهنئني  منهم  واملتميزين  املتفوقني  الطلبة 

اخلريجني وذويــهــم وداعـــني املــوىل عــز وجل 

اأن يكونوا عوناً لهذا الوطن الغايل م�ساهمني 

نوؤمن  والعطاء,و�سنبقى  عــمــار  والإ البناء  يف 

بالعمل والجناز للنهو�س بجامعة ال البيت 

هداف ال�سامية. �ساحبة الر�سالة والأ

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الدكتور نبيل �سواقفة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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الجامعة تحتفل بعيـد اال�ستقــالل 

جــــــرى يف مــــــــدرج احلـــ�ـــســـني بـــــن عـــلـــي يف 

جامعة  احتفال  و�سمن  اأيــار  من  الع�سرين 

الثالث وال�ستني  اآل البيت بعيد ال�ستقالل 

مركز  يف  الـــوافـــدون  الطلبة  نظمه  والـــذي 

اللغات ورعاه رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل 

زين  ندوني�سي  الأ ال�سفري  �سواقفة بح�سور 

البحر املعتمد لدى البالط امللكي الها�سمي 

وحمـــافـــظ املـــفـــرق الـــدكـــتـــور زيــــد زريـــقـــات 

ونواب رئي�س اجلامعةوجمع غفري من اأبناء 

حمافظة املفرق.

ــيــد الــ�ــســفــري يف كــلــمــه األـــقـــاهـــا  وعـــــرب الــ�ــس

الطلبة  مل�ساركة  �سكره  عن  الحتفال  خالل 

ندوني�سيني يف الحتفال واأ�ساد بالعالقات  الأ

املميزة التي تربط بني البلدين ال�سديقني 

ردن من عمٍق ثقايف  لفتا اإىل ما يتمتع به الأ

وح�سارٍة اإ�سالمية عريقة وو�سطية واعتدال 

وحتفز  ردن  الأ يف  وال�ستقرار  مــن  الأ ت�سيع 

عــلــى جــو عــلــمــي ودرا�ـــســـي مــريــح مــبــيــنــاً اأن 

ر�سالة عمان التي اأطلقها جالله امللك عبد 

اهلل الثاين املعظم ترجمت ال�سورة احلقيقية 

�سالم وامل�سلمني يف العامل. امل�سرقة عن الإ

وقــــال  مــديــر مــركــز الــلــغــات الــدكــتــور عمر 

الــوافــديــن  اإن مــ�ــســاركــة الــطــلــبــة  خــزاعــلــة 

بعيد  الحــتــفــال  يف  خمتلفة  جن�سيات  مــن 

ال�ــســتــقــالل جـــاء جتــ�ــســيــداً وعــرفــانــاً بــدور 

والطلبة.  العلم  خــدمــة  يف  العظيم  ردن  الأ

ردن الذي هياأ للطلبة  وتعبرياً عن حبهم لالأ

مان وي�سعرهم دوما  كل �سبل ال�ستقرار والأ

اأنهم يف بلدهم الثاين.

ق�سيدة  حراح�سة  احمد  الدكتور  واألقى 

عن  فــيــهــا  حتــــدث  ىل«  الأُ »دار  بــعــنــوان 

يف  الها�سميني  ودور  الــبــيــت  اآل  جــامــعــة 

مة. نه�سة الأ

وا�ستمل احلفل على اأغاين ورق�سات �سعبية 

اأدائها  يف  �سارك  مميزة   وعرو�س  وتراثية 

طلبة وافدون من دول اأمريكيا واأندوني�سيا 

وال�سني وتايالند ونيجرييا وكوريا.

احتفاالت الجامعة بتولي جاللة الملك عبد اهلل الثاني سلطاته الدستورية 
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�سمن احتفالت جامعة اآل البيت بعيد ال�ستقالل 

ومـــرور ع�سر �ــســنــوات مــن الــبــنــاء والــعــطــاء رعى 

�سواقفة  نبيل  الدكتور  �ستاذ  الأ اجلامعة  رئي�س 

اأيــار الحتفال الكبري  يف احلــادي والع�سرين من 

بهذه املنا�سبة والذي نظمته عمادة �سوؤون الطلبة 

يف مدرج احل�سني بن علي باجلامعة.

الطلبة  �ــســوؤون  عميد  قــال  الحتفال  بداية  ويف 

يام اأيام وطنية  الدكتور علي عليمات اإن هذه الأ

حــافــلــة بــالــعــطــاء والجنـــــاز تــلــك الــتــي يعي�سها 

ردنيون يف العهد الها�سمي الرابع منذ جلو�س  الأ

جاللة امللك عبد اهلل الثاين على عر�س ا�سالفه 

الغر امليامني يف التا�سع من حزيران عام 1999, 

ومـــا مــن �ــســك ان احــتــفــالــنــا الــيــوم هــو احتفال 

بــــالجنــــازات الــوطــنــيــة الــكــبــرية الــتــي حتققت 

ومبــ�ــســرية جــــادة مــن الــعــطــاء واملــــبــــادرات التي 

اأطلقتها قيادتنا احلكيمة لت�سمل كل بقاع اململكة 

بال�سكن الكرمي لعي�س كرمي واملناطق التنموية 

واإطالق طاقات ال�سباب باعتبارهم اأمل امل�ستقبل 

للوطن واأ�سبح فر�سان التغيري �سركاء حقيقيني 

يف كل اجلهود الوطنية.

بقيادتنا  والــعــطــاء  املــ�ــســرية  وتــ�ــســتــمــر  وقـــــال:   

كبلد  الدنيا  اأرجــاء  ردن  بـــالأ لتطوف  الها�سمية 

اآمـــــٍن وجـــــاذب لــال�ــســتــثــمــارات وهــنــا نــقــف على 

اوباما  بــاراك  مريكي  الأ الرئي�س  قالها  حقيقة 

يف حزيران عام 2008م عندما وقف �سامتا اأمام 

مليكنا ثم قال ا�سمح يل يا �ساحب اجلاللة اأن 

ي�ستن�سخك  ان  العامل  يتمنى  كم  اأمــامــك  اأقــول 

فاأنت منوذٌج يحتذى لكل القادة بجدك وجهدك 

و�سعة اأفقك وا�ستيعابك ملتطلبات الع�سر اأنت يا 

�ساحب اجلاللة ت�سبق زمانك بكثري من الوقت 

هذا هو مليكنا الذي نفاخر به الدنيا.

ثمار  من  ثمرًة  اإل  ردن  الأ بلدنا  ا�ستقالل  ومــا 

احلرية  لنا  لتتحقق  الــكــربى  العربية  الــثــورة 

فجر  فيبزغ  الكرمية  الف�سلى  واحلــيــاة  والــعــزة 

ردن احلر الكرمي وترتفع رايات املجد والفخار  الأ

عمار واأ�سبح  وتتعاىل اأن�سودة العمل والبناء والإ

ردن منارًة ومثاًل فريداً يحتذى يف كل مناحي  الأ

ن�سانية واأبعادها. واأبعاد احل�سارة الإ

وبني رئي�س جمل�س الطلبة الطالب عماد الزيود 

ان ال�ستقالل يعني لنا الطلبة واأع�ساء املجل�س 

اجلهد  نبذل  ان  ال�سريفة  البيت  اآل  جامعة  يف 

امل�ستطاع يف حت�سني البيئة التعليمية يف اجلامعة 

وان نقدم للم�سئولني اأفكاراً وبرامَج ومقرتحات 

على  واملــحــافــظــة  التعليمية  العملية  لتطوير 

لفة  والأ املحبة  جو  إ�ساعة  وا اجلامعة  مكت�سبات 

واملناف�سة ال�سريفة بني الطالب.

وتخلل الحتفال العديد من الق�سائد الوطنية 

التي  ال�سعبية  هـــازيـــج  والأ الوطنية  غــــاين  والأ

ا�ستح�سان  نالت  اجلامعة  كــورال  فرقة  قدمتها 

احل�سور واإعجابهم.

اجلـامعة حتتفل 

مبــرور ع�شــــر 

�شنـــــوات مــن 

البنـاء والعطـاء 

وعيد اال�شتقالل

احتفاالت الجامعة بتولي جاللة الملك عبد اهلل الثاني سلطاته الدستورية 
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ج�سد اأبناء حمافظة املفرق اأ�سدق م�ساعر 

العتزاز والولء لقائد الوطن لالجنازات 

الكبرية التي حتققـــــــــــــت  طيــــــــلة ال�سنوات 

الع�سر  املا�سية.

الرئي�سي  املحافظة  احتفال  خالل  ذلك  جاء 

الذي اقيم يف جامعة اآل البيت رعاه حمافظ 

املفرق الدكتور زيد زريقات وبح�سور رئي�س 

�سواقفة  نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة 

وممثلي الفعاليات الر�سمية وال�سعبية و�سيوخ 

ووجهاء املحافظة 

زريقات  زيد  الدكتور  املفرق  حمافظ  واألقى 

الكبرية  الجنازات  خاللها  ا�ستعر�س  كلمة 

والجتماعية  القت�سادية  املجالت  يف 

وتوا�سله  امللك  جاللة  عهد  يف  والتعليمية 

امل�ستمر مع ابناء �سعبه.

الفقرات  وت�سمن احلفل على جمموعة من 

فيها  �ساركت  وال�سعرية  والغنائية  الفنية 

اآل  جامعة  فرقة  منها  الفرق  من  جمموعة 

حبهم  عن  عربت  املحافظة  ومدار�س  البيت 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  امل�سرية  لقائد 

قام  حيث  ورعاه  اهلل  حفظه  احل�سني  ابن 

املحافظ ورئي�س اجلامعة واحل�سور بتوقيع 

وثيقة ولء وعهد جلاللة امللك على موا�سلة 

م�سرية العطاء والبناء.

ان احلفل قد بدء مب�سرية تقدمها  ويذكر 

البيت  اآل  جامعة  ورئي�س  املفرق  حمافظ 

والفعاليات ال�سعبية مب�ساركة هجانة قوات 

جامعة  حرم  �ساحات  جابت  امللكية  البادية 

القائد  جاللة  �سور  حاملني  البيت  اآل 

والعالم الردنية تعبريا عن اأ�سدق معاين 

الولء للقائد.

جامعة اآل البيت تحت�سن فعاليات احتفاالت محافظة المفرق

بتولي جاللة الملك �سلطاته الد�ستورية

احتفاالت الجامعة بتولي جاللة الملك عبد اهلل الثاني سلطاته الدستورية 
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احتفاالت الجامعة بتخريج الفوج الحادي عشر

الدكتور  �ستاذ  الأ البيت  اآل  جامعة  رئي�س  رعى 

الفوج  تخريج  اختتام  حفل  �سواقفة  نبيل 

احلادي ع�سر لكليات ومعاهد اجلامعة والبالغ 

عددهم 2865 طالباً وطالبة. 

يتجدد  اللقاء  إن  ا ال�سواقفة  الدكتور  وقال 

موا�سم  من  جديد  مو�سم  يف  العطاء  وي�ستمر 

فها  حني  كل  اأُُكلها  لتوؤتي  البيت  اآل  جامعتنا 

هم فر�سان التغيري من اأبناء اجلامعة يقطفون 

ثمار جهدهم و�سهرهم فيعانقون ال�سماء فرحا 

�سماء  بهم  وت�ساء  الفرح  م�ساعل  ويوقدون 

غلى نزفهم للوطن فرحني وفخورين  اأردننا الأ

والوطن  اهلل  معاهدين  ع�سر  احلادي  بالفوج 

للوطن  فهنيئا  اأوفياء  جندا  يكونوا  اأن  وامللك 

الها�سمية  وقيادته  بالوطن  لهم  وهنيئا  بهم 

املعطاءة دوما.

وهناأ الدكتور �سواقفة الطلبة وذويهم اآمال من 

جلامعتهم  خري  �سفراء  يكونوا  اأن  اخلريجني 

والدرا�سة  التعليم  ا�ستمرار  على  يحر�سون 

هل  »قل  تعاىل  قوله  دائما  متذكرين  والبحث 

ي�ستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون«.

وقال عميد �سوؤون الطلبة الدكتور علي عليمات 

اخلرية  م�سريتها  توا�سل  البيت  اآل  جامعة  اإن 

مة وحتتفل اليوم بتخريج  يف خدمة الوطن والأ

رئي�س الجامعة يرعى حفل تخريج الفوج الحادي ع�سر من طلبة الجامعة
رئي�س اجلامعة : اأبناء اجلامعة يقطفون ثمار جهدهم و�سهرهم فيعانقون ال�سماء فرحا
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احتفاالت الجامعة بتخريج الفوج الحادي عشر

زينة  هم  الذين  طلبتها  من  جديدة  كوكبة 

احلا�سر وبناة امل�ستقبل.

ال�سهادات  بت�سليم  ال�سواقفة  الدكتور  وقام 

وائل  الأ الطلبة  وتكرمي  اخلريجني  للطلبة 

واملتميزين منهم.

اجلامعة   رئي�س  نواب  التخريج  حفل  وح�سر 

الدكتور جهاد املجايل والدكتور ها�سم امل�ساعيد 

موؤ�س�سات  وممثلي  �سديفات  يحيى  والدكتور 

حمافظة  يف  الدوائر  ومدراء  املحلي  املجتمع 

وجماهري  الع�سائر  ووجهاء  و�سيوخ  املفرق 

غفرية من ذوي الطلبة حيث ا�ستمر الحتفال 

من   30 املوافق  ول  الأ اليوم  ففي  اأيام  ثالثة 

والعلوم  داب  الآ كلية  طلبة  تخريج  مت  حزيران 

ن�سانية وكلية الدرا�سات الفقهية والقانونية  الإ

ول من  وكلية العلوم, ويف اليوم الثاين املوافق الأ

عمال  إدارة املال والأ متوز مت تخريج طلبة كلية ا

مري احل�سني بن عبد اهلل لتكنولوجيا  وكلية الأ

الثاين من  املوافق  الثالث  اليوم  املعلومات, ويف 

متوز طلبة كلية العلوم الرتبوية وطلبة معهد 

ر�س والبيئة  بيت احلكمة وطلبة معهد علوم الأ

�سالمية  الإ والفنون  العمارة  معهد  وطلبة 

مرية  الأ كلية  وطلبة  العليا  الدرا�سات  وطلبة 

اإىل  �سافة  بالإ للتمري�س  اهلل  عبد  بنت  �سلمى 

تكرمي الطلبة املتفوقني واملتميزين منهم.
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احتفاالت الجامعة بتخريج الفوج الحادي عشر

وائل للفوج الحادي ع�سر لمرحلة البكالوريو�س اأ�سماء الطلبة االأ

التخ�س�سم.تراكميا�سم الطالبرقم الطالبت

  الفقه واأ�سوله 91.853با�سمه محمود ابراهيم خليفه1530104005

  اأ�سول الدين 88.922ايات م�سطفى عو�ض اهلل ابو�سبحه2500105014

  القانون83.814خالد جمال �سليمان مجاهد3500200014

  اللغة العربية واآدابها 91.674افنان قا�سم علي اال�سطل4500301089

اللغة الفرن�سية68.707روان من�سور �سالح بني هاني5630302060

التاريخ90.116محمد هاني محمد عنبر6500303023

  اللغة االنجليزية واآدابها 90.651ا�سراء محمد غيا�ض ال�سالمين7500307045

الترجمة91.814عبدالرحيم محمد عبدالرحمن عبدالرحيم8500312077

  الريا�سيات 88.256معتز م�سطفى محمود �سطناوي9530401041

  الفيزياء92.86ح�سنه ر�سا محي�سن العي�سى10500402007

  الكيمياء91.225ايمان �سليم كمال �سليمان11500403016

  العلوم الحياتية84.807مريم محمد ح�سن ابوريا�ض12600404038

  العلوم االكتوارية86.767ديانا زهير مو�سى االقط�ض13500411004

  االقت�ساد84.628اآيه مو�سى ح�سن ح�ساين14530501053

عمال 89.674محمد وليد حمدي الدويك15500502038   ادارة االأ

  التمويل والم�سارف 86.419افنان خليل علي ابو �سليم16600503072

  المحا�سبة89.023ر�سا با�سم محمد حمد17500504012

اقت�ساد المال واالعمال82.421حبيب حمد مف�سي الرواحنه18600507073

  العلوم ال�سيا�سية83.233عاتكه محمد داود �سالمه19500604059

  هند�سة العمارة 82.389جازيه عبدالمعطي خالد اخمي�ض20400703019

  علوم االر�ض والبيئة التطبيقية81.953مريم �سالم عو�ض الهتم21500803047

  علم الحا�سوب 84.783براءه احمد ار�سيد �سديفات22500901077

  نظم المعلومات الحا�سوبية88.86فاطمه طه محمد الخوالده23500902072

الحا�سوب التعليمي68.619الهام محمد مفلح الخزاعله24600903004

  نظم المعلومات االدارية82.605امجد ابراهيم ار�سيد الجرايده25500904059

  التمري�ض88.608هدى محمد محمود عطيه26551001091

  معلم ال�سف 91.744ايمان محمد �سالمه ابو�سبيح27501134004

  تربية الطفل 95.405فرا�ض قريطع ح�سين الجبور28701164087

  معلم �سف لغة اإنجليزية82.14غاده م�سطفى محمد بدير29601174149



�

احتفاالت الجامعة بتخريج الفوج الحادي عشر

وائل للفوج الحادي ع�سر لمرحلة الماج�ستير والدبلوم اأ�سماء الطلبة االأ

التخ�س�ضالمعدل التراكمياال�سمالرقم الجامعيت

الفقه واأ�سوله85.75%فخري علي محمد الربابعه10320104002

اأ�سول الدين87.43%علي ح�سين محمود عبداهلل20520105009

الق�ساء ال�سرعي87.38%�سالمه فالح محمد ال�سالح30520106004

القانون83.50%نايف علي اأحمد الم�ساقبه40520200003

الملكية الفكرية81.00%خالد �ساحي ذياب ال�سبيحات50520203005

اللغة العربية واآدابها85.38%فار�ض علي م�سلم ال�سعود60420301002

التاريخ85.80%هند محمد عبداهلل البدارين70520303002

الريا�سيات93.88%رانيه زهير �سعيد �سعاده80620401001

الفيزياء90.88%محمود م�سهور احمد روا�سده90520402004

الكيمياء86.25%ريم ح�سين محمود ال�سنيك100520403002

العلوم الحياتية90.75%فتيحه ديلمي110520404005

عمال91.63%العربي فراح120620502017 اإدارة االأ

التمويل والم�سارف87.13%غيث نا�سر محمد العيطان130620503004

المحا�سبة93.50%�سلطان ح�سن محمد احمد140620504021

دارة العامة84.25%بالل عبدالكريم �سليم الخطيب150420505002 االإ

العلوم ال�سيا�سية91.50%�ساره رباغي160620600006

الفلك وعلوم الف�ساء90.71%محمد احمد ابراهيم �سالم170420800003

موارد المياه والبيئة83.75%محمد ماجد �سالح الم�سري180420805008

علم الحا�سوب88.88%خطاب معجل علي العبيدي190620901007

دارة التربوية89.27%اأ�سمى جهاد عبدالحميد حميدي200721106006 االإ

المناهج والتدري�ض / اللغة العربية90.18%هايل عقله بنيه العظامات210721115007

�سالمية89.36%�سميه محمد جمعه الخطيب220721125004 المناهج والتدري�ض / التربية االإ

نجليزية87.55%تغريد عيد نهار العودة اهلل230721135002 المناهج والتدري�ض / اللغة االإ

المناهج والتدري�ض / الريا�سيات92.18%خلود يو�سف احمد نايفه240721145001

المناهج والتدري�ض / العلوم89.75%لونا ح�سن قام الق�ساه250521155004

المناهج والتدري�ض / المناهج العامة88.82%محمد حمد م�سطفى الزعبي260621175001

مالحظة: عدد اخلريجني يف كل من ق�سمي )التاريخ, وموارد املياه والبيئة( طالب واحد فقط. 

الدبلوم

التخ�س�ضالمعدل التراكمياال�سمالرقم الجامعيت

التربية90.25%زينه خلف محمد المطلق10711104041

دارة المدر�سية94.63%�سجا محمد ع�سكر ال�سديفات20711107030 االإ
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تعزيز التعاون األكاديمي و الثقافي

ا�ستقبل رئي�س جامعة ال البيت الدكتور نبيل �سواقفة 

يف الثامن ع�سر من اأيارعدداً من ال�سفراء املعتمدين 

لدى البالط الها�سمي �سم كاًل من �سفري اجلمهورية 

ال�سينية هوجن ياجن و�سفري مملكة تايلند  ا�سينثورن 

�سورنفا و�سفري اجلمهورية الندوني�سية زين البحر 

نور وامللحق الثقايف املاليزي وامللحق الثقايف العراقي 

وممثل جمهورية نيجرييا و�سلطنة ُعمان.

وتبادل  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

الــطــلــبــة والــبــعــثــات وعــقــد املــــوؤمتــــرات وتـــوفـــري منح 

اآل  جامعة  يف  للدرا�سة  طلبة  وا�ستقطاب  الدرا�سية 

البيت وتبادل اخلربات واملعلومات.

ــتــعــر�ــس الـــدكـــتـــور الــ�ــســواقــفــة خــطــط اجلــامــعــة  وا�ــس

والعتدال  الو�سطية  على  القائمة  ال�سامية  ور�سالتها 

ال�سخ�سية  بناء   امل�سلم  يف  الن�سىء  إعـــداد  ا يف  ودورهـــا 

�سالمية امل�ستوعبة  لروح الع�سر والنهو�س بالبحث  الإ

العلمي لتكون اجلامعة منارة من منارات العلم واملعرفة 

ج�سور  مــد  اىل  ت�سعى  اجلــامــعــة  ان  مبينا  بــاملــنــطــقــة 

والثقافية  العلمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  مع  التعاون 

املختلفة  العامل  ودول  �سالمية  والإ العربية  الــدول  يف 

وترتبط مع العديد منها باتفاقيات تعاون متبادلة.

املــرمــوق  بامل�ستوى  اإعــجــابــهــم  الــ�ــســفــراء عــن  واأعــــرب 

موؤكدين  واملــعــرفــة  العلم  ن�سر  يف  ودورهــــا  للجامعة 

وتوقيع  البيت  اآل  جامعة  مع  التعاون  على  حر�سهم 

مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والثقايف بني 

اجلامعة واملوؤ�س�سات العلمية يف بلدانهم  ملا تتمتع به 

من �سمعة  وم�ستوى علمي مميز.

وحــ�ــســر الــلــقــاء نـــواب رئــيــ�ــس اجلــامــعــةالــدكــتــور 

جهاد املجايل والدكتور ها�سم امل�ساعيد والدكتور 

الدكتور  الطلبة  �سوؤون  وعميد  �سديفات  يحيى 

علي عليمات.

رئي�س الجـــامعة ي�ستقبل عــددًا من ال�سفراء والملحقين الثقــافيين

ال�سفيــر الماليـــزي يــزور الجـــامعة

الدكتور  �ــســتــاذ  الأ البيت  اآل  جامعة  رئي�س  بحث 

نبيل �سواقفة يف الثاين والع�سرين من ني�سان مع 

�سفري  العزيز  عبد  امللك  عبد  داتــو  ال�سيد  �سعادة 

ردنـــيـــة  مملكة مــالــيــزيــا املــعــتــمــد لـــدى املــمــلــكــة الأ

ال�سفارة  يف  الثقافية  امللحقية  ومدير  الها�سمية 

تعزيز  �سبل  إ�سماعيل,  ا �سليمان  الــدكــتــور  �سعادة 

اأوا�سر التعاون بني الطرفني يف املجالت العلمية 

كـــادميـــيـــة وتـــبـــادل الــطــلــبــة وا�ــســتــقــبــال طلبة  والأ

�سمن  البيت  اآل  جامعة  يف  للدرا�سة  ماليزيا  من 

بغريها,  للناطقني  العربية  اللغة  تعلم  برنامج 

وتوقيع  العلمية  والـــزيـــارات  املــعــلــومــات  وتــبــادل 

مذكرات تعاون م�سرتك بني اجلانبني.

وا�ستعر�س الدكتور �سواقفة ر�سالة اجلامعة القائمة 

على الو�سطية والعتدال والت�سامح وبلورة قيم حرية 

جراءات التي  الفكر والتعبري والبحث, م�سرياً اإىل الإ

املوؤ�س�سات  مع  التعاون  ج�سور  ملد  اجلامعة  تتخذها 

ثـــراء  لإ وخــارجــهــا  اململكة  داخـــل  العلمية  والهيئات 

ان  مبيناً  احلــــوار,  قيم  وتــعــزيــز  التعليمية  املــ�ــســرية 

الطلبة الوافدين يلقون كل العناية والرعاية داخل 

اململكة بف�سل التوجيهات امللكية ال�سامية.

بالنهج  ال�سديد  اإعجابه  عن  ال�سفري  �سعادة  واأعــرب 

املتميزة  وخططها  البيت  اآل  جامعة  تنتهجه  الــذي 

يف اإعداد الكوادر العلمية املوؤهلة القادرة على خدمة 

جمتمعاتها موؤكدا اأهمية تعزيز التعاون مع اجلامعة 

واإمكانية  والثقافية  العلمية  املــجــالت  خمتلف  يف 

اآل  جامعة  يف  لــلــدرا�ــســة  ماليزيا  مــن  طلبة  إر�ــســال  ا

به  ينعم  الــذي  وال�ــســتــقــرار  مــن  بــالأ م�سيدا  البيت, 

ردن بف�سل قيادته احلكيمة. الأ

الدكتور  اجلــامــعــة  رئي�س  نـــواب  الــلــقــاء  وح�سر 

ومدير  �سديفات  يحيى  والدكتور  املجايل  جهاد 

مركز اللغات.
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بحث التعاون بين الجامعة ووزارة االت�ساالت

معايل  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  وزير  اأكد 

من  والع�سرين  احلادي  يف  الرو�سان  با�سم  ال�سيد 

ني�سان انه مت التعاون مع القطاع اخلا�س ل�سد �سوق 

�سركات  للعمل يف  العمل بخم�سمئة من اخلريجيني 

تكنولوجيا املعلومات على ان تدفع احلكومة 50 باملئة 

من رواتبهم و50 باملئة من ال�سركات لفرتة تدريبية 

اخلربة  الطلبة  �سهراً لعطاء   18  -12 بني  ترتاوح 

التي يحتاجونها حيث اذا  ما تخرج بتفوق ت�ستقطبه 

ال�سركات اما غري ذلك فيكون قد اكت�سب خربة متكنه 

من حتقيق املناف�سة يف ال�سركات الخرى.

البيت  اآل  جلامعة  زيارته  خالل  الرو�سان  وتطرق 

�سواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  برئي�س  ولقائه 

واجتماعه باملعنيني بقطاع الت�سالت يف اجلامعة اىل 

مو�سوع التدريب والتي بادرت اجلامعة به وبالتفاق 

ل�سهادة  منحها  خالل  من  العاملية  ال�سركات  مع 

العمل.  �سوق  يف  الدخول  لت�سهيل  ميكرو�سوفت 

مع  تتنا�سب  التي  املناهج  تعديل  اهمية  مو�سحاً 

�سوق العمل وذلك بناًء على لقاءات مع عمداء كليات 

ال�سعف  مو�سوع  ومناق�سة  املعلومات  تكنولوجيا 

ال�ستثمارات  وحماولة جذب  مب�ستوياتهم  والتفاوت 

النجاح  عنا�سر  باهم  تزويدهم  خالل  من  لل�سركات 

وهو العن�سر الب�سري.

بني  التوا�سل وامل�ساركة  اأهمية  الرو�سان  واأكد 

ردن  التدري�س والقطاع ال�سناعي يف الأ اع�ساء هئية 

مدى  اىل  م�سرياً  والتطوير,  بالبحث  والهتمام 

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  تطور  يف  الت�سارع 

باعتباره قطاعا دينامكياً �سريعاً ومتطوراً.

اأكد  �سواقفة  نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س 

والقطاع  ال�سركات  مع  التعاون  اأهمية  جانبه  من 

التعليمي  والقطاع  باجلامعة  للنهو�س  اخلا�س 

بداعية  واك�ساب الطلبة اخلربات وحتفيز قدراتهم الإ

برنامج  يف  املاج�ستري  درجة  طرح  مت  اأنه  مو�سحا 

�سهادة  الطلبة  اإىل منح  اإ�سافة  املعلومات  تكنولوجيا 

حتميل  دون  الدرا�سة  مرحلة  يف  مايكرو�سوفت 

تاتي �سمن  والتي  ا�سافية,  اعباء مالية  اأية  الطالب 

وتاأهيلهم  تطوير قدراتهم  الدرا�سية  بهدف  خطته 

لدخول �سوق العمل ب�سهولة. 

مع  اجلهود  تكاتف  �سرورة  �سواقفة  الدكتور  وبني 

م�سرتكة  م�ساريع  واقامة  الطلبة  لتحفيز  املوؤ�س�سات 

واملناهج  التعليم  لتطوير  بتو�سيات  واخلروج 

وحو�سبتها, م�سرياً  اإىل اأن لدى طلبة جامعة اآل البيت 

لتطويرها  تبني  اىل  بحاجة  ومبدعه  خالقة  افكاراً 

وتهيئة الظروف املنا�سبة لال�ستفادة منها. 

من  اجلــــــــامعة  ا�ستعــــــــداد  �سواقفــــــة  الدكتور  واأكد 

هداف  الأ جناح  لإ املتوفرة  ومرافقها  كوادرها  خالل 

نحو  الت�سالت  لقطاع  الوطنية  �سرتاجتية  الإ

على  بالفائدة  يعود  ومبا  متكامل  معريف  اقت�ساد 

الطلبة واملجتمعات املحلية والقت�ساد الوطني.

ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  الجتماع  وح�سر 

ونائب  امل�ساعيد  ها�سم  الدكتور  العلمية  الكليات 

جهاد  الدكتور  الدارية  واملالية  لل�سوؤون  الرئي�س 

يف  اللكرتونية  املبادرات  وحدة  ومدير  املجايل 

املعلومات  وزارة الت�سالت وعميد كلية تكنولوجيا 

اع�ساء  من  وعدد  عمال  والأ ادارة املال  كلية  وعميد 

الهيئة التدري�سية باجلامعة وممثلني عن عدد من 

ال�سركات احلا�سوبية.

بواقع  للنهو�س  النظر  ووجهات  راء  الآ تبادل  ومت 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

تعزيز التعاون األكاديمي و الثقافي
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بحث قبول طلبة جدد من دولة الكويت بالجامعة

الدكتور  �ستاذ  الأ البيت  اآل  جامعة  رئي�س  التقى 

امللحق  ني�سان  من  ال�ساد�س  يف  �سواقفة  نبيل 

حمد  الدكتور  �سعادة  عمان  يف  الكويتي  الثقايف 

الدعيج.

التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

العلمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعة  بني  كادميي  الأ

قبول  وخا�سة  الكويت  دولة  يف  كادميية  والأ

اآل  جامعة  يف  للدرا�سة  الكويت  من  جدد  طلبة 

البيت, وتقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة للطلبة 

الكويتيني الدار�سني باجلامعة.

اجلامعة  حر�س  اإىل  ال�سواقفة  الدكتور  واأ�سار 

�سالمية  على التوا�سل مع اجلامعات العربية والإ

الوافدين  للطلبة  الالزمة  الرعاية  وتقدمي 

كمال  لإ لهم  املنا�سبة  العلمية  جواء  الأ وتوفري 

على  احلكومة  حر�س  موؤكداً  العلمية  م�سريتهم 

ردنية. رعاية الطلبة الوافدين يف اجلامعات الأ

واأعرب امللحق الثقايف عن اإعجابه وتقديره للتطور 

التن�سيق  اأهمية  موؤكًدا  اجلامعة  ت�سهده  الذي 

والتعاون بني البلدين وخا�سة املوؤ�س�سات التعليمية, 

اآل البيت ملا حتمله من  وتعزيز التعاون مع جامعة 

�سالمية. متني العربية والإ ر�سالة هادفة خلدمة الأ

ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�سر 

ن�سانية الدكتور يحيى �سديفات. الكليات الإ

�سكان يزور الجامعة �سغال العامة واالإ وزير االأ

ني�سان  من  الع�سرين  يف  البيت  اآل  جامعة  زار 

املهند�س  معايل  �سكان  والإ العامة  �سغال  الأ وزير 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  والتقى  البطاينة  عالء 

نبيل �سواقفة ومت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز 

�سغال العامة. التعاون بني اجلامعة ووزارة الأ

الدعم  تقدمي  على  �سغال  الأ وزير  معايل  واأكد   

م�ساريع  ل�ستكمال  البيت  اآل  جلامعة  الالزم 

اجلامعة  ربط  طريق  وخا�سة  باجلامعة  الطرق 

بداية  يف  �سيتم  اأنه  مبيناً  املفرق.  مدينة  مع 

على  اجلديد  البيت  اآل  تقاطع  اجناز  القادم  اآب 

اجلامعة  ربط  �سي�سهل  وهذا  الدويل  الطريق 

باملجتمع املحلي ويعمل على تنظيم حركة ال�سري 

والتقليل  من حوادث الطرق. 

ا�ستكمال  مب�سربني  طريق  بعمل  الوزير  ووعد 

دعماً  اجلامعي  احلرم  داخل  اجلديدة  للبوابة 

جلامعة اآل البيت.

اجلامعة  م�ساريع  اجلامعة  رئي�س  وا�ستعر�س 

مدينة  باجتاه  اجلديدة  البوابة  ومنها  الرائدة 

املحلي  املجتمع  مع  اجلامعة  لربط  املفرق 

ال�ستثمارات  وت�سجيع  الطلبة  على  والت�سهيل 

التجارية وتن�سيط احلركة بني الطرفني م�سرياً 

اىل امل�ساريع التي تقوم بها اجلامعة خلدمة املفرق 

ومنطقة احل�سني التنموية وم�ساريعها امل�ستقبلية 

احلركة  لتن�سيط  ت�سعى  اجلامعة  اأن  مبيناً 

يعود  مبا  املدينة  باجتاه  والعمرانية  القت�سادية 

هايل واجلامعة يف اآٍن معاً.   بالفائدة على الأ

ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�سر 

امل�ساعيد  ها�سم  الدكتور  العلمية  الكليات 

اأ�سغال  ومدير  �سغال  الأ وزارة  عام  واأمني 

حمافظة املفرق.
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ردنيين رئي�س الجامعة يلتقي مدير عام االتحاد العام للمزارعين االأ

�سواقفة  نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  بحث 

الــعــام لحتــاد  املــديــر  الــثــاين ع�سر مــن ني�سان مــع  يف 

الــعــوران �سبل  ردنــيــني املهند�س حمــمــود  املــزارعــني الأ

إقـــامـــة املـــوؤمتـــرات وور�ــــس العمل  تــعــزيــز الــتــعــاون يف ا

والــنــدوات واملــحــا�ــســرات وتــبــادل املعلومات واخلــربات 

لتوجيهات  تلبيًة  وذلــك  واملزارعني  بالزراعة  اخلا�سة 

جاللة امللك املفدى باأن يكون عام 2009 عاماً للزراعة.

اجلهود  كافة  تن�سيق  اأهمية  �سواقفة  الدكتور  وبــني 

الوطنية  املوؤ�س�سات  وتــعــاون  القطاعات  خمتلف  مــع 

على  اإيجاباً  تنعك�س  بتوجيهات  للخروج  واجلامعات 

العملية  يــخــدم  بينهم مبــا  الــوعــي  ونــ�ــســر  املـــزارعـــني 

املـــزارع  يلم�س  اأن  اأهــمــيــة  مــبــيــنــاً  باململكة  الــزراعــيــة 

احلوافز  توفري  خــالل  من  واملعنوية  املــاديــة  العوائد 

ت�سجع  وا�سحة  زراعــيــة  و�سيا�سة  عمل  خطة  وو�ــســع 

اجلامعة  م�ساريع  م�ستعر�ساً  الزراعة  على  املزارعني 

الزراعية  والبحوث  املائي  احل�ساد  جمال  يف  الرائدة 

ودرا�سة مالئمة املنطقة لبع�س املزروعات.

الــتــعــاون مــع جامعة  اأهــمــيــة  الــعــوران  وبــني املهند�س 

اآل البيت يف املــجــال الــزراعــي وال�ــســتــفــادة مــن خربة 

اأع�ساء هيئة التدري�س يف تقدمي الدرا�سات الناجحة 

بـــدوره يف ن�سر الوعي  املــجــال ليقوم الحتـــاد  يف هــذا 

جناح  ال�سبل لإ اأف�سل  على  واطالعهم  املزارعني  بني 

بعمل  �سيقوم  الحتـــاد  اأن  مبيناً  املختلفة  الــزراعــات 

ور�ــســه عــمــل ملــزارعــني يف حمــافــظــة املــفــرق يف رحــاب 

جامعة اآل البيت.

الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�سر 

إدارة  ا كلية  وعميد  امل�ساعيد  ها�سم  الدكتور  العلمية 

عــمــال الــدكــتــور �سامل الــعــون ومــديــر مركز  املــال والإ

الدكتور  اجلامعة  يف  اجلافة  واملناطق  والبيئة  املياه 

بداع والتميز الدكتور  ر�سا العظامات ومدير مركز الإ

�سفيان حريز واملهند�سة نادية خ�ساونة م�ساعد مدير 

عام الحتاد العام للمزارعني.  

قليمي لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة رئي�س الجامعة يلتقي المدير االإ

�ستاذ  الدكتور نبيل  التقى رئي�س جامعة اآل البيت  الأ

حلماية  الـــدويل  لــالحتــاد  قليمي  الإ املــديــر  �سواقفة 

اللقاء  اجليو�سي ومت خالل  عــودة  الدكتور  الطبيعة 

بحث �سبل تعزيز التعاون يف خمتلف املجالت البيئية 

وتعميمها  املعرفة  ونقل  التجارب  واإقامة  والبحثية 

والــقــيــام بــالــربامــج املــ�ــســرتكــة وانــ�ــســمــام اجلــامــعــة 

لع�سوية الحتاد الدويل حلماية الطبيعة.

واأكد الدكتور ال�سواقفة على دور اجلامعة يف املجال 

واحل�ساد  ال�سحراوية  الدرا�سات  يف  ودورهــا  البيئي 

إدارة امل�سادر املائية واحلفاظ عليها وال�ستفادة  املائي وا

ومعاجلة  املتجددة  والطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  من 

مبيناً  الــزراعــة  جمــال  يف  وا�ستثمارها  العادمة  املياه 

املــيــاه والبيئة  الــعــام مــركــز  اأنــ�ــســاأت هــذا  ان اجلامعة 

واملــنــاطــق اجلــافــة ومــركــز الــطــاقــة خلــدمــة العملية 

التعليمية والبحثية وخدمة املنطقة املحيطة.

واأ�سار الدكتور �سواقفة ان اجلامعة قامت هذا العام 

بالتعاون مع بع�س اجلمعيات التعاونية يف حمافظة 

نــتــاج  املــفــرق بــتــجــربــة زراعــــة �ــســجــرة  اجلــاتــروفــا لإ

الطاقة يف اجلامعة وبيان  اجلدوى القت�سادية لها 

وتعميمها بعد جناحها.

وا�ــســتــعــر�ــس الــدكــتــور اجلــيــو�ــســي اأهـــــداف ومــ�ــســاريــع 

ن�سر  ودورهــــا يف  الطبيعة  الــــدويل حلــمــايــة  الحتــــاد 

املفاهيم البيئية واإقامة امل�ساريع البيئية والبحثية.

وح�سر اللقاء نواب رئي�س اجلامعة الدكتور جهاد املجايل 

والدكتور ها�سم امل�ساعيد والدكتور يحيى �سديفات.

تعزيز التعاون األكاديمي و الثقافي
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رئي�س الجامعة يلتقي وفدًا من �سركة اإ�سمنت الراجحي

اآل البيت الدكتور نبيل  بحث رئي�س جامعة 

مع  حزيران  من  ع�سر  اخلام�س  يف  �سواقفة 

وفٍد من �سركة ا�سمنت الراجحي �سم املدير 

قــلــيــمــي لــلــمــوارد الــبــ�ــســريــة مــنــى �سامي   الإ

واملـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــعــالقــات والتــ�ــســال 

م�ساعني  برهم  الدكتور  املحلي  للمجتمع 

ومدير املوارد الب�سرية للم�سنع براء عبيدات 

حممد  نــتــاج  الإ مدير  امل�سنع  مدير  ونــائــب 

اجلامعة  رئي�س  نائب  بح�سور  الزيدانيني, 

الدكتور ها�سم امل�ساعيد وعميد معهد علوم 

الر�س والبيئة  الدكتور عدنان حراح�سة.

�ــســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون وتـــبـــادل املــعــلــومــات 

البيت  اآل  جامعة  خـــربات  مــن  وال�ــســتــفــادة 

التدريبية  الــدورات  وعقد  املوؤهلة  وكوادرها 

املـــ�ـــســـرتكـــة وتــــدريــــب الــطــلــبــة وتــاأهــيــلــهــم  

لــلــتــوظــيــف يف املــ�ــســنــع مــ�ــســتــقــبــاًل وتــوقــيــع 

اجلــانــبــني ل�ستمرارية  بــني  تــعــاون  مــذكــرة 

العمل والتوا�سل.

اجلامعة  حر�س  ال�سواقفة  الدكتور  واأكــد 

وتلم�س  املحلي  املجتمع  مع  التوا�سل  على 

احـــتـــيـــاجـــاتـــه وتـــاأهـــيـــل كــــــــوادره املــخــتــلــفــة 

وامل�ساهمة يف تنمية مدينة املفرق مبا يعود 

اإىل  بالنفع على املحافظة والوطن م�سرياً 

التوجيهات امللكية ال�سامية باإن�ساء منطقة 

املفرق  تنمية  يف  ودورهـــا  التنموية  املــفــرق 

وخدمة اأبنائها وتفعيل احلركة القت�سادية 

على  مقبلة  املنطقة  اأن  مبيناً  املجتمع,  يف 

فــوائــدهــا  تنعك�س  �ساملة  تنموية  نه�سة 

ا�ــســتــعــداد اجلامعة  مــبــديــاً  املــواطــنــني  على 

لــلــتــعــاون مــع مــوؤ�ــســ�ــســات الــقــطــاع اخلــا�ــس 

وامل�ساهمة يف مد ج�سور التوا�سل والتعاون 

اأن  اإىل  م�سرياً  والطلبة  الطرفني  خلدمة 

اجلــامــعــة قــامــت هـــذا الــعــام بــاإنــ�ــســاء مركز 

والتميز  بـــداع  الإ ومركز  املتجددة  الطاقة 

ومـــركـــز املـــيـــاه والــبــيــئــة واملــنــاطــق اجلــافــة  

الطلبة  وتاأهيل  جديدة  تخ�س�سات  وفتح 

املنا�سبة  التكنولوجية  املــعــارف  خمتلف  يف 

للمناف�سة يف �سوق العمل.

قليمية  من جهتها اأكدت املديرة التنفيذية الإ

منى  الراجحي  ملجموعة  الب�سرية  للموارد 

�ــســامــي حــر�ــس الــ�ــســركــة عــلــى النــتــفــاع من 

كــوادرهــا  وتعزيز  البيت  اآل  جامعة  خــربات 

بعدد من الطلبة اخلريجني وتعزيز التعاون 

امليداين واحل�سول على  التدريب  يف جمال 

ال�ست�سارات الالزمة من اجلامعة.

والت�سال  للعالقات  التنفيذي  املدير  وبني 

مع املجتمع املحلي الدكتور برهم م�ساعني 

بــ�ــســمــعــة  حتـــظـــى  الـــبـــيـــت  اآل  جـــامـــعـــة  اأن 

عــاملــيــة مــرمــوقــة وتــ�ــســعــى الــ�ــســركــة اإىل مد 

اجلامعة  مــن  وال�ستفادة  التوا�سل  ج�سور 

والتخ�س�سات املوجودة فيها.
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اأ�ستاذ كر�سي توم �سليك لل�سوؤون الدولية في جامعة تك�سا�س / او�ستن يزور الجامعة

الدكتور  ال�ــســتــاذ  اجلامعة  رئي�س  نــائــب  التقى 

اأ�ستاذ  الدكتور جيم�س ليند�سي  امل�ساعيد  ها�سم 

جامعة  يف  الدولية  لل�سوؤون  �سليك  تــوم  كر�سي 

تك�سا�س / او�سنت  ومت خالل اللقاء بحث �سبل 

تعزيز التعاون يف جمال عقد املوؤمترات والندوات 

فــكــار  والأ راء  الآ وتــبــادل  العلمية  واملــحــا�ــســرات 

امل�سرتكة خلدمة التعاون امل�سرتك وتعزيز قيم 

احلوار ملا فيه م�سلحة املوؤ�س�سات العلمية.

وبني الدكتور امل�ساعيد حر�س اجلامعة على 

النفتاح على اجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية 

احل�سارات  على  والنفتاح  احلــوار  وتعزيز 

ان اجلــامــعــة تــ�ــســم طلبًة  خـــــرى مــبــيــنــاً  الأ

ن�سيجاً  ي�سكلون  خمتلفة  جن�سية   31 مــن 

ح�سارياً متميزاً.

وح�سر اللقاء جنيفر ر�ساميمانانا امللحق الثقايف 

مريكي ونواب رئي�س اجلامعة الدكتور جهاد  الأ

املجايل والدكتور يحيى �سديفات وعميد معهد 

بيت احلكمة  باجلامعة الدكتور علي ال�سرعة.

أخبـــــــار الجامعــــــــة

وزير الزراعة يبحث التعاون مع الجامعة لدعم القطاع الزراعي

بــحــث وزيــــر الــــزراعــــة مــعــايل املــهــنــد�ــس �سعيد 

املــ�ــســري مـــع نـــائـــب رئــيــ�ــس اجلــامــعــة لــ�ــســوؤون 

�ستاذ الدكتور ها�سم امل�ساعيد  الكليات العلمية الأ

واجلامعة  الــزراعــة  وزارة  بني  ما  التعاون  �سبل 

لال�ستفادة من خربات اجلانبني لتطوير ودعم 

القطاع الزراعي يف حمافظة املفرق.

اخلطط  و�سع  ا�ستمرار  امل�سري  املهند�س  واأكــد 

ل�سمان  الزراعي  بالقطاع  ال�سلة  ذات  املطلوبة 

املحافظة على الرثوة الزراعية يف جميع مناطق 

املفرق, مو�سحا  اململكة وخ�سو�سا يف حمافظة 

اأن دور اجلامعة وا�سح يف دعم ن�ساطات وبرامج 

الزراعة واملوؤ�س�سات التعاونية.

وبــــني الـــدكـــتـــور املــ�ــســاعــيــد مـــن جــانــبــه اهــتــمــام 

اجلامعة بالبحث العلمي والغطاء النبـاتي, حيث 

مثل ملختلف  ا�ستطاعت اجلامعة من ا�ستثمار الأ

�سافة اإىل تعاون اجلامعة  امل�ساريع الزراعية , بالإ

مع املجتمع املحلي للم�ساهمة يف حتقيق التنمية 

القت�سادية والجتماعية.

وبـــني اأن اجلــامــعــة قــامــت بـــزراعـــة اجلــاتــروفــا 

كمرحلة جتريبية داخل حرم اجلامعة.
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اأعلن رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة يف ال�ساد�س 

ول  ع�سر من ني�سان نتائج امل�سح القت�سادي والجتماعي الأ

يف املــحــافــظــة والــــذي رعـــاه حمــافــظ املــفــرق الــدكــتــور زيــد 

زريقات مندوباً عن م�ست�سار ع�سو جمل�س اأمناء ال�سندوق 

ردنية ال�سريفة زين بنت نا�سر  الها�سمي لتنمية البادية الأ

ن�سطة  والذي جاء ل�سمان توفري قاعدة معلومات جلميع الأ

القت�سادية والتنموية يف حمافظة املفرق.

واأكـــد الــدكــتــور �سواقفة ان الــدرا�ــســة جـــاءت انــطــالقــاً من 

الـــدور احلــيــوي الـــذي تــقــوم بــه اجلــامــعــة خلــدمــة املجتمع 

املــحــافــظــة مــن خـــالل توفري  املــحــلــي والــبــيــئــة املحيطة يف 

والجتماعية  الدميغرافية  للعوامل  �ساملة  بيانات  قاعدة 

والقت�سادية وال�سياحية وغريها لل�سكان والقوى الب�سرية 

لتكون يف متناول الباحثني ومتخذي القرار.

املــ�ــســح �ــســيــوفــر قــاعــدة  اأن  ـــار الــدكــتــور �ــســواقــفــة اإىل  ـــس واأ�

احليوية  امل�ساريع  وتنفيذ  ال�ستثمارات  جللب  ا�سرت�سادية 

ملنطقة امللك احل�سني التنموية والتي تعود باخلري للجميع 

على  واملواطنني  الوطن  تواجه  التي  التحديات  وملواجهة 

الــعــلــيــا مـــن و�ــســع اخلــطــط  دارات  الإ �ـــســـواء ومتــكــني  حـــد 

�سرتاتيجية باأ�سلوب اأكادميي وعلمي. الإ

املــ�ــســح ركـــز عــلــى التعريف  وبـــني الــدكــتــور �ــســواقــفــة ان 

املفرق  حمافظة  ل�سكان  املختلفة  طياف  والأ بالرتاكيب 

وامل�ستقبلية  احلالية  �سا�سية  الأ الحــتــيــاجــات  وحتــديــد 

والبطالة  الفقر  اأ�سباب  اأولية عن  لهم مقدما موؤ�سرات 

الــنــواحــي  عــلــى  الــ�ــســوء  ت�سليط  مــع  معاجلتها  وكيفية 

اإ�سافة  يف  امل�سح  اأهــمــيــة  مــوؤكــدا  والتعليمية,  ال�سحية 

نقلة نوعية يف خدمة املجتمع املحلي يف جميع قطاعاته 

باملعلومة العلمية ال�سادقة.

مدير مركز ال�ست�سارات واخلدمات الفنية وتنمية املجتمع 

املحلي يف اجلامعة الدكتور هاين عبد الكرمي اخو ار�سيدة 

ول من نوعه يف املحافظة لغايات توفري  إن امل�سح يعد الأ قال: ا

واخلدمية  القت�سادية  املجالت  ملختلف  �ساملة  معلومات 

و�ساع املعي�سية ويوفر ملتخذي القرار  الهادفة اىل حت�سني الأ

اأدوات دقيقة متكنهم من �سنع القرارات القائمة على اأ�س�س 

علمية مو�سوعية ور�سم اخلطط التنموية وتنفيذها.

اأ�ــســارت اىل ارتــفــاع  اأن النتائج  اأخـــو ار�ــســيــدة  بــني الــدكــتــور 

ملحوظ يف معدلت الفقر والبطالة يف املحافظة, مما يدعو 

املمكنة من  بال�سرعة  الظاهرة  لهذه  الت�سدي  �سرورة  اىل 

ال�سرتاتيجيات  ور�سم  القت�سادية  احلركة  تن�سيط  خالل 

واخلــطــط والــ�ــســيــا�ــســات القــتــ�ــســاديــة املــنــا�ــســبــة لــلــحــد من 

تف�سي هذه الظاهرة ودعم امل�ساريع القت�سادية والتنموية 

وت�سجيع ال�ستثمارات يف القطاعات املختلفة.

إن�ساء  ا م�سروع  ا�ستثمار  اأهمية  ار�سيدة  اأخــو  الدكتور  واأكــد 

م�ستوى  رفع  اىل  الهادفة  التنموية  احل�سني  امللك  منطقة 

تــدنــيــاً يف  ان هــنــاك  املــحــافــظــة, مــو�ــســحــاً  لــ�ــســكــان  املعي�سة 

م�ستوى ال�ستثمار يف القطاع الزراعي والرثوة احليوانية يف 

مر الذي يتطلب ت�سجيع �سكان املحافظة على  املحافظة الأ

املزارعني  دعــم  موا�سلة  خــالل  من  املجال  بهذا  ال�ستثمار 

ومربي الرثوة احليوانية.

حمــافــظ املــفــرق الــدكــتــور زيــد زريــقــات اأو�ــســح مــن جانبه 

امل�سح والذي �سيكون  مبادرة اجلامعة م�سكورة لجناز هذا 

نــقــلــة نــوعــيــة لــبــيــان احــتــيــاجــات املــحــافــظــة مــن اخلــدمــات 

املــحــافــظــة جــاهــدة  الــ�ــســروريــة, حــيــث �ستعمل  واملــ�ــســاريــع 

التو�سيات  يــ�ــســال  لإ العالقة  ذات  الــــوزارات  مــع  بالتعاون 

امل�ساكل  ومعاجلة  بها  خــذ  والأ ميدانياً  متابعاتها  اجل  من 

�سا�سية التي تعاين منها بع�س القطاعات اخلدمية. الأ

واأ�سار الدكتور زريقات ان املحافظة تزخر بجميع مقومات 

والقت�سادية  ال�ستثمارية  امل�ساريع  جناح  لإ التحتية  البنى 

والتي من �ساأنها ان تعود بالفائدة التنموية على القت�ساد 

ل�سمان  املحافظة  بــنــاء  لأ العمل  فــر�ــس  وتــوفــري  الــوطــنــي 

تاأمني العي�س الكرمي وحت�سني اأو�ساعهم املعي�سية.

ويــذكــر اأن اجلــامــعــة قــد اأجنـــزت هــذا امل�سح املــيــداين من 

خـــالل مــركــز ال�ــســتــ�ــســارات واخلـــدمـــات الــفــنــيــة وتنمية 

حــ�ــســاءات  املجتمع يف اجلــامــعــة وبــالــتــعــاون مــع دائـــرة الإ

العامة والذي �سمل حوايل ثالثة األف اأ�سرة موزعة على 

مناطق حمافظة املفرق كافة.

ول في محافظة المفرق اإعالن نتائج الم�سح االقت�سادي واالجتماعي االأ

رئي�س الجامعة: الدرا�سة وفرت قاعدة بيانات للباحثين

ومتخذي القرار لجذب اال�ستثمارات

أخبـــــــار الجامعــــــــة
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أخبـــــــار الجامعــــــــة

رئي�س الجامعة يفتتح م�ساريع التخرج

�سالمية بالجامعة لطلبة معهد العمارة والفنون االإ

�سواقفة  نبيل  الــدكــتــور  البيت  ال  جامعة  رئي�س  اأكـــد 

بحاث العلمية التي  اأهمية ال�ستفادة من امل�ساريع والأ

تقوم بها اجلامعة لغايات و�سعها اأمام اأ�سحاب القرار 

خذ بها. لالأ

واأ�ــســاف خــالل رعــايــتــه يف  اخلــامــ�ــس والع�سرين من 

والفنون  العمارة  معهد  لطلبة  التخرج  م�ساريع  اأيــار 

�ـــســـالمـــيـــة يف اجلـــامـــعـــة بـــحـــ�ـــســـور جلـــــان حتــكــيــم  الإ

م�سر  مــن  وعــاملــيــة  عربية  دولـــة   )11( مــن  للم�ساريع 

ولبنان  و�ــســوريــا  وفل�سطني  والــبــحــريــن  والــ�ــســعــوديــة 

إننا معنيون  ردن ا واأملانيا وايطاليا وفرن�سا ومالطا والأ

العلمي  البحث  م�ساريع  دعــم  يف  بال�ستمرار  جميعا 

بــحــاث  والأ القــتــ�ــســاديــة  بــالــربامــج  املتعلقة  وخــا�ــســة 

التنموية بحيث ي�ستمر تطوير �سل�سلة التعليم العايل 

يف اململكة.

التحكيم  جلان  م�ساركة  اأن  �سواقفة  الدكتور  واأ�ساف 

نحو  وا�سحة  إ�ــســارة  ا لت�سفي  العامل  دول  خمتلف  من 

باجنازها  الطلبة  قام  التي  وامل�ساريع  املوا�سيع  اأهمية 

ال�سياحية  املــواقــع  خمتلف  �سغلت  والــتــي  وت�سميمها 

والقت�سادية املرتبطة بالواقع املحلي مو�سحاً ان مثل 

عمال من �ساأنها ان ت�ساهم يف التنمية ال�سياحية  هذه الأ

يف اململكة وال�ستفادة منها يف اإحداث نقلة نوعية �ساملة 

يف التطوير والتحديث.

على  الطلبة  تركيز  اأن  اإىل  ال�سواقفة  الدكتور  واأ�ــســار 

تنفيذ م�ساريع ممثلة بال�سياحة وغريها �ستكون فر�سة 

بالفائدة  لتعود  ال�ستثمارية  املواقع  تلك  اأهمية  لبيان 

على اقت�سادنا الوطني.

اجلامعة  يف  �سالمية  الإ والفنون  العمارة  معهد  عميد 

ول  لأ باأنه  جانبه  من  اأو�سح  غنيمة  اأبــو  علي  الدكتور 

مرة يتم دعوة جلان حتكيم من )11( دولة مما ينعك�س 

يجاب على م�ساريع التخرج يف اجلامعة وخ�سو�ساً  بالإ

الرتكيز على اإعداد درا�سات بحثية وعلمية من �سانها 

ان تــ�ــســاهــم يف تــطــويــر مــ�ــســرية الــتــنــمــيــة املــطــلــوبــة يف 

خمتلف املجالت.

الرتكيز على  اأنـــه مت  اإىل  اأبـــو غنيمة  الــدكــتــور  واأ�ــســار 

جمــمــوعــة مـــن املــ�ــســاريــع مــنــهــا الــ�ــســيــاحــيــة الــثــقــافــيــة 

تعتمد  �سياحية  بيئة  توفري  بهدف  رم  وادي  كمنطقة 

جمال  مــن  لال�ستفادة  خمتلفة  ثقافية  عنا�سر  على 

م�سروع  قامة  لإ درا�سة  اىل  �سافة  بالإ واأهميته  املوقع 

بــجــانــب ق�سر  �ــســيــاحــي  ا�ــســتــثــمــاري  تــرفــيــهــي  منتجع 

املوؤمترات يت�سمنها فندق و�ساليهات وخدمات جتارية 

عمال وامل�ستثمرين. موجه نحو رجال الأ

واأ�سار الدكتور اأبو غنيمة اإىل اأنه نظراً لنمو مدينة 

اإ�سافة  من  لبــد  كــان  واقت�سادياً  �سياحياً  العقبة 

خالل  من  املنطقة  احتياجات  مع  تتنا�سب  مباٍن 

وحمالت  فنادق  على  حتتوي  عالية  اأبـــراج  إقــامــة  ا

م�سروع  تــقــدمي  اىل  �ــســافــة  بــالإ خمتلفة  جتــاريــة 

البيئية يف  إقامة قرية رعوية لل�سياحة  ا اآخر نحو 

للبادية يف  وال�ستدامة  التوطني  بهدف  الروي�سد 

اأماكنهم لتهيئه �سياحة بيئية تنموية.

واأ�ساف الدكتور اأبو غنيمة اأن م�ساريع الطلبة �سملت 

اأهــم  قــامــة  لإ وبـــــرا  الأ دار  يف  احــتــفــايل  مبنى  ت�سميم 

الن�ساطات لتتويج مدينة عمان لتكون عا�سمة عربية 

مو�سحاً  جــانــب,  والأ العرب  ال�سياح  يق�سدها  متميزة 

ال�سياحية  والن�ساطات  املوؤمترات  اإقامة  ازديــاد  مع  اأنه 

إقــامــة مبنى  والقــتــ�ــســاديــة والــعــلــمــيــة كـــان لبـــد مــن ا

متكامل ملثل هذه الن�ساطات يف مقر املوؤمترات م�سريا 

كادميية  الأ إن�ساء  ا بحث  على  تركزت  امل�ساريع  اأن  اإىل 

املالحة  لــدرا�ــســة  الطلبة  لتهيئة  العقبة  يف  البحرية 

العقبة  منطقة  يف  درا�سة  �سمن  والهند�سية  البحرية 

للمدن  ومناق�سة  متميزة  اإعــالمــيــة  منطقة  إنــ�ــســاء  وا

عالمية و�سمن املوا�سفات العاملية. الإ

وحتدث الدكتور بهاء بكري من جمهورية م�سر با�سم 

اأهمية  لبيان  حتكيم  جلــان  وجــود  اأن  مبيناً  امل�ساركني 

�سارة  امل�ساريع والدرا�سات البحثية يف جامعة اآل البيت لإ

املــبــذول لدعم مثل  الكبري  الــدور  إبـــراز  ا وا�سحة نحو 

القرار  اأ�سحاب  منها  لي�ستفيد  الرائدة  امل�ساريع  هذه 

يف حتقيق التنمية ال�سياحية والقت�سادية, مو�سحاً اأن 

ردنية  الأ للكوادر  املجال  هناك جناحات مميزة يف هذا 

بحاث والدرا�سات. العاملة يف جمال الأ

وقام الدكتور ال�سواقفة بح�سور نائب رئي�س اجلامعة 

الدكتور ها�سم امل�ساعيد بتوزيع �سهادات على امل�ساركني 

للم�ساريع وجلان التحكيم.
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رئي�س الجامعة يفتتح معر�س الجاليات بح�سور �سفراء ال�سين 

وتايلند واأندوني�سيا وعدد من الملحقين الثقافيين

�ستاذ الدكتور  افتتح رئي�س جامعة اآل البيت الأ

نبيل �سواقفة يف ال�سابع ع�سر من اأيار بح�سور 

ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  مــن  كــل  �سفراء 

�ــســعــادة الــ�ــســيــد هـــوجن يـــاجن و�ــســفــري مملكة 

�سورنفا  ا�ــســيــنــثــورن  ال�سيد  �ــســعــادة  تــايــالنــد 

ال�سيد  �سعادة  اندوني�سيا  جمهورية  و�سفري 

زين البحر نور وعدد من امللحقني الثقافيني 

جـــانـــب ونــــواب رئــيــ�ــس اجلــامــعــة   الــعــرب والأ

�ــســالمــيــة  مــعــر�ــس اجلـــالـــيـــات الــعــربــيــة والإ

وخيمة الرتاث والفلكلور ال�سعبي الذي نظمه 

عمادة  مع  بالتعاون  الوافدين  الطلبة  نــادي 

طلبة  ومب�ساركة  باجلامعة  الطلبة  �ــســوؤون 

وماليزيا  واندوني�سيا  وال�سني  ماليزيا  من 

وفل�سطني  والـــ�ـــســـودان  والـــعـــراق  وتــايــالنــد 

ردن. و�سلطنة ُعمان واجلزائر والأ

وا�ستمل املعر�س على العديد من ال�سناعات 

الـــيـــدويـــة والـــرتاثـــيـــة واخلـــزفـــيـــة والــتــحــف 

ال�سعبية  زيـــــــاء  والأ اخلــفــيــفــة  والــ�ــســنــاعــات 

و�سناعة  واملــطــويــات  واملــطــبــوعــات  والــكــتــب 

ال�سعبية  واملــقــتــنــيــات  واملـــاأكـــولت  احلــلــويــات 

ال�سياحية  واملــنــاطــق  الــوثــائــقــيــة  فــــــالم  والأ

والــعــديــد من  الــفــخــاريــة  واين  الأ و�ــســنــاعــة 

عمال التي تدل على متيز هذه الــدول يف  الأ

خمتلف املجالت.

ال�سواقفة خــالل جتواله يف  الدكتور  واأكـــد  

اإقامة  اأهمية  للمعر�س  املختلفة  جنحة  الأ

مــثــل هــــذه املـــعـــار�ـــس لــلــتــعــريــف بــالــثــقــافــات 

واحلــــ�ــــســــارات املــخــتــلــفــة لـــلـــدول املــ�ــســاركــة 

الثقايف احل�ساري  التوا�سل  وتعميق مفهوم 

التناغم  هـــذا  اإىلان  مــ�ــســرياً  الــ�ــســعــوب,  بــني 

وامل�ساركة تخلق معادلة تفاعلية بني خمتلف 

اأطـــيـــاف الــطــلــبــة وحتــقــق ر�ــســالــة اجلــامــعــة 

التي  ال�سعوب  اإجنــازات  اأهم  وعامليتها وتربز 

إلــيــهــا الــطــلــبــة لــتــحــقــيــق الــتــوا�ــســل  يــنــتــمــي ا

بالنتماء  الــ�ــســعــور  وقــيــمــة  احلــــوار  وتعميق 

على  والــتــعــرف  املختلفة  احلــ�ــســارات  لــهــذه 

تراثها واإجنازاتها.

لــلــرتاث والفلكلور  املــعــر�ــس عــر�ــس  وتــخــلــل 

يدي للطلبة  الفل�سطيني وعر�س للقتال بالأ

الفلكلورية  الرق�سات  مــن  وعــدد  املاليزيني 

للطلبة  وعـــر�ـــس  نــدونــيــ�ــســيــني  الأ لــلــطــلــبــة 

الــُعــمــاين  نالت  لــلــرتاث  العراقيني وعــر�ــس 

ا�ستح�سان احل�سور واإعجابهم.

أخبـــــــار الجامعــــــــة
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 )MICTE( ا�ستحداث برنامج ماج�ستير في تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت في التربية
مريكية والمجموعة العربية للتعليم والتدريب بالتعاون مع جامعة اأوهايو االأ

ومنح الطلبة �سهادة مايكرو�سوفت

�سمن �سعي اجلامعة للتطوير والتحديث 

ا�ستحداث  مت  الع�سر  متطلبات  ومواكبة 

والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  برنامج 

يف الــرتبــيــة بــالــتــعــاون مــع جامعة اأوهــايــو 

للتعليم  الــعــربــيــة  واملــجــمــوعــة  مــريــكــيــة  الأ

الفي�سل  بـــاأكـــادميـــيـــة  ممــثــلــه  والـــتـــدريـــب 

من  الوحيد  الربنامج  يعد  الــذي  العاملية 

ميثل  اأنــه  اإىل  �سافة  بالإ املنطقة  يف  نوعه 

انطالقة فريدة يف عامل الرتبية والتعليم 

ردن والدول املجاورة. يف الأ

الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  وبــنينَّ 

نــبــيــل �ــســواقــفــة اأن هـــذا الــربنــامــج معد 

لــــرفــــع كــــفــــاءة وقـــــــــدرات الـــعـــامـــلـــني يف 

إنتاج املواد التعليمية  الرتبية والتعليم وا

اللــكــرتونــيــة بــاأعــلــى املــ�ــســتــويــات, وذلــك 

الالزمة  والــقــدرات  باملهارات  بتزويدهم 

ل�ستخدام اأحدث الربجميات والتقنيات 

�ــــســــالــــيــــب الــــرتبــــويــــة والــتــعــلــيــمــيــة  والأ

ال�سف  غــرف  يف  فاعل  ب�سكل  وتوظيفها 

دارة املدر�سية. مبيناً ان هذا الربنامج  والإ

�سيحقق جناحاً وا�سعاً وي�سهم يف تطوير 

الــعــربــيــة  والـــــــدول  ردن  الأ يف  الــتــعــلــيــم 

مع  به  بالقبول  البدء  و�سيتم  املــجــاورة. 

بداية العام الدرا�سي )2010-2009(.

اتفاقية  خــالل  ومــن  اجلامعة  قــامــت  كما 

مت توقيعها مع املجموعة العربية للتعليم 

الفي�سل  بــاأكــادميــيــة  والـــتـــدريـــب ممــثــلــًة  

العاملية بهدف تاأهيل طلبة كلية تكنولوجيا 

املـــعـــلـــومـــات بـــالـــتـــدريـــب عـــلـــى بــرجمــيــات 

الــ�ــســهــادات  مــايــكــرو�ــســوفــت والــتــقــدم لنيل 

املرخ�سة من قبل مايكرو�سوفت واملعرتف 

بها عاملياً حيث ح�سل )104( طالباً وطالبة  

الف�سل  خالل   )MSP-XP( �سهادة  على 

ول. الدرا�سي الأ

ويــ�ــســتــطــيــع الــطــلــبــة خــــالل هــــذه الـــــدورة 

ملام باملعلومات  الفنية والتقنية املتعلقة  الإ

مبــنــتــجــات وتــقــنــيــات مــايــكــرو�ــســوفــت مما 

مرموق  عمل  على  ح�سولهم  فر�س  يعزز 

يف جمــــال تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات و رفــد 

ال�سوق املحلي واخلارجي بالكفاءات املدربة 

ونظم  �سبكات  إدارة  وا لت�سميم  واملــوؤهــلــة 

ت�سغيل مايكرو�سوفت.

إليه اأن هذه ال�سهادات  �سارة ا ومما جتدر الإ

والـــــــدورات ل حتــمــل الــطــلــبــة  اأيــــة اأعــبــاء 

الدرا�سية يف  اإ�سافية وتكون �سمن خطته 

ثالث  بــواقــع  املــعــلــومــات  تكنولوجيا  كلية 

�ساعات درا�سية.
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مجل�س الطلبة يوؤدون الق�سم القانوني

اأدى طلبة جمل�س جامعة اآل البيت التا�سع الق�سم 

اأمــام رئي�س اجلامعة  اأيــار  الرابع من  القانوين يف 

ع�سواً   40 عددهم  والبالغ  �سواقفة  نبيل  الدكتور 

ميثلون كليات اجلامعة ومعاهدها املختلفة.

وبارك الدكتور ال�سواقفة للطلبة انتخابهم للمجل�س 

الــطــلــبــة يف  اأهــمــيــة دور جمل�س  اجلـــديـــد, مـــوؤكـــدا 

إ�سراك الطلبة يف خمتلف  النظام التعليمي, واأهمية ا

الطالبية  النتخابات  اأن  فعاليات اجلامعة, مبينا 

داعياً  والنزاهة,  الدميقراطية  من  بــاأجــواء  جــرت 

اإىل العمل مببداأ ال�سورى وحتقيق امل�سلحة العامة, 

من  وطــرحــهــا  وهــمــومــهــم  الطلبة  ق�سايا  وتــبــنــي 

لــراأي  واملنطق واحلــوار دون تع�سب  العقل  خــالل 

خطة  بو�سع  املجل�س  يبادر  اأن  واأهمية  اآخــر,  دون 

�سوؤون  عمادة  مع  بالتعاون  العام  مــدار  على  عمل 

والنتماء  الـــولء  يكون  وان  اجلــامــعــة,  يف  الطلبة 

اأ�سا�س العمل وان يكونوا قدوة لزمالئهم  يف حتمل 

بواب مفتوحة اأمام الطلبة  اأن الأ امل�سوؤولية, مبيناً 

والتطوير  بالتغيري  للم�ساركة  داعيهم  وجمل�سهم 

بها  للنهو�س  باجلامعة  يح�سل  الــذي  والتحديث 

واملجتمع املحيط.

عليمات  علي  الدكتور  الطلبة  �سوؤون  عميد  وبني 

اأن اجلامعة كانت وفرت للطلبة كافة امل�ستلزمات 

القيادات  فرزت  التي  النتخابية  العملية  جنــاح  لإ

الطالبية بكل �سفافية ونزاهة موؤكداً دعم جمل�س 

خلدمة  إلــيــه  ا املــوكــلــة  بــالــواجــبــات  للقيام  الطلبة 

طلبة اجلامعة.

واأ�ساد اأع�ساء جمل�س الطلبة بدور اجلامعة والقائمني 

جواء النزيهة واملريحة ملمار�سة  عليها على توفري الأ

اأجـــــواء دميــقــراطــيــة متميزة  حــقــهــم النــتــخــابــي يف 

وت�سجيعهم على احلوار البناء الهادف. 

الدكتور  رئي�س اجلامعة  نواب  الق�سم  اأداء  وح�سر 

ها�سم امل�ساعيد والدكتور يحيى �سديفات.

افتتاح معر�س في ربوع الوطن

داريـــة  الإ لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  افتتح 

ع�سر  التا�سع  يف  املجايل  جهاد  الدكتور  واملالية 

من ني�سان املعر�س الذي نظمه نادي العاملني يف 

جامعه اآل البيت �سمن اأن�سطته الثقافية بعنوان 

يف ربوع الوطن وا�ستمل املعر�س على جمموعة 

من ال�سور الفوتوغرافية الطبيعية من مواقع 

من  مبجموعه  للتعريف  وذلــك  خالبة  اأردنــيــة 

بني  يحيى  الــفــنــان  للم�سور  ردنـــيـــة  الأ املــنــاطــق 

للت�سوير وع�سو  ردنية  الأ حمد ع�سو اجلمعية 

احتاد امل�سورين.

وحــ�ــســر حــفــل الفــتــتــاح رئــيــ�ــس نـــادي العاملني 

التدري�سية  الهيئة  واأعــ�ــســاء  الكليات  وعــمــداء 

دارية والطلبة. والإ
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ن�سانية نائب رئي�س الجامعة ل�سوؤون الكليات االإ
طفال رو�سة الجامعة يرعى حفل تخريج الفوج ال�ساد�س الأ

طفال رو�سة اجلامعة وا�ستمل احلفل  ن�سانية يف احلادي والثالثني من اأيار حفل تخريج الفوج ال�ساد�س لأ رعى نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات الإ

على كلمات ترحيبية من تقدمي اأطفال الرو�سة وفقرات متنوعة واأنا�سيد وطنية وم�سرحيات هادفة.

ويف نهاية الحتفال الذي ح�سره اأولياء الطلبة قام الدكتور ال�سديفات بتوزيع ال�سهادات على الطلبة اخلريجني. 

تخريج العديد من الدورات في مركز اال�ست�سارات

نائب  رعى  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  عن  مندوباً 

دارية واملالية الدكتور  رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الإ

جهاد املجايل يف ال�ساد�س والع�سرين من ني�سان 

حفل تخريج العديد من الدورات التدريبية يف 

املتو�سطة  دارة  والإ والنرتنت  احلا�سوب  جمال 

واملــ�ــســتــودعــات  املـــخـــزون  عــلــى  الـــرقـــابـــة  ودورة 

لــلــعــامــلــني يف اجلــامــعــة والـــتـــي نــظــمــهــا مــركــز 

املجتمع  وتنمية  الفنية  واخلدمات  ال�ست�سارات 

املحلي باجلامعة.

واكــــد الــدكــتــور املــجــايل عــلــى دور اجلــامــعــة يف 

املتغريات  ظــل  يف  الب�سرية  الــكــوادر  اأداء  تنمية 

دارية يف �ستى اأنواع  والتطورات التكنولوجية والإ

ان  مبيناً  املــجــالت  خمتلف  يف  واملــعــارف  العلوم 

رفع  يف  الــقــومي  املنهج  هما  والتاأهيل  التدريب 

مبختلف  العاملني  لــدى  داء  الأ وفاعلية  كفاءة 

دارية. كادميية والإ امل�ستويات الأ

هاين  الدكتور  ال�ست�سارات  مركز  مدير  وبــني 

بعقد  يقوم  ال�ست�سارات  مركز  ان  ار�سيدة  اأخــو 

هـــداف املــرجــوة منها  هــذه الـــدورات لتحقيق الأ

ومبختلف  متنوعة  مــوا�ــســيــع  يف  جـــاءت  والــتــي 

وتنفيذها  عقدها  مت  حيث  داريـــة  الإ امل�ستويات 

من  قــ�ــســى  الأ احلـــد  لتحقيق  متميز  بــاأ�ــســلــوب 

الفائدة للم�سرتكني يف هذه الدورات.

وقــــدم مــديــر �ـــســـوؤون الــعــامــلــني الــ�ــســيــد حممد 

امل�ساركني ولكل من �ساهم  العمري �سكره با�سم 

يف اإجناح هذه الدورات والتي �ساهمت يف حت�سني 

داري وتطوير قدراتهم م�سيداً بحر�س  عملهم الإ

اجلامعة بتاأهيل كوادرها.

ويف نهاية احلفل قام الدكتور املجايل بتوزيع 

عددهم  والبالغ  اخلريجني  على  ال�سهادات 

70 خريجاً.

أخبـــــــار الجامعــــــــة
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أخبـــــــار الجامعــــــــة

اختتام فعاليات برنامج المع�سكر للم�ستوى البرونزي

الذي نظمته جائزة الح�سن لل�سباب

اخُتتمت يف جامعة اآل البيت يف ال�ساد�س من متوز 

الــربونــزي  للم�ستوى  املع�سكر  بــرنــامــج  فعاليات 

الذي نظمته جائزة احل�سن لل�سباب.

على مدار  ا�ستمر  الذي  املع�سكر  برنامج  وا�ستمل 

�ستة اأيــــام بــاإ�ــســراف �ــســبــاط واأفـــــراد مــن الــقــوات 

والتعليم  الرتبية  وزارة  من  وم�سرفني  امل�سلحة 

تــدريــبــات  ومــكــتــب جــائــزة احلــ�ــســن لل�سباب عــلــى 

نـــزال  والإ احلــيــة  الــرمــايــة  حــول  امل�سلحة  للقوات 

جانب  اإىل  والبو�سلة  واخلــارطــة  وامل�ساة  اجلبلي 

حمـــا�ـــســـرات تـــوعـــويـــة عـــن الــتــثــقــيــف الــ�ــســيــاحــي 

والوقاية من املخدرات والتوعية املرورية.

اأقــيــم يف مـــدرج احل�سني  الـــذي  ويف حفل اخلــتــام 

الع�سكرية  املنطقة  اأركان  بن علي بح�سور رئي�س 

مكتب  ومــديــرة  املجايل  جهاد  الدكتور  ال�سرقية 

رئي�س  راعي احلفل  اأ�سار  كلداين,   �سمر  اجلائزة 

اأركان املنطقة الع�سكرية ال�سرقية اإىل دور اجلائزة 

امل�ساركني  مهنئاً  وبدنيا  فكريا  ال�سباب  تنمية  يف 

عــلــى اجــتــيــازهــم مــتــطــلــبــات بــرنــامــج الـــرحـــالت 

بنجاح ومقدما  الربونزية  للجائزة  ال�ستك�سافية 

تقدمه  مــا  على  اجلامعة  لرئا�سة  ال�سكر  عميق 

ال�سبابية  املوؤ�س�سات  ملختلف   ودعــم   خدمات  من 

والع�سكرية.

ح�سني  النقيب  املع�سكر  قــائــد  ا�ستعر�س  بـــدوره 

الــقــ�ــســاة مــراحــل الــعــمــل والــتــدريــب الــتــي قامت 

والتي  املع�سكر  فــرتة  خــالل  امل�سلحة  الــقــوات  بها 

�ساهمت ب�سكل كبري يف تعزيز روح العمل اجلماعي 

إر�ساء مبداأ  والثقافة الوطنية والنتماء للوطن وا

البدنية  اللياقة  م�ستوى  ورفــع  التطوعي  العمل 

لدى امل�ساركني ال�سباب.

واألقى الطالب م�سعب العزام كلمة با�سم امل�ساركني 

قال فيها نلتقي جمددا يف رحاب ال�سرح العلمي 

الوطن  ب�سباب  لنحتفى  البيت  اآل  جامعة  املميز 

اأنهوا متطلبات  جناز وقد  وهم يتن�سمون عبق الإ

برنامج الرحالت ال�ستك�سافية يف جائزة احل�سن 

لل�سباب الربونزية يف خدمة الوطن و�سبابه.

 ويف اخلــتــام تــنــاوب راعـــي احلــفــل نــائــب رئي�س 

اجلــامــعــة الــدكــتــور جــهــاد املــجــايل عــلــى ت�سليم 

على  اجلـــوائـــز  وتـــوزيـــع  للخريجني  الــ�ــســهــادات 

الفائزين. 
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�سواق غري التقليدية. احلديدي: الوزارة  با�سرت بتنفيذ ال�سيا�سات والت�سريعات لتعزيز التناف�سية يف املجال ال�سناعي لخرتاق الأ

إن�ساء تخ�س�سات هند�سية ومراكز بحثية جديدة لدعم درا�سات امل�ساريع ال�ستثمارية وال�سناعية يف املحافظة. ال�سواقفة: ا

افتتاح حلقة نقا�سية حول دور الجامعة في القطاع ال�سناعي

براجمها التعليمية والتدريبية اأو من خالل 

تعاونها مع اجلهات املعنية. 

وبني احلديدي اأن جمال ال�سناعة يف الدول 

املتقدمة  الــدول  يف  عنه  يختلف  قد  النامية 

ترتكز  فبينما  والــهــدف,  املو�سوع  حيث  من 

املتقدمة حول  الــدول  يف  ال�سناعة  موا�سيع 

جندها  متقدمة,  تقنيات  تطوير  موا�سيع 

يف الــــــدول الــنــامــيــة تـــعـــاين مـــن مــ�ــســكــالت 

التقنيات  مع  التعامل  باأ�سلوب  تتعلق  اأخرى 

وفــقــاً  الــتــقــنــيــات  هـــذه  تكييف  اأو  املــ�ــســتــوردة 

للظروف املحلية اأو تطويرها باأ�ساليب تراعي 

اإمكاناتها واحتياجاتها, وبذلك فاإن الهتمام 

عن  البحث  يف  اأ�سا�سية  بــ�ــســورة  يتمثل  بها 

احللول العلمية مل�سكالت ال�سناعة املحلية.

نبيل  الــدكــتــور  الــبــيــت  اآل  رئــيــ�ــس جــامــعــة 

إنه يف �سوء توجيهات ح�سرة  �سواقفة قال ا

اهلل  عبد  امللك  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب 

الـــثـــاين ابـــن احلــ�ــســني املــعــظــم حــفــظــه اهلل 

توا�سلها  بتفعيل  للجامعات  ورعـــاه  تعاىل 

مــع املــجــتــمــعــات املــحــلــيــة خلــدمــة قــطــاعــات 

الــ�ــســنــاعــة والــــزراعــــة ومـــا يــتــعــلــق بــهــا من 

العلمي  البحث  خالل  من  طبيعية  م�سادر 

اأهم  يعترب من  والــذي  واملتوا�سل,  امل�ستمر 

عوامل  التنمية امل�ستدامة ومن اأ�سباب رقي 

اأكــــد وزيــــر الــ�ــســنــاعــة والــتــجــارة يف الــثــامــن 

والع�سرين من ني�سان معايل املهند�س عامر 

وتنفيذ  بر�سم  قامت  الـــوزارة  اأن  احلــديــدي 

العديد من ال�سيا�سات والت�سريعات والربامج 

ال�سناعة  قــطــاع  تناف�سية  لتعزيز  الــهــادفــة 

والربط بني اجلامعات واملدار�س وال�سركات 

واملوؤ�س�سات ال�سناعية يف القطاع اخلا�س.

النقا�سية  احللقة  افتتاحه  خــالل  واأ�ــســاف 

اجلامعة  دور  حــول  اجلــامــعــة  نظمتها  الــتــي 

ال�سناعي  القطاع  ان  ال�سناعي,  القطاع  يف 

لالقت�ساد  الرئي�سية  الــروافــد  احــد  يعترب 

املــلــحــة على  احلــاجــة  جــــاءت  حــيــث  ردين  الأ

لو�سع  واخلــا�ــس  الــعــام  القطاعني  م�ستوى 

القطاع  تعزيز  يف  ت�ساهم  اقت�سادية  �سيا�سة 

�ـــســـواق  الأ اخــــرتاق  مــن  لتمكينه  الــ�ــســنــاعــي 

غري التقليدية وتعزيز م�ساهمته يف التنمية 

القت�سادية امل�ستدامة.

ال�سعبة  التحديات  اأن  اإىل  احلديدي  واأ�سار 

ــكــة يف ظــــل الـــتـــطـــورات  الـــتـــي تــــواجــــه املــمــل

املوؤ�س�سات  حاجة  تــربز  العاملية  القت�سادية 

التناف�سية,  قــدرتــهــا  تــعــزيــز  اإىل  الــوطــنــيــة 

وهــو مــا يتحقق مــن خــالل دور البــتــكــار يف 

دور اجلامعات  تعزيز  املجال من خالل  هذا 

�سواء من خالل  بها  والتي نفخر  الردنــيــة  

والجتماعي,  القت�سادي  ورفاهها  مـــة  الأ

الـــبـــيـــت ومــنــذ  اآل  فـــقـــد حـــر�ـــســـت جـــامـــعـــة 

تاأ�سي�سها على املبادرة بالتوا�سل مع املجتمع 

املحلي,  حيث قطعت �سوطاً طوياًل, وبادرت 

اإىل عقد العديد من التفاقيات ومذكرات 

الــتــفــاهــم عــلــى املــ�ــســتــوى املــحــلــي والــعــربــي 

مـــن خـــالل كلياتها  والـــــدويل  قــلــيــمــي  والإ

جمالت  يف  املختلفة  ومراكزها  ومعاهدها 

الــتــدريــب وبــنــاء الـــقـــدرات, وبـــني الــدكــتــور 

حتت�سن  املــفــرق  حمــافــظــة  اأن  الــ�ــســواقــفــة 

منطقة امللك احل�سني بن طالل التنموية, 

بناء هذا اجلزء  هدية جاللة �سيد البالد لأ

لت�سيري عجلة  الــغــايل  الــوطــن  مــن  العزيز 

ت�سعى  اجلامعة  فــان  القت�سادية  التنمية 

وامل�سانع  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع  للتوا�سل 

املختلفة يف وطننا العزيز وخا�سة القريبة 

دور  حـــول  الــتــ�ــســاور معهم  اأجـــل  مــن  منها 

اجلــامــعــة يف قــ�ــســايــا الــ�ــســنــاعــة خــا�ــســة يف 

والكيميائية  الفيزيائية  التحاليل  جمالت 

البيئية  الــدرا�ــســات  املــتــطــورة ويف جمـــالت 

واملـــيـــاه والــطــاقــة واملـــــواد اخلـــام والــــرثوات 

ومو�سوع  واملعادن  ال�سخور  من  الطبيعية 

مــعــاجلــة املــخــلــفــات وتـــدويـــرهـــا. وقــــال اإن 

اجلــامــعــة اأنــ�ــســاأت مــركــزاً حــديــثــاً ل��درا���س��ات 
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معايل الدكتور غازي �سبيكات بكلمة قال فيها:

اإن الروؤية امللكية فيما يتعلق بكيفية حتقيق 

الــتــنــمــيــة املــ�ــســتــدامــة يف حمــافــظــة املــفــرق 

الكرمي  العي�س  و�سائل  اإيجاد  حول  تتمحور 

تطورا  ن�سهد  اليوم  ونحن  فيها  للمواطنني 

جــذريــا وا�ــســا�ــســيــا يف هـــذه املنطقة حــيــث مت 

اإ�سدار قانون املناطق التنموية رقم )2( لعام 

�سا�س خللق بيئة  2008 والذي يعترب حجر الأ

ال�ستثمارات  جــذب  على  قـــادرة  ا�ستثمارية 

املحلية واخلارجية يف املناطق التنموية كافة 

ول مــن نــوعــه الـــذي ي�سع  وهــو الــقــانــون الأ

القطاع اخلا�س يف املقدمة من حيث تطوير 

كما  ردن.  الأ يف  التنموية  املناطق  وت�سغيل 

اأن�ساأ القانون هيئة مفو�سي املناطق التنموية 

دارة هذه املناطق التي من  كجهاز م�ستقل لإ

طــالل  بــن  احلــ�ــســني  املــلــك  منطقة  �سمنها 

تقوم  نف�سه  القانوين  الطــار  ويف  التنموية, 

�سركة تطوير املفرق بدورها الوطني كمحور 

حزمة  الــقــانــون  ويــوفــر  لــلــمــ�ــســروع.  رئي�سي 

عفاءات ال�سريبية  مناف�سة من احلوافز والإ

واجلمركية و�سريبة املبيعات العامة. 

تطوير  اأن  اإىل  �ــســبــيــكــات  الــدكــتــور  واأ�ـــســـار 

وامل�ساركة  امل�ساهمة  يتطلب  املفرق  منطقة 

ا�ستحداث تخ�س�سات  الطاقة و�سنعمل على 

خدمة  �سميم  يف  تــدخــل  وتطبيقية  فــريــدة 

القطاع ال�سناعي كالهند�سة املدنية, وهند�سة 

املــواد.  وهند�سة  البناء  وتكنولوجيا  امل�ساحة 

البيئة  درا�ــســات  مركز  افتتاح  اىل  بال�سافة 

را�سي اجلافة والذي يعنى بق�سايا  واملياه والأ

املياه ال�سطحية واجلوفية والت�سحر خا�سة 

كرث جفافاً  جزاء الأ حيث اجلامعة تقع يف الأ

املجال وفرت  املناخية, ويف هذا  الناحية  من 

العديد من  قــامــة  لإ املـــادي  الــدعــم  اجلامعة 

املائي  احل�ساد  م�سروع  اأهمها  من  امل�ساريع 

باجلامعة وم�سروع احل�ساد املائي يف البادية 

للمياه,  الوطني  الناقل  وم�سروع  ردنــيــة  الأ

وم�سروع اخلاليا ال�سم�سية واأنظمة تخزين 

البيانات.

الدكتور  والبيئة  ر�ــس  الأ علوم  معهد  عميد 

ــة اأو�ــــســــح مـــن جــانــبــه اأن  عـــدنـــان حــراحــ�ــس

جمموعة من الباحثني يف املعهد �ساركوا يف 

الربنامج  هــذا  م�سنع«  لكل  »دكتور  برنامج 

الـــذي ر�ــســخ الــعــالقــة بــني امل�سانع واأ�ــســاتــذة 

اجلـــامـــعـــات وفـــتـــح اأمـــامـــهـــم فـــر�ـــس لــتــبــادل 

نتاج. فكار حول تطوير اأ�ساليب الإ الأ

العمل  وزيـــر  �ــســارك  الــور�ــســة  فعاليات  و�سمن 

هــــــايل املــنــطــقــة يف هــــذا اجلــهــد  الــفــاعــلــة لأ

التنموي الوطني ال�سامل, ومن هذا املنطلق 

ولتحقيق هذة الت�ساركية الفاعلة فقد قامت 

�سركة تطوير املفرق موؤخرا بتمويل »درا�سة 

مــ�ــســح �ــســوق الــعــمــل والــعــمــال �ــســمــن نــطــاق 

حمــافــظــة املــفــرق وبـــاإ�ـــســـراف هــيــئــة املــنــاطــق 

العمل, حيث  التنموية »وبالتعاون مع وزارة 

جاء هذا الن�ساط يف اإطار تفعيل ال�سركة لن�س 

التنمويه  املناطق  قانون  من  20/ب/3  املــادة 

الــتــزام  تت�سمن  الــتــي   2008 لــعــام   )2( رقـــم 

 – املفرق  – �سركه تطوير  الرئي�سي  املطور 

ب« العمل على توفري برامج تدريب وتاهيل 

التي  املحلي  املجتمع  نطاق  �سمن  للعماله 

اأن�سئت فيه املنطقه التنموية«.

كما األقى نائب رئي�س هيئة املناطق التنموية 

املهند�س عمر الرو�سان كلمة اكد فيها اأهمية 

املناطق يف جذب امل�ساريع ال�ستثمارية وتوفري 

بناء املحافظات التي  فر�س العمل املنا�سبة لأ

بالفائدة  لتعود  املناطق  تلك  فيها  تتواجد 

على القت�ساد الوطني.

كما افتتح احلديدي يف ختام الور�سة معر�س 

املنتجات ال�سناعية.

�سبيكات : حتقيق التنمية امل�ستدامة يف حمافظة املفرق تتمحور حول ايجاد و�سائل العي�س الكرمي
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خالل افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية الدرا�سات الفقهية والقانونية

وائل والمتميزين  رئي�س الجامعة يكرم االأ

نبيل  الــدكــتــور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  افتتح 

الق�ساء  حــول  العلمي  الــيــوم  فعاليات  �سواقفة 

والــقــانــون  ال�سريعة  بــني  ردن  الأ يف  الع�سائري 

الذي نظمته كلية الدرا�سات الفقهية والقانونية 

�سالمي الدويل. بالتعاون مع البنك العربي الإ

كلمة  عــلــى  العلمي  الــيــوم  فــعــالــيــات  وا�ستملت 

ـــات الــفــقــهــيــة والــقــانــونــيــة يف  ـــس لــعــمــيــد الـــدرا�

فيها:  قــال  الــزغــول  الــدكــتــور حممد  اجلامعة 

بــــارزا يف  الــعــ�ــســائــري مــا زال دوره  الــقــ�ــســاء  ان 

والــنــزاعــات  ال�سائكة  الق�سايا  مــن  الكثري  حــل 

بــنــزاهــتــه  عــــرف  حــيــث  ردين,  الأ جمــتــمــعــنــا  يف 

اجلــنــاة  مما  العقوبة على  إيــقــاع  ا و�سرامته يف 

ثر الكبري يف حل امل�ساكل واحلد من  كان له الأ

اجلرائم التي تقع يف جمتمعنا.

اأن الدول املتقدمة  اإىل  واأ�سار الدكتور الزغول 

بالو�سائل  امل�سكالت  اأهمية حل  اأ�سبحت تدرك 

اأ�سا�س  على  القائمة  الــنــزاعــات  حلــل  البديلة 

الرتا�سي بني اخل�سوم ومنها قانون الو�ساطة 

التحكيم  وقـــانـــون  املــدنــيــة  الــنــزاعــات  لت�سوية 

تــــراٌث  اخلـــالـــد  ردين  الأ تــراثــنــا  اأن  مــو�ــســحــاً 

ق�سائي ومنوذج رائد يف حل امل�ساكل التي تن�ساأ 

اإىل  لــلــرجــوع  احلــاجــة  دون  مــن  املجتمعات  يف 

املحاكم املخت�سة.

وت�سمن اليوم العلمي على جل�سات عمل �سارك 

فيها ال�سيخ بركات الزهري وال�سيخ عفا�س البايل 

التقا�سي يف  إجــــراءات  ا بــورقــة عمل حــول نطاق 

املتقاعد  العميد  وقــــدم   الــعــ�ــســائــري.   الــقــ�ــســاء 

حممد فالح العطني ورقة عمل حول دور الق�ساء 

الــعــ�ــســائــري يف حــل الــنــزاعــات اجلــزائــيــة, وقــدم  

الو�سائل  ورقــة حــول   الــدومــي  الدكتور حممد 

ال�سريعة  يف  اجلــزائــيــة  الــنــزاعــات  حلــل  البديلة 

�ســـــالمية )ال�سلــح والعفـــــو(, كما قدم الدكتور  الإ

البديلة  الو�سائل  حــول  ورقــة  الــفــواعــرة  حممد 

حلل النزاعات اجلزائية يف الت�سريعات الو�سعية. 

و قدم ال�سيخ �سعود املا�سي ورقة عمل حول اأدلة 

وقدم  ال�سهادة,  الع�سائري:  الق�ساء  يف  ثــبــات  الإ

ثبات  الدكتور حممد �سمريان ورقة حول اأدلة الإ

�سالمي. يف الفقه الإ

نــواب  اجلــامــعــة بح�سور  رئي�س  الــدكــتــور  وقـــام 

الــرئــيــ�ــس بــتــوزيــع اجلـــوائـــز والـــ�ـــســـهـــادات على 

وائل واملتميزين. الأ
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اأمناط خمتلفة للتعليم ب�سبب ثورة الت�سالت 

و�سيا�سات العوملة ما اأدى بقطاع التعليم العايل 

عــاملــيــة معتمدة  مــعــايــري  اعــتــمــاد  اإىل  الــعــربــي 

ملواكبة هذه التطورات.

التعليم  موؤ�س�سات  اعــتــمــاد  هيئة  رئي�س  واأكـــد 

الهيئة  اأن  الــطــراونــة  اخليف  الــدكــتــور  الــعــايل 

�سارفت على النتهاء من اإعداد دليل »اجراءات 

التعليم  موؤ�س�سات  يف  اجلــودة  �سمان  ومعايري 

ردنية« والذي يتناول التوجه اجلديد  العايل الأ

لــلــهــيــئــة واملــتــمــثــل يف تــبــنــيــهــا مــعــايــري اجلـــودة 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  يف  كطريقة 

ردنية و�سمان اجلودة فيها. الأ

ليقدم  الــدلــيــل  هـــذا  تنظيم  لــقــد مت  واأ�ـــســـاف 

ر�ـــــســـــادات الـــالزمـــة ملــوؤ�ــســ�ــســات  املــعــلــومــات والإ

التعليم العايل التي تود احل�سول على �سهادة 

�سمان اجلودة.

ــنــدوق احلــ�ــســني  وتــطــرقــت مـــديـــرة بـــرامـــج �ــس

اأهــــداف  اإىل  �ــســكــري  روان  والــتــفــوق  بـــداع  لـــالإ

والبحث  الــعــايل  التعليم  وزارة  عــام  اأمـــني  دعــا 

الــعــلــمــي يف الــعــا�ــســر مــن اأيــــار الــدكــتــور تركي 

ودعمه  العلمي  بالبحث  الهتمام  اإىل  عبيدات 

مـــاديـــا لــالنــتــقــال بــاجلــامــعــات مـــن اجلـــوانـــب 

حتقيق  يف  للم�ساهمة  العملية  اإىل  الــنــظــريــة 

ربطه  امل�ستدامة  من خــالل  والتنمية  اجلــودة 

يف  نتائجه  توظف  بعدما  ال�ستثمار  بقطاعات 

اإىل  دعــا  مثلما  واملــنــافــ�ــســة,  التطوير  جمـــالت 

لغايات  ردنــيــة  الأ اجلامعات  بني  فيما  التعاون 

مكانيات املادية. تر�سيد الإ

دائــرة �سمان  وقــال خــالل ور�سة عمل نظمتها 

اجلودة ومراقبتها يف جامعة اآل البيت  بالتعاون 

بداع والتفوق بح�سور  مع �سندوق احل�سني لالإ

رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �سواقفة, اإن تقلي�س 

الهوة بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات 

لتعزيز   بينهما  فيما  املــواءمــة  يتطلب  ال�سوق 

نوعية التعليم العايل وحت�سني جودته.

اأن التقدم يف جمال البحث  ولفت عبيدات اإىل 

الــعــلــمــي يــ�ــســتــوجــب اللــــتــــزام مبـــبـــادئ وقــيــم 

املوؤ�س�سية  وال�ستقاللية  كــادميــيــة  الأ احلــريــة 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  متنح  مبوجبها  التي 

حــريــة الــبــحــث وال�ــســتــقــ�ــســاء لــلــتــقــدم العلمي 

اليجابية  اآثــارهــا  تنعك�س  التي  املعرفة  ون�سر 

على املجتمع.

اجلامعات  امل�ساعد لحتــاد  العام  مــني  الأ وقــال 

هنالك  اإن  احلــــاج   في�سل  الــدكــتــور  الــعــربــيــة 

وطنية  هــيــئــات  ا�ستحدثت  عــربــيــة  دول  ت�سعة 

العربية  بال�سبكة  وربطها  والعــتــمــاد  للجودة 

اىل  م�سريا  العايل  التعليم  اجلــودة يف  ل�سمان 

تعر�س  العربي  الــوطــن  يف  الــعــايل  التعليم  اأن 

انعك�س  مبا  وعاملية  حملية  متالحقة  ملــوؤثــرات 

هذه  اأن  اإىل  لفتا  التعليم   جــودة  على  اإيجابا 

املوؤثرات تتمثل بتزايد اأعداد موؤ�س�سات التعليم 

وظهور  فيه  اخلا�س  القطاع  وا�ستثمار  العايل 

التي  عمال  الأ اإىل  م�سرية   وغاياته  ال�سندوق 

والــتــي  ال�سابقة  الــ�ــســنــوات  خـــالل  تنفيذها  مت 

داء النوعي لعدد من الربامج  تتمثل بتطوير الأ

كما  واملــالــيــة  والــقــانــونــيــة  داريـــــــة  والإ العلمية 

تطرقت اإىل الربامج التي �سينفذها ال�سندوق 

لـــلـــعـــامـــني املـــقـــبـــلـــني يف جمــــــالت الــــدرا�ــــســــات 

املتعلقة  واجلــوانــب  عــمــال  الأ إدارة  وا القانونية 

ب�سبط اجلودة وحت�سني نوعية التعليم العايل 

ردنية. يف عدد من اجلامعات الأ

ولــفــت مــديــر دائــــرة �ــســمــان اجلــــودة بجامعة 

ثار  الآ اإىل  البطانية  اأحمد  الدكتور  البيت  اآل 

يــجــابــيــة حـــال اللـــتـــزام  مبــعــايــري اعــتــمــاد  الإ

�سبط اجلودة.

وناق�س امل�ساركون يف الور�سة اأوراق عمل تعلقت 

ومعايري  العايل  التعليم  يف  اجلــودة  مبوؤ�سرات 

اجلـــــودة �ــســمــن مــ�ــســروع الــتــعــلــيــم الـــعـــايل من 

منائي قدمها  مم املتحدة الإ منظور برنامج الأ

متخ�س�سون يف هذه املجالت.

مندوبًا عن وزير التعليم العالي
اأمين عام التعليم العالي يفتتح ور�سة عمل بعنوان

»االلتزام بمعايير اعتماد موؤ�س�سات التعليم العالي طريق ر�سيد نحو الجودة«
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اختتام فعاليات اليوم العلمي
ن�سانية بالجامعة داب والعلوم االإ لكلية االآ

مــنــدوبــاً عــن رئــيــ�ــس جــامــعــة اآل الــبــيــت رعــى 

الدكتور يحيى �سديفات نائب رئي�س اجلامعة 

يف الــ�ــســابــع مــن اأيــــار اخــتــتــام فــعــالــيــات الــيــوم 

نــ�ــســانــيــة  الإ والــعــلــوم  داب  الآ لــكــلــيــة  الــعــلــمــي 

باجلامعة. 

ن�سانية  الإ والعلوم  داب  الآ كلية  عميد  واألقى 

الدكتور فواز عبد احلق الزبون كلمة قال فيها 

نلتقي يف هذا اليوم من اأيام جامعتنا ووطننا 

العلمي  الــيــوم  وهــو  ر�سالتنا  ونـــوؤدي  احلبيب 

داب وان فائدة اليوم  الرابع اخلتامي لكلية الآ

اأن  وىل  والأ واحـــد,  يــوم  يف  تــتــاأتــي  ل  العلمي 

يكون ن�ساط الكلية على مدار ال�سنة متتابعاً 

الثقافية  احلــركــة  لرفد  اإمكانية  مــن  فيه  ملــا 

داب  الآ كلية  اجتهت  وقــد   , العلمي  والبحث 

تــتــابــع ن�ساطها  املــنــهــج, وقــــد  لــتــطــبــيــق هــــذا 

بجملٍة  ال�سنة  مــدار  على  كــادميــي  الأ العلمي 

من املوؤمترات والندوات.

الطلبة  بتكرمي  اجلامعة  رئي�س  نائب  وقــام 

الــعــام  �سخ�سية  وتـــكـــرمي  بــالــكــلــيــة  وائــــــل  الأ

الـــدكـــتـــور زيــــد الـــقـــرالـــة نـــائـــب عــمــيــد كلية 

العملية  خدمة  يف  املتميزة  مل�سريته  داب  الآ

الــتــدريــ�ــســيــة بــالــكــلــيــة واملــ�ــســاهــمــة يف اإجنـــاح 

فعالياتها املختلفة.

وا�ــســتــمــل الـــيـــوم اخلــتــامــي عــلــى حمــا�ــســرات 

الــعــديــد من  �ــســارك فيها  والــتــاريــخ  دب  الأ يف 

ردنية  الأ اجلامعة  من  وامل�ساركني  الباحثني 

ووزارة الثقافة وجامعة اآل البيت.

ندوات ومحاضرات ومؤتمرات
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ندوات ومحاضرات ومؤتمرات

�سالمي بدعوة من مركز اإحياء التراث االإ

التي عرث  ثــار  الآ املحا�سر  ا�ستعر�س  كما  بفل�سطني 

املختلفة  ثـــريـــة  الأ والــنــظــريــات  اخلـــربـــة   يف  عليها 

با�ستخدامها.

ويف نهاية املحا�سرة التي اأدارها الدكتور حممود عبد 

�سالمي بجامعة  الإ الرتاث  اإحياء  بدعوة من مركز 

مدير  اوبوفيت�س  مـــالدن  الــدكــتــور  األــقــى  البيت  اآل 

يف  الــهــولــنــدي  خرونيغني  جامعة  يف  قــمــران  معهد 

الرابع ع�سر من ني�سان حما�سرة بعنوان خمطوطات 

تناول  والــديــنــي  التاريخي  اإطــارهــا  يف  املــيــت  البحر 

بتاريخ  التعريف  مع  امليت  البحر  خمطوطات  فيها 

املــجــاورة  الــكــهــوف  يف  اكت�سافها  ومــكــان  اكت�سافها 

خلــربــة  قــمــران على الــطــرف الــغــربــي للبحر امليت 

مرجحاً النظرية القائلة اإن �سكان خربة قمران هم 

كهوف  يف  بعد  فيما  واأخفوها  اللفائف  كتبوا  الذين 

حميطة باخلربة.

وقال الدكتور مالدن ان ن�سو�س خمطوطات البحر 

الثالث  القرن  بني  ما  الفرتة  اإىل  ترجع  التي  امليت 

ول امليالدي ما يزال عدداً منها  قبل امليالد والقرن الأ

اأن �سمن  غري مقروء ل�سوء حالها وتلفها ,مو�سحاً 

معروفة  تكن  مل  دينية  ن�سو�س  املخطوطات  هــذه 

من قبل مثل ق�سة اخنوخ وتدل هذه الن�سو�س على 

جــوانــب مهمة مــن احلــيــاة الــديــنــيــة والجــتــمــاعــيــة 

والتي  باجلامعة  الــرتاث  اإحياء  العزيز مدير مركز 

ح�سرها عدد من اع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة 

وا�ستف�ساراتهم  احل�سور  اأ�سئلة  على  املحا�سر  اأجاب 

حول مو�سوع خمطوطات البحر امليت واأهميتها.

معالي المهند�س �سعد هايل ال�سرور يحا�سر عن الملكية الد�ستورية

متثل  باأنها  وقال  والق�سائية  والت�سريعية  التنفيذية 

املتكامل  املثلث  هــذا  وان  الــدولــة  بناء  يف  مهماً  هرماً 

ولفت  اأ�سالعه  من  �سلع  اأي  عن  ال�ستغناء  لميكن 

الــد�ــســتــوريــة هي  املــلــكــيــة  اأن  اإىل  الــ�ــســرور  املــهــنــد�ــس 

الــ�ــســلــطــات الــتــي تــتــوىل الــ�ــســيــا�ــســات الــعــامــة لــلــدولــة 

وعالقة هذه ال�سلطات مابني بع�سها البع�س والدور 

اأبناء  خ�س دور  املر�سوم لكل منها بالد�ستور وعلى الأ

ال�سيا�سية للدولة ويف �سنع القرار  ال�سعب يف احلياة 

يف  العالقات  جميع  ناظم  هو  ردين  الأ الد�ستور  وان 

البيت  اآل  جامعة  يف  احلكمة  بيت  معهد  مــن  بــدعــوة 

األـــقـــى مــعــايل املــهــنــد�ــس �ــســعــد هــايــل الـــ�ـــســـرور ع�سو 

من  والــعــ�ــســريــن  الــتــا�ــســع  يف  ردين  الأ الــنــواب  جمل�س 

زريقات  زيد  الدكتور  املفرق  حمافظ  بح�سور  ني�سان 

ونـــــواب رئــيــ�ــس اجلــامــعــة جــهــاد املـــجـــايل  والــدكــتــور 

)امللكية  بعنوان  حما�سرة  والدكتور  �سديفات  يحيى 

الد�ستورية( ا�ستعر�س فيها مالمح احلياة الد�ستورية 

الــقــانــون  الـــدولـــة مــع �ــســدور  الــ�ــســلــطــات يف  وت�سكيل 

إقـــرار  ا بــعــد  ردن  الأ �ــســرق  مــــارة  ردين لإ الأ �ــســا�ــســي   الأ

ردنية عام 1928 ومراحل و�سع  املعاهدة الربيطانية الأ

مت�ساوون  ردنيني  الأ وان   1946 عام  ردين  الأ الد�ستور 

النظر عن  بغ�س  والواجبات  باحلقوق  القانون   اأمــام 

اأن  على  الد�ستور  ن�س  مبيناً  واللغة  والــديــن  الــعــرق 

نظام احلكم يف الد�ستور هو ملكي  وراثي نيابي.

وا�ستعر�س بع�ساً من مواد الد�ستور وركز على كيفية 

ردنــيــة موؤكدا  الأ الــدولــة  ال�سيا�سي يف  الــقــرار  اتــخــاذ 

التي  ال�سيا�سات  جممل  هو  ال�سيا�سي  القرار  ان  على 

توؤثر على  املجتمع  العامة وان مكونات  تنظم احلياة 

حزاب  قرارات جمل�س النواب من خالل النقابات والأ

والقطاعات القت�سادية.

وبنينّ املهند�س ال�سرور دور كل من ال�سلطات الثالث  

ردنية. احلياة ال�سيا�سية الأ

حداثة  يقل  ل  ردين  الأ الد�ستور  اأن  ال�سرور  واأ�ــســاف 

واأن  العامل  يف  خــرى  الأ الد�ساتري  عن  واتزانا  ور�سانة 

ن�سو�سه لي�ست على الورق فقط واإمنا حترتم وتطبق.

ويف نــهــايــة املــحــا�ــســرة الــتــي اأدارهـــــــا الـــدكـــتـــور علي 

ال�سرعة عميد معهد بيت احلكمة وح�سرها عدد من 

التدري�سية  الهيئتني  واأع�ساء  املحلي  املجتمع  اأبــنــاء 

على  املحا�سر  اأجــاب  اجلامعة  يف  والطلبة  داريـــة  والإ

اأ�سئلة احل�سور وا�ستف�ساراتهم.



��

نـــظـــم قــ�ــســم الـــعـــلـــوم احلـــيـــاتـــيـــة بــاجلــامــعــة 

ــــــدوة عــلــمــيــة حـــــول اأنـــفـــلـــونـــزا اخلـــنـــازيـــر  ن

والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  مــع  بالتعاون 

مـــن اأجـــــل الــتــوعــيــة والـــوقـــايـــة مـــن املــر�ــس 

 وذلـــــك يف اخلــامــ�ــس والــعــ�ــســريــن مـــن اأيـــــار.  

جامعة  من  الغرايبة  �سعد  الدكتور  وحتــدث 

العلوم والتكنولوجيا عن تاريخ ظهور اأنفلونزا 

احليوانات ومنها اأنفلونزا الطيور واخلنازير 

مبينا اأن الفريو�س الذي ي�سيب احليوانات له 

القدرة على النتقال من ال�سخ�س امل�ساب اىل 

اأي �سخ�س اأخر مو�سحا اأن لدى وزارة ال�سحة 

إلــــف كـــور�ـــس عــالجــي ملــر�ــس اأنــفــلــونــزا  300 ا

اخلــنــازيــر والـــــذي يـــاأتـــي �ــســمــن ا�ــســتــعــدادات 

 الــــــوزارة الحـــرتازيـــة ملــواجــهــة هـــذا املــر�ــس.

وبـــني الــدكــتــور اإحــ�ــســان حمــا�ــســنــة مــن ق�سم 

اأن  الــبــيــت  الــعــلــوم احلــيــاتــيــة يف جــامــعــة ال 

فــــريو�ــــس اأنـــفـــلـــونـــزا اخلـــنـــازيـــر عــــبــــارة عــن 

جــــزء حـــي داخـــــل خــلــيــة وقــــــادر عــلــى تغيري 

ـــــوجـــــودة عـــلـــى �ــســطــحــه مــا  الــــربوتــــيــــنــــات امل

ــــــادة الـــوراثـــيـــة لــديــه. امل  يــــــوؤدي اإىل تــغــيــري 

واأ�سارت عميدة كلية التمري�س يف جامعة اآل 

إن�ساف �سعبان اإىل طرق انتقال  البيت الدكتورة ا

للخنازير  املبا�سر  بالتعر�س  واملتمثلة  املر�س 

امل�سابة اأو التعر�س لبيئة ملوثة بالفريو�س, 

جـــواء  �ــســابــة يــزيــد يف الأ اأن مــعــدل الإ مبينة 

 الباردة منخف�سة الرطوبة واملناطق املزدحمة.

واأ�سارت اإىل طرق الوقاية من مر�س اأنفلونزا 

ال�سحة  اأ�ساليب  باتباع  واملتمثلة  اخلــنــازيــر 

اأثناء  الفم  وتغطية  العامة  والنظافة  العامة 

ال�سعال وجتنب الزدحام واحلر ال�سديد.

ندوة علمية حول اأنفلونزا الخنازير بالجامعة

الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  نــائــب  قــدم 

امل�ساركة   : بعنوان  حما�سرة  �سديفات  يحيى 

يف �سنع القرار وحتديات اتخاذه وذلك �سمن 

اجلامعات  لطلبة  الثالث  التدريبي  الربنامج 

لل�سباب  على  الأ املجل�س  ينفذه  الذي  ردنية  الأ

مب�ساركة نحو 100 طالباً وطالبة من اجلامعات 

ردنية احلكومية واخلا�سة. الأ

القرار  عملية  اأهمية  �سديفات  الدكتور  وبــنينّ   

العلمي  بعدها  من  الــقــرارات  واأهمية  الر�سيد 

عملية  إدارة  ا عــلــى  الــرتكــيــز  ومت  واملــجــتــمــعــي 

اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــفــعــالــة ومــــراحــــل اتــخــاذ 

خ�سائ�س  وبيان  العلمي  املنهج  وفق  القرارات 

القرارات الفعالة على كافه امل�ستويات الفردية 

واملوؤ�س�سية.

 وبنينّ املحا�سر اأهمية م�ساركة �سباب اجلامعات 

يف مــنــظــومــة اتـــخـــاذ الــــقــــرارات املــتــعــلــقــة بهم 

م�سرياً اإىل دور اجلامعات الكبري الذي تقوم به 

يف ت�سجيع الطلبة على احلوار والقبول بالراأي 

خر وعملية اتخاذ القرار وامل�ساركة الفاعلة  الآ

يف القرارات التي تتخذها اجلامعة من خالل 

جمال�س الطلبة وتوعيتهم و�سقل �سخ�سياتهم 

وقيم  النتماء  روح  وتعزيز  مواهبهم  وتنمية 

املواطنة ال�ساحلة.

عن  �سديفات  د.  اأجـــاب  املــحــا�ــســرة  نهاية  ويف   

امل�ساركني وا�ستف�ساراتهم حول مو�سوع  اأ�سئلة 

�سنع القرار. 

على لل�سباب بدعوة من المجل�س االأ
الدكتور ال�سديفات يحا�سر حول الم�ساركة في �سنع القرار 

ندوات ومحاضرات ومؤتمرات
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ندوات ومحاضرات ومؤتمرات

زدي( في رحاب الجامعة افتتاح موؤتمر )ابن دريد االأ

من  ع�سر  الــثــاين  يف  الــبــيــت  اآل  جــامــعــة  نظمت 

ردن  اأيار  وبالتعاون مع �سفارة �سلطنة ُعمان بالأ

رئي�س اجلامعة  رعــاه  الزدي  دريــد  ابــن  موؤمتر 

بالوكالة الدكتور ها�سم امل�ساعيد.

واألقى الدكتور امل�ساعيد كلمة قال فيها اإن تنظيم 

اآل  اهتمام جامعة  دريــد يربز  ابن  موؤمتر حول 

دريد  ابــن  �سالمي.  والإ العربي  بالرتاث  البيت 

العامل املو�سوعي اأبو بكر حممد بن احل�سن بن 

دريد الزدي الن�سب الُعماين الن�ساأة والت�سكيل, 

ابــن دريـــد الـــذي ق�سى قــرابــة قــرن مــن حياته 

الذي  دريد  ابن  والعلم  العربية  اللغة  يف خدمة 

ترك لنا اأكرث من ثالثني كتاباً ما بني خمطوٍط 

ومــطــبــوع, ويــكــفــيــه فــخــراً انـــه �ــســاحــب كتابي: 

اجلمهرة, وال�ستقاق, وهو ال�ساعر واملوؤرخ.

وبـــني الــدكــتــور املــ�ــســاعــيــد اأن وحــــدة الــدرا�ــســات 

اأثبتت وجودها يف  البيت  اآل  الُعمانية يف جامعة 

ال�ساحة العلمية على امل�ستويني املحلي والدويل 

وما زالت حتتاج اإىل مزيد من الرعاية والعناية 

من جانب اإخواننا يف �سلطنة ُعمان لناأخذ باأيديها 

بداع. اىل مدارج العال يف جمالت التميز والإ

فتاء يف �سلطنة ُعمان  واألقى اأمني عام مكتب الإ

ال�سيخ اأحمد بن �سعود ال�سيابي كلمة ا�ستعر�س 

باإقامة مثل هذه  البيت  اآل  فيها مبادرة جامعة 

املــــوؤمتــــرات اخلــا�ــســة بــُعــمــان وعــلــمــائــهــا بــهــدف 

الُعمانية  ال�سخ�سيات  لهذه  �ــســهــامــات  الإ إبـــراز  ا

دور  مبيناً  �ــســالمــيــة  والإ العربية  احلــ�ــســارة  يف 

دب  والأ وال�سعر  اخلــطــابــة  يف  زدي  الأ الــعــالمــة 

واملوؤرخ والذي ترك العديد من املوؤلفات.

واألـــقـــى مــديــر وحــــدة الـــدرا�ـــســـات الــُعــمــانــيــة يف 

اجلامعة  الدكتور عليان اجلالودي كلمة ا�ستعر�س 

العالمة  بحياة  للتعريف  املــوؤمتــر  اأهـــداف  فيها 

إلقاء اأ�سواء جديدة على جوانب من  ابن دريد وا

دريــد  ابــن  باإ�سهامات  والتعريف  واآثـــاره  ع�سره 

إثراء املكتبة العربية باجلديد  دبية وا اللغوية والأ

�سافة اىل الدور املبذول من قبل الوحدة. بالإ

وا�ستمل املوؤمتر على كلمة للدكتور فايز القي�سي 

مــن جــامــعــة مــوؤتــة وقــ�ــســيــدة لل�ساعر الــدكــتــور 

�سعيد الزبيدي.

على  اأيــام  ا�ستمر ثالثة  الــذي  املــوؤمتــر  وا�ستمل 

تقدمي ور�سات عمل حول ابن دريد يف ترجمته 

املعجمية  و�سناعته  وموؤلفاته  واآثـــاره  و�سريته 

ن�ساب  العربية ودرا�سات ل�سعر ابن دريد ورواية الأ

دريد  ابن  وتاأثري  موؤلفاته  يف  والقبائل  يــام  والأ

بالعلماء ال�سابقني واأثرة يف الالحقني.

وحــ�ــســر احلــفــل �ــســعــادة ال�سيخ حــمــد بــن هــالل 

الُعمانية  والثقافة  الرتاث  وزارة  وكيل  املعمري 

املجايل  جهاد  الــدكــتــور  اجلامعة  رئي�س  ونـــواب 

والـــدكـــتـــور يــحــيــى �ــســديــفــات وجــمــع غــفــري من 

والطلبة  الُعمانية  بالدرا�سات  املهتمني  الطلبة 

هام�س  وعــلــى  باجلامعة  الــدار�ــســني  العمانيني 

املوؤمتر افتتح معر�س الكتاب الُعماين واإ�سدارات 

وزارة الثقافة العمانية. 

�سالمي الدكتور امل�ساعيد : تنظيم هذا املوؤمتر يربز اهتمام اجلامعة بالرتاث العربي والإ
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مة ودورهم الح�ساري تو�سيات الموؤتمر: اإقامة ندوات وموؤتمرات دولية للتعريف باأعالم االأ

اخلتام والتو�سيات:

الــرابــع ع�سر  ابــن دريــد الزدي يف  اختتم موؤمتر 

من اأيار اأعماله يف جامعة اآل البيت والذي نظمته 

بالتعاون  باجلامعة  العمانية  الــدرا�ــســات  وحـــدة 

ردن. بح�سور رئي�س  مع �سفارة �سلطنة ُعمان بالأ

اجلامعة بالوكالة الدكتور ها�سم امل�ساعيد. 

�ستاذ  الأ والتو�سيات  اخلتامية  اجلل�سة  وتــراأ�ــس 

اجلامعة  رئي�س  نائب  �سديفات  يحيى  الــدكــتــور 

نــ�ــســانــيــة, والــــذي اأكـــد عمق  لــ�ــســوؤون الــكــلــيــات الإ

واأهــمــيــة متتينها من  الــبــلــديــن  بــني  الــعــالقــات 

خالل اإقامة مثل هذه الفعاليات. ودعوة العلماء 

لتعزيز  الــعــامل  بــلــدان  مــن خمتلف  والــبــاحــثــني 

باإ�سهامات  والتعريف  والثقايف  العلمي  التعاون 

العلماء العرب وامل�سلمني.

وقــد خل�س املــ�ــســاركــون يف هــذا املــوؤمتــر اإىل عدة 

تو�سيات منها دعوة الباحثني اإىل القيام باملزيد 

زدي  الأ ابن دريد  العلمية يف تراث  القراءات  من 

واللغوية,  والنقدية  الل�سانية  املــنــاهــج  �ــســوء  يف 

ن ذلك من �ساأنه  وحتقيق ديوانه حتقيقاً علمياً, لأ

اأن يرفع ما حلقه من حيف, ويك�سف عن مكانته 

بحثية  جمموعة  وت�سكيل  العلمية,  إ�سهاماته  وا

والتاريخ,  والنقد  دب  والأ اللغة  امل�ستغلني يف  من 

ت�سرف عليها وحدة الدرا�سات العمانية يف جامعة 

املوؤمتر  هــذا  لفعاليات  امــتــداداً  تكون  البيت,  اآل 

الباحثني  بتوجيه  ت�سطلع  حللقاته,  وا�ستكماًل 

وطالب الدرا�سات العليا يف اجلامعات واملوؤ�س�سات 

�سالمية والعاملية اإىل درا�سة  العلمية العربية والإ

إحـــيـــائـــه وفــهــر�ــســتــه,  وا زدي  الأ دريــــد  ابـــن  تــــراث 

املوؤ�س�سات  ودعــــوة  إلــكــرتونــيــاً.  وا ورقــيــاً  ونــ�ــســره, 

الرتبوية والعلمية يف الوطن العربي اإىل �سرورة 

ومناهجها  الدرا�سية  خططها  حمتوى  ت�سمني 

مة  الأ باأعالم  تعريفا  كافة  املراحل  يف  التعليمية 

�سالمية وتراثهم وجهودهم, واإيالء  العربية والإ

املوؤ�س�سات  ودعـــوة  اأكـــرب.  دريـــد عناية  ابــن  تـــراث 

ومــوؤمتــرات  نـــدوات  إقــامــة  ا اإىل  العربية  العلمية 

مة ودورهم احل�ساري  دولية للتعريف باأعالم الأ

ن�ساين. ودعوة الباحثني  الفاعل على امل�ستوى الإ

�سهام يف الفت�س  اإىل الإ واجلهات املعنية يف ُعمان 

دريد,  لبن  اللغة  جمهرة  كتاب  خمطوطات  عن 

التي مل تعتمدها ن�سخ اجلمهرة املن�سورة. وتاأ�سي�س 

لكرتونية لوحدة الدرا�سات العمانية,  ال�سفحة الإ

لتنه�س بدورها املميز بالتعريف بالرتاث الُعماين 

زدي  واأعالمه, يف العموم, والتعريف بابن دريد الأ

وتراثه العلمي على وجه اخل�سو�س. ون�سر مواد 

ال�سابقة  املوؤمترات  دريد وغريه من  ابن  موؤمتر 

اإلكرتونيا تعميما للفائدة املتوخاة.  ودعوة وحدة 

الدرا�سات الُعمانية يف جامعة اآل البيت اإىل توطيد 

املوؤ�س�سات  من  نظرياتها  مع  البحثية  العالقات 

الــعــلــمــيــة املــعــنــيــة بـــالـــرتاث الــعــربــي الــُعــمــاين يف 

خرى,  �سلطنة ُعمان والدول العربية والعاملية الأ

بغية الو�سول اإىل تكامل بحثي اأمثل. 

جامعة  اإىل  وتقديرهم  �سكرهم  امل�ساركون  وقدم 

�ــســتــاذ  اآل الــبــيــت ممــثــلــة بــرئــيــ�ــســهــا عــطــوفــة الأ

الــدكــتــور نــبــيــل �ــســواقــفــة, الــــذي اأحــــاط املــوؤمتــر 

برعايته وح�سن عنايته. �سائلني اهلل جل يف عاله 

جنــاز يف ظل  اأن يوفقه يف املزيد من العطاء والإ

اهلل  املعزز عبد  امللك  الها�سمية  �ساحب اجلاللة 

و�ــســدد على  اأعـــزنّ اهلل ملكه  ابــن احل�سني  الــثــاين 

طريق اخلري خطاه.

بالوكالة  اجلامعة  رئي�س  قــام  املوؤمتر  نهاية  ويف 

على  ال�سهادات  بتوزيع  امل�ساعيد  ها�سم  الدكتور 

امل�ساركني.

ندوات ومحاضرات ومؤتمرات
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ندوات ومحاضرات ومؤتمرات

�سالمي بالجامعة محا�سرة بعنوان: الكون طريقي اإلى اهلل بدعوة من المركز الثقافي االإ

�سالمي يف جامعة  الثقايف الإ املركز  بدعوة من 

�ستاذ عماد جماهد من دائرة  اآل البيت األقى الأ

ـــاد اجلــويــة حمــا�ــســرة بــعــنــوان )الــكــون  ر�ـــس الأ

طريقي اىل اهلل( ا�ستعر�س فيها الكون الوا�سع 

ون�سوئه  الــكــون  خلق  يف  التفكري  اىل  والــدعــوة 

ونظرية الفتق والرتق.

ميان باهلل �سبحانه والتفكر  وبنينّ املحا�سر اأن الإ

اإميانا  املوؤمن  يزيد  الكون  خلق  على  قدرته  يف 

ركان ول يهتز اأمام اأي موؤثرات  ويكون ثابت الأ

عمى.  الأ التقليد  عن  بعيدة  لعقيدة  ويوؤ�س�س 

توؤكد  التي  القراآنية  يــات  الآ بع�س  اىل  م�سرياً 

اجلليلة  واملعاين  الكون  بناء  يف  اخلالق  عظمة 

الكرمي  الــقــران  واأن  يـــات  الآ التي تقدمها هــذه 

نــ�ــســان  اأ�ـــســـار اىل ظـــواهـــر كــونــيــة اكــتــ�ــســفــهــا الإ

خالل  مــن  هــذا  ع�سرنا  يف  يكت�سفها  زال  ومــا 

جـــهـــزة كــمــا قـــدم فيلم  حــــدث الأ ا�ــســتــخــدامــه لأ

وثائقي اأمام احل�سور يبني عظمة الكون.

ويف نهاية املحا�سرة التي اأدارها الدكتور جهاد 

�ــســالمــي  الــ�ــســرفــات مــديــر املـــركـــز الــثــقــايف الإ

بــاجلــامــعــة دار حـــــوار مــو�ــســع بـــني املــحــا�ــســر 

واحل�سور اأجاب فيه على ا�ستف�ساراتهم.

ردن« محا�سرة بعنوان »الفن المعماري الحديث في االأ

ويف نهاية املحا�سرة التي اأدارها الدكتور علي اأبو 

�سالمية  غنيمة عميد معهد العمارة والفنون الإ

�سالمية يف  بدعوة من معهد العمارة والفنون الإ

جامعة اآل البيت األقى املهند�س يو�سف احلروب 

يف الثالث ع�سر من اأيار حما�سرة بعنوان الفن 

ردن ا�ستعر�س فيها اأهم  املعماري احلديث يف الأ

ردن م�ستعر�سا  الأ اإجنازها يف  التي مت  امل�ساريع 

حيث  و�سماتها  والــتــجــاريــة  ال�سكنية  ًاملــ�ــســاريــع 

احلديث  �ــســلــوب  بــالأ الــتــجــاريــة  املــبــاين  ات�سمت 

وا�ستخدام التقنية احلديثة اإ�سافة اإىل اعتماده 

التنظيمي  بــاملــخــطــط  تــتــعــلــق  مــرجــعــيــات  عــلــى 

وعمارة عمان من خالل ا�ستخدام مادة احلجر 

احل�سري  املحيط  مــع  التعامل  طــابــع  ليعطي 

للمدينة وخا�سة يف املباين ال�سكنية واأي�سا اعتمد 

على مرجعية التعامل مع العامل ال�سيكولوجي  

للم�ستخدم يف املباين التي �سممها. 

يف اجلامعة اأجاب املحا�سر عن اأ�سئلة احل�سور 

وا�ستف�ساراتهم.
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محا�سرة بعنوان »ال�سباب والتنمية ال�سيا�سية«

اإعداد  اأجل  م�ستمرا من  وتاأهيال  وتدريبا 

بداع  جيل قادر على التفكري والتحليل والإ

والـــتـــمـــيـــز ومـــــــدرك حلـــقـــوقـــه وواجـــبـــاتـــه 

ومتم�سك بعقيدته وقادر على تعزيز النهج 

الدميقراطي والتعددية الفكرية واحرتام 

ن�سان. حقوق الإ

الب�سرية  التنمية  اآلــيــات  ال�سرحان  وبــني 

نـــ�ـــســـان هو  الإ اأن  املــتــمــثــلــة يف  املــ�ــســتــدامــة 

إ�ـــســـافـــة اىل  حمــــور الــعــلــمــيــة الــتــنــمــويــة ا

عرب  والــتــعــاون  التكافل  جمتمع  تكري�س 

بدعوة من معهد بيت احلكمة يف جامعة اآل 

على  البيت األقى م�ساعد اأمني عام املجل�س الأ

لل�سباب ومدير التوجيه الوطني الدكتور 

حممود ق�سام ال�سرحان حما�سرة بعنوان 

الثامن  يف  ال�سيا�سية  والتنمية  الــ�ــســبــاب 

اأيـــار, حتــدث فيها عــن م�ساركة  ع�سر مــن 

امل�ستدامة  الب�سرية  التنمية  يف  ال�سباب 

انطالقا من قواعد عدة اأهمها ان حتقيق 

التنمية ال�ساملة ي�ستدعي ان يكون ال�سباب 

تعليما  وو�سيلتها  التنمية  هــدف  ردين  الأ

�سائر  والــ�ــســفــافــيــة يف  الــنــزاهــة  نــ�ــســان  الإ

ــــاج وتــفــعــيــل دور  ــــت ن مــيــاديــن الــعــمــل والإ

الــ�ــســبــاب واملــــــــراأة يف احلـــيـــاة الــ�ــســيــا�ــســيــة 

والقـــتـــ�ـــســـاديـــة والجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــعــمــيــم 

الثقافة والدميقراطية بعيدا عن التطرف 

واحتكار احلقيقة بجهة دون غريها.

ح�سرها  الــتــي  املــحــا�ــســرة  نــهــايــة  ويف 

عميد معهد بيت احلكمة الدكتور علي 

ال�سرعة اأجاب ال�سرحان عن ا�ستف�سارات 

الطلبة وت�ساوؤلتهم.

محا�سر من جامعة القد�س - يحا�سر في معهد الفلك وعلوم الف�ساء بالجامعة

بدعوة من معهد الفلك وعلوم الف�ساء بجامعة 

اآل البيت األقى الدكتور عماد الربغوثي من 

جامعة الــقــد�ــس حمــا�ــســرة بــعــنــوان )منــوذج 

الــربغــوثــي لــدرا�ــســة الــبــيــئــة الــفــ�ــســائــيــة( يف 

الــثــالــث مــن اأيــــار ا�ــســتــعــر�ــس فــيــهــا منــوذجــه 

بــتــطــويــر حـــل ريــا�ــســي فــيــزيــائــي يف مــ�ــســاألــة 

والهيدروجني من  ك�سجني  الأ اأيونات  هروب 

ناجح  وب�سكل  ر�ـــس  الأ من  القطبية  املناطق 

املع�سلة عجزت عن تف�سريها  ان هذه  مبيناً 

النماذج الفيزيائية والريا�سية ال�سابقة.

التوافق  مــدى  الربغوثي  الدكتور  بني  وقــد 

يف منـــوذجـــه الــريــا�ــســي الــفــيــزيــائــي والـــذي 

النتائج  مع  الربغوثي  منــوذج  يعرف  اأ�سبح 

قمار ال�سناعية. الر�سدية لالأ

هذا ويذكر ان درا�سة بيئة الف�ساء التي 

خاللها  من  وح�سل  الربغوثي  قدمها 

بـــداع  والإ للتميز  فل�سطني  جــائــزة  على 

فــيــهــا تــفــيــد يف مــعــرفــة حــركــة وكــثــافــة 

للغالف  الــعــلــيــا  الــطــبــقــات  الـــغـــازات يف 

ر�ـــســـي ومـــدى تــاأثــريهــا على  اجلـــوي الأ

قمار ال�سناعية واملركبات الف�سائية. الأ

ويف نهاية املحا�سرة التي اأدارها الدكتور 

وعلوم  الفلك  معهد  عميد  �سابات  حنا 

جابة عن اأ�سئلة  الف�ساء قام املحا�سر بالإ

احل�سور وا�ستف�ساراتهم.

ندوات ومحاضرات ومؤتمرات
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ندوات ومحاضرات ومؤتمرات

نــدوة حــول تطويــر التعليــم العــالي

بالتعـــاون مــع مكتـب تمبـو�س الوطنــي

نظمت جامعة اآل البيت بالتعاون مع مكتب 

متبو�س الوطني ندوًة حول تطوير التعليم 

وروبي  ردين الأ العايل من خالل التعاون الأ

مــن مدير مكتب متبو�س  كــٌل  فيها  حتــدث 

الهيجاء ونائب   اأبو  الدكتور احمد  الوطني 

الدكتور  ردنية   الأ ملانية  الأ اجلامعة  رئي�س 

جنبية يف  زياد ال�سعد وعميد كلية اللغات الأ

ردنية الدكتور احمد جمدوبة  اجلامعة  الأ

رئي�س جامعة  نائب  اأكــد  الــنــدوة  بداية  ويف 

الدكتور  العلمية  الكليات  ل�سوؤون  البيت  اآل 

من  وبــتــوجــيــه  ردن  الأ اأن  امل�ساعيد  هــا�ــســم 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين ي�سعى دوماً اىل 

اخلطط  حيث  مــن  الــعــايل  التعليم  تطوير 

كــــادميــــيــــة وحتــ�ــســني نــوعــيــة  والــــربامــــج الأ

التنمية  اأغــرا�ــس  خلدمة  التعليم  وتوجيه 

بــحــيــث تـــكـــون خمـــرجـــات الــتــعــلــيــم الــعــايل 

مــتــوائــمــة ومــتــنــاغــمــة مــع مــتــطــلــبــات �سوق 

العمل والتحديات التي تواجه املجتمع.

اإىل �ــســرورة الطــالع على  امل�ساعيد  واأ�ــســار 

وروبية يف هذا املجال وال�ستفادة  التجربة الأ

والتعاون  واخلطط  الربامج  لتطوير  منها 

يف جمال البحث العلمي امل�سرتك مبا يخدم 

اأهدافنا الوطنية.

واأوجــــز اأبـــو الــهــيــجــاء اأهـــم مــالمــح تطوير 

وروبــــي  الأ الــعــايل  التعليم  نــظــام  إ�ـــســـالح  وا

وروبية يف هذا امل�سمار والتي  وال�سيا�سات الأ

مت بلورتها يف وثيقة ت�سمى ) بعملية بولونيا( 

ومدى م�ساهمة ذلك يف تطوير نظام التعليم 

التعليم  نوعية  وحت�سني  اململكة  يف  العايل 

واأ�ــســ�ــس �سمان اجلـــودة وحتــديــد خمرجات 

قبل  يتقنها  ان  للطالب  لبــد  التي  التعليم 

واأع�ساء  للطالب  احلركة  وقابلية  تخرجه 

اخلم�سة  ال�سنوات  مــع  التدري�سية  الهيئة 

املا�سية تقدر قيمتها بحوايل �سبعة ماليني 

يورو.

كــمــا قـــدم ال�سعد ورقـــة بــعــنــوان املــخــرجــات 

التعليمية وكيفية ا�ستخدامها يف بناء برامج 

فيها  بــني  ردنـــيـــة  الأ اجلــامــعــات  تدريبية يف 

يف  التعليمية  املــخــرجــات  ا�ــســتــخــدام  كيفية 

ردنية  الأ اجلامعات  يف  تدريبية  برامج  بناء 

ردنية  بحيث يتم ال�ستفادة من التجربة الأ

يف هذا املجال وبدل من بناء برامج تدريبية 

تاأهيل  ي�سمن  مبــا  الطالب  حــول  تتمحور 

املهارات واملعارف املطلوبة  الطالب ليمتلك 

يف �سوق العمل.

بينما حتدث جمدوبة حول عالقة ما يتم يف 

وروبية لتطوير التعليم  )عملية بولونيا( الأ

الـــعـــايل ومــــا يــتــم مـــن عــمــلــيــات تــطــويــر يف 

�ساتذة  لالأ املتاحة  والفر�س  والعامل  ردن  الأ

خالل  من  التعليمية  واملوؤ�س�سات  والطلبة 

بــولــونــيــا مــ�ــســريا اىل  النـــخـــراط يف عملية 

ردن �سمن اإطار  امل�ساريع التي دخلت فيها الأ

وروبية. برامج التعليم مع اجلامعات الأ

عمداء  ح�سرها  الــتــي  الــنــدوة  نهاية  ويف 

الهيئة  واأعــ�ــســاء  املــراكــز  ومـــدراء  الكليات 

مو�سع  حــوار  دار  اجلامعة  يف  التدري�سية 

بــني املــحــا�ــســريــن واحلــ�ــســور حـــول مــدى 

التعليم  لتطوير  بولونيا  عملية  مالءمة 

ردن.  العايل يف الأ
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مريكي« مريكية الجديدة والكونغر�س االأ دارة االأ محا�سرة بعنوان »العالقة بين االإ

حلها  يتم  مل  إذا  ا �ستتفاقم  مــور  الأ ن  لأ �سرائيلي  الإ

مريكيني يف حتقيق  فهناك م�سلحة اإ�سرتاتيجية لالأ

تقدم يف عملية ال�سالم بناًء على حل الدولتني واإل 

�سي�سهل على القاعدة ا�ستقطاب اأطراف جديدة.

اهلل  عبد  للملك  الفاعل  الــدور  اإىل  ليند�سي  واأ�سار 

لوا�سنطن  وزيــارتــه  ال�سالم  عملية  تقدم  يف  الثاين 

واملحادثات التي اأجراها هناك.

وختم ليند�سي حما�سرته بو�سف اأوباما بال�سيا�سي 

البيت  اآل  بدعوة من معهد بيت احلكمة يف جامعة 

توم  كر�سي  اأ�ستاذ  ليند�سي  جيم�س  الدكتور  األــقــى 

�سليك لل�سوؤون الدولية يف جامعة تك�سا�س يف احلادي 

دارة  ع�سر من اأيار حما�سرة بعنوان العالقة بني الإ

مريكي. مريكية اجلديدة والكونغر�س الأ الأ

مبيناً اأن الرئي�س اجلديد يقدم �سيا�سة متغرية عن 

�سلفه وخا�سة يف ال�سيا�سة اخلارجية و�سيتم التغيري 

ولكن لي�س بال�سرعة املتوقعة.

ا�ستخدام نفوذها  واأ�ساف ان على الوليات املتحدة 

اىل  اللجوء  دون  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  وحكمتها 

مل�ساعدة  بحاجة  اأمريكا  لن  الت�سرف  يف  حــاديــة  الأ

اأوباما اخلارجية قال  اأجندة  خــرى, وعن  الــدول الأ

إن العامل يتوقع منه توحيد العراق واإحياء عملية  ا

وال�سيطرة  النووي  إيــران  ا برنامج  إيــقــاف  وا ال�سالم 

اأفغان�ستان  وم�ساعدة  الــنــووي  كــوريــا  برنامج  على 

وباك�ستان يف حربها على املتطرفني وحت�سني عالقته 

وروبي وامل�ساعدة يف حل ق�سية تغري  مع الحتاد الأ

املناخ وغريها الكثري.

اأن  املحا�سر  بــني  و�ــســط  الأ بال�سرق  يتعلق  فيما  و 

الرئي�س يتعامل بجدية مع ق�سية ال�سراع العربي 

يريد  الــذي  احلكيم  الر�سمي  واملتحدث  املــوهــوب 

وان  مــريــكــيــة  الأ ال�سيا�سة  يف  املــحــظــورات  حتـــدي 

على  ي�سيطر  اوبــامــا  ان  �سيخربنا  وحـــدة  الــوقــت 

حداث اأم العك�س. الأ

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نــائــب  املحا�سرة  وح�سر 

هــا�ــســم املــ�ــســاعــيــد ونــائــب رئــيــ�ــس اجلــامــعــة لــ�ــســوؤون 

وجمع  �سديفات  يحيى  الدكتور  ن�سانية  الإ الكليات 

غفري من الطلبة.

�ــســالمــي  بــدعــوة مــن مــركــز درا�ـــســـات الــعــامل الإ

قليمي  الإ املدير  اجليو�سي  عــودة  الدكتور  األقى 

حما�سرة  الطبيعة  حلــمــايــة  الــــدويل  لــالحتــاد 

العامل  يف  وقــاف  لــالأ مــثــل  الأ ال�ستثمار  بعنوان 

�سالمي الوقف على البيئة منوذجا يف ال�سابع  الإ

ع�سر من اأيار.

حتدث فيها عن الوقف يف التاريخ الطويل للم�سلمني 

بل  امل�ساجد  بــنــاء  على  يقت�سر  ل  الــوقــف  اأن  وبـــنينّ 

كــــرب يف تــوفــري اخلـــدمـــات الــ�ــســروريــة  لــه دوره الأ

للمحتاجني يف املجتمع يف خمتلف املجالت.

اأهمية  على  الرتكيز  �سرورة  على  الدكتور  واأكــد 

ن�سمن  لكي  الوقف  جمــال  يف  مــثــل  الأ ال�ستثمار 

ن�سان بعطائه  ا�ستمراره وجناحه وبنينّ اأن قيمة الإ

�سبل  املحا�سر مع احل�سور  با�ستهالكه وبحث  ل 

تــعــزيــز الــتــعــاون املــ�ــســرتك يف خمــتــلــف املــجــالت 

البيئية والبحثية واأكد على دور اجلامعة يف املجال 

البيئي ودورها يف الدرا�سات ال�سحراوية واحل�ساد 

املائي وال�ستفادة من الطاقة ال�سم�سية ومعاجلة 

املياه العادمة وا�ستثمارها يف جمال الزراعة.

وا�ستعر�س الدكتور اجليو�سي اأهداف وم�ساريع 

الحتاد الدويل حلماية الطبيعة ودورها يف ن�سر 

املفاهيم البيئية ويف نهاية املحا�سرة التي اأدارها 

حممد  الدكتور  �سالمي  الإ العامل  مركز  مدير 

اأ�سئلة احل�سور  املحا�سر عن  اأجــاب  رنـــاوؤوط  الأ

وا�ستف�ساراتهم.

�سالمي الوقف على البيئة نموذجًا وقاف في العالم االإ مثل لالأ اال�ستثمار االأ

ندوات ومحاضرات ومؤتمرات
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بن  الــعــزيــز  عــبــد  مــــري  الأ �سمو  بح�سور 

جمل�س  رئي�س  �سعود  اآل  الفي�سل  فهد 

لــلــتــعــلــيــم  الـــعـــربـــيـــة  املـــجـــمـــوعـــة  إدارة  ا

ال�سعودية   العربية  اململكة  يف  والتدريب 

�ــســتــاذ  وقـــع رئــيــ�ــس جــامــعــة ال الــبــيــت الأ

ع�سر  ال�سابع  يف  �سواقفة  نبيل  الدكتور 

من اأيار والدكتور اأحمد الطويل الرئي�س 

للتعليم  العربية  للمجموعة  التنفيذي 

تعاون  اتفاقية  الريا�س  يف  والــتــدريــب 

ماج�ستري  بــرنــامــج  إعــــداد  ا يف  م�سرتك 

والتــ�ــســالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف 

بــالــتــعــاون   )MICTE( الــرتبــيــة  يف 

مــريــكــيــة ويعد  مــع جــامــعــة اوهـــايـــو الأ

الربنامج الوحيد من نوعه يف املنطقة 

�سافة اإىل اأنه ميثل انطالقة فريدة  بالإ

يف عامل الرتبية والتعليم.

عن  العزيز  عبد  مـــري  الأ ال�سمو  �ساحب  وعــرب 

�سعادته الغامرة عن هذه التفاقية وما �سيتبعها 

�سعادته عن  عــن  الــتــعــاون مبديا  مــن جمـــالت 

لدى  العربية  املجموعة  اكت�سبتها  التي  الثقة 

على  دل  إْن  ا وهــذا  والعاملية  العربية  اجلامعات 

إذ  �ــســي اإمنـــا يـــدل عــلــى جـــودة املــنــتــج الــ�ــســعــودي ا

النجاح وما  اأ�سباب  لها  الكفاءات وهيئ   وجدت 

هذه التفاقية اإل ثمرة من ثمار النطالق نحو 

اأفاق العلم والتطوير.

نبيل  الــدكــتــور  البيت  اآل  جامعه  رئي�س  وبـــنينّ 

�ــســواقــفــة ان هـــذا الــربنــامــج مــعــد لــرفــع كــفــاءة 

إنتاج  وا والتعليم  الرتبية  يف  العاملني  وقــدرات 

لكرتونية اىل اأعلى امل�ستويات  املواد التعليمية الإ

باملهارات والقدرات الالزمة  , وذلك بتزويدهم 

ل�ـــســـتـــخـــدام اأحــــــدث الـــربجمـــيـــات والــتــقــنــيــات 

وتوظيفها  والتعليمية  الــرتبــويــة  �ــســالــيــب  والأ

دارة املدر�سية.  ب�سكل فاعل يف غرفة ال�سف والإ

مبيناً اأن هذا الربنامج �سيحقق جناحا وا�سعا 

ردن والدول  و ي�سهم يف تطوير التعليم يف الأ

به  بالقبول  البدء  .و�سيتم  املــجــاورة  العربية 

مع بداية العام الدرا�سي )2010-2009(.

يف  لال�ستثمار  دائــمــا  ي�سعى  ردن  الأ ان  مبينا 

يف  ثابتة  ركــيــزة  تعترب  التي  الب�سرية  املـــوارد 

يحر�س  التي  التنمية  وخطط  ا�سرتاجتيات 

جــاللــه املــلــك عــبــد اهلل الــثــاين املــعــظــم على 

ايالئها كل العناية والهتمام.

وح�سر توقيع التفاقية معايل ال�سيد قفطان 

العربية  اململكة  يف  ردين  الأ ال�سفري  املــجــايل 

ال�سعودية والدكتور خالد الفليح نائب الرئي�س 

الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة والــدكــتــور 

للمجموعة  التنفيذي  املدير  ال�سرايرة  با�سم 

العربية للتعليم والتدريب.

رئي�س الجامعة: يوقع اتفاقية تعاون مع اأكاديمية الفي�سل للتعليم والتدريب في الريا�س

اتفــــاقيـــات

مري عبد العزيز بن فهد اآل �سعود بح�سور �سمو الأ
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اأيــار توقيع  ال�ساد�س من  اآل البيت يف  مت يف جامعة 

مذكرة تفاهم وتعاون بني اجلامعة والبنك العربي 

لتكنولوجيا  املنا�سري  و�سركة  الـــدويل  �ــســالمــي  الإ

املعلومات يتم مبوجبها  متويل �سراء اأجهزة حا�سوب 

التدري�سية  الــهــيــئــتــني  واأعــ�ــســاء  اجلــامــعــة  لطلبة 

�سهرية  اأق�ساط  �سمن  وذلــك  باجلامعة  داريــــة  والإ

موزعة على 24 �سهرا ببيع مرابحة مناف�س.

ووقع املذكرة رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل 

�سواقفة ومدير عام البنك العربي ال�سالمي الدويل 

لتكنولوجيا  املنا�سري  �سركة  ومــديــر  بــرقــان  �سامل 

املعلومات املهند�س اأمني قدادة.

�سوف  التفاهم  مــذكــرة  ان  �سواقفة  الــدكــتــور  وبــني 

الهيئتني  واأع�ساء  اجلامعة  اأمــام طلبة  الباب  تفتح 

دارية باجلامعة الراغبني باحل�سول  التدري�سية والإ

�سعي  مــوؤكــدا  مناف�سة  حا�سوب مبــزايــا  اأجــهــزة  على 

بكافه  الدوؤوب لتزويد طلبتها وموظفيها  اجلامعة 

مايلزم خلدمتهم.

وقال برقان اإن هذه املذكرة تاأتي ترجمة مع الروؤية 

و�سع فئة  اأجهزة حا�سوب لأ ال�سامية لتوفري  امللكية 

ب�سروط  الــطــالب  فيهم  مبــا  ردين  الأ املجتمع  مــن 

مي�سرة.

و عرب املهند�س قدادة عن تقديره للتعاون مع جامعة 

�سالمي الدويل لتوفري  اآل البيت والبنك العربي الإ

اأجهزة حا�سوب متطورة باأنواع عاملية خمتلفة.

وح�سر توقيع املذكرة نواب رئي�س اجلامعة وعميد 

احلا�سوب  مركز  ومدير  املعلومات  تكنولوجيا  كلية 

ومدير الرقابة الداخلية باجلامعة.

�سالمي الدولي ومجموعة المنا�سير الجامعة توقع مذكرة تفاهم مع البنك العربي االإ

الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة اأوكالند
وقعت جامعة اآل البيت يف العا�سر من حزيران 

اتفاقية تعاون مع جامعة اأوكالند يف نيوزلندا 

وتهدف التفاقية التي وقعها نائب رئي�س جامعة 

الــدكــتــور  العلمية  الــكــلــيــات  لــ�ــســوؤون  الــبــيــت  اآل 

اأوكالند  جامعة  رئي�س  ونائب  امل�ساعيد  ها�سم 

ترميوان  كري�ستوفر  الدكتور  الدولية  لل�سوؤون 

يف  اجلامعتني  بــني  الــتــعــاون  �سبل  توطيد  اإىل 

بحاث امل�سرتكة  كادميي والأ جمالت التعاون الأ

والهيئة  والطلبة  والباحثني  املدر�سني  وتبادل 

اإ�سافة  إعــداد برامج درا�سية وبحثية  داريــة وا الإ

وتن�سيب  امل�سرتكة  همية  الأ ذات  الن�ساطات  اإىل 

طلبة من جامعة اآل البيت لدرا�سة الدكتوراه يف 

إٍىل تبادل املطبوعات  �سافة ا جامعة اأوكالند, بالإ

واملــنــ�ــســورات وعــقــد الـــنـــدوات واملــــوؤمتــــرات بني 

الطرفني.

اجلامعة  �سعي  �سمن  التــفــاقــيــات  هــذه  وتــاأتــي 

الدوؤوب لالنفتاح على اجلامعات العاملية وتعزيز 

كادميي والثقايف. التعاون العلمي والأ

اتفــــاقيـــات



��

اتفــــاقيـــات

مت يف مديرية اخلدمات الطبية يف الثامن 

من ني�سان توقيع اتفاقية تعاون بني جامعة 

الطبية  اخلـــدمـــات  ومــديــريــة  الــبــيــت  اآل 

املــلــكــيــة. ووقـــع التــفــاقــيــة رئــيــ�ــس جامعة 

�سواقفة  نبيل  الدكتور  �ستاذ  الأ البيت  اآل 

ومدير عام اخلدمات الطبية امللكية اللواء 

الطبيب عبد اللطيف وريكات.

وتـــهـــدف التــفــاقــيــة اإىل تــعــزيــز الــتــعــاون 

املــــ�ــــســــرتك بـــــني الــــطــــرفــــني يف جمـــــالت 

ال�سحية,   والــتــنــمــيــة  والــتــطــويــر  التعليم 

وحتـــقـــيـــق ر�ـــســـالـــة الـــطـــرفـــني يف جمـــال 

والتاأهيل  عــــداد  والإ التمري�سي  التعليم 

ي�ساهم  مبــا  والــفــنــي  ال�سحي  والــتــدريــب 

يف تـــطـــويـــر تـــقـــدمي اخلــــدمــــات الــطــبــيــة 

العالجية والوقائية املتميزة للمواطنني.  

ولتلبية احلاجة املتبادلة بينهما يف جمال 

الكوادر  وتاأهيل  إعـــداد  وا الطبية  اخلدمات  تقدمي 

التمري�سية وا�ستخدام امل�ست�سفيات املتوفرة لتحقيق 

فر�س التعليم والتدريب لطلبة كلية التمري�س.

اخلدمات  مديرية  تقوم  التفاقية  هــذه  ومبوجب 

الطبية امللكية بتدريب طلبة كلية التمري�س بواقع 

�ــســبــوع خـــالل الف�سل الــدرا�ــســي  اأيــــام يف الأ اأربــعــة 

وتوزيع الطلبة على م�ست�سفياته ومراكزه الطبية 

وتعيني  لديه.   املتوفرة  التدريب  اإمكانيات  ح�سب 

املــركــز  اأو  امل�ست�سفى  مــرتــب  مــن  ارتـــبـــاط  �ــســابــط 

باجلامعة  التمري�س  كلية  من  للطلبة  وم�سرفني 

مـــــــور الــتــعــلــيــمــيــة  �ـــــســـــراف عــلــى الأ لــلــمــتــابــعــة والإ

والــتــدريــبــيــة لــلــطــلــبــة.  وتــقــوم اجلــامــعــة بتقدمي 

كلية  �ــســنــويــا يف  درا�ــســيــة جمــانــيــة  مــقــاعــد  خم�سة 

التمري�س على م�ستوى البكالوريو�س,  �سريطة اأن 

يقل معدله عن  املنحة ل  امل�ستفيد من هذه  يكون 

�س�س  لالأ الكلية وفقاً  للقبول يف هذه  دنــى  الأ احلد 

ي�سمح  كما   الــعــايل.  التعليم  وزارة  من  املعتمدة 

يف  التمري�س  كلية  مــن  ال�سريريات  لــلــمــدربــات 

اأقــ�ــســام مدينة  بــالــتــدريــب يف  الــبــيــت  اآل  جــامــعــة 

احل�سني الطبية.

على  اجلامعة  حر�س  �سواقفة  الدكتور  واأ�ــســار 

التوا�سل مع اخلدمات الطبية امللكية ملا تقدمه 

من خدمه مميزة على م�ستوى العامل يف جمال 

ودورها  التمري�سية  والعناية  الطبية  اخلدمات 

يف حت�سني الواقع ال�سحي.

اأن  وريكات  اللواء  الطبية  اخلدمات  وبــنينّ مدير 

والتطور  التميز  اإىل  ت�سعى  الطبية  اخلــدمــات 

وتقدمي كل ما يلزم اجلامعة من خدمات �سحية 

وتوفري التدريب والتاأهيل  الالزم لطلبتها.

اجلامعة  رئي�س  نــائــب  التفاقية  توقيع  وح�سر 

امل�ساعيد  ها�سم  الدكتور  العلمية  الكليات  ل�سوؤون 

وعميدة كلية التمري�س الدكتورة اإن�ساف �سعبان.

الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع الخدمات الطبية الملكية
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اتفــــاقيـــات

الجامعة توقع عددا من مذكرات التعاون مع عدد من الجامعات االيطالية

مت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بني جامعة 

إيــطــالــيــا- يف  اآل الــبــيــت وجــامــعــة بــالــريمــو- ا

اخلام�س من اأيار ووقع املذكرة كل من رئي�س 

جامعه اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة ورئي�س 

 Roberto ستاذ الدكتور� جامعة بالريمو الأ

الــثــقــافــيــة  الـــعـــالقـــات  لــتــعــزيــز   ,  Lagalla
والعلمية والتقدم العلمي ون�سر املعرفة. 

طـــــــــار يـــقـــر كــــل مــــن رئــيــ�ــســي  ويف هـــــذا الإ

اجلامعتني التعاون يف املجالت ذات الهتمام 

املــ�ــســرتك واملــ�ــســاريــع املــ�ــســرتكــة والــتــي يتم 

بكل  خا�س  برتوكول  �سمن  عليها  التفاق 

الــتــعــاون والــتــعــاون يف جمال  بند مــن بنود 

مــ�ــســاريــع الــبــحــث املــ�ــســرتكــة والــتــنــقــل بني 

اأع�ساء هيئة التدري�س و الباحثني ال�سباب 

وتبادل  التخرج,  بعد  ما  باأبحاث  امل�ستغلني 

الطلبة  جمــال  يف  والتعاون  العلمية,  املــواد 

امل�سجلني يف اجلامعتني, وانتقال الطلبة ملدة 

قل وفقاً خلطة حتدد  ف�سل درا�سي على الأ

املــايل  عـــدد الطلبة والــطــريــقــة والــتــمــويــل 

للطلبة واملنح و�سمان امل�ساهمة والعرتاف 

وانتقال  الــطــالــب,  در�سها  الــتــي  بال�ساعات 

إعـــداديـــة  املــدر�ــســني لــاللــتــحــاق مبــ�ــســاريــع ا

لــلــمــدر�ــســني, والــعــمــل عــلــى تــطــويــر بــرامــج 

م�سرتكة.  �سهادات  اإ�سدار  بهدف  م�سرتكة 

اأجل  من  التمويل  م�سادر  حول  والتن�سيق 

حتقيق وتطوير الربامج امل�سرتكة. كما مت 

توقيع مذكرة تفاهم مع خمترب الت�سميم 

يف   )proArc( املتو�سط  حلو�س  املعماري 

املعماري  ظهار  الإ – ق�سم  بالريمو  جامعة 

�سالمية بجامعة  ومعهد العمارة والفنون الإ

علمي  تــعــاون  عــالقــات  لتاأ�سي�س  البيت  اآل 

بالريمو  جلامعة  التابع   )proArc( بني 

وجــامــعــة اآل الــبــيــت بــهــدف تــطــويــر بــرامــج 

بحثية م�سرتكة من اجل تطوير تطبيقات 

متقدمة يف حقل البحث وم�سروع الهند�سة 

ثار.ويت�سمن  املعمارية واملدن الريفية والآ

هذا التعاون ن�ساطات تعليمية وور�س عمل 

وبرامج دكتوراه وماج�ستري وتاأ�سي�س كلية 

علمية  واأبحاث  املتقدمة  للدرا�سات  دولية 

م�سرتكة تعقد يف كل من جامعة بالريمو 

وجامعة اآل البيت.

ـــــار  ظــهـــ الإ ق�ســــــــم  يف  املرجــــــع  يكــــــون 

 )proArc(الهند�سي امل�ســـــــوؤول العلمــــــي لـ

 prof.Arch. Giovanni ــو  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هـــ

 Tuzzolion
والفنون  العمارة  معهد  يف  املرجع  ويكون 

الدكتــور  البيت  اآل  جلـــــــامعة  �سالمية  الإ

علي اأبو غنيمة.

مت يف ايــطــالــيــا تــوقــيــع مــــذكــــرات تــعــاون 

الــبــيــت وجامعة  مــ�ــســرتك بــني جــامــعــه ال 

وجامعة  بي�سكارا  كيتي-  دانوت�سيو«  »ج. 

وجامعة  »ل�سابين�سا«اليطاليتني  رومـــا 

حو�س املتو�سط يف ريجو كالبريا وجامعة 

نابويل.

ووقع التفاقية مندوبا عن رئي�س جامعة 

عميد  غنيمة  اأبــو  علي  الدكتور  البيت  اآل 

�ـــســـالمـــيـــة  مــعــهــد الـــعـــمـــارة والـــفـــنـــون الإ

باجلامعة ووقع عن اجلانب اليطايل رئي�س 

بي�سكارا  كــيــتــي-  دانــوتــ�ــســيــو«  »ج.  جــامــعــه 

الــدكــتــور فــرانــكــو كـــوكـــورو  رئــيــ�ــس جامعة 

روما الدكتور لويجي فراتي.

كــمــا مت تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تـــعـــاون اأكـــادميـــي 

عــلــمــي بـــني جــامــعــة اآل الـــبـــيـــت  وجــامــعــة 

كــالبــريــا ووقــع  املتو�سط يف ريــجــو  حــو�ــس 

عـــن اجلـــانـــب اليـــطـــايل رئــيــ�ــس اجلــامــعــة 

واتفاقية  جوفانيني,  ما�سيمو  الربوف�سور 

تعاون اأكادميي علمي  بني جامعة اآل البيت  

اجلانب  ووقــع عن  الثانية  نابويل  وجامعة 

اليـــطـــايل رئــيــ�ــس اجلــامــعــة الــربوفــ�ــســور 

فران�س�سكو رو�سي.

وتهدف هذه التفاقيات اىل تعزيز التعاون 

جامعة  بــني  والبحثي  كـــادميـــي  الأ العلمي 

اآل الــبــيــت واجلــامــعــات اليــطــالــيــة وتــبــادل 

الزيارات العلمية وتبادل الطلبة وامل�ساركة 

العلمية  بـــحـــاث  والأ امل�سرتكة  الــربامــج  يف 

العلمية  املعلومات  وتبادل  املوؤمترات  وعقد 

املدى  ق�سرية  الطالبية  الــزيــارات  وتــبــادل 

وطويلة املدى وتوفري املنح الدرا�سية وعقد 

الـــربامـــج الــتــدريــبــيــة وتــعــزيــز الــتــعــاون يف 

من  وال�ستفادة  �سالمية  الإ العمارة  جمال 

إعــداد  وا اجلامعات  بني  امل�سرتكة  اخلــربات 

الربامج العلمية املتميزة.
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رئي�س الجامعة يفتتح فعاليات الحراك الثقافي في محافظة المفرق 

نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  قــال    

�سواقفة يف الثالث والع�سرين من حزيران اأن 

التعليم  حـــدود  عند  يتوقف  ل  اجلامعة  دور 

كادميي فح�سب بل تقوم اجلامعة بن�ساطات  الأ

متعددة خلدمة املجتمع املحيط وامل�ساركة يف 

تنميته ونه�سته.

واأ�ساف خالل رعايته انطالق فعاليات احلراك 

الثقايف يف حمافظة املفرق الذي نظمته هيئة 

ردن يف املفرق وبح�سور حمافظ  �سباب كلنا الأ

اأن  املــ�ــســوؤولــني يف املحافظة  املــفــرق وعـــدد مــن 

التي  والن�ساطات  املبادرات  كل  تدعم  اجلامعة 

تقام يف حمافظة املفرق وتفتح اجلامعة اأبوابها 

اأ�س�س  �سمن  تكون  التي  الفعاليات  كافة  اأمــام 

للجميع  ونــفــع  اأهــــداف  وذات  وا�ــســحــة  علمية 

م�سرياً اإىل حر�س اجلامعة على النفتاح على 

تكون  واأن  مــعــه  والــتــوا�ــســل  املــحــيــط  املجتمع 

اجلميع  خلدمة  وتفاعلية  ت�ساركية  العالقة 

اأن�سطة  بــدعــم  اهــتــمــام اجلــامــعــة  اإىل  مــ�ــســرياً 

وبرامج هيئة �سباب كلنا الردن وعقد الور�س 

التدريبية الالزمة لهم.

مركز  إن�ساء  ا اإىل  ال�سواقفة  الدكتور  واأ�ــســار 

بداع والتميز الذي يهدف  اىل ن�سر الوعي  الإ

التميز  وثقافة  بــــداع  والإ املوهبة  مبفاهيم 

و�سبل رعايتها , وذلك لدى كل من العاملني 

يف اجلامعة والطلبة واأولياء اأمورهم واأبناء 

طالق  املبدعني لإ وت�سجيع  املحلي.  املجتمع 

ل�سقلها  متــهــيــداً   , بـــداعـــيـــة  الإ طــاقــاتــهــم 

وتــنــمــيــتــهــا يف خمــتــلــف املــــجــــالت الــعــلــمــيــة 

والثقافية والفنية والجتماعية والريا�سية, 

امللك  منطقة  بني  التكامل  م�ستوى  وزيـــادة 

احلــ�ــســني بـــن طــــالل الــتــنــمــويــة واملــجــتــمــع 

ال�سغرية  للم�سروعات  ميكن  حيث  املحلي 

للمبدعني  ملكيتها  تــعــود  الــتــي  واملتو�سطة 

اأن  املحافظة  اأبــنــاء  بها  يعمل  التي  وكــذلــك 

حتــظــى بـــدعـــم كــبــري مـــن املــجــتــمــع املــحــلــي 

والتدريب  التعليم  ت�ساهم يف حتقيق  بحيث 

بداعي الذي ي�ساعد على اكت�ساف املواهب  الإ

اجلامعة  طلبة  لدى  بداعية  الإ مكانات  والإ

واأبناء املجتمع املحلي.

زريقات  زيــد  الدكتور  املــفــرق  واألــقــى حمافظ 

ردن  كــلــمــة �ــســكــر فــيــهــا هــيــئــة �ــســبــاب كــلــنــا الأ

اإىل  واأ�سار  املحافظة  يف  الثقايف  تعاونهم  على 

�سرورة تكاتف اجلهود من قبل كافة اجلهات 

الدكتور  ووجـــه  الــثــقــايف,  بالعمل  تعنى  الــتــي 

زريقات دعوة من هيئة �سباب كلنا الردن ومن 

ر�سيف  الأ اأجل حفظ  العمل من  خالل ور�سة 

جـــداد  ـــاء والأ ب الآ تـــراث  الـــذي ميثل  ال�سفوي 

موؤكداً اأن دور ال�سباب هام جدا وريادي يف رفد 

احلركة الثقافية يف حمافظة املفرق.

باملفرق  ردن  الأ كلنا  �سباب  واأ�سار من�سق هيئة 

الــذي تلعبه  بــالــدور  ال�سيد �ــســدام اخلــوالــدة 

الثقايف يف  احلــراك  دعــم  البيت يف  اآل  جامعة 

تاأهيل  يف  اجلامعة  بجهود  م�سيداً  املحافظة 

وتــــدريــــب اأعـــ�ـــســـاء الــهــيــئــة وعـــقـــد الــــــدورات 

التدريبية الالزمة لهم.

العمل  اأوراق  من  العديد  على  اليوم  وا�ستمل 

�سارك فيها كل من الدكتور عبد اهلل العرقان 

رئي�س بلدية املفرق الكربى , والدكتور م�سعل 

�ستاذ  النمري ممثل منتدى املفرق الثقايف, والأ

عــطــا اهلل الــعــمــو�ــس مــديــر املـــركـــز الـــريـــادي 

للطلبة املتميزين.

ودار حوار وا�سع بني جميع امل�ساركني للنهو�س 

بالعمل التعاوين داخل حمافظة املفرق.

تفاعل الجامعة مع المجتمع المحلي
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رئي�ــس الجامعة يرعى اليوم الطبي المجانــي في البادية ال�سمالية 

نبيل  الدكتور  �ستاذ  الأ البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأكــد 

اأيــار موا�سلة النفتاح مع  �سواقفة يف الثالثني من 

اخلدمات  من  ال�ستفادة  خالل  من  املحلي  املجتمع 

الـــتـــي تــقــدمــهــا اجلـــامـــعـــة ويف خمــتــلــف املـــجـــالت 

التطوعية,  اخلريية  عمال  والأ ال�سحية  وخ�سو�سا 

إي�سال اخلدمات املختلفة للمناطق النائية البعيدة  وا

لتعم الفائدة واخلدمات ربوع املحافظات.

فعاليات  افتتاحه  خــالل  ال�سواقفة  الدكتور  واأعلن 

الـــذي نظمته كلية  املــفــتــوح  الــيــوم الــطــبــي املــجــاين 

جامعة  يف  للتمري�س  اهلل  عبد  بنت  �سلمى  مــرية  الأ

امللكية  الطبية  اخلــدمــات  مــع  وبالتعاون  البيت  اآل 

الب�سرية  للتنمية  الها�سمي  ردين  الأ والــ�ــســنــدوق 

ردنـــيـــة ومــديــريــة  والــهــيــئــة اخلــرييــة الــهــا�ــســمــيــة الأ

واجلمعية  املحافظة  يف  وامل�ست�سفيات  املفرق  �سحة 

ودار  التخ�س�سي  وامل�ست�سفى  ال�سرك�سية  اخلــرييــة 

اأقيم مبنطقة ال�سرفية يف  الكردي لالدوية والذي 

اأياماً  �ستقيم  اجلامعة  ان  ال�سمالية  البادية  منطقة 

البعيدة  املناطق وخ�سو�سا  اأخرى يف خمتلف  طبيًة 

والعالجية  ال�سحية  اخلدمة  تقدمي  ل�سمان  منها 

املطلوبة.

واأ�سار الدكتور ال�سواقفة اإىل اأن اجلهود املبذولة من 

يف  �ساهمت  اليوم  هــذا  اإجنــاح  على  القائمني  جميع 

تاأمني خدمات �سحية مب�ساركة جمموعة من اأطباء 

غري  الطبية  والفحو�سات  واملختربات  الخت�سا�س 

حيان بهذه املنطقة مو�سحا اأن  املتوفرة يف بع�س الأ

احتياجات  �سرت�سد  الطبية  يــام  الأ هذه  مثل  اإقامة 

املناطق وامل�ساكل ال�سحية التي تعاين منها متهيدا 

ي�سالها اىل اجلهات ذات ال�سلة حلل املمكن منها. لإ

تلك  تو�سعة  �سيتم  اأنــه  ال�سواقفة  الدكتور  واأ�ــســاف 

اأطباء الخت�سا�س والكوادر  يــام من خالل زيادة  الأ

مع  والتن�سيق  بــالــتــعــاون  والــعــالجــات  التمري�سية 

يام  اجلهات الداعمة لت�سهيل اإي�سال اأهداف تلك الأ

اجلامعة  مــن  القريبة  املحلية  املجتمعات  وخــدمــة 

الت�سبيك  مبوا�سلة  ر�سالتها  مــن  جــزء  باعتبارها 

املجتمعي ملا له من دور مميز يف اإجناح امل�ساركة مبثل 

هذه الن�ساطات الهادفة نحو تعزيز العمل التطوعي 

واخلـــريي, مــوؤكــدا دعــم اجلامعة لكل مــا هــو مفيد 

بناء حمافظة املفرق. لأ

الفريق  رئي�س  الـــالت  العبد  نــايــف  الــدكــتــور  ونــقــل 

لل�سندوق  التابعة  حــ�ــســان  والإ الــرب  حلملة  الطبي 

مرية ب�سمة  الها�سمي حتيات �ساحبة ال�سمو امللكي الأ

بنت طالل املعظمة رئي�سة اللجنة العليا حلملة الرب 

باليوم  للم�ساركني  ن�سانية  والإ اخلريية  ح�سان  والإ

مبثل  امل�ساركة  على  �سموها  حر�س  مــوؤكــدا  الطبي 

املجتمع  فئات  تخدم  التي  التطوعية  عــمــال  الأ هــذه 

املحلي وتقدم اخلدمات الالزمة مبينا اأن ال�سندوق 

يعترب �سريك فاعل مع جامعة اآل البيت باإقامة مثل 

املواطنني  التي مت�س حياة  التطوعية  عمال  الأ هذه 

وتقدم لهم الرعاية والعناية الالزمة.

جانبه  مــن  اأ�ــســاد  ال�سبيب  حاب�س  الــدكــتــور  الــنــائــب 

مبــبــادرة  ال�ــســرفــيــة  منطقة  اأهــــايل  وبــا�ــســم  با�سمه 

جــامــعــة اآل الــبــيــت ودعــمــهــا لــلــيــوم الــطــبــي املــجــاين 

إ�سارة وا�سحة نحو تفعيل دورها الرئي�س  والذي كان ا

كــوادرهــا  م�ساهمة  خـــالل  مــن  املــحــلــي  املجتمع  مــع 

قامة الن�ساطات ال�سحية والتطوعية ليعود  املوؤهلة لإ

خ�س املناطق الفقرية  بالفائدة على املواطنني وبالأ

واملحتاجة للخدمات ال�سحية.

�سعبان  اأنــ�ــســاف  الــدكــتــورة  التمري�س  كلية  عميد 

اأو�سحت من جانبها اأنه �سارك باليوم الطبي اأطباء 

من م�ست�سفى املفرق احلكومي وم�ست�سفى الن�سائية 

الطبية  واللجنة  املفرق  �سحة  ومديرية  طــفــال  والأ

�سافة اإىل العديد من �سركات  �سرفية بالإ مبنطقة الأ

الــطــبــي عــلــى تخ�س�سات  الــيــوم  دويــــــة وا�ــســتــمــل  الأ

طفال  والأ والن�سائية  واجللدية  والعظام  الباطنية 

�سافة اإىل م�ساركة اجلمعية  واجلراحة والعيون بالإ

ال�سرك�سية اخلريية يف جمال ال�سحة الجنابية.

وجتـــول الــدكــتــور الــ�ــســواقــفــة يــرافــقــه مــديــر �سحة 

م�ست�سفى  ومــديــر  عفا�س  �سليمان  الــدكــتــور  املــفــرق 

الن�سائية والتوليد الدكتور يو�سف الطاهات ورئي�س 

الــعــيــادات  على  جــولــة  يف  ونــايــفــة  ال�ساحلية  بلدية 

الطبية وتفقد املراجعني لتلك العيادات.

تفاعل الجامعة مع المجتمع المحلي
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تفاعل الجامعة مع المجتمع المحلي

ردنية تنظم االحتفال بيوم التعاون العالمي في رحاب الجامعة الموؤ�س�سة التعاونية االأ

امل�سري  �سعيد  املهند�س  الزراعة  وزير  معايل  رعى 

الكليات  لــلــ�ــســوؤون  اجلــامــعــة  رئي�س  نــائــب  بح�سور 

العلمية الدكتور ها�سم امل�ساعيد وم�ساعد حمافظ 

الزعبي  اأحــمــد  الــدكــتــور  التنمية  لــلــ�ــســوؤون  املــفــرق 

الحــتــفــال بــالــيــوم الــتــعــاوين الــعــاملــي وذلـــك مبــدرج 

احل�سني بن علي باجلامعة.

وقال وزير الزراعة اإن الوزارة تعكف على اإعادة دور 

م�ستلزمات  لتوفري  ردنــيــة   الأ التعاونية  املوؤ�س�سات 

نتاج للمزارعني والتعاونيني من خالل مكتباتها  الإ

ا املنت�سرة يف اململكة.

لتوجيهات  تــلــبــيــة  جـــاء  الــتــوجــه  هـــذا  اأن  وبــــنينّ 

جــاللــة املــلــك عــبــد اهلل الــثــاين بــاعــتــبــار الــعــامل 

املوؤ�س�سة  دور  اإىل  لــلــزراعــة, لفــتــا  عــامــا  احلـــايل 

مــ�ــســاعــدة  عــلــى  �سين�سب  ردنــــيــــة  الأ الــتــعــاونــيــة 

نتاجية  الإ م�ستلزمات  على  للح�سول  املــزارعــني 

�سعار وك�سر احتكار هذه املواد وامل�ساعدة  باأقل الأ

على احلد من ارتفاع اأ�سعارها.

اأحمد  املهند�س  التعاونية  املوؤ�س�سة  وقال مدير عام 

الــتــعــاون العاملي  بــيــوم  اإن الحــتــفــال  �ــســعــود د�ــســك 

يهدف اإىل زيادة الوعي حول التعاونيات من خالل 

التعاونية  اإظهار وحتفيز وتعزيز جناحات احلركة 

القت�سادية  والــكــفــاءة  العاملي  التكافل  حتقيق  يف 

وامل�ساواة وال�سالم العاملي.

واأ�سار اإىل اأن عدد اجلمعيات التعاونية الزراعية يبلغ 

232 جمعية تعمل يف زراعة اخل�سار والفواكه وزراعة 

يف  �سرتاتيجية  الإ والــزراعــات  اخل�سراء  عـــالف  الأ

حني يبلغ عدد اأع�ساء هذه اجلمعيات 17864 ع�سوا 

قرا�س والتوريد مل�ستلزمات  انتفعوا من خدمات الإ

ليات  نتاج الزراعي والت�سويق وخدمات الآ وخدمة الإ

إكثار البذار املح�سن. الزراعية وم�سروع ا

�ستيوي  قليمي  الإ التعاوين  الحتــاد  رئي�س  وطالب 

الـــعـــظـــامـــات اجلـــهـــات الــر�ــســمــيــة بــتــحــ�ــســني واقـــع 

تعيق  الــتــي  امل�سكالت  وحــل  ردنــيــني  الأ التعاونيني 

على  املفرو�سة  الدخل  ب�سريبة  واملتمثلة  عملهم 

احلكومة  تنفيذ  �ــســرورة  اإىل  لفــتــا   , الــتــعــاونــيــات 

ردين والــــذي مــر على  الــتــعــاون الأ لــبــنــود قــانــون 

�سدوره اأكرث من ع�سر �سنوات.

عدد  اإن  العتوم  حممد  املفرق  تعاون  مدير  وقــال 

 71 يبلغ  املفرق  حمافظة  يف  التعاونية  اجلمعيات 

ت�سم 4850 ع�سوا, مبينا ان هذه اجلمعيات متكنت 

من ال�ستمرار يف العتماد على الذات والثبات يف 

يف  جاهدة  ت�سعى  وهي  مكانات  الإ قلة  رغم  عملها 

توفري  الر�سمية  اجلــهــات  مطالبا  عملها  تطوير 

الــدعــم الــــالزم لــهــا لــتــقــوم بــدورهــا يف تــعــزيــز روح 

تنمية  يف  وامل�ساهمة  العمل  فر�س  وخلق  التعاون 

املجتمع املحلي.

ويف نهاية الحتفال قام معايل وزير الزراعة بافتتاح 

اجلامعة  اأقيم يف  الذي  الزراعية  املنتجات  معر�س 

وروؤ�ــســاء  امل�سوؤولني  من  العديد  الحتفال  وح�سر 

اجلمعيات التعاونية يف اململكة.

برعاية معايل وزير الزراعة
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�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة  �سارك رئي�س جامعة اآل البيت الأ

التعليم العايل الذي عقد يف مقر  الــدويل حول  باملوؤمتر 

5-2009/7/8م  من  الفتـــرة  خـــــالل  باري�س  يف  اليون�سكو 

بناء على قرار جمل�س الوزراء بت�سكيل وفد برئا�سة معايل 

�ستاذ  الأ وع�سوية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزيــر 

�ــســتــاذ  والأ جـــدارا  جامعة  رئي�س  حمافظة  علي  الــدكــتــور 

الدكتور نبيل �سواقفة رئي�س جامعة اآل البيت.

الفقهية  الــدرا�ــســات  كلية  الــزغــول عميد  علي  الدكتور حممد  �ــســتــاذ  الأ �ــســارك 

التي  الـــدويل  �ــســالمــي  الإ الفقه  ملجمع  التا�سعة  الـــدورة  اأعــمــال  يف  والقانونية 

مارات العربية املتحدة والتي ا�ست�سافتها  انعقدت يف مدينة ال�سارقة بدولة الإ

عنوانه  ببحث  26-2009/4/30م  بني  ما  الفرتة  يف  وقــاف  لــالأ العامة  مــانــة  الأ

»التدابري ال�سرعية يف املحافظة على البيئة بني النظرية والتطبيق«.

وقد ناق�س املجمع على مدى خم�سة اأيام بع�س الق�سايا امل�ستجدة يف حياة المة 

�سالمي والبيئة وق�سايا طبية واأ�سرية معا�سرة. يف القت�ساد الإ

ن�سانية  الإ والعلوم  داب  الآ كلية  عميد  الزبون  احلق  عبد  فــواز  الدكتور  �ستاذ  الأ �سارك 

2009/5/20م  بتاريخ  جنبية  الأ اللغات  كلية  نظمته  الذي  الباك�ستاين  العلمي  اليوم  يف 

إقبال وقدم بحثا بعنوان: »وقفات م�سيئة من حياة حول العالمة  حول العالنّمة حممد ا

حممد اإقبال« حتدث فيها عن اأ�سرته و�سفره اإىل اأوروبا ويف وطنه ويف املحاماة والتعليم 

ويف ال�سيا�سة وما قاله عنة الغربيون وال�سرقيون يوم وفاته.

 مشاركات علمية وترقيات

مري احل�سني بن عبد اهلل لتكنولوجيا  �ستاذ الدكتور عدنان ال�سمادي عميد كلية الأ �سارك الأ

املعلومات يف املوؤمتر الدويل املو�سوم ب:

»Mediterranean Conference on Control and Automation 17 IEEE«

والذي عقد يف اليونان وذلك خالل الفرتة ما بني 2009/6/24م اىل 2009/6/26م . هذا وقد 

�سارك بتقدمي بحث بعنوان :

 A New Algorithm for the ARMA Model Order Estimation Via Pivot«

»Neighbors Comparisons
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يف  عقد  الــذي  �ــســرة  والأ القانون  مــوؤمتــر  يف  ال�سرحان  فــالح  �سايل  الدكتور  �ــســارك 

جامعةاأ�سيوط يف جمهورية م�سر العربية خالل الفرتة من 15-2009/4/16م .

�ــســارك الــدكــتــور عــمــاد عبد الــرحــيــم الــدحــيــات يف اأعــمــال املــوؤمتــر الـــدويل الــرابــع 

والع�سرين حول القانون والتكنولوجيا BILETA والذي انعقد يف مدينة مان�سي�سرت 

الربيطانية يف الفرتة الواقعة بني 21 -  23 /2009/4 م حيث قدم ورقة حول تنظيم 

ردين.  لكرتونية الأ لكرتونيني يف قانون املعامالت الإ القانون للو�سطاء الإ

�سارك الدكتور با�سم عارف فرا�سني يف موؤمتر الريا�سيات : 

International Symposium On New Development of 
Geometric Function Theory and its Applications
الذي عقد يف ماليزيا يف الفرتة الواقعة من 10-2008/11/11م , حيث قدم ورقة 

بحثية بعنوان :

Some proportion of Sakaguchi Type Functions

�سارك الدكتور ه�سام فالح الطاهات يف املوؤمتر الدويل للقانون والتكنولوجيا وامللكية 

الفكرية الذي انعقد يف جامعه اأدنربة / بريطانيا يف الفرتة ما بني 29-2009/5/31 م 

حيث �سارك  بورقة بحثية بعنوان:

The Legal frame work of E- government in Jordan .
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اإىل رتبة  اأ�ستاذ م�ساعد  - قرر املجل�س ترقية الدكتور با�سم عارف فرا�سني من رتبة 

اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم الريا�سيات بكلية العلوم.

- قرر املجل�س ترقية الدكتور اأمني يو�سف عودة من رتبة اأ�ستاذ م�ساعد اإىل رتبة 

ن�سانية. داب والعلوم الإ اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم اللغة العربية واآدابها بكلية الآ

اأ�ستاذ م�ساعد اىل  البطاينة من رتبة  اإبراهيم حممد  الدكتور  املجل�س ترقية  - قرر 

عمال. إدارة املال والأ عمال بكلية ا رتبة اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم اقت�ساديات املال والأ

�سارك الدكتور حممد خمتار املفتي يف اللقاء الثاين من لقاءات �سيدي �سيكر والذي عقد 

يف مدينة مراك�س املغربية برعاية كرمية من �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س وذلك 

يف الفرتة الواقعة من 10 - 11 / 7 /  2009

�سارك الدكتور م�سطفى بني ار�سيد  يف اللقاء الثاين من لقاءات �سيدي �سيكر والذي عقد 

يف مدينة مراك�س املغربية برعاية كرمية من �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س وذلك 

يف الفرتة الواقعة من 10 - 11 / 7 /  2009

جنليزية والتطور,  �ساركت الدكتورة عواطف اأبو ال�سعر يف ) املوؤمتر العاملي الثامن للغة الإ

الثقايف الربيطاين.وذلك  املركز  والــذي عقد يف جامعة دكا / يف بنغالد�س بالتعاون مع 

ا�سرتاتيجيات  »اثر  2009م, وقد تقدمت بورقة عنوانها   / 6  / 25-23 خالل الفرتة من 

القراءة الناقدة على حت�سيل طلبة معلم �سف لغة اجنليزية يف اجلامعة«.

 مشاركات علمية وترقيات
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تعيينــــات

- قرر املجل�س تعيني الدكتور حممد �سعد الب�ستاوي تخ�س�س دكتوراه متري�س �سحة املجتمع 

مرية �سلمى بنت عبد اهلل للتمري�س. حما�سراً متفرغاً براتب اأ�ستاذ م�ساعد يف كلية الأ

- قرر املجل�س تعيني غازي عبد املجيد �سهو الرقيبات دكتوراه يف العلوم املالية وامل�سرفية حما�سراً 

عمال. إدارة املال والأ متفرغاً براتب اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم التمويل وامل�سارف يف كلية ا

- قرر املجل�س تعيني الدكتور حممد نهار حممود الزعبي )دكتوراه اأدب فرن�سي( اأ�ستاذاً 

ن�سانية. داب والعلوم الإ م�ساعداً يف ق�سم اللغات احلديثة بكلية الآ

- قرر املجل�س تعيني الدكتور �سفوان حممد ال�سرع تخ�س�س ريا�سيات تطبيقية حما�سراً 

متفرغاً براتب اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم الريا�سيات بكلية العلوم.

إدارة  - قرر املجل�س حتويل تعيني الدكتور وليد جملي العواودة املحا�سر املتفرغ يف ق�سم ا

عمال اإىل رتبة اأ�ستاذ م�ساعد. إدارة املال والأ عمال بكلية ا الأ

مري احل�سني بن عبد  - قرر املجل�س تعيني الدكتور مفلح حممد مفلح الذيابات يف كلية الأ

اهلل لتكنولوجيا املعلومات برتبة اأ�ستاذ م�ساعد.
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قــــــرارات

ن�سطة  اأقرنّ جمل�س عمداء جامعة اآل البيت الذي عقد برئا�سة الدكتور نبيل �سواقفة رئي�س اجلامعة تعليمات احلوافز الت�سجيعية للطلبة املتميزين يف الأ

لعاب الريا�سية اجلماعية  ن�سطة الريا�سية )وت�سمل الأ الالمنهجية ,حيث تقدم اجلامعة احلوافز الت�سجيعية والدعم املايل للطلبة املتميزين يف الأ

والجتماعية  الثقافية  ن�سطة  الأ وكذلك  ردن  الأ يف  الر�سمية  الريا�سية  والهيئات  ردنية  الأ للجامعات  الريا�سي  الحتاد  قبل  من  املعتمدة  والفردية( 

�سوؤون  اأو ن�ساط من قبل عميد  دبــي. وت�سكل جلان متخ�س�سة لكل لعبة  الأ نتاج  الت�سكيلية( والإ الر�سم والفنون  املو�سيقى,  والفنية وت�سمل )الغناء, 

الطلبة لختيار فرق اجلامعة الريا�سية والفنية والثقافية والجتماعية من طلبة اجلامعة مبا فيهم قائمتي التفوق الريا�سي الفني ويكون عدد الفرق 

ردنية والحتادات الريا�سية املعنية . ويجوز منح الطالب املتميز اأو الطلبة املتميزين امل�ساركني  وملبية الأ الريا�سية املعتمدة متوافقا وتعليمات اللجنة الأ

يف فرق اجلامعة الريا�سية اأو الفنية اأو الثقافية اأو الجتماعية مكافاأة مالية لكل واحد يف العام الدرا�سي الذي حقق فيه الجناز اأو التفوق وملرة واحدة 

تي: يف العام الدرا�سي وفق الآ

ردنية اأو العربية. ول يف البطولة اأو الن�ساط على م�ستوى اجلامعات الأ اأ -   )300( دينار يف حال ح�سوله اأو ح�سول فريقه اأو فرقته على املركز الأ

ردنية اأو العربية. ب - )200( دينار يف حال ح�سوله اأو ح�سول فريقه اأو فرقته على املركز الثاين يف البطولة اأو الن�ساط على م�ستوى اجلامعات الأ

ردنية اأو العربية. ت - )100( دينار يف حال ح�سوله اأو ح�سول فريقه اأو فرقته على املركز الثالث يف البطولة اأو الن�ساط على م�ستوى اجلامعات الأ

إذا كان الطالب / الطالبة م�ستفيداً من منحة  وتر�سد هذه املكافاآت يف ح�ساب الطالب لدى الدائرة املالية لغايات الر�سوم اجلامعية, ول ت�سرف نقداً اإل ا

اأو بعثة من جهة اأخرى وم�سدداً للر�سوم.

ن�سطة الالمنهجية في جامعة اآل البيت  تعليمات جديدة للحوافز الت�سجيعية للطلبة المتميزين في االأ

�س�س منها ان  جرة اليومية اىل نظام العقد ال�سنوي باجلامعة وفقاً لأ قرر جمل�س العمداء بجامعه اآل البيت املوافقة على اأ�س�س حتويل العاملني بالأ

قل واأن ل يكون قد اأوقعت علية اأية عقوبة من العقوبات املن�سو�س عليها يف نظام  يكون العامل قد اأم�سى مدة خدمة فعلية مت�سلة ثالث �سنوات على الأ

خر ثالث �سنوات خالل خدمته عن جيد واأن يكون جيد جداً  املوظفني خالل اآخر ثالث �سنوات من  خدمته يف اجلامعة واأن ل يقل تقديره ال�سنوي لأ

قل واأن يكون لئقاً �سحًيا وقادراً على القيام بواجباته الوظيفية ووجود وظيفة �ساغرة يف جدول الت�سكيالت.  يف اأحداها على الأ

إدارة اجلامعة ت�سعى حلل العديد من امل�ساكل القائمة خللق جو اإيجابي بالعمل وتعزيز الولء والنتماء للجامعة.  إليه اأن ا �سارة ا ومما جتدر الإ

مجل�س عمداء اآل البيت يقر اأ�س�س تحويل عمال المياومة في الجامعة  

رئي�س اجلامعة ال�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة
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تعديل تعليمات اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

قــــــرارات

اأقــــر جمــلــ�ــس عـــمـــداء جــامــعــة اآل الــبــيــت الـــذي 

عــقــد بــرئــا�ــســة رئــيــ�ــس اجلــامــعــة الــدكــتــور نبيل 

�ــســواقــفــة تــعــلــيــمــات مـــركـــز بـــحـــوث الـــطـــاقـــة يف 

إجـــــراء الــبــحــوث  اجلــامــعــة ويــهــدف املــركــز اىل ا

اأولوياتها.   ح�سب  املختلفة  الطاقة  جمــالت  يف 

وامل�ساهمة يف بحوث ودرا�سات الطاقة وذلك من 

الطاقة  جمــالت  يف  التدريبية  الـــدورات  خــالل 

إن�ساء قاعدة بيانات  ا والعمليات امل�ساحبة لها. و 

والــقــيــام  ردن.   الأ الــطــاقــة يف  خــا�ــســة مبــ�ــســادر 

مبــهــمــة بــيــت اخلــــربة يف جمـــال الــطــاقــة وذلــك 

اإقرار تعليمات بحوث الطاقة 

مــن خـــالل الــدرا�ــســات والــبــحــوث والخــتــبــارات 

بتجارب  والقيام  ال�سناعية.  وال�سركات  للهيئات 

املتجددة  الطاقة  تكنولوجيا  لتطوير  ميدانية 

�ــســافــة  .بــالإ ردن  الأ يف  ا�ــســتــخــدامــهــا  وجـــــدوى 

ال�سم�سية  الطاقة  اأنظمة  وتنفيذ  ت�سميم  اإىل 

وطاقة الرياح املتكاملة واأية اأنظمة اأخرى.ون�سر 

املــعــرفــة واخلـــــربة يف جمــــالت الــطــاقــة وطـــرق 

تر�سيد ا�ستهالك الطاقة من خالل املحا�سرات, 

الندوات, واملوؤمترات املتخ�س�سة وتنفيذ امل�ساريع 

البحثية يف جمالت الطاقة املختلفة.  

واملناطق  املــيــاه  مــركــز  تعليمات  املجل�س  اأقـــر  كما 

اإجراء البحوث املتعلقة  اإىل  اجلافة والذي يهدف 

ردن  الأ يف  اجلافة  املناطق  ومـــوارد  والبيئة  باملياه 

إدارتها واملوارد  والتي ت�سمل درا�سات موارد املياه وا

ثار البيئية للم�ساريع  الطبيعية والب�سرية وتقييم الآ

وتقدمي اخلدمات يف جمال الر�سد والوعي البيئي 

والت�ساميم البيئية والهند�سية وامل�ساركة يف و�سع 

والــنــدوات  املـــوؤمتـــرات  وعــقــد  البيئية  الت�سريعات 

جمــالت  يف  الــ�ــســهــادات  ملنح  التدريبية  والــربامــج 

املــيــاه والبيئة واملــنــاطــق اجلــافــة .والــقــيــام بــالــدور 

لتنفيذ  العليا  الدرا�سات  طلبة  لتوجيه  التن�سيقي 

�سراف على  اأبحاثهم مبا يحقق اأهداف املركز والإ

تنفيذ تلك الربامج بالتن�سيق مع عمادة الدرا�سات 

اإقرار تعليمات مركز المياه والمناطق الجافة

املعنية  والــكــلــيــات  العلمي  البحث  وعــمــادة  العليا 

ذات  املوؤ�س�سات  مــع  بالتن�سيق  وذلـــك  اجلامعة  يف 

�سافة اإىل التعاون مع املراكز البحثية  العالقة,بالإ

املحلي  امل�ستويني  على  العالقة  ذات  واملوؤ�س�سات 

اأهــداف املركز. والعمل على  والــدويل ومبا يخدم 

بحاث  والأ للدرا�سات  بيانات  قاعدة  إدارة  وا إن�ساء  ا

,وتبني  اجلــافــة  واملناطق  والبيئة  باملياه  املتعلقة 

املــركــز  بـــاأهـــداف  الــعــالقــة  ذات  البحثية  املــ�ــســاريــع 

خالل  مــن  لها  املــايل  الــدعــم  توفري  على  والعمل 

خدمة  وتقدمي  ودولــيــاً,  حملياً  املانحة  املوؤ�س�سات 

الفحو�سات املخربية املتخ�س�سة لطلبة الدرا�سات 

اجلامعة  يف  التدري�سية  الهيئة  واأعــ�ــســاء  العليا 

نتاجية واخلدمية. واملوؤ�س�سات العلمية والإ

مدير املركز د. حممد �سمريان

اأقر جمل�س عمداء جامعة ال البيت الذي عقد 

اجلامعة  رئي�س  �سواقفة  نبيل  الدكتور  برئا�سة 

الهيئة  اأع�ساء  تعليمات  املــادة )33( من  بتعديل 

التدري�سية لي�سبح على النحو التايل:

ب : مع مراعاة ن�س املادة )28( من نظام اأع�ساء 

ال�سنوية  جــازة  الإ , حت�سب  التدري�سية  الهيئة 

إذا كان  ال�سيفية لع�سو الهيئة التدري�سية – ا

جمازاً اأو معاراً ملدة ف�سل درا�سي واحد وعمل 

تعيينه اعتبارا  بداية  كان  اأو   , خــر  الأ الف�سل 

مـــن الــفــ�ــســل الـــدار�ـــســـي الـــثـــاين مـــن الــعــام 

اجلامعي – وفقا ملا يلي:

1- حت�سب لع�سو الهيئة التدري�سية يف احلالت 

إليها اأعاله يف حال عدم قيامه بالتدري�س  امل�سار ا

مدتها  �سنوية  إجــازة  ا  , ال�سيفي  الف�سل  على 

ن�سف ما ي�ستحق ع�سو الهيئة التدري�سية من 

اإجازة عن العام اجلامعي كامال.

2- ي�سرف لع�سو الهيئة التدري�سية يف احلالت 

بالتدري�س  قيامه  حــال  يف  اأعــاله  إليها  ا امل�سار 

مــالــيــة عن  مــكــافــاأة   , ال�سيفي  الــفــ�ــســل  عــلــى 

ن�سف عدد ال�ساعات املعتمدة التي در�سها على 

املعمول  للتعليمات  وفقا  وذلــك  الف�سل  ذلــك 

بها يف اجلامعة.

3- ل ي�ستحق ع�سو الهيئة التدري�سية اأي اإجازة 

الف�سل  على  التدري�س  لقاء  مالية  مكافاأة  اأو 

ذلــك  بـــدايـــة  عــلــى  تعيينه  كـــان  إذا  ا الــ�ــســيــفــي 

الـــدوام  علية  يجب  احلــالــة  هــذه  ويف  الف�سل 

خالل الف�سل ال�سيفي.

مدير املركز د. ر�سا العظمات
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التميز  مــركــز  تعليمات  الــعــمــداء  جمل�س  اأقـــر   

ن�سر  اإىل  املــركــز  وي�سعى  اجلــامــعــة  بـــــداع يف  والإ

بــــــــداع وثــقــافــة  الـــوعـــي مبــفــاهــيــم املـــوهـــبـــة والإ

الــتــمــيــز و�ــســبــل رعــايــتــهــا, وذلــــك لـــدى كـــل من 

اأمورهم  واأولياء  والطلبة  اجلامعة  العاملني يف 

ـــاء املــجــتــمــع املــحــلــي . وتــ�ــســجــيــع املــبــدعــني  ـــن واأب

ل�سقلها  متهيدا   , بداعية  الإ طاقاتهم  طــالق  لإ

وتنميتها يف خمتلف املجالت العلمية والثقافية 

والــفــنــيــة والجــتــمــاعــيــة والــريــا�ــســيــة, والــتــي ل 

وتوفري  الــربــح.  حتقيق  اإىل  بطبيعتها  تــهــدف 

املبدعني  اأفكار  لتحويل  ال�سرورية  امل�ستلزمات 

خالل  من  �سواء  للتنفيذ,  قابلة  م�سروعات  اإىل 

اأو  يقدمونها  التي  املتميزة  البحثية  امل�سروعات 

فكار الت�سنيعية املبدعة املقرتحة من قبلهم,  الأ

اإىل  لتتحول  وتعزيزها  الريادية  فكار  الأ وتبني 

اأقر جمل�س العمداء يف جامعة اآل البيت الذي عقد برئا�سة رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �سواقفة تعليمات جديدة ملنح طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعة, 

وجاء �سدور هذه التعليمات بهدف ت�سجيع الطلبة املتميزين لاللتحاق باجلامعة والتفرغ للدرا�سة مما يوؤدي اإىل رفع م�ستوى طلبة الدرا�سات العليا 

يف اجلامعة, ورفد �سوق العمل بكفاءات اأكادميية رفيعة امل�ستوى.

ول مرة يف اجلامعة املنح املقدمة لطلبة املاج�ستري اإىل منح تقدم من خالل عمادة الدرا�سات العليا يف اجلامعة  وقد �سنفت هذه التعليمات اجلديدة ولأ

ومنحة  البحث  م�ستلزمات  العلمي هي منحة  البحث  تقدم من خالل عمادة  اأخــرى  ومنح  كادميي  الأ التفوق  ومنح  التدري�س  امل�ساعدة يف  وهي منح 

امل�ساعدة يف البحث.

 وتعطي منحة املِِ�ساعدة يف التدري�س طالب املاج�ستري مبلغاً �سهرياً بقيمة )150( دينار وفق �سروط معينة حددتها تعليمات املنح هذه.

وائل, وكذلك تعطى هذه  وائل الطلبة لدرجة البكالوريو�س والطلبة املتفوقني يف درجة البكالوريو�س من غري الأ كادميي فتعطى لأ  اأما منح التفوق الأ

املنحة للطلبة املتفوقني واملتميزين اأثناء درا�سة املاج�ستري.

�سافة اإىل منح التفوق املذكورة, فاإن هذه التعليمات تعطي لطلبة املاج�ستري منحة م�ستلزمات بحوث ر�سائل املاج�ستري بدعم مايل مقداره )500(  وبالإ

دينار اأردين �سهرياً مقابل العمل على البحث املدعوم.

بداع والتفرغ للدرا�سة مما يوؤدي اإىل حتقيق اجلامعة  واأجازت هذه التعليمات باأن يجمع الطلبة بني هذه املنح املختلفة وذلك حتفيزاً لهم للتميز والإ

�سا�س يف العملية التدري�سية برمتها. هدافها املرجوة باعتبار اأن الطلبة هم الأ لأ

هذا وت�سعى اجلامعة با�ستمرار اإىل حتديث تعليماتها املختلفة وتطويرها بهدف الرقي مب�ستوى اجلامعة العلمي ب�سكل عام ومبخرجاتها التعليمية 

على وجه اخل�سو�س.

بداع  مجل�س العمداء يقر تعليمات مركز التميز واالإ

تعليمات جديدة لمنح طلبة الدرا�سات العليا في الجامعة 

لال�ستمرار  وقابلة  واعدة  اقت�سادية  م�سروعات 

م�ستويات  وتقليل  عمال  الإ حا�سنات  خالل  من 

ـــــادة حــجــم الـــدخـــل وهــــذا الــهــدف  الــبــطــالــة وزي

بـــرز يف كافه اخلطط  الأ التحدي  املـــزدوج ميثل 

الــتــنــمــويــة لــلــمــحــافــظــة, و�ــســيــعــمــل املـــركـــز على 

الــنــهــو�ــس مبــحــافــظــة املـــفـــرق ومبــــا يـــــوؤدي اىل 

جتاوز جيوب الفقر املنت�سرة يف املحافظة. وزيادة 

م�ستوى التكامل بني منطقة امللك احل�سني بن 

ميكن  حيث  املحلي  واملجتمع  التنموية  طــالل 

تعود  الــتــي  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�سروعات 

ملكيتها للمبدعني وكذلك التي يعمل بها اأبناء 

املجتمع  مــن  كبري  بــدعــم  حتظى  اأن  املحافظة 

والتدريب  التعليم  حتقيق  يف  امل�ساهمة  املحلي. 

املواهب  ا�ستك�ساف  على  ي�ساعد  الذي  بداعي  الإ

بداعية لدى طلبة اجلامعة واأبناء  مكانات الإ والإ

روؤيـــة  تــقــدمي  اإىل  �ــســافــة  .بــالإ املــحــلــي  املجتمع 

ثراء يف تنمية التفكري  واقعية لفاعلية اأ�سلوب الإ

اأداء  وحتقيق  العقل  طاقات  واإطـــالق  بــداعــي  الإ

متميز للموهوبني واملبدعني.

مدير املركز ال�سيد �سفيان حريز

قــــــرارات


