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يتزامن �سدور هذا العدد من املجلة مع 

من  اآلف  ثالثة  ع��ن  يزيد  م��ا  ان�سمام 

لت�ستمر  اجل��ام��ع��ة  اإىل  الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا 

ب���ذل���ك امل�������س���رة امل��ل��ي��ئ��ة ب����الجن����ازات 

اأب���واب  ع��ل��ى  وال��ت��ي منها  ال��ت��ي حتققت 

وامل�ساريع  التحقيق من خالل اخلطط 

النهو�س  اإىل  تهدف  والتي  امل�ستقبلية 

ن���وع���اً مب�����س��ت��وى م���ا ت��ق��دم��ه اجل��ام��ع��ة 

اأب��ن��ائ��ه��ا, ول��ق��د ح�����س��ل��ت اجل��ام��ع��ة  اإىل 

موؤخراً على اعتماد خا�س لثالثة ع�سر 

برناجماً اأكادميياً وتعمل على ا�ستكمال 

وه��ذا من  العاجل  القريب  ال��رام��ج يف 

�ساأنه امل�ساهمة يف حتقيق جودة الرامج 

ومواءمتها  التعليم  خم��رج��ات  وج���ودة 

مع متطلبات �سوق العمل.

 وع���ل���ى امل�������س���ت���وى الأك������ادمي������ي اأي�������س���اً 

البتعاث  فاجلامعة ما�سية يف م�ساريع 

وعقد  العلمية  ال��ك��ف��اءات  وا���س��ت��ق��ط��اب 

الت��ف��اق��ي��ات وامل�����س��ارك��ة يف امل���وؤمت���رات 

العلمي  البحث  وت�سجيع  ودولياً  حملياً 

والتعاون مع املجتمع املحلي.

وت�سعى اجلامعة ملوا�سلة تنفيذ امل�ساريع 

الطالبية  الن�ساطات  كمجمع  ال��رائ��دة 

خلدمة الن�ساطات الريا�سية والثقافية 

والجتماعية وتوفر اخلدمات املتنوعة 

اجلامعة  من  جتعل  التي  والت�سهيالت 

بيئة جاذبة ومريحة للطلبة.

وق�����د ا���س��ت��ق��ط��ب��ت اجل���ام���ع���ة ه�����ذا ال���ع���ام 

لي�سبح  الوافدين  الطلبة  من  جمموعة 

600 طالب يتوزعون على  عددهم حوايل 

32 ب���ل���داً, وت��ول��ي��ه��م اجل��ام��ع��ة اله��ت��م��ام 

الت�سهيالت  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن  وال���دع���م 

داخ���ل احل��رم  درا���س��ت��ه��م  ملتابعة  ال��الزم��ة 

اأث��ر كبر يف تن�سيط  ل��ه م��ن  مل��ا  اجلامعي 

احلراك الثقايف والتمازج احل�ساري مابني 

الطلبة الدار�سني يف اجلامعة كافة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,

الدكتور نبيل �سواقفة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

البوابة اجلديدة التي تربط اجلامعة مبدينة املفرق
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دولة الدكتور

فايز اأحمد حممود الطراونة ) رئي�سًا(

حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف القت�ساد – اجلامعة الأردنية 1971, و�سهادة املاج�ستر يف 

القت�ساد – جامعة جنوب كاليفورنيا – لو�س اأجنلو�س 1974, و�سهادة الدكتوراه يف القت�ساد 

جامعة جنوب كاليفورنيا – لو�س اأجنلو�س 1980.

وتقلد العديد من املنا�سب اأهمها:

-1971 امللكية  الت�سريفات  رئي�س  م�ساعد    -

.1980

امللكة  امل��غ��ف��ور لها ج��الل��ة     ) م��دي��ر مكتب 

علياء احل�سني (.

-1980 الوزراء  �سكرتر اقت�سادي لرئي�س   -

.1984

-1984 م�ست�سار اقت�سادي لرئي�س الوزراء   -

.1987

-1987 ال���وزراء  ل�سوؤون رئا�سة  وزي��ر دول��ة   -

.1989

وزيراً للتموين 1989-1988.  -

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املقاولني العرب   -

.1992-1989

ع�سو يف الوفد الأردين ملفاو�سات ال�سالم   -

.1993-1991

����س���ف���راً ل��������الأردن يف ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة   -

الأمريكية 1997-1993.

ال�سالم  ملفاو�سات  الأردين  ال��وف��د  رئي�س   -

.1994-1993

وزيراً للخارجية 1998-1997.  -

رئي�ساً للديوان امللكي الها�سمي العامر 1998.  -

رئي�س وزراء 1999-1998.  -

ع�سو يف جمل�س الأعيان 2006-1999.  -

الأردين1999- الدبلوما�سي  النادي  رئي�س   -

.2003

العامر  الها�سمي  امللكي  ل��ل��دي��وان  رئي�ساً   -

.2003-2000

ع�سواً يف املجل�س العايل لتف�سر الد�ستور   -

.2004-2003

وي�سغل حاليًا:

نائب ثاين لرئي�س جمل�س الأعيان.   -

اأم��ن��اء ج��ائ��زة امللك  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س   -

احلكومي  الأداء  لتميز  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د 

وال�سفافية.

امل�ستثمرون  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س   -

العرب املتحدون.

معايل الدكتور

عبد اهلل اأحمد عويدات 

العربية  اللغة  يف  بكالوريو�س  �سهادة  على  حا�سل 

واآدابها -جامع��ة بغ���داد 1969, دبلوم عايل- التاأهي�ل 

ماج�ستي�ر   ,1974 الأردني��ة  اجلامع�ة   - الرتب�وي 

 ,1977 الأردن��ي��������ة  اجل��ام��ع�����ة  ال��رتب��وي��������ة-  الإدارة 

جنوب  ال��رتب�����وي-ج��ام��ع��ة  التخطيط  ماج�ستر 

كاليفورنيا 1978, دكت�وراه -علم الجتماع الرتبوي- 

اأ�سول الرتبية -جامعة جنوب كاليفورنيا  1981.

معايل الدكتور

حممد ذنيبات 

ح��ا���س��ل ع��ل��ى ����س���ه���ادة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ال��ع��ل��وم 

 ,1975 الأردنية  ال�سيا�سية والقت�ساد من اجلامعة 

جامعة  م��ن   1981 ال�سيا�سية  العلوم  يف  ماج�ستر 

الأمريكية,  املتحدة  كاليفورنيا-الوليات  جنوب 

ماج�ستر يف الإدارة العامة 1979 من جامعة جنوب 

م��وارد  )تخطيط  الإدارة  يف  دك��ت��وراه  كاليفورنيا, 

ب�سرية( 1982 من جامعة جنوب كاليفورنيا.

معايل الدكتور

حممد طلب م�سلم اأبو عليم

حا�سل على �سهادة الطب من جامعة اأثينا- اليونان 

وحا�سل   ,1976  )University of Athena(

 -)ECFMG( الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ع��ادل��ة  ���س��ه��ادة  على 

الوليات املتحدة الأمريكية 1981.
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معايل الدكتور

ب�سام علي �سالمة العمو�ش

ح��ا���س��ل ع��ل��ى ���س��ه��ادة ب��ك��ال��وري��و���س ال�����س��ري��ع��ة- جامعة 

ال��ق��روي��ني – ف���ا����س-امل���غ���رب, م��اج�����س��ت��ر يف ال��ع��ق��ي��دة 

الإ�����س����الم����ي����ة/ ج���ام���ع���ة الإم���������ام حم���م���د ب����ن ���س��ع��ود 

1980, دكتوراة  ال�سعودية عام  الإ�سالمية– الريا�س / 

يف العقيدة الإ�سالمية/ جامعة الإمام حممد بن �سعود 

, حا�سل  ع��ام1984  ال�سعودية   / الإ�سالمية– الريا�س 

على �سهادة يف التالوة والتجويد من وزارة الأوقاف.

معايل الدكتور

حمزة حداد

جامعة  م��ن  ح��ق��وق  لي�سان�س  ���س��ه��ادة  على  حا�سل 

دم�����س��ق, و���س��ه��ادة ماج�ستر ودك���ت���وراه ح��ق��وق من 

جامعة القاهرة, و�سهادة دكتوراة حقوق من جامعة 

بري�ستول.

معايل املهند�ش

حامت حافظ احللواين التميمي

الهند�سة  ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ح��ا���س��ل 

م�سر  ج��م��ه��وري��ة  ال���ق���اه���رة,   ,1971 امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة, 

العربية, و�سهادة الدكتوراه يف اإدارة الطاقة, 2002, 

جامعة �سترلنغ, �سكوتلندا.

�سعادة الأ�ستاذ

الدكتور عادل حما�سنة

ح��ا���س��ل ع��ل��ى ���س��ه��ادة ال��ب��ك��ال��وري��و���س م��ن اجلامعة 

م��ن جامعة  امل��اج�����س��ت��ر  و���س��ه��ادة   ,1969 الأردن���ي���ة 

اإدنرة – بريطانيا 1975, و�سهادة الدكتوراه يف علم 

الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا احليوية من جامعة 

اإدنرة 1977.

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور

حازم الزبدة

يف  مدنية  هند�سة  بكالوريو�س  �سهادة  على  حا�سل 

من  الهند�سة  علم  يف  اج�ستر  فرجينيا,  جامعة 

الهند�سة  يف  ال��دك��ت��وراه  درج���ة  فرجينيا,  ج��ام��ع��ة 

م��ع��ه��د  ج���ام���ع���ة  م����ن   1985-1981 وامل���ي���ك���ان���ي���ك 

بولتيكنيك جامعة فرجينيا.

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور

جميل ال�سمادي  

 حا�سل على �سهادة بكالوريو�س يف علم النف�س من 

1971, ماج�ستر يف الإر�ساد من  اجلامعة الأردنية 

اجلامعة الأردنية1985, دكتوراة يف الرتبية اخلا�سة 

من جامعة ولية ميت�سغان الأمريكية1985.

�سعادة ال�سيد

اأمين عبـد الكرمي ب�سري حتاحت

 حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال 

من لن���دن, توىل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة لعدة 

�سركات تعمل يف جمال ال�سناعة والتعدين و�سركات 

اأخرى يف جمالت خمتلف��ة.

�سعادة الدكتور

كليب �سعود الفواز
ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف الإدارة  ���س��ه��ادة  ح��ا���س��ل ع��ل��ى 

1975 اجل��ام��ع��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  وال���ع���ل���وم  ال��ع��ام��ة 

الأردن�����ي�����ة, ح�����س��ل ع��ل��ى ���س��ه��ادة امل��اج�����س��ت��ر يف 

1977جامعة فريل ديكن�سن  الدولية  العالقات 

الأمريكية,  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات    – نيوجر�سي 

ح�سل على درجة الدكتوراه يف التاريخ احلديث 

بغداد   - العربي  التاريخ  معهد   1995 واملعا�سر 

– العراق.

عطوفة الأ�ستاذ الدكتور

نبيل �سواقفة

الريا�سيات  يف  البكالوريو�س  �سهادة  على  حا�سل 

1977, و�سهادة املاج�ستر يف  من اجلامعة الأردنية 

الريا�سيات من اجلامعة الأردنية 1979, وعلى درجة 

كالرك�سون  جامعة  من  الريا�سيات  يف  ال��دك��ت��وراه 

الوليات املتحدة 1983.
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م��ن��دوب��اً ع���ن ���س��م��و الأم������رة م��ن��ى احل�سني 

املعظمة افتتح وزير ال�سحة معايل الدكتور 

بعنوان  ال��ث��ال��ث  العلمي  ال��ي��وم  ال��ف��اي��ز  ن��اي��ف 

ال��ذي  امل�ستقبل«  لتمري�س  ج��دي��دة  »ن��ظ��رة 

اهلل  عبد  بنت  �سلمى  الأم����رة  كلية  نظمته 

اآل البيت بالتعاون مع  للتمري�س يف جامعة 

جمل�س التمري�س الأردين ونقابة املمر�سني 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  بح�سور  الأردنيني 

نبيل ال�����س��واق��ف��ة وع��ط��وف��ة حم��اف��ظ امل��ف��رق 

ال�سيد تي�سر ال�سمور.

الأردين  ال��ت��م��ري�����س��ي  امل��ج��ل�����س  ع����ام  اأم�����ني 

الدكتورة دعد �سوكت اأكدت اأن املجل�س يركز 

على اأعداد كافية من املمر�سيني واملمر�سات 

من ذوي الكفاءات للت�سدي للتحديات التي 

م��ن امل��م��ك��ن اأن ت��وؤث��ر ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ال��رع��اي��ة 

املدربة  التمري�سية  الكوادر  بنق�س  واملتمثلة 

وت�سربها اإىل خارج الوطن.  

نقيب املمر�سيني الردنيني الدكتور خالد ابو 

اأ�سار اإىل دور الكوادر التمري�سية يف  عزيزة  

الرعاية ال�سحة يف القطاعني العام واخلا�س 

واحتياجاتها لتلبية متطلبات املر�سى.

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الأم������رة ���س��ل��م��ى ب��ن��ت ع��ب��داهلل 

للتمري�س يف جامعة اآل البيت الدكتور عمر 

علمياً  اأ�سلوباً  تنهج  الكلية  اأن  الرواجفة بني 

وت��ق��ن��ي��اً يف اجل��ان��ب��ني الأك����ادمي����ي وال��ع��م��ل��ي 

�ساملة لرفد  اأن��ه مت و�سع خطة  اإىل  م�سراً 

خالل  م��ن  تدري�سية  هيئة  باأع�ساء  الكلية 

يف  واملتقدمة  املتميزة  للجامعات  الب��ت��ع��اث 

علم التمري�س عاملياً. 

اأوراق  العلمي  ال��ي��وم  يف  امل�����س��ارك��ون  ون��اق�����س 

عمل تعلقت بالواقع ال�سحي والتمري�سي يف 

الأردن قدمها متخ�س�سون يف هذه املجالت.

حيث:

اأوراق عمل قدمت من قبل  مت تقدمي ثمان 

العاملني يف قطاعات خمتلفة, حيث قدمت 

اإح��دى الأوراق من م�ست�سفى امللك عبد اهلل 

برعاية �ساحبة ال�سمو الملكي الأميرة منى الح�سين المعظمة

افتتاح فعاليات اليوم العلمي الثالث لكلية 
الأميرة �سلمى بنت عبداهلل للتمري�س

أيام علمية
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م�ست�سفيات  من  عمل  اأوراق  واأرب��ع  املوؤ�س�س, 

هذا  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  م��ن  خمتلفة 

الأمرة  كلية  اأوراق عمل من  اإىل  بالإ�سافة 

اأع�ساء  من  للتمري�س  اهلل  عبد  بنت  �سلمى 

هيئة التدري�س ومبعوثني وطالب.

حم��ور  حت��ت  الأوراق  معظم  ان��درج��ت  وق���د 

اإحدى  ج��اءت  حيث  املجتمع  �سحة  متري�س 

الأوراق لتعر�س اإ�سرتاتيجية وخطة ملجابهة 

كما عر�ست  واحل���وادث,  الطبيعية  ال��ك��وارث 

ح���دوث اخل��ط��اأ بني  ن�سبة  ال��درا���س��ات  بع�س 

العالجات  اإعطاء  يف  امل�ست�سفى  يف  العاملني 

مع  التعامل  يف  املجتمع  راأي  عنها,  والتبليغ 

الأردن  ج��ن��وب  يف  ال�سمنة  م��ع��دل   , امل��ع��اق��ني 

بني  احلياة  نوعية  توقع  على  العمر  تاأثر   ,

والثقافة  املعتقدات,  درا���س��ة  الكلى,  مر�سى 

اجلن�سية لدى ن�ساء البادية يف جنوب الأردن 

واأخ�������راً م����دى ت���اأث���ر وج����ود الأه�����ل خ��الل 

اإنعا�س القلب للمري�س وراأي ممر�س العناية 

احلثيثة يف ذلك.  

التو�سيات

التالية  بالتو�سيات  العلمي  اليوم  خرج  وقد 

العلمي يف  البحث  اأوليات  على  الإنفاق  وهي 

خاللها  م��ن  التي  الزمنية  وال��ط��رق  الأردن 

اأف���راد املجتمع  تلبي ه��ذه الأول��ي��ات ح��اج��ات 

حتفيز  على  واحل��ر���س  وتوقعاتهم  الأردين 

عملية  وم�ساكل  ق�سايا  يعالج  ال��ذي  البحث 

تخ�س امل��ري�����س وامل��م��ر���س م��ن خ���الل خلق 

حاجات  على  والرتكيز  منا�سبة  بحثية  بيئة 

اأفراد املجتمع مع مراعاة ثقافته ومعتقداته, 

اإع��ادة النظر يف طبيعة  مع التنويه ب�سرورة 

وتوافقها  تلبيتها  ومدى  البحثية  الدرا�سات 

وتو�سيع  وا�ستحداث  العاملية,  التحديات  مع 

ال�سراكة املحلية والإقليمية والعاملية لتبادل 

املعرفة واخلرات والرتقاء اإىل اأرفع م�ستوى 

يف  والبحث  العملية  واملمار�سة  املعرفة  م��ن 

حقل التمري�س .

ك��م��ا دع���ا امل��وؤمت��ر اإىل خ��ل��ق واإي���ج���اد معاير 

متري�سية  ممار�سات  على  والرتكيز  حملية 

للمجتمع  والثقافة  ال�سبغة اخلا�سة  تراعي 

���س��ي��ا���س��ات  ت���ط���وي���ر  اإىل  اإ�����س����اف����ًة  وال���ب���ل���د, 

وا�سرتاتيجيات تعالج مو�سوع نق�س الكوادر 

التمري�سية والهتمام بالدرا�سات البحثية يف 

املوؤ�س�سات املحلية  جمال التمري�س من قبل 

ذات العالقة يف الأردن.
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احتفاالت الجامعة باختيار صاحب السمو الملكي اآلمير حسين وليًا للعهد

الجامعة تحتفل

باختيار �ساحب ال�سمو الملكي الأمير ح�سين ولياً للعهد

الدكتور  بالوكالة  البيت  اآل  رعى رئي�س جامعة 

ه��ا���س��م امل�����س��اع��ي��د يف اخل��ام�����س ع�سر م��ن مت��وز 

الفني  احلفل  اجلامعة  رئي�س  ن��واب  وبح�سور 

باجلامعة  الطلبة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  اأقامته  ال��ذي 

الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اختيار  مبنا�سبة 

ح�سني بن عبد اهلل الثاين ولياً للعهد.

واأل���ق���ى ع��م��ي��د ����س���وؤون ال��ط��ل��ب��ة ال���دك���ت���ور علي 

عليمات كلمة قال فيها: اإنه ليوٌم خالد م�سطر 

ب���اأح���رف م���ن ن����ور ي�����س��اف اإىل ���س��ف��ح��ات اأي����ام 

مذكور  م�سهود  ي��وم  اإن��ه  نعم  البا�سمة,  الوطن 

واأب��ه��ى  ال��ن��م��اذج   اأروع  ت�سجل  وه���ي  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 

ال�سور الد�ستورية اخلال�سة, واأنتم اأيها ال�سباب 

لكم  البيت يحق  اآل  اأبناء جامعة  وال�سابات من 

دور  على  مليكنا  تاأكيد  ت�سهدون  واأن��ت��م  الفخر 

فها  وح��ني,  منا�سبة  ك��ل  يف  واأهميتهم  ال�سباب 

هو يتوج ذلك كله بو�سع ولية عهد الوطن بني 

يدي ال�ساب ال�سبل الها�سمي الفتي �سمو الأمر 

ليوؤكد على  املعظم,  الثاين  اهلل  بن عبد  ح�سني 

الثقة بال�سباب ودورهم يف قيادة الوطن وبنائه, 

واللتزام بالد�ستور قوًل وفعاًل.

وق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ط��ل��ب��ة ال��ط��ال��ب ع��م��اد 

الأردن  ل��ق��د ح��ب��ا اهلل  ف��ي��ه��ا:  ق���ال  ال��زي��ود كلمة 

العرب  ب��ي��وت  اأع���رق  اإىل  تنت�سب  ر���س��ي��دة  ق��ي��ادة 

اأختار اهلل منها اأكرم الأنبياء حممد بن عبد اهلل 

الها�سمي- �سلى اهلل علية و�سلم- لنبل اأعراقهم 

يا  فافرحي  وعدلهم  وكرمهم  نفو�سهم  و�سالح 

وثقي  واطمئني  ها�سم  بني  ب�سقر  الأردن  رب��وع 

ال��ق��ي��ادة  ظ������ل  حت���ت  ر���س��يِّ  اآم���ن  مب�س�����تقبل 

اهلل  ع��ب��د  ال��راي��ة  ي��ق��ود  ال�����س��ري��ف��ة,  الها�س����مية 

املنا�سبة  به���ذه  وي�����س��رين  امل��ف��دى  احل�����س��ني  ب��ن 

با�س�م طلبة جامعة  اأرف��ع  اأن  العظيمة  الوطنية 

اآل البيت ر�سالة ولء وعرفان واإخال�س وتاأييد 

اهلل  عبد  ب��ن  احل�سني  الأم���ر  ت�سمية  مبنا�سبة 

الثاين ولياً للعهد.

   وتخلل احلفل العديد من الق�سائد والأغاين 

الوطنية قدمتها فرقة كورال اجلامعة.
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بحث التعاون بين الجامعة ووزارة ال�سحة

نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  التقى 

نايف  الدكتور  ال�سحة  وزير  معايل  �سواقفة 

تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خالل  ومّت  الفايز 

وتبادل  ال�سحية  اخلدمات  جمال  يف  التعاون 

املعلومات واخلرات وتطوير العمل التمري�سي 

بنت  �سلمى  الأمرة  كلية  خالل  من  املفرق  يف 

عبد اهلل للتمري�س باجلامعة.

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

كوادر متري�سية موؤهلة من خالل  اإعداد   على 

للتمري�س  اهلل  عبد  بنت  �سلمى  الأمرة  كلية 

وواجباتها  مب�سوؤولياتها  النهو�س  على  قادرة 

ال�سحية على اأكمل وجه, مبيناً اأن اجلامعة قامت 

للح�سول  التمري�س  العديد من طلبة  بابتعاث 

على درجة الدكتوراه يف العديد من التخ�س�سات 

فتح  اإىل  اجلامعة  وت�سعى  النادرة  التمري�سية 

للنهو�س  التمري�س  جمال  يف  فنية  تخ�س�سات 

باملنطقة, وخ�سو�ساً مع البدء باإن�ساء امل�ست�سفى 

الع�سكري يف حمافظة املفرق.

يف  اجلامعة  بدور  ال�سحة  وزير  معايل  واأ�ساد 

وزارة  لدى  اأن  مبيناً  املوؤهلة,  الكوادر  اإعداد 

بالعمل  للنهو�س  اإ�سرتاتيجية  خطة  ال�سحة 

البادية,  منطقة  وخا�سة  باململكة  ال�سحي 

وت�سعى للتعاون مع خمتلف املوؤ�س�سات وتوحيد 

الرعاية ال�سحية يف خمتلف املناطق.

تي�سر  ال�سيد  املفرق  حمافظ  اللقاء  وح�سَر 

ال�سمور ونائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات 

العلمية الدكتور ها�سم امل�ساعيد ورئي�س بلدية 

املفرق الدكتور عبد اهلل العرقان.

رئي�س الجامعة يلتقي ال�سفير النيجيري والوفد المرافق 
التقى رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور نبيل 

ال�سفر  �سعادة  متوز  من  ع�سر  الثالث  يف  �سواقفة 

ال�سيد  الها�سمي  البالط  لدى  املعتمد  النيجري 

عبد اهلل جواري يرافقه العني عبد القادر اأحمد من 

نيجريا و�سعادة القن�سل حممد ميبوجو بح�سور 

نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ها�سم امل�ساعيد.

ومّت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون العلمي 

نيجريا  يف  العلمية  املوؤ�س�سات  بني  الأكادميي 

ال  جامعة  ا�ستقبال  واإمكانية  البيت  اآل  وجامعة 

للدرا�سة  النيجريني  الطلبة  من  لعدٍد  البيت 

يف  العربية  اللغة  تعلم  اإىل  بالإ�سافة  باجلامعة 

العربية  اللغة  تعليم  برنامج  �سمن  اللغات  مركز 

العلمية  الزيارات  وتبادل  بها,  الناطقني  لغر 

والبعثات واملطبوعات.

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

على  القادر  الن�سئ  اإعداد  يف  ودورها  واأهدافها 

واأف�سل  بالعلم  والت�سلح  التحديات  مواجهة 

الو�سائل املعرفية واللغوية مبيناً اأن اجلامعة ت�سم 

طلبة من 31 جن�سية من خمتلف اأنحاء العامل.

وعّرَ �سعادة ال�سفر عن اإعجابه بجامعة اآل البيت 

ودورها يف اإعداد الن�سئ امل�سلم القائم على الو�سطية 

والدنيا  الدين  والذي يجمع بني علوم  والعتدال 

يف اأجواٍء علمية مريحة تهيئ للدار�سني �سبل العلم 

واملعرفة املتطورة على م�ستوى العامل.

اجلامعة  رئي�س  نائب  يرافقه  ال�سيف  الوفد  وقام 

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

بجولة يف اجلامعة.

تعزيز التعاون االكاديمي  والثقافي
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تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي

تنفذًا لالتفاقية الم�ستركة بين الجامعة والمجموعة العربية للتعليم والتدريب

 قبول 90 طالبًا في برنامج ماج�ستير تكنولوجيا المعلومات والت�سالت في التربية

نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأكد 

ماج�ستر  برنامج  ا�ستحداث  اأن  �سواقفة 

الرتبية  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 

بالكفاءات  والعربي  املحلي  ال�سوق  لرفد  جاء 

املجال  بهذا  العاملة  الكوادر  وتاأهيل  املوؤهلة 

وخدمة املنطقة.

العليا  اللجنة  اجتماع  تروؤ�سه  خالل  واأ�ساف 

للرنامج وبح�سور ال�سيخ الدكتور احمد الطويل 

للتعليم  العربية  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

والتدريب يف اأكادميية الفي�سل العاملية والدكتور 

خالد الفليح نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة 

املدير  ال�سرايرة  با�سم  والدكتور  العربية 

التنفيذي للمجموعة العربية للتعليم والتدريب 

الدكتور  البيت  اآل  رئي�س جامعة  نائب  وبح�سور 

يف  الوحيد  يعتر  الرنامج  اإن  امل�ساعيد:  ها�سم 

املنطقة, واملعتمد اعتماداً خا�ساً وعاماً.

طالباً   90 قبول  مّت  اأنه  �سواقفة  الدكتور  وبنّي 

اآل  جامعة  يف  مواقع,  ثالثة  يف  موزعني 

الدرا�سي  الف�سل  يف  والكرك  وعمان  البيت 

�سيعمم جناح الرنامج على كل  احلايل, حيث 

هنالك  و�سيكون  وخارجه  الأردن  يف  اجلامعات 

اأوهايو  جامعة  مع  بالتعاون  للرنامج  تقييم 

اأع�ساء  اجلامعة  ووفرت  العربية  والأكادميية 

على  احلا�سوبية  واملخترات  التدري�س  هيئة 

ارقي امل�ستويات لإجناح هذا الرنامج واخلروج 

به خلدمة الطلبة واملنطقة وفتح جمالت اأو�سع 

يف �سوق العمل.

دائما  ي�سعى  الأردن  اأن  �سواقفة  الدكتور  واأكد 

ركيزة  تعتر  التي  الب�سرية  املوارد  ل�ستثمار 

والتي  التنمية  وخطط  ا�سرتاتيجيات  يف  ثابتة 

يحر�س جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم على 

اإيالئها العناية والهتمام مو�سحاً اأن الرنامج 

تطوير  يف  و�سي�سهم  وا�سعاً  جناحاً  �سيحقق 

التعليم يف الأردن والدول العربية املجاورة.

حتيات  الطويل  اأحمد  الدكتور  ال�سيخ  ونقل 

الفي�سل  فهد  بن  العزيز  عبد  الأمر  �سمو 

اأكادميية  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سعود  اآل 

الفي�سل لرئي�س جامعة اآل البيت على التعاون 

مع الأكادميية العربية موجها �سكره وتقديره 

هذا  اإجناح  يف  مل�ساهمتها  البيت  اآل  جامعة  اإىل 

م�ستوى  على  بالإن�سان  يرقى  الذي  الرنامج 

املنطقة العربية حيث �سيكون جناح التواأمة بني 

اجلانبني م�سدر فخر واعتزاز. 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  الفليح  الدكتور خالد 

للمجموعة العربية للتعليم والتدريب بنّي من 

جانبه اأن ثورة املعلومات التي ت�سهدها املنطقة 

اإعداد الكوادر الب�سرية وال�ستفادة  اإىل  بحاجة 

جناح  اأن  مبيناً  احلديث  التعليم  م�سادر  من 

ي�ستفيد  عربياً  جناحاً  �سيكون  التجربة  هذه 

منه اجلميع.

الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأن  ويذكر 

اأيار  ال�سابع ع�سر من  نبيل �سواقفة قد وّقع يف 

بن  العزيز  عبد  الأمر  �سمو  وبح�سور  املا�سي 

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

املجموعة العربية للتعليم والتدريب يف اململكة 

م�سرتك  تعاون  اتفاقية  ال�سعودية  العربية 

العربية  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  مع 

اأحمد  الدكتور  الريا�س  يف  والتدريب  للتعليم 

الطويل لإعداد برنامج ماج�ستر يف تكنولوجيا 

املعلومات والت�سالت يف الرتبية وبالتعاون مع 

جامعة اأوهايو الأمريكية.
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تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي

رئي�س الجامعة يلتقي محافظ المفرق الجديد

من  الثالث  يف  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  التقى 

اآب حمافظ املفرق ال�سيد تي�سر ال�سمور ومت 

خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون يف جمال 

خدمة حمافظة املفرق يف خمتلف اجلوانب.

اآل  جامعة  دور  ال�سواقفة  الدكتور  وا�ستعر�س 

املحافظة يف خمتلف  تنمية وتطوير  البيت يف 

والعلمية  والجتماعية  القت�سادية  املجالت 

واإعداد  العلمية  والدرا�سات  البحوث  واإجراء 

البيانات عن املحافظة وتوجية طلبة الدرا�سات 

العليا باجلامعة لإجراء الدرا�سات يف املحافظة 

والهتمام بالبيئة بالإ�سافة اإىل دورها يف عقد 

وعقد  القطاعات  ملختلف  التدريبية  الدورات 

تهم  التي  واملحا�سرات  واملوؤمترات  الندوات 

خلدمة  اجلامعة  مرافق  كافة  وفتح  املنطقة 

املجتمع املحلي .

واأ�سار املحافظ اإىل اأهمية تكاتف اجلهود بني 

خمتلف املوؤ�س�سات لتطوير املحافظة والنهو�س 

بها وخدمة طلبة اجلامعة ومد ج�سور التوا�سل 

بني اجلامعة واملحافظة.

ال�سيد  املفرق  حمافظ  نائب  اللقاء  وح�سر 

نايف املومني . 

رئي�س الجامعة يلتقي وفدًا من جامعة دجلي �ستدي دي روما »تور فيرجانا« في روما

التقى رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور 

والع�سرين من متوز  ال�سابع  �سوا قفة يف  نبيل 

الدكتور جينانو تو�ستو من جامعة دجلي �ستدي 

دي روما »تور فرجانا« يف روما.

التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

بني  والأكادميية  العلمية  املجالت  خمتلف  يف 

جامعة اآل البيت وجامعة دجلي �ستدي يف جمال 

العلمية  واملحا�سرات  والندوات  املوؤمترات  عقد 

التدري�س  هيئة  واأع�ساء  اخلرات  وتبادل 

البيت  اآل  جامعة  من  طلبة  واإيفاد  والطلبة, 

اإمكانية  لإكمال الدرا�سات العليا, كما مت بحث 

توقيع اتفاقية تعاون بني اجلانبني .

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

على  القادر  الن�سئ  اإعداد  يف  ودورها  واأهدافها 

واأف�سل  بالعلم  والت�سلح  التحديات  مواجهة 

الو�سائل املعرفية واللغوية.

ا�ستعداد  عن  �سيال�س  ال�سيد  �سعادة  واأعرب 

جامعة دجلي �ستدي للتعاون مع اجلامعة على 

العلمي  التعاون  اأوا�سر  لتعميق  الأ�سعدة  كافة 

والثقايف.

اأم  يف  الأثرية  املواقع  اإىل  بجولة  ال�سيف  وقام 

معهد  عميد  اللقاء  وح�سر  اجلمال,  واأم  قي�س 

اجلامعة  يف  الإ�سالمية  والفنون  العمارة 

الدكتور علي اأبو غنيمة.
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بحث اإن�ساء مركز للتحيكم بالجامعة

تعزيز التعاون االكاديمي والثقافي

بحث رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة 

الدكتور  الدويل  للتحكيم  رئي�س غرفة م�سر  مع 

اإيهاب �سمر ندا والوفد املرافق, اأوجه التعاون بني 

التحكيم من  البيت يف جمال  اآل  الغرفة وجامعة 

حيث عقد املوؤمترات والندوات املتخ�س�سة يف هذا 

املجال والور�س العلمية وبحث مدى اإمكانية اإن�ساء 

مركز للتحيكم الدويل يف جامعة اآل البيت كمركز 

اإقليمي يعنى يف العملية التحكيمية مع بيان اآلية 

عمله بعد و�سع الأ�س�س املتعلقة باإن�سائه.

على  اجلامعة  حر�س  ال�سواقفة  الدكتور  واأكد 

اجلامعة  لتقوم  باجلامعة  للتحكيم  مركز  اإن�ساء  

التطورات  ومواكبة  والتاأهيلي  التنموي  بدورها 

اجلامعة  بان  مبينا  املفرق,   منطقة  يف  التنموية 

هذا  يف  موؤهلة  متخ�س�سة  علمية  كفاءات  متتلك 

املجال.

ومكانتها  اجلامعة  ب�سمعة  ندا  الدكتور  واأ�ساد 

يف  القانون  تخ�س�س  اعتماد  بان  مبينا  العلمية, 

جامعة اآل البيت اعتمادا خا�سا من هيئة العتماد 

لهو دليل على النقلة والتطور الذي ت�سهدة جامعة 

اآل البيت, موؤكدا حر�س غرفة م�سر للتعاون مع 

جامعة اآل البيت يف هذا املجال.

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�سر 

الفقيهة  الدرا�سات  كلية  وعميد  امل�ساعيد,  ها�سم 

والقانونية الدكتور حممد الزغول واأع�ساء هيئة 

التدري�س يف  ق�سم القانون يف اجلامعة.

رئي�س الجامعة يكرم متطوعا في فرق ال�سالم الأمريكية بمنا�سبة انتهاء عمله

اآل ال��ب��ي��ت ال��دك��ت��ور نبيل  اأك����د رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 

املوؤ�س�سات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���س��واق��ف��ة 

وتعزيز  اخلرات  لتبادل  واجلامعات  التعليمية 

ال��ت��ع��اون وامل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة مل��ا ف��ي��ه امل�سلحة 

العامة.

واأ����س���اف خ���الل ت��ك��رمي��ه دي��ف��ي��د رو�����س رو���س��ن��ب��ل��وم 

عملة  انتهاء  مبنا�سبة  الأمريكية  ال�سالم  فرق  من 

باجلامعة كمتطوع لتعليم اللغة الجنليزية لأع�ساء 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س يف م��رك��ز ت��ط��وي��ر اأع�����س��اء هيئة 

عن�سرا  اأ�سبح  اللغات  تعلم  اأن  باجلامعة  التدري�س 

حيويا ومهما للتوا�سل ونقل الأفكار والآراء .

يف  ال�ستثمار  على  اجلامعة  حر�س  اإىل  م�سرا 

يف  اأ�سا�سية  ركيزة  تعتر  التي  الب�سرية  امل���وارد 

اإيجابيا  ذل��ك  لينعك�س  اجلامعة  ا�سرتاتيجيه 

على العملية التعليمية .

احلفاوة  على  اجلامعة  رئي�س  ديفيد  ال�سيد  و�سكر 

وح�سن ال�سيافة التي حظي بها خالل عملة باجلامعة 

اأنه ا�ستفاد كثراً يف جمال اللغة  ملدة عامني موؤكدا 

م�سيداً  وح�سارتها  العربية  الثقافة  وتعلم  العربية 

بكرم ال�سعب الأردين وح�سن �سيافته.

اأع�ساء  تطوير  م��رك��ز  م��دي��ر  التكرمي  وح�سر 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س يف اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ���س��امل 

اخلوالدة.
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رئي�س الجامعة يلتقي �سعادة الم�ست�سار الُعماني

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

�سواقفة �سعادة امل�ست�سار يف �سفارة �سلطنة عمان ال�سيد 

بحث  اللقاء  خ��الل  ومت  ال��درم��ك��ي  �سليمان  ب��ن  علي 

بني جامعة  والثقايف  الأكادميي  التعاون  تعزيز  �سبل 

�سلطنة  يف  العلمية  واملوؤ�س�سات  واجلامعات  البيت  اآل 

ع��م��ان يف جم���ال ع��ق��د امل���وؤمت���رات وال���ن���دوات والأي����ام 

وتبادل  العلمية  املعار�س  باإقامة  وامل�ساركة  العلمية 

ا�ستقبال  اإىل  بالإ�سافة  والثقافية  العلمية  الزيارات 

عدد جديد من الطلبة العمانيني للدرا�سة يف جامعة 

اآل البيت, موؤكداً اأن اجلامعة ت�سعى بكل ما لديها من 

اإمكانيات لتقدمي الت�سهيالت الالزمة للطلبة.

واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ���س��واق��ف��ة اإىل ال��ع��الق��ات الأخ��وي��ة 

القيادة  بف�سل  ال�سقيقني  البلدين  بني  تربط  التي 

ُعمان  �سلطنة  جهود  مثمناً  البلدين  لكال  احلكيمة 

لتقوم  باجلامعة  الُعمانية  الدرا�سات  وح��دة  دع��م  يف 

الكتابة  ع��ل��ى  ال��ب��اح��ث��ني  وت�سجيع  ال��ع��ل��م��ي  ب���دوره���ا 

والتاأليف وعقد املوؤمترات املتخ�س�سة واإبراز الرتاث 

الُعماين الأ�سيل, مبيناً اأن الوحدة تقوم بدورها على 

اأكمل وجه للتعريف بالرتاث واحل�سارة الُعمانية.

الطيبة  اجل��ام��ع��ة  ب�سمعة  ال��درم��ك��ي  ���س��ع��ادة  واأ����س���اد 

وتوفرها  الهائلة  العلمية  ل��ل��ت��ط��ورات  ومواكبتها 

ل���ل���خ���دم���ات امل���الئ���م���ة والأج����������واء امل���ري���ح���ة جل��م��ي��ع 

اأقطار العامل لإكمال  الطلبة الدار�سني من خمتلف 

م�سرتهم العلمية بكل �سهولة وي�سر.

اللقاء الذي ح�سره نائب رئي�س اجلامعة  ويف نهاية 

�سيكا  امل�ست�سار  �سعادة  ق��دم  امل��ج��ايل,  جهاد  ال��دك��ت��ور 

مببلغ )100( األف دينار اأردين لدعم ن�ساطات وحدة 

الدرا�سات العمانية يف اجلامعة.

قبول طلبة جدد من ماليزيا للدرا�سة بالجامعة 

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

�سواقفة مدير امللحقية الثقافية يف ال�سفارة املاليزية 

وفد  يرافقه  اإ�سماعيل,  بن  �سليمان  الدكتور  �سعادة 

من كلية ال�سلطان اإ�سماعيل فرتا الإ�سالمية بولية 

العاملية  الإ�سالمية  اجلامعية  الكلية  وم��ن  كلنتان, 

تعزيز  �سبل  بحث  ومت  ماليزيا  يف  �سالجنور  بولية 

التعاون وقبول طلبة من ماليزيا للدرا�سة يف جامعة 

توقيها  مّت  التي  التعاون  لتفاقية  تنفيذاً  البيت  اآل 

م��وؤخ��راً م��ع راب��ط��ة اجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د الإ�سالمية 

جامعية,  كلية   15 ت�سم  وال��ت��ي  ماليزيا  يف  العاملية 

حيث مّت قبول 34 طالباً خالل هذا الف�سل للدرا�سة 

يف جامعة اآل البيت.

قبول  على  اجلامعة  حر�س  �سواقفة  الدكتور  وب��نّي 

طلبة من الدول العربية والإ�سالمية لتقوم اجلامعة 

لر�سالتها  وت��ن��ف��ي��ذاً  وال���رتب���وي  النه�سوي  ب��دوره��ا 

كل  ي��ل��ق��ون  ال��واف��دي��ن  الطلبة  اأن  مبيناً  ال�����س��ام��ي��ة, 

العناية والهتمام والرعاية وتوفر لهم اجلامعة كافة 

الو�سائل املنا�سبة لإكمال م�سرتهم التعليمية.

واأ�ساد مدير امللحقية الثقافية والوفد املرافق بجامعة 

وتوفر  املتميز  التعليم  توفر  يف  ودوره���ا  البيت  اآل 

كافة �سبل الراحة والطماأنينة للطلبة.
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التقى رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة 

وف����دا م���ن احت����اد امل��ع��اه��د وال��ك��ل��ي��ات الإ���س��الم��ي��ة يف 

ماليزيا.

انفتاح  على  اللقاء  خ��الل  ال�سواقفة  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

ودول  والإ�سالمي  العربي  العامل  دول  على  اجلامعة 

العامل وا�ستقطاب طلبة من خمتلف دول العامل لتقوم 

اجلامعة بدورها التي اأن�سئت من اجله يف ن�سر مبادئ 

الو�سطية والعتدال وتقدمي  ال�سورة احلقيقية عن 

الدرا�سية  ومناهجها  خططها  خ��الل  م��ن  الإ���س��الم 

والتي جتمع بني علوم الدين والدنيا واإعداد الطلبة 

اىل  م�سرا  الع�سر  حتديات  ملواجهة  اجليد  الأع���داد 

ح��ر���س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ق��ب��ول طلبة ج���دد م��ن احت��اد 

املعاهد والكليات الإ�سالمية يف ماليزيا يف جامعة اآل 

البيت خالل العام الدرا�سي اجلديد.

رئي�س  نور  نوثمان بن حممد  الدكتور حممد  واأ�ساد 

الك��ادمي��ة  و�سمعتها  البيت  اآل  جامعة  ب���دور  ال��وف��د 

العريقة موؤكدا بان احتاد املعاهد والكليات الإ�سالمية 

�سيقوم باإر�سال العديد من الطلبة للدرا�سة بجامعة 

موؤخرا  توقيعها  مت  التي  التفاقية  �سمن  البيت  اآل 

يف ماليزيا بني الطرفني يف جمال قبول طلبة �سمن 

وال�سريعة  ال��ف��ق��ه  تخ�س�سات  يف  التج�سر  ب��رام��ج 

واللغة العربية بجامعة اآل البيت.

وح�سر اللقاء امللحق الثقايف املاليزي يف عمان ال�سيد 

كلية  وعميد  الرئي�س  ون���واب  اإ�سماعيل  ب��ن  �سليمان 

الآداب  كلية  وعميد  والقانونية  الفقهية  ال��درا���س��ات 

والعلوم الإن�سانية .

ب��ج��ول��ة يف ح���رم اجل��ام��ع��ة �سملت كلية  ال��وف��د  وق���ام 

والعلوم  الآداب  وكلية  والقانونية  الفقهية  الدرا�سات 

الإن�سانية ومركز اللغات . 

رئي�س الجامعة يلتقي وفد اتحاد المعاهد والكليات الإ�سالمية في ماليزيا

رئي�س الجامعة يلتقي الم�ست�سار الديني في جامعة جورج تاون في الوليات 

المتحدة الأمريكية

نبيل  ال��دك��ت��ور  البيت  ال  رئي�س جامعة  التقى          

�سواقفة يف الثالثني من متوز الدكتور يحيى هندي 

الأم�����ني ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة رج����ال ال���دي���ن ع���ر احل����دود 

ب��ال��ولي��ات  ت���اون  ج���ورج  جامعة  يف  ال��دي��ن��ي  امل�ست�سار 

املتحدة الأمريكية يرافقه ال�سيدة لورا براون امللحق 

الثقايف يف ال�سفارة الأمريكية يف عمان .

        ومّت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون بني 

اجلامعتني وخا�سة يف الرامج والق�سايا املتعلقة يف 

�سوؤون العامل الإ�سالمي واإقامة الندوات واملحا�سرات 

وتبادل الزيارات العلمية لتعزيز قيم احلوار.

         واأك��د الدكتور ال�سواقفة حر�س اجلامعة على 

ومتتني  احل�سارات  خمتلف  على  والنفتاح  التعاون 

اأوا�سر التعاون وتنمية ال�سعور بالنتماء اإىل احل�سارة 

منجزات  وتعزيز  امل�سلمني  ل��دى  وقيمها  الإ�سالمية 

احل�����س��ارة الإ���س��الم��ي��ة واإب����راز دوره���ا يف رق��ي الأمم, 

م�سراً اإىل ر�سالة عمان التي اأطلقها �ساحب اجلاللة 

للتعريف  امل��ع��ظ��م  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  الها�سمية 

بالإ�سالم وح�سارته و ر�سالته ال�سمحة املعتدلة ونبذ 

العنف والدعوى اإىل قبول اآراء الآخرين واحرتامها.

البيت  اآل  ب��ج��ام��ع��ة  ي��ح��ي��ى ه��ن��دي  ال��دك��ت��ور  واأ����س���اد 

و�سمعتها العلمية ودورها يف اإبراز اخلطاب الإ�سالمي 

منوذجاً  تعتر  التي  الدرا�سية  مناهجها  يف  املعتدل 

اإر���س��ال طلبة  �سيتم  اأن��ه  مبيناً  اجلامعات  بني  ف��ري��داً 

من جامعة جورج تاون لتعلم اللغة العربية باجلامعة 

الناطقني  ل��غ��ر  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  تعلم  ب��رام��ج  �سمن 

يف  الإ���س��الم��ي��ة  العربية  الثقافة  على  والط���الع  بها 

الأردن ملا ميثله الأردن من واحة اأمٍن وا�ستقرار ورقي 

ح�ساري.

وح�سر اللقاء الدكتور علي ال�سرعة عميد معهد بيت 

احلكمة.
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بحث التعاون بين الجامعة وبنك القاهرة عمان

التقى رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة 

يف ال�ساد�س من ت�سرين اأول املدير العام لبنك القاهرة 

الفروع  اإدارة  رئي�س  وبح�سور  البكري  كمال  عمان 

حامد كري�سان ومدير فرع البنك يف اجلامعة مظهر 

املجايل مت  د. جهاد  رئي�س اجلامعة  ونائب  الرفاعي 

خالله التباحث يف جمال التعاون والتن�سيق ما بني 

امل�سرفية  اخلدمة  تقدمي  لت�سهيل  واجلامعة  البنك 

للعمالء والعاملني والطلبة يف اجلامعة.

رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �سواقفة اأكد من جانبه 

اأهمية امل�ساركة ما بني اجلامعة وبنك القاهرة عمان 

للطلبة  املقدمة  للقرو�س  التمويل  م�ساريع  دعم  يف 

والعاملني يف اجلامعة والتي من �ساأنها امل�ساهمة يف 

ومبا  ال�����س��روري��ة  واحتياجاتهم  متطلباتهم  ت��اأم��ني 

حري�سة  اجلامعة  واأن  املالية  قدراتهم  مع  يتنا�سب 

اخل��دم��ات  ك��اف��ة متطلبات عمل وجن���اح  ت��وف��ر  على 

التي يقدمها البنك داخل احلرم اجلامعي من خالل 

م�سرة  لتطوير  الهادفة  اللقاءات  هذه  مثل  توا�سل 

العمل امل�سرتك خلدمة امل�سرة التعليمية وامل�سرفية 

ومبا يعود بالنفع على اأطراف العالقة.

املدير العام لبنك القاهرة عمان كمال البكري اأو�سح 

اآل البيت وتعاونها مع بنك  من جانبه جهود جامعة 

ر�سالة  لتحقيق  ترجمة  ج��اء  وال���ذي  عمان  ال��ق��اه��رة 

فتح  بخ�سو�س  امل��و���س��وع��ة  والإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ب��ن��ك 

ال���ف���روع يف اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

امل�سرفية املطلوبة للطلبة والعمالء من العاملني يف 

ت�سجيعية  وحوافز  ت�سهيالت  و�سمن  اجلامعات  تلك 

ومبا تتوافق مع قدراتهم املالية.

مع  بالتن�سيق  ���س��ي��ق��وم  ال��ب��ن��ك  اأن  ال��ب��ك��ري  واأ����س���اف 

اجلامعي  الطالب  �سندوق  ق��رو���س  بدعم  اجلامعة 

وتقدمي جمموعة من البعثات لالأوائل يف تخ�س�سات 

املال والأعمال وان�سجاماً مع الإ�سرتاتيجية القائمة 

لدعم ال�سباب والفئات الطالبية املتميزة.

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

نبيل ���س��واق��ف��ة يف ال��ث��ام��ن وال��ع�����س��ري��ن م��ن مت���وز يف 

الأوروب��ي يف جمال  بي�سنتي اخلبر  مكتبة ليوناردو 

رغدة  والدكتورة  وتقييمها  البحثية  امل�ساريع  كتابة 

الأعلى  املجل�س  يف  امل�ساريع  وح��دة  مديرة  الكيالين 

للعلوم والتكنولوجيا.

اأن اجلامعة تعمل من خالل  �سواقفة  الدكتور  وبني 

خطتها الإ�سرتاتيجية املتخ�س�سة يف جمالت التميز 

والإبداع وجمالت املياه والبيئة والطاقة م�ستعر�ساً 

الت�سريعات التي مت حتديثها بهدف ت�سجيع ا�سرتاك 

الباحثني يف م�ساريع بحثية هامة تعالج الق�سايا التي 

معاجلة  يف  وت�ساهم  الوطنية  الأول��وي��ات  �سمن  تقع 

احتياجات املجتمع وخدمة خططه التنموية.

ال��ذي  اله��ت��م��ام  مب�ستوى  اإع��ج��اب��ه  بي�سنتي  واأب����دى 

وامل�ساريع  العلمي  للبحث  البيت  ال  جامعة  تولية 

البحثية.

م��دي��رة وح���دة امل�����س��اري��ع يف املجل�س ال��دك��ت��ورة رغ��دة 

امل�ساريع يف  وح��دة  ان  اأو�سحت من جانبها  الكيالين 

ا�ستعداد  على  والتكنولوجيا  للعلوم  الأع��ل��ى  املجل�س 

مع  بالتن�سيق  علمية  ول��ق��اءات  عمل  ور���س��ات  لتنظيم 

اآل ال��ب��ي��ت يف جم���ال ك��ت��اب��ة م�����س��اري��ع بحثية  ج��ام��ع��ة 

م��ن��اف�����س��ة ل���رف���ع ك���ف���اءة ال��ب��اح��ث��ني واأع�������س���اء هيئة 

التدري�س.

ال�سواقفة يلتقي الخبير الأوروبي في مجال كتابة الم�ساريع 

البحثية وتقييمها
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تعزيز التعاون األكاديمي و الثقافي

رئي�س الجامعة يلتقي الملحق الثقافي الُعماني

الدكتور  الأ�ستاذ  البيت  اآل  رئي�س جامعة  التقى 

�سفارة  يف  الثقايف  امللحق  �سعادة  �سواقفة  نبيل 

ب���ن جمعة  ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل  ُع���م���ان  ���س��ل��ط��ن��ة 

تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خ��الل  ومّت  ال�سق�سي 

ال��ت��ع��اون الأك���ادمي���ي وال��ث��ق��ايف ب��ني ج��ام��ع��ة اآل 

البيت واجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية يف �سلطنة 

ُعمان يف جمال عقد املوؤمترات والندوات والأيام 

العلمية  امل��ع��ار���س  ب��اإق��ام��ة  وامل�����س��ارك��ة  العلمية 

بالإ�سافة  والثقافية  العلمية  ال��زي��ارات  وتبادل 

اإىل ا�ستقبال عدد جديد من الطلبة الُعمانيني 

للدرا�سة يف اجلامعة.

ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  اأن  ال�سواقفة  ال��دك��ت��ور  واأك���د   

بكل ما لديها من اإمكانيات لتقدمي الت�سهيالت 

ال��ع��الق��ات  اأن  اإىل  م�����س��راً  ل��ل��ط��ل��ب��ة,  ال���الزم���ة 

ال�سقيقني  البلدين  ب��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الأخ��وي��ة 

مثمناً  البلدين  لكال  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  بف�سل 

ج��ه��ود �سلطنة ُع��م��ان يف دع��م وح���دة ال��درا���س��ات 

العلمي  ب���دوره���ا  ل��ت��ق��وم  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ُع��م��ان��ي��ة 

وت�سجيع الباحثني على الكتابة والتاأليف وعقد 

الُعماين  ال��رتاث  واإب���راز  املتخ�س�سة  امل��وؤمت��رات 

ب��دوره��ا على  تقوم  ال��وح��دة  اأن  الأ���س��ي��ل, مبيناً 

اأك���م���ل وج����ه ل��ل��ت��ع��ري��ف ب����ال����رتاث واحل�������س���ارة 

الُعمانية.

واأ�ساد الدكتور ال�سق�سي ب�سمعة اجلامعة الطيبة 

ومواكبتها للتطورات العلمية الهائلة وتوفرها 

جلميع  امل��ري��ح��ة  والأج�����واء  امل��الئ��م��ة  للخدمات 

العامل  اأق��ط��ار  خمتلف  م��ن  ال��دار���س��ني  الطلبة 

وي�سر,  �سهولة  بكل  العلمية  م�سرتهم  لإكمال 

التعاون  ل�ستمرارية  ال�سفارة  ا�ستعداد  مو�سحاً 

مع اجلامعة يف �سبيل النهو�س مب�ستوى العمل 

وال�ستفادة  الدار�سني  الطلبة  خلدمة  امل�سرتك 

من خرات وجتارب جامعة اآل البيت يف جمالت 

على  بالفائدة  ي��ع��ود  ومب��ا  وال��ت��اأه��ي��ل  التدري�س 

م�سرة البلدين ال�سقيقني.

ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�����س��ره ن��ائ��ب رئي�س 

الدكتور  الإن�سانية   الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة 

بجولة  ال�سق�سي  الدكتور  قام  �سديفات,  يحيى 

���س��م��ل��ت دائ�������رة ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل وع���م���ادة 

الُعمانية,  ال��درا���س��ات  ووح���دة  العليا  ال��درا���س��ات 

اآلية  عن  امل�سوؤولني  من  ل�سرح  خاللها  وا�ستمع 

العمل واخلدمات املقدمة لطلبة اجلامعة.

الطلبة  ال�سق�سي عدد من  الدكتور  التقى   كما 

اآل البيت, حيث  الُعمانيني الدار�سني يف جامعة 

ال���ذي و�سلت  ال��ت��ق��دم  اإع��ج��اب��ه مب�ستوى  اأب���دى 

اإليه اجلامعة يف كافة املجالت, ا�ستمع ملطالبهم 

واحتياجاتهم ال�سرورية.
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رائد الف�ساء ال�سوري يزور الجامعة

التقى نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات العلمية 

الف�ساء  رائ���د  مكتبه  يف  امل�����س��اع��ي��د  ه��ا���س��م  ال��دك��ت��ور 

والع�سرين  التا�سع  يف  فار�س  حممد  اللواء  ال�سوري 

فل�سفة  امل�ساعيد  الدكتور  ا�ستعر�س  حيث  متوز  من 

اهتمام  الدرا�سية ومدى  البيت وخططها  اآل  جامعة 

اأن�ساأت  اأن اجلامعة  بالفلك والف�ساء مبيناً  اجلامعة 

الف�ساء ومر�سد مراغة والذي  الفلك وعلوم  معهد 

مينح درجة املاج�ستر يف الفلك والف�ساء وهو املعهد 

الوحيد يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

اأبحاث تطبيقية  املعهد تقدمي  اأه��داف  اأن من  مبيناً 

املنطقة, مثل  الف�ساء وخدمة  علم  متطورة خلدمة 

�ستانفورد  م��ع جامعة  املعهد  ب��ه  ق��ام  ال���ذي  امل�����س��روع 

الأمريكية لإن�ساء حمطة ر�سدية لطبقة النيو�سفر 

يف اأع����ايل ال��غ��الف اجل���وي ب��ه��دف درا���س��ة ال��ت��غ��رات 

احلا�سلة فيها وذلك �سمن �سبكة دولية .

وب���نّي ال��ل��واء ف��ار���س اأه��م��ي��ة ع��ل��وم ال��ف��ل��ك والف�ساء 

وتطبيقاتها يف العامل العربي واأهمية دعم مثل هذه 

العلوم, م�سيداً باإجنازات معهد الفلك وعلوم الف�ساء 

بجامعة اآل البيت وبامل�ساريع التي يقدمها. 

الف�ساء  وع��ل��وم  الفلك  معهد  عميد  ال��ل��ق��اء  وح�سر 

باجلامعة الدكتور حنا �سابات. 

رئي�س  نائب  �سديفات  يحيى  الدكتور  الأ�ستاذ  التقى 

الدكتور  الإن�سانية  الكليات  ل�سوؤون  البيت  اآل  جامعة 

عودة مهاو�س  من مركز احلوار الإ�سالمي امل�سيحي 

ت��وم��ا���س  ���س��ان  ج��ام��ع��ة  وال��ع��ل��وم يف  الآداب  ك��ل��ي��ة  يف 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

بني  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  الجتماع  خ��الل  ومت 

جامعة اآل البيت وجامعة �سان توما�س يف جمال عقد 

اأع�����س��اء هيئة  امل��وؤمت��رات وال��ن��دوات العلمية وت��ب��ادل 

للطلبة  البتعاث  جم��الت  وفتح  والطلبة  التدري�س 

يف جامعة �سان توما�س وا�ستقبال طلبة لدرا�سة اللغة 

اللغة  تعليم  برنامج  �سمن  اللغات  مركز  يف  العربية 

العربية لغر الناطقني بها.

احل��واري��ة  اجلل�سات  عقد  اأهمية  اجل��ان��ب��ان  اأك��د  كما 

الفهم  لتعزيز  احل�����س��ارات  ب��ني  التقريب  جم��ال  يف 

املتبادل. 

واأ�سار الدكتور �سديفات اإىل فل�سفة واأهداف اجلامعة 

القائمة على الو�سطية والعتدال ونبذ العنف واإبراز 

�سورة الإ�سالم ال�سمحة م�سرا اإىل ر�سالة عمان التي 

اأطلقها �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم 

للتعريف بالإ�سالم احلنيف.

واأ�ساد الدكتور مهاو�س بدور اجلامعة يف اإعداد الن�سء 

الع��ت��دال  بلغة  الع�سر  خماطبة  على  ال��ق��ادر  امل�سلم 

احلوار  مركز  بان  مبينا  بالآخر  والقبول  والو�سطية 

احل��وار  قيم  تعزيز  اإىل  ي�سعى  امل�سيحي  الإ���س��الم��ي 

والتفاهم م�سرا اإىل اأن املركز يتخذ من ر�سالة عمان 

منوذجا لالإ�سالم الو�سطي .

وح�����س��ر ال���ل���ق���اء ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���درا����س���ات ال��ف��ق��ه��ي��ة 

والقانونية الدكتور حممد الزغول

اأ�ستاذ مقارنة الأديان في مركز الحوار الإ�سالمي 

الم�سيحي في جامعة �سان توما�س يزور الجامعة

تعزيز التعاون األكاديمي و الثقافي
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وفد األماني في مجال الطاقة يزور الجامعة
الم�ساعيد يوؤكد حر�س الجامعة على دعم الم�ساريع البحثية للطاقة المتجددة

كر�ستوفر : موؤ�س�سة اإدارة البيئة وخدمات درء المخاطر البيئية الألمانية �ستوفر تمويل م�ساريع الجامعة لال�ستك�ساف عن الثروة الطبيعية بالمنطقة

الكليات  ل�سوؤون  البيت  اآل  رئي�س جامعة  نائب  التقى 

اإدارة  امل�ساعيد بوفد موؤ�س�سة  الدكتور ها�سم  العلمية 

البيئة وخدمات درء املخاطر البيئية الأملانية برئا�سة 

الدكتور كر�ستوفر اير ومدير عام ال�سركة الأردنية 

احل�سبان,  يا�سني  الدكتور  البديلة  للطاقة  الرو�سية 

من  حري�سة  اجل��ام��ع��ة  اأن  امل�ساعيد  ال��دك��ت��ور  واأك����د 

بالطاقة  املعنية  وم��راك��زه��ا  امل��وؤه��ل��ة  ك��وادره��ا  خ��الل 

اأمكن من اخلطط وامل�ساريع ذات  على تقدمي كل ما 

الطاقة  م�ساريع  وخ�سو�سا  الق��ت�����س��ادي��ة  اجل���دوى 

ال��ب��دي��ل��ة للتخفيف م��ن ح��ج��م الأع���ب���اء ال��ت��ي ت��واج��ه 

فيما  النفطية  الفواتر  اأ�سعار  ارتفاع  ج��راء  البع�س 

امل�ساريع  ه��ذه  مثل  ودع��م  تبني  على  العمل  يتوجب 

واملجتمعات  اجل��ام��ع��ة  على  وال��ن��ف��ع  ب��ال��ف��ائ��دة  لتعود 

املحلية املحيطة .

وبني الدكتور امل�ساعيد اأن اجلامعة بادرت با�ستحداث 

مركز للطاقة نظرا ملا تتميز به حمافظة املفرق عن 

غرها من املناطق من مقومات وبنى حتتية يجعلها 

والعلمية  البحثية  امل�ساريع  كافة  اإجن���اح  على  ق���ادرة 

ا���س��ت��ع��داد  اإىل  م�����س��را   , م�ستقبال  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  امل��ن��وي 

الدولية  املوؤ�س�سات  مع  والتن�سيق  للتعاون  اجلامعة 

التنمية  خلدمة  امل�سرتكة  امل�ساريع  لإقامة  واملحلية 

والبحث العلمي .

اأو�سح  رئي�س الوفد الأملاين الدكتور كر�ستوفر ايرا 

م��ن ج��ان��ب��ه ج��ه��ود ج��ام��ع��ة اآل ال��ب��ي��ت ن��ح��و اله��ت��م��ام 

مب�ساريع الطاقة البديلة ملوقعها املميز على مفرتق 

ال��ط��رق ال��دول��ي��ة وامل�����س��اح��ات ال��وا���س��ع��ة وال��ت��ي ميكن 

يف  ال��رائ��دة  امل�ساريع  لإقامة  الغاية  لهذه  ا�ستغاللها 

جمالت الطاقة وغرها .

واأكد الدكتور ايرا اأن املوؤ�س�سة الأملانية وب�سراكة مع 

�ستعمل  البديلة  للطاقة  الرو�سية  الأردن��ي��ة  ال�سركة 

على توفر التمويل الالزم لبع�س امل�ساريع لتنفيذها 

اأن بادرت بزراعة  اآل البيت وخ�سو�سا بعد  يف جامعة 

يف  للح�سول  جتريبية  كمرحلة  اجل��ات��روف��ا  �سجرة 

م��ادة  ومنها  البديلة  الطاقة  و�سائل  على  امل�ستقبل 

رائ��دا  وبحثيا  علميا  م�سروعا  يعد  وال���ذي  ال��دي��زل 

للجامعة .

وت���اب���ع ال���وف���د ج��ول��ت��ه امل��ي��دان��ي��ة يف م�����س��روع �سجرة 

اجلاتروفا والذي تبنته اجلامعة كمرحلة اأوىل ملعرفة 

ايجابيات امل�سروع ومدى الفوائد القت�سادية العائدة 

لإنتاج مادة الديزل م�ستقبليا حيث اطلع الوفد على 

بها  القيام  مت  والتي  ل��الإج��راءات  الناجحة  التجربة 

ملماثلة امل�سروع اقت�ساديا وا�ستثماريا .

للم�سروع  ال��دع��م  لتقدمي  ا���س��ت��ع��داده  ال��وف��د  واأب����دى 

العامل  دول  مناطق  من  العديد  يف  التجربة  وتعميم 

حال جناحها يف توفر و�سائل الطاقة البديلة. 

وح�سر اللقاء عميد البحث العلمي الدكتور حممود 

الدكتور  الأر�س والبيئة  كناكري وعميد معهد علوم 

والبيئة  املياه  بحوث  مركز  ومدير  حراح�سة  عدنان 

وامل��ن��اط��ق اجل��اف��ة ال��دك��ت��ور ر���س��ا ال��ع��ظ��ام��ات وم��دي��ر 

مركز بحوث الطاقة الدكتور حممد �سمران وعميد 

معهد الفلك وعلوم الف�ساء الدكتور حنا �سابات.

تعزيز التعاون األكاديمي و الثقافي
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رئي�س الجامعة يرعى تمرينًا وهميًا لإطفاء حريق

�سواقفة  نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  رعى 

فعاليات  ال�سمور  تي�سر  امل��ف��رق  حم��اف��ظ  بح�سور 

وذلك  اجلامعة  يف  حريق  لإط��ف��اء  الوهمي  التمرين 

لعمل  اململكة  يف  امل��دين  الدفاع  مديرية  خطة  �سمن 

مت��اري��ن وه��م��ي��ة مل��واج��ه��ة اأي���ة ك����وارث ق��د حت�سل يف 

امل��ن�����س��اآت ال��ع��ام��ة واخل���ا����س���ة, وال���وق���وف ع��ل��ى م��دى 

جاهزية اأفراد ومعدات الدفاع املدين واإدارة اجلامعة 

يف معاجلة احلوادث الكرى.

ومتَّ اإجراء التمرين بالتعاون بني مديرية دفاع مدين 

املفرق وجامعة اآل البيت حيث اأُجري التمرين الوهمي 

حلريق مبجمع بني ها�سم والذي يت�سع »2300« طالب 

وطالبة, وي�سم 20 قاعة تدري�سية مب�ساحة تزيد عن 

�ستة اآلف و�ستمائة مرت.

وق���ام���ت ال���ف���رق امل�����س��ك��ل��ة ب��اجل��ام��ع��ة وال���ت���ي انبثقت 

اجلامعي  الأم���ن  ودائ���رة  العامة  ال�سالمة  جلنة  ع��ن 

مبعاجلة احل��ري��ق حل��ني و���س��ول ف��رق ال��دف��اع امل��دين 

ال���ذي مت اإب��الغ��ه ع��ن احل��ري��ق ال��وه��م��ي ومت اإخ���الء 

امل��ب��ن��ى م���ن ال��ط��ل��ب��ة م���ن ق��ب��ل ف���رق اجل��ام��ع��ة خ��الل 

قبل  م��ن  احل��ري��ق  على  ال�سيطرة  ومت  دق��ائ��ق  ث��الث 

الدفاع املدين ومت اإخالء املحا�سرين من على �سطح 

وا�ستعمال  امل��دين  ال��دف��اع  �سالمل  خ��الل  م��ن  املجمع 

احلبال والرافعات وت�سنيف الإ�سابات ح�سب حالتها 

وخطورتها وحتويلها اإىل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية 

اأع��م��ال ال��دف��اع امل���دين بالدقة وامل��ه��ارة  حيث مت��ي��زت 

ملواجهة مثل هذه الكوارث اإْن وقعت ل �سمح اهلل. 

        وقدم الدكتور نبيل �سواقفة �سكره ملنت�سبي الدفاع 

احلكيمة  الها�سمية  بقيادته  الأردن  اأن  موؤكداً  املدين 

حتر�س على تقدمي كل ما يلزم للموؤ�س�سات املختلفة 

امل��واط��ن��ني لفتاً  و���س��الم��ة  اأم���ن  وت��ط��وي��ره��ا ل�سمان 

تاليف  على  دائما  ت�ساعد  التمارين  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل 

احلوادث وتوؤكد جاهزية اأجهزتنا والقائمني عليها يف 

كافة الظروف.

اإ���س��اف��ة اإىل مديرية          و���س��ارك يف ه��ذا التمرين 

الدفاع املدين يف املفرق مديرية اإنقاذ واإ�سناد ال�سمال 

و���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء وم���دي���ري���ة ال�����س��رط��ة و ال���ق���وات 

امل�سلحة/ ال�سرية الطبية ومركز ابن النفي�س الطبي 

و�سعبة ال�سالمة العامة يف اجلامعة.

          وح�سر التمرين مدير دفاع مدين املفرق العقيد 

عليان حماد و �سباط ومرتبات اجلهاز وقائد املنطقة 

نائب  امل��ج��ايل  ج��ه��اد  وال��دك��ت��ور  ال�سرقية  الع�سكرية 

والدكتور  واملالية  الإداري���ة  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س 

ها�سم امل�ساعيد نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات 

العلمية.

من أخبار الجامعة
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�سواقفة  نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  اأك��د 

حر�س اجلامعة على اإيالء الطلبة اجلدد كل العناية 

قبولهم  ولذويهم  اجل��دد  للطلبة  مباركا  والهتمام. 

وت�سعى  ا�سم  اأ�سرف  حتمل  التي  البيت  اآل  جامعة  يف 

لبناء ال�سخ�سية املتوازنة واملوؤهلة علمياً القادرة على 

مواجهة حتديات الع�سر. هذه اجلامعة التي اأن�ساأها 

امللك احل�سني بن طالل  ب��اإذن اهلل  املغفور له  جاللة 

, وتلقى الرعاية من ح�سرة �ساحب  ث��راه  طيب اهلل 

اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين املعظم لتكون 

لأب��ن��اء الأم���ة وم��ن��ارة للعلم وامل��ع��رف��ة وراف����داً نوعياً 

للتعليم اجلامعي يف العاملني العربي والإ�سالمي

ودع������ا ال����دك����ت����ور ال�������س���واق���ف���ة ال���ط���ل���ب���ة اجل������دد اإىل 

�سرورة الندماج فيما بينهم داخل حرم اجلامعي من 

خالل الحرتام املتبادل بهدف حتقيق ر�سالة اجلامعة 

واأهدافها موؤكداً حر�س اجلامعة على تقدمي اخلدمة 

املطلوبة لأبنائها من خالل املرافق اجلامعية املتوفرة 

من اأجل تاأمني الراحة وت�سهيل الإجراءات يف جميع 

دوائر اجلامعة املختلفة ل�سمان ح�سول الطلبة على 

اأن  التح�سيل العلمي املطلوب دومنا عوائق, مو�سحاً 

هناك العديد من الن�ساطات والرامج التي تقدمها 

بال�سكل  ا�ستغاللها  من  بد  الطلبة  ل  �سوؤون  عمادة 

الأمثل خلدمة امل�سرة التعليمية.

بتاأ�سي�س  قامت  اجلامعة  باأن  �سواقفة  الدكتور   وبني 

الإب��داع��ي��ة  ال��ط��اق��ات  لتبني  والإب�����داع  التميز  م��رك��ز 

نواة  �سيكون  وال��ذي  املختلفة  الطلبة  مواهب  ودع��م 

حقيقية ل�سقل �سخ�سية املبدعني مبختلف املجالت, 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل ا���س��ت��ح��داث دائ����رة الإر����س���اد ال��رتب��وي 

خدمات  لتقدمي  الطلبة  �سوؤون  بعمادة  والجتماعي 

الطلبة لالطالع  داع��ي��اً  ك��اف��ة جم��الت��ه  الإر����س���اد يف 

املنهجية  بالن�ساطات  والهتمام  الطالب  دليل  على 

املحا�سرات  يف  والن��ت��ظ��ام  باجلامعة  والالمنهجية 

وال��ت��ف��اع��ل م���ع ال��ن�����س��اط��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي تنظمها 

الهتمام  ���س��رورة  �سواقفة  الدكتور  واأك��د   , اجلامعة 

غر  وبالطلبة  الوافدين  وامل�سلمني  العرب  بالطلبة 

الناطقني بالعربية وتقدمي امل�ساعدة لهم وال�ستفادة 

اجلن�سيات  خمتلف  الفريد بني  الثقايف  التمازج  من 

ب��اجل��ام��ع��ة واإع����ط����اء الن���ط���ب���اع اجل���ي���د ع���ن ال��وط��ن 

وال�سعب الأردين ليكونوا هوؤلء �سفراء خر ومعرفة 

يف اخلارج.

 وا���س��ت��ع��ر���س ال��دك��ت��ور ���س��واق��ف��ة اأب����رز امل�����س��اري��ع التي 

الريا�سي  الأ�ستاد  قيد الجن��از يف اجلامعة مثل  هي 

وال���ب���واب���ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ورب���ط���ه���ا م���ع م��دي��ن��ة امل��ف��رق 

ريا�سية متكاملة خلدمة  اإن�ساء �سالة  اإىل  بالإ�سافة 

الأن�سطة داخل اجلامعة وخارجها واملجتمعات املحلية 

ب�سدد  اأن اجلامعة  املحيطة بحرم اجلامعة مو�سحاً 

ا�ستحداث �سعبة خا�سة لتنمية املجتمع املحلي والتي 

والتفاعل مع  التوا�سل  زي��ادة  امل�ساهمة يف  �ساأنها  من 

املحافظة  مناطق  جميع  يف  املنت�سرة  املجتمعات  تلك 

التي تقدمها اجلامعة بال�سكل املطلوب .

 وقدم عميد �سوؤون الطلبة يف اجلامعة الدكتور علي 

�سوؤون  ع��م��ادة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  اأب���رز  عليمات 

والأن��ظ��م��ة  والتعليمات  اجلامعية  وامل��راف��ق  الطلبة 

الواجب اإتباعها يف جامعة اآل البيت للمحافظة على 

م�سرة التعليم اجلامعي .

ب��ني رئي�س  ن��ق��ا���س م��و���س��ع م��ا  ال��ل��ق��اء دار  ويف خ��ت��ام 

اجل��ام��ع��ة وال��ط��ل��ب��ة اجل����دد اأج����اب خ��الل��ه��ا ال��دك��ت��ور 

�سواقفة على مالحظاتهم وا�ستف�ساراتهم .

وح�سر اللقاء نائب الرئي�س لل�سوؤون املالية والإدارية 

الدكتور جهاد املجايل ونائب الرئي�س ل�سوؤون الكليات 

الرئي�س  ون��ائ��ب  امل�ساعيد  ه��ا���س��م  ال��دك��ت��ور  العلمية 

�سديفات  يحيى  الدكتور  الإن�سانية  الكليات  ل�سوؤون 

يف  املعنية  الدوائر  وم��دراء  واملعاهد  الكليات  وعمداء 

اجلامعة.

خالل لقائه الطلبة الجدد

ال�سواقفة: اإيالء الطلبة الجدد كل العناية والهتمام
في جامعة تحمل ا�سرف ا�سم

من اخبار الجامعة
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رئي�س الجامعة يفتتح مختبرات للتالوة والتجويد في الجامعة

اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة  افتتح رئي�س جامعة 

خم���ت���رات ال���ت���الوة وال��ت��ج��وي��د يف ك��ل��ي��ة ال��درا���س��ات 

الفقهية والقانونية باجلامعة وهي الأوىل من نوعها 

يف اجلامعة, وبكلفة اإجمالية قدرها )61,706( واحد 

اأهمية  وتكمن  دنانر,  و�ستة  و�سبعمائة  األفاً  و�ستون 

وافياً  �سرحاً  للطالب  توفر  اأن��ه��ا  يف  امل��خ��ت��رات  ه��ذه 

التجويد  موا�سيع  ملختلف  تطبيقية  اأمثلة  وتعطيه 

الطالب  يتمكن  بحيث  احل���روف  خم��ارج  يف  وخا�سة 

خروج  كيفية  يو�سح  تف�سيلي  برنامج  م�ساهدة  من 

احل����رف م���ن خم��رج��ه وك��ي��ف��ي��ة ال��ن��ط��ق ب����ه, ك��م��ا اأن 

اأن يجري  برنامج حف�س  يتمكن من خالل  الطالب 

وتال�سيها يف  اأخطائه  ومعرفة  لنف�سه  عملياً  اختباراً 

المتحان الر�سمي.

وال��ق��ان��ون��ي��ة  الفقهية  ال���درا����س���ات  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  وب����نّي 

امل��خ��ت��رات تعتُر  اأن ه��ذه  ال��زغ��ول  ال��دك��ت��ور حممد 

نقلة نوعية ت�ساعد على تطور مناهج التعليم يف مادة 

التالوة والتجويد وحت�سني م�ستوى الطالب, كما تتيح 

اإلكرتونيا بتوجيه من املدر�س وذلك  للطالب التعلم 

باإلقاء املحا�سرات و�سرح الرامج واإجراء المتحانات 

والغياب  احل�سور  واأخ��ذ  العالمات  ور�سد  املحو�سبة 

اآليا كما تتيح للطالب يف اأوقات فراغه التعلم الذاتي 

دون وجود مدر�س اإذ ي�ستطيع الطالب ال�ستفادة من 

من  ا�ستخدامها  �سالحية  اأخ���ذ  بعد  ب��رام��ج  خم�سة 

الكمبيوتر الرئي�سي

رئي�س الجامعة يتبادل التهاني بعيد الفطر ال�سعيد

تبادل رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة 

واأ���س��رة اجل��ام��ع��ة م��ن اأك��ادمي��ي��ني واإداري�����ني التهاين 

مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد وذلك بح�سور الدكتور 

جهاد املجايل نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الإدارية 

واملالية.

واأع�����رب ال��دك��ت��ور ال�����س��واق��ف��ة  لأ����س���رة اجل��ام��ع��ة عن 

دوام  للجميع  متمنيا  اخل���ر  ال��ل��ق��اء  ب��ه��ذا  ���س��ع��ادت��ه 

ال�سحة وال�سعادة وان يعيد اهلل �سبحانه وتعاىل هذه 

باليمن  والإ�سالمية  العربية  الأمتني  على  املنا�سبة 

واخلر والركات.

من اخبار الجامعة
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ا�ستحداث م�ساق »مهارات« في الجامعة

بداأت جامعة اآل البيت تدري�س م�ساق »مهارات« كمادة 

اختيارية جلميع الطلبة بواقع ثالث �ساعات معتمدة 

وي��اأت��ي ا���س��ت��ح��داث ه��ذا امل�����س��اق تنفيذاً لأح���د حم��اور 

وم��رك��ز  ب��ني اجل��ام��ع��ة  توقيعها  مّت  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ة 

تدريبي  م�ساق  وهو  برنامج مهارات  الأعمال  تطوير 

�سيوفرهم  ال��ذي��ن  امل��درب��ني  م��ن  نخبة  عليه  ي�سرف 

مركز تطوير الأعمال.

رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة اأكد اأن 

هذا امل�ساق من اأهم اخلطوات التي تتخذها اجلامعة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق امل����واءم����ة ب���ني خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

املهارات  الطلبة  اإك�ساب  واإىل  العمل  �سوق  ومتطلبات 

واأثناء  الدرا�سة  ف��رتة  خ��الل  ال�سرورية  ال�سخ�سية 

واملهارات  الت�سال  مهارات  مثل  التخرج  بعد  العمل 

القيادية والتفكر الإيجابي والذكاء الجتماعي

رئي�س الجامعة يكرم اإحدى الطالبات المتميزات

�سواقفة  نبيل  الدكتور  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  ك��رم 

والفنون  العمارة  معهد  من  �سالح  �سديقة  الطالبة 

القيادات  برنامج  يف  مل�ساركتها  باجلامعة  الإ�سالمية 

حيث  اأو�سطية«  ال�سرق  الأمركية  ال�سراكة  »مبادرة 

خمتلف  من  طالبا   120 بالرنامج  للم�ساركة  تقدم 

من  اختيارها  ومت  التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 

�سمن �سبعة طلبة من اجلامعات الأردنية.

اأهمية م�ساركة الطلبة  واأ�سار الدكتور ال�سواقفة اإىل 

�سخ�سيهم  ل�سقل  واخلارجية  الداخلية  اللقاءات  يف 

واط���الع���ه���م ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ات واحل�������س���ارات وت���ب���ادل 

بان  مبينا  احل���وار  قيم  وت�سجيع  والآراء  امل��ع��ل��وم��ات 

اجلامعة �ستقوم باإر�سال العديد من الطلبة اإىل عدد 

وتعزيز  والط��الع  املعرفة  لإك�سابهم  العامل  دول  من 

قيم التفاهم والتعاون لديهم. 

وع�����رت ال��ط��ال��ب��ة ع���ن ���س��ك��ره��ا اجل���زي���ل ل��ل��ج��ام��ع��ة 

والت�سغيل  للتنمية  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  و�سندوق 

ع��ل��ى اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة ل��ه��ا ل��ل��ت��ق��دم ل��ه��ذه امل�����س��ارك��ة 

واختيارها �سمن امل�ساركني بهذا الرنامج وال�ستفادة 

من جتارب الآخرين.

علما باأن مبادرة ال�سراكة الأمريكية ال�سرق اأو�سطية 

ف��ر���س  خ��ل��ق  لأج����ل   2002 ع���ام  يف  اأ���س�����س��ت   »MEPI«

اق��ت�����س��ادي��ة, وامل�����س��اع��دة يف  تعليمية, وت��وف��ر ف��ر���س 

تطوير القطاع اخلا�س. وترتكز املبادرة على ال�سراكة 

وال��ع��م��ل ج��ن��ب��ا اإىل ج��ن��ب م��ع احل��ك��وم��ات يف ال��ع��امل 

العربي , واملوؤ�س�سات الأكادميية واملعاهد , وموؤ�س�سات 

القطاع اخلا�س , واملنظمات غر احلكومية واملبادرات 

التنموية. 

من اخبار الجامعة
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من اخبار الجامعة

رئي�س الجامعة يرعى احتفال الطلبة الم�ستجدين

الدكتور  الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  رع��ى 

ن��ب��ي��ل ���س��واق��ف��ة وب��ح�����س��ور م��ع��ايل ال��ن��ائ��ب عبد 

الكرمي الدغمي احتفال عمادة �سوؤون الطلبة يف 

اجلامعة بالطلبة اجلدد.

واألقى رئي�س جمل�س طلبة جامعة اآل البيت عماد 

تبذلها  التي  فيها اجلهود  ا�ستعر�س  كلمة  الزيود 

رئا�سة اجلامعة من توفر البيئة  التعليمية من 

�ساهمت يف حتقيق  رائدة  تعليمية  مرافق خدمية 

النقلة النوعية للمجالت املتعلقة ب�سوؤون الطلبة. 

واأبدى الزيود �سكره وتقديره لرئا�سة اجلامعة 

ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��ا امل�����س��ت��م��ر م���ع امل��ج��ل�����س وم��ت��اب��ع��ة 

امل�ساكل التي تواجه الطلبة يف خمتلف املجالت 

املنا�سبة  تاأل جهداً يف تهيئة الظروف  والتي مل 

يف اإجناح م�سرة احلياة اجلامعية.

و���س��م��ل احل��ف��ل ع��ل��ى ق�����س��ي��دة ���س��ع��ري��ة للطالب 

فار�س العنزي وو�سالت غنائية تراثية وفلكلور 

نالت  البيت«  اآل  »جامعة  فرقة  �سعبي مب�ساركة 

اإعجاب احل�سور.

وح�سر احلفل نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الإدارية 

واملالية الدكتور جهاد املجايل ونائب الرئي�س ل�سوؤون 

امل�����س��اع��ي��د ون��ائ��ب  ال��دك��ت��ور ه��ا���س��م  ال��ك��ل��ي��ات العلمية 

يحيى  الدكتور  الإن�سانية  الكليات  ل�سوؤون  الرئي�س 

�سديفات وعميد �سوؤون الطلبة الدكتور علي عليمات 

الدوائر يف  الأق�سام ومدراء  وروؤ�ساء  الكليات  وعمداء 

اجلامعة وجمع غفر من طلبة اجلامعة.
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رئي�س الجامعة يتفقد مجريات ا�ستقبال الطلبة الجدد

ت��اب��ع رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة اآل ال��ب��ي��ت الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

اجل��دد  الطلبة  ا�ستقبال  جم��ري��ات  �سواقفة  نبيل 

وتفقد اإجراءات ال�ستقبال واآلية الت�سجيل و�سر 

امل��ع��ام��الت امل��ال��ي��ة م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة ت��وف��ر ال��وق��ت 

واجلهد على الطلبة واإر�سادهم وتوجيههم الوجهة 

وي�سر  ب�����س��ه��ول��ة  بالت�سجيل  ل��ل��ق��ي��ام  ال�سحيحة 

وتذليل العقبات التي تواجههم اأثناء الت�سجيل .

ل�ستقبال  ب��رن��اجم��ا  اأع���دت  اجل��ام��ع��ة  اأن  مبيناً 

خمتلف  م��ن  جل��ان  ت�سكيل  ومت  اجل���دد  الطلبة 

ك��ل��ي��ات وم��ع��اه��د وم���راك���ز اجل��ام��ع��ة ل��الإ���س��راف 

ع��ل��ى ���س��ر ع��م��ل��ي��ات ال���س��ت��ق��ب��ال ل��ت��وف��ر ك��اف��ة 

التي  اجلهود  اإىل  م�سرا  للطلبة,  الراحة  �سبل 

قامت بها عمادة �سوؤون الطلبة وجمل�س الطلبة 

اجل��دد  الطلبة  وت��وج��ي��ه  اإجن����اح  يف  للم�ساهمة 

واإر�سادهم وتوفر الوقت عليهم .

التعريفية  الن�سرات  اأع��دت  قد  اجلامعة  وكانت 

ال��ط��ال��ب وال��ت��ق��ومي اجل��ام��ع��ي وكيفية  ودل���ي���ل 

توزيعها  ومت  وم��واع��ي��ده  الت�سجيل  اإج������راءات 

الت�سجيل  عملية  لت�سهيل  اجل��دد  الطلبة  على 

واطالعهم على الواجبات املرتتبة عليهم وعلى 

احلقوق املكفولة لهم.

الرئي�س  ن��واب  يرافقه  اجلامعة  رئي�س  وب���ارك 

الدكتور ها�سم امل�ساعيد والدكتور يحيى �سديفات 

لهم  متمنيا  باجلامعة  قبولهم  وذويهم  للطلبة 

التقدم والنجاح خلدمة الوطن.

�سمن جولته العتيادية

رئي�س الجامعة يتفقد مطاعم الطلبة

���س��دد رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة اآل ال��ب��ي��ت ال��دك��ت��ور نبيل 

اأف�����س��ل اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  اأه��م��ي��ة  �سواقفة على 

�سمن  وتلبيتها  احتياجاتهم  وتلم�س  للطلبة 

الإمكانات املتاحة.

 واأ�����س����اف خ����الل ت��ف��ق��ده ال���ع���دي���د م���ن امل���واق���ع 

اخلدمية باجلامعة اأهمية اإحداث تغير اإيجابي 

اليومية  بالطلبات  والهتمام  الفاعلة  وامل�ساركة 

�سفافية  ب��ك��ل  وا���س��ح��ة  ب��رام��ج  واإع�����داد  للطلبة 

والأخ��ر خدمة  الأول  يكون هدفها  وم�سداقية 

الطلبة  فر�سان امل�ستقبل, م�سراً اإىل اأن اجلامعة 

اإىل التغير نحو مواكبة كل جديد  ت�سعى دائماً 

بطلبتها  ال��ك��ب��ر  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى  ذل���ك  لينعك�س 

م�سرتهم  خ��الل  لهم  املالئمة  الأج���واء  وتهيئة 

العلمية ليكونوا فر�سان التغير الذين ينه�سون 

بالوطن, فاجلامعة ل تبخل على طلبتها و�ستقدم 

اأف�سل اخلدمات لهم, مبيناً اأن اللقاءات واجلولت 

و�سماع م�ساكلهم ومقرتحاتهم هي  الطلبة  بني 

من اأهم اأولويات رئا�سة اجلامعة ليكون الت�سال 

مبا�سراً وبكل �سفافية.

 مبيناً اأن اجلامعة قامت منذ بداية هذا الف�سل 

بتقدمي خدمة الطعام للطلبة لإميانها باأهمية 

وباأ�سعار  املجال  اأف�سل اخلدمات يف هذا  تقدمي 

با�سرت  واأن اجلامعة  منا�سبة و�سمان اجل��ودة,  

باإعداد الكوادر املوؤهلة للعمل بهذا املجال اإ�سافة 

بني  الداخلي  النقل  خدمة  بتوفر  قيامها  اإىل 

كليات اجلامعة, وي�سمل كذلك بوابات اجلامعة 

باإكمال  وال��ب��دء  الطلبة  على  امل�سافة  لتخفيف 

م�����س��روع امل���ظ���الت حل��م��اي��ة ال��ط��ل��ب��ة م���ن اأ���س��ع��ة 

اإىل  م�����س��راً  ���س��ت��اًء,  والأم���ط���ار  �سيفاً  ال�سم�س 

العديد من امل�ساريع التي �ستنجز خلدمة الطلبة 

اأهمها م�سروع البوابة اجلديدة  باجلامعة ومن 

وبناء ال�سالة الريا�سية وال�ستاد الريا�سي.

ورافق رئي�س اجلامعة يف جولته نائب الرئي�س لل�سوؤون 

الإدارية واملالية الدكتور جهاد املجايل ومدير دائرة 

اخلدمات العامة ومدير دائرة ال�سيانة.

من اخبار الجامعة
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حفل تخريج دورة التالوة والتجويد

نائب  رعى  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  عن  مندوباً 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون ال��ك��ل��ي��ات الإن�����س��ان��ي��ة 

والع�سرين  ال�ساد�س  �سديفات يف  الدكتور يحيى 

والتجويد  التالوة  دورة  من متوز حفل تخريج 

الأوىل ل��ط��الب اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا امل��رك��ز 

الثقايف الإ�سالمي يف اجلامعة.

البيت  اآل  جامعة  اإن   « �سديفات  الدكتور  وب��ني 

�ساحبة ر�سالة طيبة وهي درة اجلامعات الأردنية 

الدين  علوم  م�سوؤولية اجلمع بني  حيث حملت 

والدنيا فتبنت املنهج الإ�سالمي الو�سطي املعتدل 

دون اإفراط اأو تفريط وهي وجه ح�ساري منفتح 

تعقد  فعالية  اأو  دورة  اأن كل  العامل موؤكداً  على 

مفتوح,  وعقل  بقلب  ر�سالتها  تقدم  باجلامعة 

اإن واجبنا تقدمي ال�سورة ال�سمحة لالإ�سالم  اإذ 

دون تطرف اأو انطواء على الذات فجميعنا خدم 

للطلبة  دع���وة  وَج���ه  وجل–ثم  اهلل–عز  لكتاب 

لالن�سمام ملثل هذه الدورات القيمة.

الدكتور  الإ���س��الم��ي  الثقايف  امل��رك��ز  وب��ني مدير 

ال��دورة تكمن يف  اأهمية هذه  اإن  ال�سرفات  جهاد 

والعلم  الهداية  م�سدر  اهلل  بكتاب  تتعلق  كونها 

ال���دورات  م��ن  العديد  �سيعقد  امل��رك��ز  اأن  م��وؤك��داً 

الأوق��اف  وزارة  مع  بالتعاون  الفقه  اجلديدة يف 

وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية ابتداًء من الأول 

من اآب من عام 2009م .

واأل���ق���ى ال��ط��ال��ب اأن����ور م��ي��ا���س ك��ل��م��ة ن��ي��اب��ة ًع��ن 

ال���دورة  ه���ذه  اأن  فيها  اأك���د  اخل��ري��ج��ني  الطلبة 

خطوة مباركة خلدمة كتاب اهلل العظيم, اآملني 

جت�سيداً  القريب  امل�ستقبل  يف  منها  املزيد  عقد 

ال��واع��ي  الإن�����س��ان  ب��ن��اء  الها�سميني يف  لأه����داف 

املتعلم امل��ع��ت��ز ب��رتاث��ه ودي��ن��ه وت��اري��خ��ه وواق��ع��ة 

العرفان  وم�ستقبلة, وع��ّرَ يف كلمته عن عظيم 

اإتاحة  على  املباركة  برئا�ستها  ممثلة  للجامعة 

التي مكنتهم من  ال��دورة  بهذه  امل�ساركة  فر�سة 

الإطالع على اأحكام التالوة والتجويد.

ويف ختام احلفل قام الدكتور ال�سديفات بت�سليم 

ال�سهادات على اخلريجني من الطلبة والطالبات 

والبالغ عددهم �ستة ع�سر طالباً وطالبة.

قرَر جمل�ُس هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل اعتماد اثني ع�سر برناجماً اأكادميياً يف جامعة اآل البيت اعتماداً خا�ساً على م�ستوى الدرجة اجلامعية 

الأوىل يف اللغة الجنليزية واآدابها, واللغة الفرن�سية واآدابها, واأ�سول الدين, والتاريخ , والكيمياء, والفيزياء, وعلوم الأر�س والبيئة, والفقه واأ�سوله, 

وهند�سة العمارة, واإدارة الأعمال, والقانون, واللغة العربية واآدابها, بالإ�سافة اإىل برنامج املاج�ستر يف تخ�س�س تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف 

الرتبية.

وبنّي رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة اأن اجلامعة تقوم بخطة ا�سرتاتيجيه لتطبيق معاير العتماد اخلا�س على جميع براجمها وهذا 

الب�سرية من حيث  والقوى  الدرا�سية  التعليم يف اجلامعة, وخا�سة يف جمال اخلطط  نوعية  اجل��ودة وحت�سني  تبنيها معاير  يعك�س مدى  العتماد 

ا�ستقطاب الكفاءات وابتعاث املتميزين والنهو�س بالبنية التحتية والهتمام بالبحث العلمي, مبيناً اأن هذا العتماد يعتر قفزة نوعية حققتها اجلامعة 

نوعية  وحت�سني  الالزمة  املهارات  الطلبة  واإك�ساب  التحديات  ومواجهة  العمل  �سوق  متطلبات  بني  املواءمة  لتحقيق  وذلك  الأخ��رة,  ال�سنوات  خالل 

التعليم و�سمان خمرجاته.

وي�سار اإىل اأن جامعة اآل البيت ح�سلت على العتماد العام بداية عام 2009م ويف طور ا�ستكمال اعتماد باقي التخ�س�سات.

الجامعة تح�سل على اعتماد ثالثة ع�سر برنامجًا اأكاديميًا من هيئة العتماد

من اخبار الجامعة
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حفل تخريج دورة اللغة النجليزية« محادثة وا�ستماع«

مندوباً عن رئي�س جامعة اآل البيت رعى نائب رئي�س 

دورة  تخريج  حفل  املجايل  جهاد  الدكتور  اجلامعة 

عقدها  التي  وا�ستماع«  حمادثة  الجنليزية«  اللغة 

مركز ال�ست�سارات واخلدمات الفنية وتنمية املجتمع 

املفرق والبالغ  الأردن يف حمافظة  لهيئة �سباب كلنا 

عدد امل�ساركني فيها 70 م�ساركاً.

والتقدير  ال�سكر  بالغ  عن  املجايل  الدكتور  واأع���رب 

اجلامعة,  مع  تعاونها  على  الأردن  كلنا  �سباب  لهيئة 

ودوره�����ا ال��ك��ب��ر ال����ذي ت��ق��وم ب��ه يف ت��اأه��ي��ل ال�سباب 

الأردين ورفع كفاءته, بالإ�سافة اإىل اإجراء الدرا�سات 

تنمية  ت�سهم يف  التي  التنموية  ال�ست�سارات  وتقدمي 

املجتمع وغرها من الواجبات واملهام التي تقوم بها 

اإدارة  ا�ستعداد  مبدياً  الوطن,  �سباب  خلدمة  الهيئة 

اجلامعة لتقدمي العون وامل�ساعدة مبا يحقق الأهداف 

امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي ت��خ��دم ���س��ب��اب ال���وط���ن ب��اع��ت��ب��اره��م 

ال�سريحة الأكر التي متثل املجتمع الأردين.

يف  ال�سباب  عاتق  على  يقع  الكبر  ال��دور  اأن  واأ���س��اف 

بني  اجل��ه��ود  ت�سافر  يتطلب  وه���ذا  املجتمع,  تنمية 

املوؤ�س�سات الوطنية كافة, وتذليل العقبات التي حتول 

ال�سباب  يحقق  اأن  اآم���اًل  الأف�����س��ل,  نحو  تقدمهم  دون 

عبد  امللك  الها�سمية  اجلاللة  ل�ساحب  امللكية  ال��روؤى 

اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم يف رفعة وازدهار الوطن 

بهمة ال�سباب الواعي واملنتمي والقادر على العطاء.

اخو  ه��اين  ال��دك��ت��ور  ال�ست�سارات  مركز  مدير  وب��نّي 

ار����س���ي���دة اأن م��ث��ل ه����ذه ال�������دورات ت�����س��ه��م يف ت��اأه��ي��ل 

الطلبة وخا�سة دورة اللغة الجنليزية التي تعد من 

املهارات الأ�سا�سية للطلبة والتي متكنهم من التعرف 

العلم احلديث  اإل��ي��ه  تو�سل  م��ا  اأب���رز  والط���الع على 

حيث  العاملي  امل�ستوى  على  املعرفة  علوم  خمتلف  يف 

للحوار  العاملية  ال��ل��غ��ات  م��ن  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  تعد 

تعد  اأنها  كما  العامل,  �سعوب  خمتلف  بني  والتوا�سل 

فر�س  خمتلف  يف  للتوظيف  الأ�سا�سية  املطالب  من 

العمل املتاحة على امل�ستويات املحلية.

 ويف نهاية احلفل �سلم نائب رئي�س اجلامعة ال�سهادات 

على الطلبة اخلريجني.

برنامج تدريبي لأع�ساء هيئة التدري�س الجدد في الجامعة

        افتتح نائب رئي�س اجلامعةالدكتور يحيى �سديفات 

اجلدد  التدري�س  هيئة  لع�ساء  التدريبي  الرنامج 

الذي ينفذه مركز تطوير اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س 

يف اجلامعة, حيث عقدت ور�سة تدريبية عن »طرائق 

التح�سيلية  الختبارات  واإع���داد  اجلامعي  التدري�س 

وحتليل نتائجها »باإ�سراف كل من مدير مركز تطوير 

اخلوالدة  �سامل  الدكتور  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأداء 

والدكتور عبد احلافظ ال�سايب, بهدف تزويد اأع�ساء 

هيئة التدري�س املُعينني حديثاً باملهارات الأ�سا�سية يف 

العملية يف  واإك�سابهم اخل��رات  اأدائهم  �سبيل تطوير 

طرق التدري�س احلديثة.

 ح��ي��ث ب���ني ال���دك���ت���ور اخل����وال����دة ط���رائ���ق ال��ت��دري�����س 

التعلم  اأهمها  ومن  بها  املرتبطة  واملفاهيم  اجلامعي 

مكونات  اإىل  اإ�سافة  واخل���رة,   والتدري�س  والتعليم 

التدري�س  ن��ظ��ري��ات  اإىل  م�����س��راً  ال��ت��دري�����س,   عملية 

املختلفة وطرق التعليم والتي ت�سنف اإىل طرق قائمة 

ع��ل��ى ج��ه��د امل��در���س وح���ده م��ث��ل امل��ح��ا���س��رة والإل��ق��اء 

والعر�س, وطرق قائمة على جهد املدر�س واملتعلم مثل 

طريقة احلوار واملناق�سة والتعلم بالكت�ساف  والتعلم 

التعاوين والدرو�س العملية, وطرق قائمة على جهد 

املتعلم كالتعليم املرمج وا�ستخدام احلا�سوب .

الختبارات  اإع��داد  مو�سوع  ال�سايب  الدكتور  وتناول 

الأ�سا�سية  واملفاهيم  نتائجها  وحتليل  التح�سيلية 

بالإ�سافة  التح�سيل  واختبارات  والقيا�س  كالتقومي 

اإع��داد  وم��ه��ارات  والقيا�س  التقومي  بني  العالقة  اإىل 

من  ك��ل  وع��ي��وب  وم��زاي��ا  املو�سوعية  الأ�سئلة  وكتابة 

الأ�سئلة املو�سوعية والإن�سائية.

ك��م��ا حت����دث ال���دك���ت���ور ���س��ام��ر ال���دلل���ع���ة ع���ن ال��ق��وان��ني 

والأنظمة والتعليمات اجلامعية كنظام الهيئة التدري�سية 

العلمية  ال���درج���ات  م��ن��ح  ون���ظ���ام  ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة  يف 

ونظام  العلمي  البحث  ون��ظ��ام  اجل��ام��ع��ة  يف  وال�����س��ه��ادات 

البعثات العلمية اإ�سافة اإىل قانون جامعة اآل البيت.

الدرجات  منح  تعليمات  اإىل  الدللعة  الدكتور  واأ�سار 

العلمية وال�سهادات من بكالوريو�س ودبلوم وبرنامج 

امل����وازي والإط����ار ال��ع��ام ل��رام��ج ال��درا���س��ات العليا يف 

اجلامعة 

من اخبار الجامعة
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الجامعة تحتفل بذكرى الإ�سراء والمعراج

اختيار جامعة اآل البيت �سمن ال�سبكة الدولية لدرا�سة طق�س الف�ساء

اختر معهد الفلك وعلوم الف�ساء يف جامعة اآل 

الدولية لدرا�سة الطبقات  ال�سبكة  البيت �سمن 

املتاأينة يف الغالف اجلوي الأر�سي والتي تعرف 

بالأيونو�سفر. وهذا امل�سروع, الذي ت�سرف عليه 

جامعة �ستانفورد يف الوليات املتحدة الأمريكية, 

ويدخل  اخت�ساراً,   AWESOME با�سم  يعرف 

العاملية  الأب���ح���اث  �سل�سلة  �سمن  امل�����س��روع  ه���ذا 

الف�ساء  ي��ع��رف بطق�س  م��ا  احل��دي��ث��ة يف جم��ال 

ال��ع��الق��ة  ي��و���س��ح  ال�����ذي    space weather
ب���ني ال���غ���الف���ني اجل���وي���ني ل��ل�����س��م�����س والأر�������س 

اأي�����س��اً �سمن امل�����س��روع  وت��ف��اع��الت��ه��م��ا, وي���ن���درج 

الدويل املعروف بال�سنة الدولية لفيزياء ال�سم�س 

املتحدة  الأمم  باإ�سراف من هيئة  , وذلك   IHY
الأم��ري��ك��ي��ة  وال��ف�����س��اء  اجل��وي��ة  امل��الح��ة  واإدارة 

)نا�سا( وغرها من الهيئات الدولية.

واأو����س���ح ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال ع��م��ي��د م��ع��ه��د الفلك 

�سيتم  اأن��ه  �سابات  حنا  الدكتور  الف�ساء  وعلوم 

ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني جامعة 

اخل�سو�س,  بهذا  البيت  اآل  وجامعة  �ستانفورد 

مما �سيوؤدي يف النهاية اإىل اإن�ساء وحدة ر�سدية 

يف اجل��ام��ع��ة ل��ر���س��د الأم������واج ال���رادي���وي���ة ذات 

ELF/VLF والنا�سئة  الرتددات املنخف�سة جداً 

ع���ن ال��ن�����س��اط��ات يف ال���غ���الف امل��ت��اأي��ن وال��غ��الف 

املغناطي�سي لالأر�س.

ويعتر هذا امل�سروع من امل�ساريع املهمة واحليوية 

وال��دويل, وخا�سة  املحلي  ال�سعيدين  على  جداً 

ب�سبب  وذل���ك  املقبلة,  ال��ث��الث  ال�����س��ن��وات  خ��الل 

الزيادة املتوقعة يف الرياح والعوا�سف ال�سم�سية 

والتي  القادمة,  ال�سم�سي  الن�ساط  ذروة  خ��الل 

�ستوؤدي اإىل ن�ساطات كبرة يف الغالفني املتاأين 

واملغناطي�سي لالأر�س, ورمبا �ستوؤثر على اأنظمة 

الت�سالت وحمطات توليد الطاقة الكهربائية 

الأر�سية.

اح��ت��ف��ل��ت ج��ام��ع��ة اآل ال��ب��ي��ت ب���ذك���رى الإ����س���راء 

والع�سرين من متوز حتدث  التا�سع  واملعراج يف 

والدكتور  الرواحنة  علي  الدكتور  من  كل  فيها 

الفقهية  ال��درا���س��ات  كلية  م��ن  ال�����س��رف��ات  ج��ه��اد 

وال��ق��ان��ون��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة ح��ي��ث اأ����س���ار ال��دك��ت��ور 

وامل��ع��راج هي مقدمة  الإ���س��راء  اأن  اإىل  الرواحنة 

الإ�سالمية  ال��دع��وة  وان��ت��ق��ال  النبوية  للهجرة 

املجتمع  بناء  فيها  ب��داأ  التي  امل��ن��ورة  املدينة  اإىل 

امل�سجد  الربط بني  اأن  اإىل  اأ�سار  الإ�سالمي كما 

احلرام وامل�سجد الأق�سى املبارك يف هذه احلادثة 

كان مق�سوداً من اأجل تاأكيد اأهمية القد�س على 

مر الع�سور.

م�ستعر�ساً اهتمام الها�سميني الدائم ورعايتهم 

للم�سجد الأق�سى واملقد�سات الإ�سالمية, وعلى 

اإن  ال��رواح��ن��ة  ال��دك��ت��ور  ال��رتب��وي ق��ال  ال�سعيد 

بعد  ولل�سالة  احلادثة  فر�ست يف هذه  ال�سالة 

واملنكر وتهذب  الفح�ساء  تربوي فهي تنهى عن 

الأخالق.

اإن معجزة  ف��ق��ال  ال�سرفات  ج��ه��اد  ال��دك��ت��ور  اأم���ا 

وجل– اهلل–عز  اآي����ات  م��ن  بينة  اآي���ة  الإ����س���راء 

ال�سالة  النبي–علية  ف��وؤاد  لتثبيت  اهلل  قدرها 

اأن  ب��ع��د  ال��دع��وة  يف  ق��دم��ه  وال�سالم–وتر�سيخ 

واج����ه ح��رب��اً ���س��ع��واء م��ن قبيلة ق��ري�����س, ف����اأراد 

قدره  ويرفع من  اأزره  وي�سد من  يوؤيده  اأن  اهلل 

فجاءت املعجزة من اأجل ذلك.

وح�سَر الحتفال جمع غفر من اأ�سرة اجلامعة 

الدكتور  الطلبة  ���س��وؤون  عميد  الحتفال  واأدار 

علي عليمات. 

من اخبار الجامعة
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وزير ال�سوؤون البلدية يرعى ور�سة العمل المعمارية في 
الجامعة بح�سور وفد الجامعة البريطانية في م�سر

قال وزير ال�سوؤون البلدية املهند�س �سحادة اأبو هديب يف 

احلادي والع�سرين من متوز اإن الوزارة تعمل بالتعاون 

م���ع ك�����وادر ب��ل��دي��ة امل���ف���رق ال���ك���رى ع��ل��ى اإع������داد خطة 

املقبلة  ع��ام  للع�سرين  امل��ف��رق  ملحافظة  �ساملة  تنموية 

ال�سكاين واملكاين ور�سم  اإدارة النمو  والتي �ستعمل على 

اخلطط  ال�ساملة التي ت�ساهم يف عدالة توزيع الأن�سطة 

املحافظة  يف  وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

وحتقق توجهات الدولة يف تنمية املجتمعات املحلية .

واأ�ساف خالل افتتاحه ور�سة عمل »معمارية تطوير 

اآل  جامعة  نظمتها  ال��ت��ي  ح�سن«  بني  من�سية  و���س��ط 

البيت بالتعاون مع اجلامعة الريطانية يف جمهورية 

تعمل من خالل  ال��وزارة  اإن  ال�سقيقة  العربية  م�سر 

املقبلة  التي و�سعتها لالأعوام  الإ�سرتاتيجية  خطتها 

على حتقيق الأهداف الوطنية التي و�سعتها احلكومة 

يف برناجمها التنفيذي للروؤيا امللكية ال�سامية ومنها 

اأداء ال��ق��ط��اع ال��ع��ام  ت��ط��وي��ر ورف����ع ك���ف���اءة وف��اع��ل��ي��ة 

ورف��ع  الت�ساركية  ال��ر���س��ي��دة  الإدارة  مفهوم  وت��ع��زي��ز 

للمجتمع  امل��ق��دم��ة  م�����س��ت��وى اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة 

املحلي ومكافحة الفقر وحتقيق التوازن التنموي بني 

الأقاليم واملحافظات .

ال��ب��ي��ت بالوكالة  اآل  م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 

اآل  جامعة  با�سم  ي�سرين  امل�ساعيد  ها�سم  ال��دك��ت��ور 

يف  جميعاً  بكم  الرتحيب  رئي�سها  ع��ن  ونيابة  البيت 

التوا�سل  اإىل  دوم��اً  ت�سعى  التي  رح��اب هذه اجلامعة 

ال��دول  يف  والعلمية  الأكادميية  املوؤ�س�سات  مع  البناء 

العلمية  براجمها  حت�سني  بغية  وال�سديقة  ال�سقيقة 

التاأهيل  واإت��اح��ة  امل��ه��ارات  و�سقل  اخل���رات  وت��ب��ادل 

تطوير  ي�سمن  مب��ا  لطلبتها  وال��ت��دري��ب  ل��ك��وادره��ا 

ال��ت��ع��ل��ي��م وحت�����س��ني ن��وع��ي��ت��ه وخم��رج��ات��ه وم���ن جهٍة 

العالقة مع  ف��اإن اجلامعة تعمل على توطيد  اأخ��رى 

الإيجابي  التغير  واإح��داث  وخدمته  املحلي  املجتمع 

نحو تنمية اقت�سادية واجتماعية �ساملة.

قد  الإ�سالمية  وال��ف��ن��ون  ال��ع��م��ارة  معهد  اإن  واأ���س��اف 

لهذا  النوعية  الن�ساطات  م��ن  بالعديد  م�سكوراً  ق��ام 

التفاقيات مع اجلامعات  العام ومنها عقد عدد من 

الإيطالية بهدف تبادل خرات اأع�ساء هيئة التدري�س 

مرة  ولأول  قام  كما  للطلبة  التدريب  فر�سة  واإتاحة 

ب��اإ���س��راك ج��م��ه��رة م��ن اأ���س��ات��ذة ال��ع��م��ارة م��ن اإح���دى 

للطلبة  ال��ت��خ��رج  م�ساريع  مناق�سة  يف  دول���ة  ع�����س��رة  

وهذا ينم عن حر�س املعهد على تقييم طلبته وتوفر 

وه���و يقوم  ال��راج��ع��ة لتح�سني خم��رج��ات��ه��ا  ال��ت��غ��ذي��ة 

العمارة  وطلبة  اأ�ساتذة  من  نخبٍة  با�ست�سافة  اليوم 

ويوجه  ال�سقيقة  م�سر  يف  الريطانية  اجلامعة  من 

لهم  اآملني  ح�سن  بني   من�سية  بلدة  خلدمة  ن�ساطه 

النجاح يف تقدمي مقرتحات ر�سينة يجري تطبيقها 

املحلي  جمتمعنا  تنمية  يف  لت�ساهم  عليها  البناء  اأو 

م��وؤم��ن��ني  ب���اأن ال��ت��ن��وع وامل���زاوج���ة ب��ني الأف��ك��ار يرثي 

اخلرة ويعظم الإجناز.

بدوره قال عميد معهد العمارة والفنون الإ�سالمية يف 

اجلامعة الدكتور علي اأبو غنيمة اإن ور�سة العمل تاأتي  

والتي  م�سر  يف  الريطانية  اجلامعة  م��ع  بالتعاون 

تهدف اإىل اخلروج بخطط تطويرية وو�سع عدد من 

احللول ملنطقة بلدية من�سية بني ح�سن ومنها تطوير 

وكذلك  ال��ط��رق  مفرتقات  م��ن  وع��دد  البلدة  مدخل 

حت�سني املنظر العام للبلدة من خمتلف اجلوانب.

وق����ال رئ��ي�����س وف���د اجل��ام��ع��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة يف م�سر 

منذ  ب��داأ  اجلامعة  العمل يف  اإن  را�سد  اأحمد  الدكتور 

ال��ع��ام 2005 ح��ي��ث ي��ت��م ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى  م���زج ح�سارة 

املعرفة بني اململكة املتحدة وجمهورية م�سر العربية 

مبا  املعماري  التخطيط  واق��ع  تطوير  بهدف  وذل��ك 

العمارة  ق�سم  يف  للدار�سني  واخل���رة  املعرفة  ي��رثي 

والفنون وكذلك تطوير و�سائل التعليم بعمل ور�سات 

عمل مع الدول املتقدمة بهذا املجال حيث اأتت ور�سة 

العمل هذه  لتكون بداية لعدد من ور�سات العمل مع 

الكوادر العملية يف جامعة اآل البيت.

ومما جتدر الإ�سارة اإلية اأن اجلامعة ا�ست�سافت وفد 

اأيام قاموا  الريطانية يف م�سر ملدة ع�سرة  اجلامعة 

خاللها بالطالع على بلدية املفرق واملناطق املجاورة 

لبحث النواحي املعمارية واجلمالية فيها.

ندوات ومحاضرات ومؤتمرات
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افتتاح ور�سة عمل بعنوان الماج�ستير في تكنولوجيا المعلومات 

والت�سالت في التربية

ل�����س��وؤون الكليات  ال��ب��ي��ت  اآل  ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة  اف��ت��ت��ح 

اآب  م��ن  ال�ساد�س  يف  �سديفات  يحيى  ال��دك��ت��ور  الإن�سانية 

ور�سة العمل لرنامج »املاج�ستر يف تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت يف الرتبية« والتي نظمتها اجلامعة بالتعاون 

مع جامعة اأوهايو الأمريكية واملجموعة العربية للتعليم 

ال��ور���س��ة �سمن الت��ف��اق��ي��ة التي  وال��ت��دري��ب,وت��اأت��ي ه���ذه 

اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة مع  وقعها رئي�س جامعة 

املجموعة العربية للتعليم والتدريب.

للتعليم  العربية  للمجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر  وحت���دث 

الور�سة  اأهمية  عن  ال�سرايرة  با�سم  الدكتور  والتدريب 

تكنولوجيا  جم���ال  يف  وامل��ه��ت��م��ني  املخت�سني  ت��دري��ب  يف  

اآل  جامعة  من  كل  يف  الرتبية  يف  والت�����س��الت  املعلومات 

البيت واجلامعات الأردنية الأخرى على ا�ستخدام اأحدث 

التقنيات يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف الرتبية.

اأوه��اي��و  م��ن جامعة  ت��ري��زا فرانك�س  ال��دك��ت��ورة  وق��دم��ت 

التعليم  تكنولوجيا  ا�ستخدام  ملعاير  عر�ساً  الأمريكية  

لرنامج  ال��درا���س��ي��ة  واخل��ط��ط  التقنية  التقييم  واأدوات 

الرتبية  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  ماج�ستر 

والذي يعد الأول من نوعه يف املنطقة حيث �سيبداأ تدري�سه 

�سمن برامج كلية الأمر احل�سني بن عبداهلل لتكنولوجيا 

املعلومات بداية الف�سل الدرا�سي الأول 2010/2009.

وقد �سارك بالور�سة عميد كلية الأمر ح�سني بن عبداهلل 

وعميد  ال�سمادي  عدنان  الدكتور  املعلومات  لتكنولوجيا 

كلية ال��ع��ل��وم ال��رتب��وي��ة ال��دك��ت��ور غ���ازي رواق���ة وع���دد من 

الأردن��ي��ة  واجل��ام��ع��ات  ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة  م��ن  املخت�سني 

الأخرى.

ندوات ومحاضرات ومؤتمرات

بدعوة من معهد بيت الحكمة؛ اأمين منظمة رجال الدين

عبر الحدود يحا�سر في الجامعة

اأك�����د الأم������ني ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة رج�����ال ال���دي���ن ع���ر احل����دود 

وامل�ست�سار الديني جلامعة جورج تاون الدكتور يحيى هندي 

يف الثالثني من متوز اأن الإ�سالم دين الو�سطية ولن يواجه 

العقالنية  على  املبني  احل���وار  يف  ال�ستمرار  ظ��ل  يف  اأزم���ة 

وال���ذي يعتر  احتكار احلقيقة  وع��دم  امل��ت��ب��ادل  والح����رتام 

الأ�سا�س يف التفاهم بني ال�سعوب.

الرئي�س  خطاب  م�سامني  ح��ول  حما�سرة  خ��الل  واأ���س��اف 

ب��دع��وٍة م��ن معهد بيت  األ��ق��اه��ا  اأوب��ام��ا للعامل الإ���س��الم��ي 

احلكمة يف جامعة اآل البيت يف التعريف بالإ�سالم من خالل 

ب��ادرت  البيت وال��ت��ي  اآل  امل��ب��ذول��ة م��ن قبل جامعة  اجل��ه��ود 

ذلك  تو�سيح  ل�سمان  عدة  بلغات  عمان  ر�سالة  طباعة  اإىل 

جلميع �سعوب العامل باأهمية ما حتتويه هذه الر�سالة من 

قيم فكرية هادفة نحو اأبراز الأديان من خالل اإظهار �سورة 

الإ�سالم بال�سكل ال�سحيح بعيداً عن املمار�سات اخلاطئة.

اأوباما حمل  الرئي�س  اأن خطاب  اإىل  الدكتور هندي  واأ�سار 

يف طياته برامج وا�سحة ومنفتحة مع ال�سيا�سات اخلاطئة 

وخا�سة مع العامل الإ�سالمي بهدف ترجمة تلك ال�سيا�سات 

اجلديدة على اأر�س الواقع والآن تعاين املنطقة من اأحقاد 

الأمريكية  الإدارة  واأعلنت  ال�سيا�سية,كما  للتنمية  �سابقة 

اجلديدة اإىل اأن ذلك يحتاج ملزيد من الوقت واجلهد من 

اأجل دعم تلك املبادرات اجلديدة للرئي�س اأوباما.

وبني اأن جناح اأوباما وح�سوله على ن�سبة عالية من اأ�سوات 

يف  تغير  نحو  الدعوة  مبنا�سبة  كانت  الأمريكيني  اليهود 

اإح��داث  على  رك��زت  وال��ت��ي  املا�سية  الأمريكية  ال�سيا�سات 

ال�سابقة  التي خلفتها احلروب  املنطقة والأ�سرار  توتر يف 

مو�سحاً اأن برنامج اأوباما يركز على النفتاح املتوا�سل مع 

العامل الإ�سالمي و�سوًل اإىل مد ج�سور املحبة وال�سالم ما 

بني �سعوب املنطقة.

اأداره��ا عميد معهد بيت احلكمة  ويف نهاية املحا�سرة التي 

يف اجلامعة الدكتور علي ال�سرعة اأجاب املحا�سر عن اأ�سئلة 

احل�سور وا�ستف�ساراتهم.
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ندوات ومحاضرات ومؤتمرات

محا�سرة حول ال�سلطات ونزاهة الحكم

للنائب عبد الكريم الدغمي في الجامعة 

بدعوٍة من معهد بيت احلكمة يف اجلامعة األقى 

بعنوان  حما�سرة  الدغمي  الكرمي  عبد  النائب 

»ال�سلطات ونزاهة احلكم« بنّي فيها اأن امل�ساركة 

املحلية  الق�سايا  مناق�سة  يف  احل���وار  يف  اجل���ادة 

هي ال�سبيل الوحيد للتقدم والنه�سة احلقيقية 

وحتقيق العي�س الكرمي ملواطننا الذي تقع عليه 

م�سوؤوليات ج�سام يف حتمل جزء من امل�سوؤولية.

وق����ال اإن���ن���ا ب��اأم�����س احل���اج���ة يف ال���وق���ت احل���ايل 

اإىل ق��ان��ون ان��ت��خ��اب ع�����س��ري وم��ت��ط��ور ي��واك��ب 

متطلبات املرحلة لأن ما اأفرزه القانون احلايل 

مع  مقارنة  �سعيفة  تعتر  نيابية  جمال�س  من 

املجال�س ال�سابقة.

واأ�سار النائب الدغمي اإىل مهام وواجبات املجل�س 

الت�سريعات  واإ�سدار  بالرقابة  واملتمثلة  النيابي 

وغرها  املحلي  بال�ساأن  العالقة  ذات  للقوانني 

التنفيذية  ال�سلطة  من  ترد  التي  القوانني  من 

بحيث يكون �ساحب القرار يف املوافقة عليها اأو 

التعديالت عليها ومبا يتواكب  اإعادتها واإج��راء 

اأننا ل  مع معطيات ومتطلبات ال�سعب مو�سحاً 

ن�ستطيع القيام بهذا الدور يف ظل وجود جمل�س 

نواب دون امل�ستوى املطلوب.

واأ���س��اف ال��ن��ائ��ب ال��دغ��م��ي اأن ان��ت��خ��اب جمال�س 

نيابية قوية يح�سن اأداء احلكومة ولي�س العك�س 

لأن �سعف الأداء من �ساأنه اأن يوؤثر على م�سرة 

الرملان.

ال�سلطات  تنتهج  عندما  الدغمي  النائب  واأك��د 

الثالث بدورها وتتقيد باملهام والواجبات املناطة 

الأردين  الد�ستور  يف  معمول  ه��و  م��ا  ح�سب  بها 

تعود نزاهة احلكم يف البالد مما يتوجب تقوية 

جميع م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 

وم��ع��اجل��ة م���واق���ع اخل��ل��ل وت�����س��وي��ب��ه وم��ك��اف��ئ��ة 

احل��ام��ي مل��ن��ج��زات ال��وط��ن وم��ع��اق��ب��ة املخالفني 

وحتقيق العدالة وامل�ساواة ما بني اجلميع والتي 

القانون  �سيادة  تعزيز  اإىل  بال�سرورة  �ست�ساهم 

واملحافظة على حقوق الوطن واملواطن معاً.

ال�سلطات  م��ه��ام  ال��دغ��م��ي  ال��ن��ائ��ب  وا���س��ت��ع��ر���س 

الثالث الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية ومبداأ 

الف�سل بينهما وبح�سب الد�ستور الأردين بحيث 

الدولة  �سوؤون  اإدارة  التنفيذية  ال�سلطة  تتوىل 

بالداخل  املتعلقة  القرارات  وتنفيذ  العام  وامل��ال 

الأردن  عالقات  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  واخل��ارج 

اأن ال�سلطة الت�سريعية  مع دول العامل مو�سحاً 

واملتمثلة مبجل�س الأمة ب�سقيه النواب والأعيان 

تقوم بدور ت�سريع القوانني ومراقبة وحما�سبة 

اأداء احلكومة مبجموعة من الإج��راءات املتبعة 

بهذا اخل�سو�س.

واأ�سار النائب الدغمي اإىل دور ال�سلطة الق�سائية 

ي�ستطيع  بحيث  الأف��راد  حقوق  على  باملحافظة 

العليا  ال��ع��دل  حمكمة  اإىل  اللجوء  م��واط��ن  اأي 

ق����رارات حكومية  ط��ع��ون يف  كتقدمي  لإن�����س��اف��ه 

الق�ساء  لرقابة  ك�سمان  تعتر  والتي  واإداري���ة 

على اأعمال ال�سلطة التنفيذية .

معهد  عميد  اأداره����ا  التي  املحا�سرة  ختام  ويف   

بيت احلكمة يف جامعة اآل البيت الدكتور حممد 

ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  وح�سرها  مقداد 

الكليات الإن�سانية الدكتور يحيى �سديفات وعدد 

الطلبة.  م��ن  غفر  وجمع  الكليات  ع��م��داء  م��ن 

اأجاب النائب الدغمي على اأ�سئلة اأع�ساء الهيئة 

التدري�سية والطلبة وا�ستف�ساراتهم. 
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ندوات ومحاضرات ومؤتمرات

اأمين عام وزارة التنمية ال�سيا�سية يحا�سر في الجامعة حول التنمية ال�سيا�سية

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ع�����ام  اأم������ني  اأك������د 

املمار�سات  تعزيز  اأهمية  الطوال  مالك  الدكتور 

وتفعيل  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  الدميقراطية 

املن�سو�س  والواجبات  باحلقوق  التوعية  برامج 

عليها يف الد�ستور , حيث تعد املدار�س واجلامعات 

والأخالقية  الرتبوية  والقيم  للفكر  حوا�سن 

العالية .

وبني خالل حما�سرة له حول التنمية ال�سيا�سية 

من  ب��دع��وة   األقاها  ال��ق��رار,  �سنع  يف  وامل�ساركة 

معهد بيت احلكمة يف  جامعة اآل البيت �سرورة 

ل  التي  الدميقراطية  بالثقافة  الوعي  تر�سيخ 

مكان فيها للع�سبيات والغلو والتطرف والعنف 

واإر�����س����اء ث��ق��اف��ة ال��ت��ن��وع يف اإط�����ار م���ن ال��وح��دة 

اأن  �ساأنها  والتي من  الوطنية والهوية اجلامعة 

ال��دور  تو�سعة  يف  ال�سراكة  ه��ذه  �سمن  ت�ساهم 

التنموي للمدن واملحافظات.

واأ�ساف الدكتور الطوال اأن التنمية ال�سيا�سية هي 

تراكم م�ستدام لال�ستقرار والعمل اجلماعي الذي 

فاعلة  م�ساركة  وال�سباب  امل��راأة  م�ساركة  يتطلب 

يف  امل�سوؤولني  م�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  وموؤ�س�سية, 

تو�سيع دوائر احلوار وتثمني املكت�سبات الوطنية 

من خالله للخروج باأفكار عملية ترتجم �سراكة 

احلكومة واملجتمع املدين.

ال���وزارة  ال��ط��وال اجن���ازات  ال��دك��ت��ور  وا�ستعر�س 

طيلة ال�سنوات املا�سية من خالل القيام بحوايل 

وحفزهم  �سبابية  ح��وارات  ت�سمنت  ن�ساط   600

تدريبية  دورات  وعقد  العام  بال�ساأن  لالهتمام 

امل��دين  املجتمع  م��وؤ���س�����س��ات  ال��ع��ام��ل��ة يف  ل��ل��م��راأة 

للم�ساركة يف التنمية ال�سيا�سية.

قانون  �سياغة  يف  �ساهمت  ال����وزارة  اأن  واأو���س��ح 

ال��ت��ع��دي��الت  وراء  وك���ان���ت   2007 ع���ام  الأح������زاب 

اأدخ���ل���ت ع��ل��ى ق��ان��ون امل��ط��ب��وع��ات والن�سر  ال��ت��ي 

والجتماعات العامة , بالإ�سافة اإىل التح�سرات 

متطلبات  يلبي  جديد  انتخابات  قانون  لإع��داد 

املرحلة القادمة .

وتابع اأمني عام ال��وزارة, اإن هناك فكرة م�سروع 

الهوية  مفهوم  لرت�سيخ  وطني  معهد  لتاأ�سي�س 

الوطنية واإعطائها بال�سكل املالئم �سمن مناهج 

القرار.  �سنع  يف  اجل��ادة  امل�ساركة  تعزز  درا�سية 

وقال اإن هذا ما تقوم به الوزارة من خالل �سراكة 

ما بني وزارتي الرتبية والتعليم والتعليم العايل 

للو�سول اإىل الأهداف املن�سودة نحو ن�سر ثقافة 

دميقراطية باعتبارها العالج املنا�سب للم�ساكل 

التي تواجه املجتمعات املحلية.

واأو����س���ح ال��دك��ت��ور ال��ط��وال اأن ال�����وزارة طرحت 

الرملان  منها  ال�سباب  قطاعات  لدعم  مبادرات 

املنتخبة  الطالبية  املجال�س  وت��دري��ب  ال�سباب 

الدميقراطي  العمل  مهارات  على  اجلامعات  يف 

الهادف نحو حتريك عجلة التنمية ال�سيا�سية.

ويف ختام املحا�سرة التي اأدارها عميد معهد بيت 

احلكمة يف اجلامعة الدكتور حممد مقداد اأجاب 

الهيئة  واأع�����س��اء  الطلبة  اأ�سئلة  على  املحا�سر 

التدري�سية وا�ستف�ساراتهم.

البيت  اآل  جامعة  يف  العربية  اللغة  ق�سم  نظم 

اأردن��ي��ون«  »م��ب��دع��ون  بعنوان  ثقافية  حما�سرة 

���س��ارك فيها ك��ل م��ن ال�����س��اع��ر ن��اي��ف اأب���و عبيد 

كلية  عميد  بح�سور  غ��راي��ب��ة  ها�سم  وال���روائ���ي 

الآداب والعلوم الإن�سانية الدكتور فواز الزبون.

اجل��وان��ب  عبيد  اأب���و  ن��اي��ف  ال�ساعر  وا�ستعر�س 

وال�ساعر  للكاتب  بها  الل��ت��زام  ال��واج��ب  الأدب��ي��ة 

ملقياً  املطلوبة  الثقافية  الر�سالة  لتحقيق  معاً 

معاناة  ح��ول  ال�سعرية  الق�سائد  من  جمموعة 

ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب���الإ����س���اف���ة ل���ع���دد من 

لالأر�س  اأغنيات  املعروف  ديوانه  من  الق�سائد 

وديوان ن�سيج القوايف.

الروائي ها�سم غرايبة حتدث عن روايته »اأوراق 

معبد الُكَتَبا » التي تناولت مدينة البرتاء حيث 

م�سروع  �سمن  كتبها 

ال����ت����ف����رغ الإب�����داع�����ي 

ل�����وزارة ال��ث��ق��اف��ة ع��ام 

ف��ي��ه��ا  ت����ن����اول   2007

ملوك البرتاء وتطور 

,وتطرق  فيها  احلياة 

الأ��������س�������ت�������اذ ه����ا�����س����م 

غرايبة عن ال�سروط 

ال�����واج�����ب ت���واف���ره���ا 

وهي  ال��رواي��ة  لكتابة 

احل��م��ا���س��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

للن�س  املعرفية  للقيمة  اإ�سافًة  الرواية  ملو�سوع 

, فالعمل الأدبي فن اأوًل ومعرفة ثانياً وحما�سة 

يجب اأن تتوفر لدى الكاتب.

محا�سرة بعنوان »مبدعون اأردنيون« في الجامعة

ق�سم  رئي�س  اأداره����ا  ال��ت��ي  املحا�سرة  نهاية  ويف 

اأج��اب  العب�سي  حممد  ال��دك��ت��ور  العربية  اللغة 

امل��ح��ا���س��ران ع��ن اأ���س��ئ��ل��ة احل�����س��ور م��ن اأ���س��ات��ذة 

وطالب.
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ندوة حول دعم مبادرات البحث العلمي في الجامعة

برعاية رئي�س جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور 

ن��ب��ي��ل ���س��واق��ف��ة ن��ظ��م��ت ع��م��ادة ال��ب��ح��ث العلمي 

اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س  اأداء  وم��رك��ز ت��ط��وي��ر 

للعلوم  الأعلى  املجل�س  مع  بالتن�سيق  باجلامعة 

مبادرات  دعم  حول  العمل  ور�سة  والتكنولوجيا 

التكنولوجي  والتطوير  البحث  وا�سرتاتيجيات 

. )STRD( والإبداع

حممود  الدكتور  العلمي  البحث  عميد  واأل��ق��ى 

كناكري كلمة قال فيها اإن اجلامعة ومن خالل 

م��ع وح��دة  ال��ت��ي مت توقيعها  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 

اأع�ساء هيئة  انخراط  اإىل  ت�سعى  امل�ساريع  اإدارة 

التدري�س والباحثني من كليات ومعاهد ومراكز 

من  امل��دع��وم��ة  البحثية  امل�����س��اري��ع  يف  اجل��ام��ع��ة 

الأوروب��ي وتطوير قدراتهم ومهاراتهم  الحتاد 

مع  اندماجهم  وت�سريع  والتكنولوجية  العلمية 

الباحثني من دول الحتاد الأوروبي .

الور�سة  ه��ذه  اأن  اإىل  ك��ن��اك��ري  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 

ال��ب��اح��ث��ني يف كتابة  ق����درات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 

مقرتحات امل�ساريع البحثية .

وقدم ال�سيد ليوناردوبي�سينيتي عر�ساً تقدميياً 

البحث  بدعم  اخلا�سة  الأوروب��ي��ة  امل�ساريع  عن 

ال��ع��ل��م��ي م��ث��ل م�����س��روع )FP7( وب��الأخ�����س عن 

برنامج People programmer  والأ�س�س ال�سلبية 

يف كتابة م�ساريع البحث الناجمة واملناف�سة وعن 

التقييم  جل��ان  قبل  م��ن  تقييمها  ق��واع��د  ط��رق 

اأع�ساء  وتخلل الور�سة نقا�س بني احل�سور من 

هيئة التدري�س والباحثني وبني املحا�سر.

والتوعوية  الوقائية  الإج��راءات  توفر  ل�سمان 

كلية  نظمت  اخلنازير  اأنفلونزا  مر�س  ملواجهة 

الأم������رة ���س��ل��م��ى ب��ن��ت ع��ب��د اهلل ل��ل��ت��م��ري�����س يف 

ال�سحة  منظمة  مع  بالتعاون  البيت  اآل  جامعة 

حمليا  املتبعة  بعنوان)ال�سيا�سات  ن��دوة  العاملية 

وعامليا ملنع انت�سار اأنفلونزا اخلنازير(.

وق����دم خ��الل��ه��ا ال��دك��ت��ور ���س��ي��ف ال���دي���ن ح�سني 

العاملية �سرحا مف�سال  ال�سحة  مندوب منظمة 

واأعرا�سه  انتقاله  وط��رق  املر�س  فرو�س  ح��ول 

للعالج  املتبعة  والأ�ساليب  منه  الوقاية  وكيفية 

م����ن ه�����ذا امل���ر����س,ك���م���ا ت����ن����اول ت���ع���ري���ف ف���رتة 

احل�����س��ان��ة ل��ل��م��ر���س وو���س��ائ��ل ال��وق��اي��ة وات��ب��اع 

الإر�������س������ادات ل���ل���وق���اي���ة م��ن 

الإ�سابة من خالل املواظبة 

ع��ل��ى غ�����س��ل الأي�������دي ب��امل��اء 

اأن  اإىل  م�����س��راً  وال�����س��اب��ون 

من  املغذية  الأطعمة  تناول 

�ساأنه تقوية جهاز املناعة يف 

اجل�سم.

ويف نهاية املحا�سرة دار حوار 

الطلبة  فيه  ���س��ارك  مو�سع 

وامل����ه����ت����م����ون ح���ي���ث اأج������اب 

ا�ستف�سارات  على  املحا�سر 

الطلبة واحل�سور.

ندوة بعنوان)ال�سيا�سات المتبعة محليا وعالميا لمنع انت�سار اأنفلونزا الخنازير(

ندوات ومحاضرات ومؤتمرات
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اختتام ور�سة العمل المعمارية في الجامعة بم�ساركة اأع�ساء 
هيئة التدري�س وطلبة من الجامعة البريطانية في م�سر

اختتمت يف التا�سع والع�سرين من متوز اأعمال ور�سة 

بني  من�سية  ب��ل��دة  و���س��ط  لتطوير  امل��ع��م��اري��ة  ال��ع��م��ل 

العمارة  معهد  نظمها  وال��ت��ي  امل��ف��رق  مبدينة  ح�سن 

والفنون الإ�سالمية باجلامعة بالتعاون مع اجلامعة 

نائب  رع��اه  العربية  م�سر  جمهورية  يف  الريطانية 

بني  ال��ذي  امل�ساعيد  ها�سم  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

ال��ب��ن��اء مع  ال��ت��وا���س��ل  اإىل  دوم����اً  ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  اأن 

ال�سقيقة  ال���دول  يف  والعلمية  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سات 

وتبادل  العلمية  براجمها  حت�سني  بغية  وال�سديقة 

لكوادرها  التاأهيل  واإت��اح��ة  امل��ه��ارات  و�سقل  اخل��رات 

التعليم  ت��ط��وي��ر  ي�����س��م��ن  مب���ا  لطلبتها  وال���ت���دري���ب 

جهٍة  وم��ن  ج��ه��ٍة  م��ن  وخم��رج��ات��ه  نوعيته  وحت�سني 

اأخ����رى ف��اجل��ام��ع��ة تعمل ع��ل��ى ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ة مع 

الإيجابي  التغير  واإح��داث  وخدمته  املحلي  املجتمع 

نحو تنمية اقت�سادية واجتماعية �ساملة.

وبني عميد معهد العمارة والفنون الإ�سالمية الدكتور 

علي اأبو غنيمة  اأن معهد العمارة والفنون الإ�سالمية 

العام  ه��ذا  النوعية  الن�ساطات  م��ن  بالعديد  ق��ام  ق��د 

وم��ن��ه��ا ع��ق��د ع����دد م���ن الت���ف���اق���ي���ات م���ع اجل��ام��ع��ات 

الإيطالية بهدف تبادل خرات اأع�ساء هيئة التدري�س 

مرة  ولأول  قام  كما  للطلبة  التدريب  فر�سة  واإتاحة 

باإ�سراك جمهرة من اأ�ساتذة العمارة من اإحدى ع�سرة  

ينم  وه��ذا  للطلبة  التخرج  دول��ة يف مناق�سة م�ساريع 

عن حر�س املعهد على تقييم طلبته وتوفر التغذية 

نخبٍة  با�ست�سافة  وقام  لتح�سني خمرجاته,  الراجعة 

اأ�ساتذة وطلبة العمارة من اجلامعة الريطانية  من 

يف م�سر ال�سقيقة ووجه ن�ساطه خلدمة بلدة من�سية 

بني  ح�سن وقدم مقرتحات ر�سينة يجري تطبيقها 

املحلي  جمتمعنا  تنمية  يف  لت�ساهم  عليها  البناء  اأو 

م��وؤم��ن��ني  ب���اأن ال��ت��ن��وع وامل���زاوج���ة ب��ني الأف��ك��ار يرثي 

اخلرة ويعظم الإجناز.

وق���دم رئ��ي�����س وف���د اجل��ام��ع��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة  يف م�سر 

اإتاحة هذا  اأحمد را�سد �سكره للجامعة على  الدكتور 

التمازج احل�ساري واملعماري بني الطرفني للم�ساركة 

ريادي  دور  وهو  املحلي  املجتمع  بعمل وطني خلدمة 

بداية  ه��و  التعاون  ه��ذا  اأن  مبيناً  البيت  اآل  جلامعة 

لعدد من امل�ساريع بني اجلامعتني م�ستقباًل. 

غازي  ال�سيد  ح�سن  بني  من�سية  بلدية  رئي�س  وع��رَّ 

يف  البلدية  مع  اجلامعة  لتعاون  �سكره  عن  �سديفات 

الكبر  بالدور  م�سيداً  البلدة  و�سط  وتطوير  درا�سة 

الهام الذي تقوم به اجلامعة بهذا املجال وعر اأي�سا 

املحلي  ب��ني اجل��ام��ع��ة واملجتمع  ال��ع��الق��ة  ع��ن ���س��دق 

وخدمته مبينا ًاأن هذه الأعمال التي قام بها الطلبة 

�ستنفذ و�ستخرج اإىل النور بعد اأ�سهر قليلة.

العديد من املقرتحات  الطلبة من اجلامعتني  وقدم 

البيئي  اجل��ان��ب  فيها  اأخ���ذت  ال��ب��ل��دة  و���س��ط  لتطوير 

وامل���ع���م���اري وال��ه��ن��د���س��ي ح��ي��ث ع��م��ل ال��ط��ل��ب��ة خ��الل 

للتطوير  منوذجا  ع�سرين  من  اأك��رث  على  اأ�سبوعني 

و�سط بلدة من�سية بني ح�سن.

التقديرية  ال�سهادات  بتوزيع  امل�ساعيد  الدكتور  وقام 

ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة امل�����س��ارك��ني ب��امل�����س��اري��ع امل��ع��م��اري��ة من 

اجلامعة الريطانية يف م�سر.

ندوات ومحاضرات ومؤتمرات
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ندوة بعنوان : »القد�س تاريخ وتحديات« في الجامعة

اللجنة  ع��ام  اأم��ني  األقى  البيت  اآل  بدعوٍة من جامعة 

امللكية ل�سوؤون القد�س الدكتور عبد اهلل كنعان ومدير 

مركز الدرا�سات والأبحاث يف جريدة الد�ستور ال�سيد 

نواف الزرو حما�سرة بعنوان القد�س تاريخ وحتديات 

اأبي عبيدة عامر بن اجل��راح باجلامعة  وذلك مبدرج 

يف  الها�سمي  ال���دور  كنعان  ال��دك��ت��ور  فيها  ا�ستعر�س 

ومنع  واإع��م��اره��ا  الإ�سالمية  املقد�سات  على  احلفاظ 

منذ  الها�سمي  التاريخ  م�ستعر�ساً  تهويدها  حماولة 

تاأ�سي�س الإمارة يف املحافظة على القد�س ودعم �سمود 

الأهل يف فل�سطني وهذا الدور نابع من الرتباط الذي 

ل ميكن النف�سال عنه مع فل�سطني ب�سكل عام ومع 

القد�س ب�سكل خا�س فالعالقة اأزلية عقائدية قومية 

ح�سارية تاريخية جغرافية, اإ�سافة اإىل ذلك اأن قيادة 

الفل�سطينية  بالق�سية  وارتباطها  الها�سمية  الأردن 

���س��ي��ب��ق��ى ال���ت���اري���خ ي�����س��ج��ل ل��ه��ا ت�����س��ح��ي��ات��ه��ا ب��احل��ك��م 

عربية,  بفل�سطني  لتم�سكها  وال�ست�سهاد,  وال�سلطان 

وع���دم ت��ن��ازل��ه��ا ع��ن ���س��ر واح���د م��ن ت���راب فل�سطني 

والقد�س مهما كان الثمن وعلت الت�سحيات.

وت���ن���اول ال��ب��اح��ث ال����زرو ق����راءة يف ت���ط���ورات امل�سهد 

املقد�سي 2009 مبيناً اأن القد�س لي�ست جمرد جغرافيا 

ع��رب��ي��ة ك��ب��ق��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ات امل��م��ت��دة ع��ل��ى ال���ق���ارات 

اخلا�سة  قدا�ستها  لهل  جغرافيا  اإن��ه��ا  ب��ل  املختلفة 

منذ اأن اأ�سري الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم 

وعرج منها اإىل ال�سماء, ومنذ اأن كانت قبلة امل�سلمني 

ث��ال��ث احلرمني  امل��ب��ارك  ث��راه��ا  واأق��ي��م على  الأوىل, 

وطرقها  وحاراتها  و�ساحاتها  اأح��ي��اوؤه��ا  ال�سريفني, 

وم�ساجدها ومبانيها ومرافقها الأخرى كلها ت�سهد 

مبا ل يدع جماًل لل�سك اأنها عربية اجلذور والتاريخ 

واحل�سارة والرتاث.

وقال تاأتي احتفالية القد�س عا�سمة للثقافة العربية 

وتثقيفياً  وثقافياً  اإعالمياً  حملها  فر�سة  لنا  لتتيح 

احتالل  منذ  تتوفر  مل  فر�سة  لنا  ولتتيح  وتعبوياً, 

وجغرافيتها  تاريخها  يف  للبحث   1967 ع��ام  املدينة 

وح�سارتها وحا�سرها وم�ستقبلها.

يف نهاية املحا�سرة التي ح�سرها عميد كلية الدرا�سات 

الفقهية والقانونية الدكتور حممد الزغول واأع�ساء 

الطلبة,  من  غفر  وجمع  باجلامعة  التدري�س  هيئة 

اأجاب املحا�سران عن اأ�سئلة احل�سور وا�ستف�ساراتهم.

الجامعة ت�ست�سيف الم�سابقة الثقافية »القد�س تاريخ وهوية « بم�ساركة طلبة المدار�س

ندوات ومحاضرات ومؤتمرات

عا�سمة  ب��ال��ق��د���س  امل��ف��رق  حم��اف��ظ��ة  احتفالية  �سمن 

للثقافة العربية نظمت جامعة اآل البيت وبالتعاون مع 

جتمع جلان ال�سباب الأردين الثقايف )ت�سارك( امل�سابقة 

الفعاليات  و�سملت  وه��وي��ة(  تاريخ  )القد�س  الثقافية 

باجلامعة على  الطلبة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  ع��ق��دت يف  ال��ت��ي 

جمموعة من املحاور منها تاريخ وهوية القد�س العربية 

للمقد�سات  الها�سمي  الإع��م��ار  وم��راح��ل  الإ���س��الم��ي��ة 

ال��دف��اع ع��ن فل�سطني  الإ���س��الم��ي��ة ودور الأردن��ي��ني يف 

والقد�س واحلفاظ على عروبتها ودعم �سمودها.

و����س���ارك يف امل�����س��اب��ق��ة ال��ع��دي��د م��ن م���دار����س حمافظة 

املفرق منها مدر�سة حي ال�سباط للبنات ومدر�سة راية 

البنات  ثانوية  ومدر�سة  للبنات  الثانوية  احل�سني  بنت 

املهنية ومدر�سة الفدين للبنات ومدر�سة ثانوية املفرق 

املتفوقني  للطلبة  ال���ري���ادي  وامل��رك��ز  ل��ل��ذك��ور  الأوىل 

الإ�سالمية  واملدر�سة  للبنات  املن�سية  ثانوية  ومدر�سة 

للذكور واملدر�سة الإ�سالمية لالإناث وهيئة �سباب كلنا 

الأردن وجامعة  اآل البيت اإ�سافًة لفريق الطلبة العرب 

الوافدين«جامعة اآل البيت ».

ويف خ���ت���ام احل���ف���ل مت ت�����س��ل��ي��م اجل���وائ���ز وال�����س��ه��ادات 

التقديرية للفرق الفائزة وهي مدر�سة ثانوية املفرق 

الأوىل للذكور وهيئة �سباب كلنا الأردن وفريق طلبة 

جامعة اآل البيت ومدر�سة الفدين للبنات ومدر�سة راية 

بنت احل�سني الثانوية للبنات.

ويذكر اأن اإقامة مثل هذه امل�سابقات جاءت لبيان تاريخ 

وهوية القد�س.
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ندوات ومحاضرات ومؤتمرات

رائد الف�ساء ال�سوري يحا�سر في الجامعة

عن تجربته في الف�ساء

اآل  بجامعة  الف�ساء  وعلوم  الفلك  معهد  من  بدعوٍة 

البيت األقى رائد الف�ساء ال�سوري اللواء حممد فار�س 

باجلامعة  حما�سرًة  متوز  من  والع�سرين  التا�سع  يف 

حول جتربته يف الف�ساء حتدث فيها عن تاريخ تطور 

ال�سناعي  القمر  اإط���الق  منذ  الف�ساء  تكنولوجيا 

اأول  ب��اإط��الق  وم���روراً   , 1957م  ع��ام  �سبوتنيك  الأول 

اأول  بهبوط  وانتهاًء  1961م  ع��ام  الف�ساء  اإىل  اإن�سان 

اإن�سان على �سطح القمر عام 1969م وما بعد ذلك.

جمال  يف  الف�ساء  تكنولوجيا  تطبيقات  اإىل  م�سراً 

ال�ست�سعار عن بعد والك�سف عن الرثوات الطبيعية 

املناخية وجمال  وجمال الأر�ساد اجلوية والتغرات 

الت�سال  الف�سائية,  القنوات   ( باأنواعها  الت�سالت 

اخللوي, النرتنت... وغرها(.

وحتدث كذلك عن الأر�ساد اجلوية الفلكية با�ستعمال 

الأقمار ال�سناعية والكت�سافات العلمية املذهلة التي 

لالكت�سافات  الأخ��الق��ي��ة  امل�سامني  وع��ن  بها  قامت 

الفلكية.

وا�ستعر�س اللواء فار�س جتربته اخلا�سة يف الف�ساء 

وك��ي��ف مت اخ��ت��ي��اره ب���ني ع���دد ك��ب��ر م���ن امل��ر���س��ح��ني 

ال���ن���ج���وم يف رو���س��ي��ا  اإىل م��دي��ن��ة  ان��ت��ق��ال��ه  وك��ي��ف��ي��ة 

والنف�سية  الوهمية  الريا�سية  الرامج  يف  والتحاقه 

يوم  يف  اأن��ه  م�ستذكراً  الف�سائية  للمرحلة  لإع���داده 

1987/7/22م مت اإطالق طاقم رواد الف�ساء الرو�سي 

حمطة  ب��اجت��اه  الف�ساء  اإىل  ف��ار���س  ال��ل��واء  ومعهم 

مر الف�سائية واأن طاقم الرحلة قام بثالث ع�سرة 

جتربة علمية وهند�سية.

ويف نهاية املحا�سرة التي اأدارها عميد معهد الفلك 

جمع  وح�سرها  �سابات  حنا  الدكتور  الف�ساء  وعلوم 

غفر من اأع�ساء الهيئة التدري�سية ومدراء الدوائر 

واحل�سور  املحا�سر  ب��ني  مو�سع  ح���وار  دار  والطلبة 

حول علم الف�ساء والفلك.

محا�سرة حول تقنيات مايكرو�سوفت

البيت  اآل  املعلومات يف جامعة  الأم��ر ح�سني بن عبد اهلل لتكنولوجيا  نظمت كلية 

تنتجها  التي  التقنيات  ح��ول  حما�سرة  الأردن  مايكرو�سوفت  �سركة  مع  بالتعاون 

�سركة مايكرو�سوفت.

حيث قدم املهند�س حممد زايد مندوب ال�سركة خالل لقائه بالطاقم الإداري لكلية 

تكنولوجيا املعلومات ومركز احلا�سوب عر�ساً تقنياً لل�سركة.

من جهته حتدث املهند�س �سليمان البطاط مندوب �سركة مايكرو�سوفت عن الفر�س 

تكنولوجيا  كلية  يف  املتميزين  للطالب  ال�سركة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��ت��اح��ة  وال��رام��ج 

املعلومات من خالل جامعة اآل البيت, م�سراً اإىل اآخر التقنيات التي تو�سلت اإليها 

ال�سركة .

وح�سر املحا�سرة طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س 

فيها.
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و�سملت التفاقية على حماور عدة منها م�ساق 

ج���زًء من  يعتر  وال���ذي  امل�ستقبل«  يف  »ال��ري��ادة 

اإىل توظيف  ي��ه��دف  ال����ذي  »م���ه���ارات«  ب��رن��ام��ج 

وتدريب حديثي التخرج من اجلامعات والكليات 

الأعمال  تطوير  م�سروع  مبادرات  من  الأردنية, 

املمول  الأردنية–تطوير,  لل�سركات  وال�سادرات 

واملدار  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من 

من قبل مركز تطوير الأعمال.

ك��م��ا ي��رك��ز ال��رن��ام��ج ع��ل��ى ت��زوي��ده��م ب��امل��ه��ارات 

اإىل �سوق  ال��دخ��ول  ال��ت��ي متكنهم م��ن  ال��الزم��ة 

على  ت�ساعدهم  ال��ت��ي  الأدوات  واإي��ج��اد  ال��ع��م��ل, 

بناء م�ستقبل مهني متميز على اأيدي خراء يف 

الرنامج  يهدف  كما  املختلفة,  العمل  جم��الت 

ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات الأردن���ي���ة  ت���زوي���د  اإىل 

مبوظفني على م�ستوى عاٍل من الكفاءة املهنية 

من خمتلف التخ�س�سات. 

جم��الت  يف  ال��ت��ع��اون  على  التفاقية  تن�سُّ  كما 

بالعمل  الفريقان  يقوم  والإب��داع بحيث  الريادة 

على و���س��ع ت�سور ك��ام��ل يف جم��ال ب��ن��اء ق��درات 

ال��ري��ادة  امل��ح��ل��ي يف جم���الت  وامل��ج��ت��م��ع  الطلبة 

والإب��داع من خالل ا�ستحداث برنامج م�سرتك 

ي��ه��دف اإىل ت���زوي���د ال��ط��ل��ب��ة مب���ه���ارات ال���ري���ادة 

يف  �سواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  اأك��د 

وتاأهيل  ت��دري��ب  اأهمية  م��ن مت��وز  ع�سر  ال��راب��ع 

الكوادر وانفتاح اجلامعة على املجتمع املحلي. 

واأ�����س����اف خ����الل ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون بني 

معنيون  اإننا  الأع��م��ال  تطوير  ومركز  اجلامعة 

واح��ٍد لإجن��اح مثل هذه  بالعمل كفريق  جميعاً 

اأن ت�ساهم يف تطوير  �ساأنها  املبادرات والتي من 

املهارات الالزمة للطلبة والعاملني.

على  اجلامعة  اأن  اإىل  �سواقفة  الدكتور  واأ���س��ار 

املتوا�سل وتقدمي كل ما يلزم  للتعاون  ا�ستعداد 

من اخلدمات املطلوبة لت�سهيل فر�س التدريب 

بني  املوقعة  بالتفاقية  العالقة  ذات  باملجالت 

اأن هنالك جهود كبرة تبذلها  الطرفني مبيناً 

اجلامعة من اأجل تعزيز �سبل التعاون يف جمال 

التدريب والتاأهيل.

نايف  الأعمال  تطوير  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 

اجلامعة  جهود  جانبه  م��ن  ا�ستعر�س  ا�ستيتية 

تطوير  نحو  الهادفة  ال��رام��ج  ه��ذه  مثل  بدعم 

م���ه���ارات ال��ط��ل��ب��ة وال��ع��ام��ل��ني وامل��ج��ت��م��ع املحلي 

ومب���ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع وال��و���س��ع 

التعليمي من خالل اإيجاد فر�س العمل املنا�سبة 

للخريجني.

والإب�����داع, م��ن خ��الل عقد ور����س عمل وب��رام��ج 

ق���درات  ب��ن��اء  ت��دري��ب��ي��ة متخ�س�سة يف جم���الت 

ال���ري���ادة والإب�������داع وال��ت��م��ي��ز وامل��وج��ه��ة لطلبة 

اجلامعات واملجتمع املحلي, بالإ�سافة اإىل تقدمي 

حوافز لالأفراد الرياديني من الطلبة واملجتمع 

املحلي من خالل ت�سخر الرامج الأخرى التي 

يقدمها الفريق الثاين وتزويدهم برامج تنمية 

وتدريب  ال��ذات��ي,  والتوظيف  الريادية  امل��ه��ارات 

وتوظيف ال�سباب حديثي التخرج, وربط الأفراد 

مع املوؤ�س�سات املالية.

كما اتفق الفريقان على توفر وتبادل املحا�سرين 

التدريبية  ال���دورات  لتنفيذ  املوؤهلني  وامل��درب��ني 

لهما,  التدريبية  احلاجات  وح�سب  املتخ�س�سة 

ت��وف��ر  خ���الل  م���ن  م��ه��ن��ي��ة  ت��خ�����س�����س��ات  واإدراج 

برنامج تاأهيل مهني لتاأهيل ال�سباب ورفد �سوق 

العمل باملهارات املهنية. 

اجلامعة  رئي�س  نائب  التفاقية  توقيع  وح�سر 

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

ون���ائ���ب ال��رئ��ي�����س ل�����س��وؤون ال��ك��ل��ي��ات الإن�����س��ان��ي��ة 

املال  اإدارة  الدكتور يحيى �سديفات وعميد كلية 

والأعمال الدكتور �سامل العون.

اتفاقية تعاون بين الجامعة ومركز تطوير الأعمال

اتفاقيات
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اتفاقيات

اتفاقية تعاون بين الجامعة

ومركز بحوث وتطوير البادية الأردنية

          اأكد رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �سواقفة يف 

الثالث والع�سرين من متوز اأهمية التعاون والتن�سيق 

من  ل��ال���س��ت��ف��ادة  املختلفة  البحثية  امل���راك���ز  ب��ني  م��ا 

خرات وجتارب تلك املراكز مع جامعة اآل البيت.

واأ�ساف خالل توقيعه اتفاقية تعاون ما بني جامعة 

الأردن��ي��ة:  البادية  وتطوير  بحوث  ومركز  البيت  اآل 

اأجل  من  واح��ٍد  كفريق  بالعمل  جميعاً  معنيون  اإننا 

خدمة الأبحاث العلمية واملجتمعات املحلية.

ق��ام��ت  اأن اجل��ام��ع��ة  اإىل  ���س��واق��ف��ة  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار 

واملياه  الطاقة  منها  املراكز  من  العديد  با�ستحداث 

دعم  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  والتي  والإب���داع  التميز 

امل�ساريع والرامج ذات الفائدة العلمية والقت�سادية 

ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة وحم��اف��ظ��ة امل��ف��رق م��ن خ���الل تنفيذ 

الطلبة  على  بالنفع  لتعود  والتخ�س�سات  الدرا�سات 

���س��ي��ك��ون على  ال���رتك���ي���ز  اأن  م��و���س��ح��اً  وال���ب���اح���ث���ني, 

ا���س��ت��م��راري��ة اله��ت��م��ام مل��ث��ل ه���ذه امل���راك���ز م��ن خ��الل 

القيام  لت�ستطيع  وامل��درب��ة  امل��وؤه��ل��ة  ب��ال��ك��وادر  رف��ده��ا 

بدورها املطلوب خلدمة املجتمع املحيط باجلامعة.

        واأ�ساف الدكتور �سواقفة: احلر�س على ا�ستثمار 

املفرق  حمافظة  يف  املتوفرة  الطبيعية  امل���وارد  كافة 

دميومة  على  القائم  ال��ري��ادي  اجلامعة  دور  لإجن��اح 

اإقامة امل�ساريع العلمية للم�ساهمة يف حتقيق التنمية 

امل��ط��ل��وب��ة, م��و���س��ح��اً اأن م��ث��ل ه���ذا ال��ت��ع��اون م���ا بني 

اجلامعة ومركز بحوث وتطوير البادية الأردنية من 

�ساأنه تعزيز فر�س ال�ستفادة من الإمكانات املتوفرة 

من كال اجلانبني.

من  امل��ب��ذول  ال���دور  اأهمية  ال�سواقفة  الدكتور  واأك���د 

اجلامعة ل�سد احتياجات املنطقة من امل�ساريع واملراكز 

اخل��دم��ات  واق����ع  ل��ت��ط��وي��ر  ال�����س��اأن  ذات  املتخ�س�سة 

املقدمة للمجتمعات املحلية من خالل �سعي اجلامعة 

كافة  للموؤ�س�سات  املختلفة  الن�ساطات  على  لالنفتاح 

وخ�سو�ساً يف حمافظة املفرق.

رئي�س مركز بحوث وتطوير البادية املهند�س حممد 

تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اإىل  جانبه  م��ن  ت��ط��رق  �سهبز 

جامعة اآل البيت لتوا�سلها الدائم مع املراكز البحثية 

وخ��ا���س��ة م��رك��ز ب��ح��وث وت��ط��وي��ر ال��ب��ادي��ة ل��ل��ت��ع��اون 

خلدمة  ال�سلة  ذات  البحثية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

املجتمعات املحلية.

واأ�سار املهند�س �سهبز اإىل اأن مثل هذه املبادرات التي 

ت�سعى اجلامعة واملركز اإىل تنفيذها على اأر�س الواقع 

والعملية  العلمية  الطرفني  خ��رات  من  لال�ستفادة 

من خالل مركز بحوث املياه والبيئة واملناطق اجلافة, 

اخلط  م�سار  لخ��ت��ي��ار  ج���اءت  ال��درا���س��ة  اأن  مو�سحاً 

جمع  على  العمل  خ��الل  من  للمياه  الناقل  الوطني 

لأغرا�س  امل�ستخدمة  املياه  م�سادر  من  مياه  عينات 

اللوج�ستية  الإم��ك��ان��ات  جميع  لتوفر  ن��ظ��راً  ال�سرب 

والفنية للقيام بهذه املهمة على اأكمل وجه.

وبني املهند�س �سهبز اأن كوادر مركز البحوث جاهزة 

لغايات  اجلامعة  مع  واح��ٍد  كفريق  والعمل  للتعاون 

املنوي  امل�سرتكة  امل�ساريع  واإق��ام��ة  الأه���داف  حتقيق 

تنفيذها يف امل�ستقبل بني الطرفني.

وي��ذك��ر اأن اجل��ام��ع��ة ق��د اأق���رت اإن�����س��اء م��رك��ز للمياه 

اإج�����راء ال��ب��ح��وث املتعلقة  وامل��ن��اط��ق اجل��اف��ة ب��ه��دف 

ب��امل��ي��اه وال��ب��ي��ئ��ة وم����وارد امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة يف الأردن 

واإدارت��ه��ا وامل��وارد  املياه  والتي ت�سمل درا���س��ات م��وارد 

الطبيعية والب�سرية وتقييم الآثار البيئية للم�ساريع 

البيئي  والوعي  الر�سد  وتقدمي اخلدمات يف جمال 

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

ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وع��ق��د امل����وؤمت����رات وال���ن���دوات 

املياه  ال�سهادات يف جمالت  ملنح  التدريبية  والرامج 

والبيئة واملناطق اجلافة.

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

الرئي�س  ون��ائ��ب  امل�ساعيد  ها�سم  ال��دك��ت��ور  العلمية 

�سديفات  يحيى  الدكتور  الإن�سانية  الكليات  ل�سوؤون 

اجلافة   واملناطق  والبيئة  املياه  بحوث  مركز  ومدير 

الدكتور ر�سا العظامات.
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الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الخليج الدولي في 
مملكة البحرين

متَّ توقيع اتفاقية تعاون م�سرتك بني جامعة اآل البيت ومعهد اخلليج الدويل يف مملكة البحرين.

ووقع التفاقية الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة رئي�س اجلامعة وال�سيد اأحمد علي العمادي الرئي�س التنفيذي ملعهد اخلليج الدويل يف مملكة البحرين.

وتهدف التفاقية اإىل التعاون يف جمال التدريب واإعداد الرامج التعليمية والتدريبية يف خمتلف املجالت املعرفية وتنفيذ الدرا�سات وتقدمي ال�ست�سارات.

       واأكد الدكتور ال�سواقفة حر�س اجلامعة على تبادل اخلرات واملعلومات والتدريب وتاأهيل الكوادر الب�سرية املوؤهلة لتقوم  مبهامها على اأكمل وجه مبيناً اأن اجلامعة 

ترتبط مع العديد من املوؤ�س�سات العلمية والثقافية والبحثية يف خمتلف دول العامل باتفاقيات تعاون لتعزيز دور اجلامعة على خمتلف ال�سعد.

ومبوجب هذه التفاقية �سيح�سل امل�ساركون بالدورات على �سهادات با�سم جامعة اآل البيت بالتعاون مع معهد اخلليج الدويل.

رئي�س الجامعة يوقع اتفاقية تعاون مع رابطة الجامعات والمعاهد 
الإ�سالمية العالمية في ماليزيا والتي ت�سم 15 كلية جامعية

العربية واأ�سول الدين والدعوة من الكليات واملعاهد 

الإ�سالمية مباليزيا يف ال�سنة النهائية وذلك يف كلية 

الدرا�سات الفقهية والقانونية وق�سم اللغة العربية يف 

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة اآل البيت.

كلية  �سملت  التفاقية  اأن  اإل��ي��ة  الإ���س��ارة  ومم��ا جت��در 

للدرا�سات  ال��دول��ي��ة  والكلية  الإ���س��الم��ي��ة  العلوم  دار 

الإ����س���الم���ي���ة, وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وم��ع��ه��د الإح�����س��ان��ي��ة 

ال���ع���ايل ل���ل���درا����س���ات الإ����س���الم���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة, وك��ل��ي��ة 

فرتا  اإ�سماعيل  ال�سلطان  وكلية  الإ�سالمية,  ال��رازي 

نبيل  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  رئي�س  �سعي  �سمن 

�سواقفة الدوؤوب يف فتح باب البتعاث لطلبة اجلامعة 

وجذب طلبة من خمتلف اأقطار العامل لتقوم اجلامعة 

بدورها ب�سكل خا�س يف خمتلف املحافل الدولية قام 

رئي�س اجلامعة بعقد العديد من التفاقيات العلمية 

والثقافية لتعزيز هذا التوجه مع اجلامعات الإيطالية 

للتعليم  في�سل  واأكادميية  والأندوني�سية  واملاليزية 

وال��ت��دري��ب ب��ال�����س��ع��ودي��ة واجل��ام��ع��ات ال��ن��ي��وزلن��دي��ة 

وفرق  الفرن�سية  واجلامعات  الإ�سبانية  واجلامعات 

ال�سالم الأمريكية.

مع  وث��ق��ايف  علمي  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع  اأخ���راً  ومت 

مباليزيا  الإ���س��الم��ي��ة  وامل��ع��اه��د  والكليات  اجل��ام��ع��ات 

وذلك لن�سر العلم وتو�سيع املعرفة بالعلوم الإ�سالمية 

وال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة وا���س��ت��ق��ط��اب ط��ل��ب��ة ل���ل���درا����س���ة يف 

اجلامعة.

ال��دك��ت��ور نبيل �سواقفة  ح��ي��ث وق���ع رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

ورئ���ي�������س ال��ك��ل��ي��ة اجل���ام���ع���ي���ة الإ����س���الم���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة 

واملعاهد  الكليات  لرابطة  العامل  الأم��ني  ب�سالجنور 

الإ�سالمية مباليزيا اتفاقية تعاون تهدف اىل اإقامة 

وبرامج  والبحوث  التعليم  جمالت  يف  مبا�سر  تعاون 

التدريب ذات الهتمام امل�سرتك واإن�ساء برامج درا�سية 

م�سرتكة وقبول الطلبة وتبادل اأع�ساء هيئة التدري�س 

البحوث  واإج����راء  العمل  ور����س  تنظيم  يف  وال��ت��ع��اون 

والتطوير وال�سرتاك يف املوؤمترات والندوات وغرها 

ال  جامعة  وتقبل  والثقافية  العلمية  الأن�سطة  م��ن 

ال��ب��ي��ت الطلبة احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ���س��ه��ادة ال��دب��ل��وم يف 

واللغة  ال�سريعة  باأق�سامها  الإ���س��الم��ي��ة  ال��درا���س��ات 

الإ���س��الم��ي��ة, ودار ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دي��ن��ي, وك��ل��ي��ة ب��ه��اجن 

الإ���س��الم��ي��ة ال�����س��ل��ط��ان اأح��م��د ���س��اه, وامل��ع��ه��د ال��ع��ايل 

ال��ق��راآن  دار  وكلية  والعربية,  الإ�سالمية  للدرا�سات 

والكلية  )يونيتي(,  التكنولوجيا  وكلية  الإ�سالمية, 

دار  كلية   ( ب�سالجنور  العاملية  الإ�سالمية  اجلامعية 

ال��درا���س��ات  وم��رك��ز  الإ�سالمية–�سابقاً(,  الإح�����س��ان 

الإ�سالمية  الإ�سالمية والعربية, والكليات اجلامعية 

العاملية مبلقا, والكلية الإ�سالمية دار الر�سوان.

اتفاقيات
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اتفاقيات

اتفاقية بين الجامعة وبلدية معان الكبرى

     مّت يف جامعة اآل البيت توقيع اتفاقية بني 

الثامن  يف  الكرى  معان  وبلدية  اجلامعة 

التفاقية عن  ووق��ع  والع�سرين من مت��وز, 

الكليات  ل�����س��وؤون  الرئي�س  ن��ائ��ب  اجل��ام��ع��ة 

العلمية / رئي�س جمل�س مركز ال�ست�سارات 

واخلدمات الفنية وتنمية املجتمع الدكتور 

الكرى  بلدية معان  امل�ساعيد, وعن  ها�سم 

ال�سيد خالد خلف ال�سمري اآل خطاب.

وتهدف التفاقية اإىل قيام اجلامعة بت�سميم 

وجتهيز وثائق عطاء م�سروع بوابة مدينة 

للمدينة, حيث  ال�سمالية  اجلهة  معان من 

لختيار  للموقع  بتحليل  اجل��ام��ع��ة  ت��ق��وم 

الت�ساميم  وتقدمي  للبوابة  املنا�سب  املكان 

املعمارية  املخططات  وت��ق��دمي  للم�سروع, 

وجدول  وامليكانيكية  والكهربائية  واملدنية 

املوا�سفات والكميات.

التفاقية  ه��ذه  مبوجب  البلدية  تقوم  كما 

ب��ت��ق��دمي امل��ع��ل��وم��ات امل�����س��اح��ي��ة واخل��رائ��ط 

املقرتح  الطبوغرافية واملخططات للموقع 

للم�سروع.

اجلامعة  ح��ر���س  امل�ساعيد  ال��دك��ت��ور  وب��ني 

وتقدمي  املوؤ�س�سات  كافة  مع  التوا�سل  على 

بالإ�سافة  وخمتراتها  ومرافقها  خراتها 

اإىل تقدمي املعلومات وال�ست�سارات والدعم 

التقني والفني خلدمة املجتمع املحلي.

وع�����ّرَ اخل���ط���اب ع���ن ت��ق��دي��ره مل���ا ت��ق��وم به 

للموؤ�س�سات  خ��دم��ٍة  م��ن  البيت  اآل  جامعة 

الوطنية وما تتميز به من كفاءات وخرات 

تفيد املجتمع املحلي.

وح�����س��َر ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة م���دي���ر م��رك��ز 

ال��ف��ن��ي��ة وتنمية  ال���س��ت�����س��ارات واخل���دم���ات 

امل��ج��ت��م��ع ال���دك���ت���ور ه�����اين اأخ������و ار����س���ي���دة 

معهد  من  ال��رج��وب  املجيد  عبد  والدكتور 

العمارة والفنون الإ�سالمية يف اجلامعة.



��

       اأكد رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل 

�سواقفة اأن قيم الدولة الأردنية الع�سر )احلرية, 

ال���ع���دال���ة وال��ت�����س��ام��ح وال���ك���رام���ة وال��ت�����س��ح��ي��ة 

واملروءة والأ�سالة واحلداثة والإرادة والريادة( 

الوطن  اأج����زاء  جتمع  ال��ت��ي  الأوىل  امل���ادة  متثل 

ومكوناته.

التي  الندوة احل��واري��ة  افتتاحه  واأ���س��اف خ��الل 

هيئة  م��ع  بالتعاون  البيت  اآل  جامعة  نظمتها 

�سباب كلنا الأردن بعنوان » القيم العليا للدولة 

ال�سيد  امل���ف���رق  ب��ح�����س��ور حم��اف��ظ   « الأردن����ي����ة 

تي�سر ال�����س��م��ور وك���ل م��ن ال��ن��ائ��ب��ني ال��دك��ت��ور 

حممد ال�سرعة واملهند�س تي�سر ال�سديفات اأن 

به  ُيحتذى  مثاًل  الأردن  القيم جعلت من  هذه 

الها�سمية  القيادة  بف�سل  العامل  م�ستوى  على 

يف القدوة والعدل واحلكمة والت�سحية واملروءة 

والت�سامح.

       موؤكداً اأن جامعة اآل البيت �ساهمت برت�سيخ 

الوطنية من خالل طلبتها ومناهجها  الوحدة 

التي  والأع��م��ال  الأف��ك��ار  جميع  ونبذ  الدرا�سية 

اجلامعة  ف��اأك��دت  الأردين  ال�سف  ب��وح��دة  تخل 

كعامل  الوطنية  ال��ث��واب��ت  على  تاأ�سي�سها  منذ 

اأ���س��ا���س��ي يف دع����م وت��ث��ب��ي��ت ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 

املن�سودة وقامت بتوفر التعليم وتكافوؤ الفر�س 

والهتمام بالأ�سالة واحلداثة و�سعت اإىل اإطالق 

والهتمام  املوهوبني  ورع��اي��ة  والإب����داع  التميز 

بالتطور العلمي.

      واأ�سار حمافظ املفرق ال�سيد تي�سر ال�سمور 

امل��ب��ادئ  ه��ي  الأردن���ي���ة  ل��ل��دول��ة  العليا  القيم  اأن 

احلكومات  تلتزم  التي  النبيلة  والقيم  ال�سامية 

منهجي  نحو  على  عملياً  برتجمتها  الأردن���ي���ة 

ال��ه��ا���س��م��ي  ال��ع��رب��ي  الأردن  واأن  ���س��ي��م��ا  م��ن��ظ��م 

الذي كان له �ساأنه التاريخي و�سريعته الدينية 

والقومية كان و ليزال يتم�سك باأ�سمى واأعظم 

القيم الإن�سانية يف هذا الوجود.

       وقدم رئي�س جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب 

يف جمل�س النواب الدكتور حممد ال�سرعة ورقة 

عمل بعنوان » قيم الدولة الأردنية الع�سر« حتدث 

فيها عن هذه القيم التي �سكلت حا�سنة لن�سهار 

دولة  ف���الأردن  الجتماعية,  الفئات  من  الكثر 

وقيمها  الثقافية  التعددية  على  مبنية  جامعة 

ومبادئ  الأ�سيل  تاريخنا  من  م�ستمدة  اإن�سانية 

وطنية  قيمة  ال�سباب  اأن  موؤكداً  العربية  الثورة 

فالقيادة  ال�سحيح  بال�سكل  ال�ستفادة  من  لبد 

تاأخذ  لأنها  اإ�سرتاتيجية  �سرورة  هي  ال�سبابية 

املجال  لهم  وتف�سح  امل�ستقبل  نحو  ال�سباب  بيد 

للم�ساركة يف البناء.

الثاين  النائب  �سديفات  تي�سر  املهند�س         

الدولة  اأن  اأك��د  الأردين  النواب  لرئي�س جمل�س 

ك��ان همها عربياً  الإم����ارة  الأردن��ي��ة وم��ن��ذ عهد 

فاحلكومة الأردنية الأوىل ت�سكلت من منا�سلني 

وتبواأوا  الأردن  احت�سنتهم  والغرب  ال�سرق  من 

بالق�سايا  اله��ت��م��ام  وك���ان  فيها  عليا  منا�سب 

ال�سيا�سية من اأولويات الدولة الأردنية فالقد�س 

ي��رت��ك��ز عليها يف م��واق��ف��ه  ال��ت��ي  ال��ب��و���س��ل��ة  ه��ي 

الها�سمية  الرعاية  فكانت  الداخلية واخلارجية 

للم�سجد الأق�سى واملقد�سات الإ�سالمية.

ال�سيا�سية يف جامعة  العلوم  اأ���س��ت��اذ  وب���نّي         

النتماء  اأن  م��ق��داد  حممد  ال��دك��ت��ور  البيت  اآل 

احلقيقي يكمن يف تغليب م�سلحة الوطن على 

اآم��ال املجتمع التي  ما دون��ه لأن��ه بذلك تتحقق 

تنعك�س بالتايل على الفرد واجلماعة وموؤ�س�سات 

ال��دول��ة والن��ت��م��اء ال�����س��ادق ه��و ه��وي��ة النبالء 

والأحرار وهو الدعامة الأ�سا�سية التي يحافظ 

بها على املكت�سبات؛ لأن هذا الرتاكم من الجناز 

ال��ذي حتقق من قيام ال��دول��ة الأردن��ي��ة مل ياأت 

الريادة  والإرادة نحو  اأفق فكر احلر�س  اإل من 

والفتخار والعمل بقيم اعتمدها الأردن �سلوكاً 

�سادقاً يف كل ما قدم ويقدم.

املحا�سرين  ب��ني  ح���وار  دار  ال���ن���دوة  ن��ه��اي��ة  ويف 

والطلبة حول كيفية تعزيز القيم يف نفو�س اأبناء 

املجتمع الأردين.

رئي�س الجامعة يفتتح ندوة قيم الدولة الأردنية الع�سر

تعاون الجامعة مع المجتمع المحلي
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تعاون الجامعة مع المجتمع المحلي

ور�سة عمل حول فر�س العمل بين ثقافة المجتمع
والواقع في الجامعة

اآب  ال��ث��ال��ث م���ن  ال��ب��ي��ت يف  اآل  ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة 

بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية وهيئة �سباب 

كلنا الأردن ور�سة عمل بعنوان »فر�س العمل بني 

وتعزيز  اأجل دعم  » من  والواقع  املجتمع  ثقافة 

جهود التوعية الإعالمية يف جمال فر�س العمل 

ال�سيد  امل��ف��رق  رع��اه��ا حمافظ  ال��ع��ام  القطاع  يف 

تي�سر ال�سمور وبح�سور نائب رئي�س اجلامعة 

اأن  على  فيها  اأك��د  ال��ذي  املجايل  جهاد  الدكتور 

ملكية  لتوجيهات  حتقيقاً  ت��اأت��ي  ال��ور���س��ة  ه��ذه 

اأج��ه��زة  ب��ني  اجل��ه��ود  ت�سافر  اإىل  ت��دع��و  �سامية 

ال���دول���ة وم��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين وال��ق��ط��اع 

للم�ساكل  جذرية  حلول  اإىل  للو�سول  اخلا�س 

الأردين  لل�سباب  عمل  ف��ر���س  ب��اإي��ج��اد  املتعلقة 

يف ���س��وء حم���دودي���ة ف��ر���س ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع 

النمطي  والإق��ب��ال  العيب  ثقافة  و�سيادة  ال��ع��ام 

الهائلة  الأع����داد  مقابل  ال��وظ��ائ��ف  بع�س  على 

للخريجني ولهذه الأ�سباب تغدو احلاجة ما�سة 

اأجل  من  التوعوية  الن�ساطات  ه��ذه  مثل  لعقد 

وت�سحيح  ال�سلبية  املجتمعية  الثقافة  تغير 

املفاهيم وتقومي ال�سلوكيات اخلاطئة.

وقدم مدير العالقات العامة يف  ديوان اخلدمة املدنية 

اإدارة  املتمثلة يف  الديوان  ال�سيد خالد غرايبة ر�سالة 

�سوؤون املوظف والوظيفة وتطويرها والإ�سراف على 

الوظيفة  ل�سوؤون  الناظمة  الت�سريعات  تطبيق  ح�سن 

مبفهوم  والأخ���ذ  املعلومات  نظم  وا�ستخدام  العامة 

تنمية املوارد الب�سرية.

م�سراً اإىل اأعداد املتقدمني بطلبات توظيف واملعينني 

اأن  ب��نّي  املفرق  حمافظة  يخ�س  وفيما  وامل�ستنكفني, 

املدنية  املتقدمني لديوان اخلدمة  اأع��داد اجلامعيني 

يف عام 2008 هي 3588 بينما اأع��داد املعينني منهم ل 

تتجاوز 278 �سخ�ساً ذكوراً واإناثاً.

واأ�سار مدير �سندوق التنمية والت�سغيل يف حمافظة 

ا�ستعرا�سه  خ���الل  ال��ف��واع��رة  حم��م��د  ال�سيد  امل��ف��رق 

يقدمها  اإق��را���س��ي��ة  ب��رام��ج  اإىل  ال�سندوق  لن�ساطات 

ال�سندوق مثل برنامج متقاعدي ال�سمان الجتماعي 

وذويهم وبرنامج متويل الأق�ساط اجلامعية وبرنامج 

متكني �سكان املخيمات وبرنامج متكني �سكان مناطق 

جيوب الفقر.

ويف ختام الور�سة التي ح�سرها نائب حمافظ املفرق 

وع���دد م��ن م����دراء ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة يف املحافظة 

ج��رى ح��وار مفتوح ب��ني احل�سور وم�����س��وؤويل دي��وان 

اخلدمة املدنية ومدراء الدوائر تناول هموم مواطني 

املحافظة فيما يتعلق باحل�سول على فر�س العمل.
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الجامعة  توزع طرود الخير على الأيتام والأ�سر المحتاجة في البادية ال�سمالية ال�سرقية

على  اخل��ر  ط���رود  ب��ت��وزي��ع  البيت  اآل  ق��ام��ت جامعة 

وامل���ح���ت���اج���ة يف منطقة  ال���ف���ق���رة  والأ�����س����ر  الأي����ت����ام 

ال�سعيدية يف البادية ال�سمالية ال�سرقية.

رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة قال اإن 

توجهات اجلامعة خلدمة  تاأتي �سمن  امل��ب��ادرة   ه��ذه 

وخا�سة  الأن�����س��ط��ة  ع��ل��ى  والن��ف��ت��اح  امل��ح��ل��ي  املجتمع 

الإن�سانية والجتماعية منها ودعم الأيتام واملحتاجني 

و�ستبقى اجلامعة على توا�سل مع املوؤ�س�سات اخلرية 

وذلك لإمياننا املطلق باأن تلك الفئة هي بحاجة اإىل 

وليكن  غ��ره��ا  م��ن  اأك���رث  والعناية  اللفتة  ه��ذه  مثل 

ال��ع��م��ل خ��ال�����س��اً ل���وج���ه اهلل ت���ع���اىل يف ���س��ه��ر اخل��ر 

والركة. 

ال��ذي  ال�سعيدية  ال��ط��رود يف منطقة  ت��وزي��ع  وخ��الل 

رع����اه م��ن��دوب��اً ع��ن رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ن��ائ��ب الرئي�س 

�سديفات  يحيى  الدكتور  الإن�سانية  الكليات  ل�سوؤون 

اأو�سح الدكتور �سديفات اأهمية الو�سول اإىل العائالت 

رئ��ا���س��ة اجل��ام��ع��ة للم�ساركة  ب����ادرت  ال��ت��ي  امل��ح��ت��اج��ة 

امل��ي��دان��ي��ة ن��ح��و ت��وزي��ع ال���ط���رود يف ال�����س��ه��ر الف�سيل 

من  البع�س  ت��واج��ه  التي  املعاناة  م��ن  ج��زء  لتخفيف 

املعي�سية,  املواطنني  م�ستلزمات  بع�س  توفر  خ��الل 

م�سراً اإىل املكارم الها�سمية التي غطت كافة مناطق 

اململكة للم�ساهمة يف حت�سني املعي�سة للمواطنني.

جمعية  رئي�س  امل�ساعيد  ف���ارع  ال�سيد  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 

اجلامعة  مب���ب���ادرة  ال�سمالية  ال��ب��ادي��ة  يف  ال��ي��ت��ي��م  ك��اف��ل 

واملوؤ�س�سات  للجمعيات  الدعم  تقدمي  يف  بدورها  منوهاً 

اأن  م��وؤك��داً  بها  والنهو�س  وال��ب��ادي��ة  امل��ف��رق  يف حمافظة 

املواطنني  ق�سايا  خ��دم��ة  ع��ن  ي��وم��اً  ت��ت��واَن  مل  اجلامعة 

وخدمة موؤ�س�سات املجتمع املحلي.

وح�����س��َر ح��ف��ل ت���وزي���ع ال���ط���رود م���دي���ر امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف 

الإ�سالمي باجلامعة الدكتور جهاد ال�سرفات وجمع غفر 

من املعنيني يف منطقة البادية ال�سمالية ال�سرقية.

الجامعة تقيم ماأدبة اإفطار لذوي الحتياجات الخا�سة وذوي الإعاقات العقلية
في محافظة المفرق

ل����ل���������س����وؤون ال���ك���ل���ي���ات 

ال���ع���ل���م���ي���ة ال���دك���ت���ور 

ها�سم امل�ساعيد اأو�سح 

ال���دك���ت���ور امل�����س��اع��ي��د 

اأه��م��ي��ة ال��و���س��ول اإىل 

تلك الفئات املحتاجة 

ال���ت���ي ب������ادرت رئ��ا���س��ة 

للم�ساركة  اجل��ام��ع��ة 

تقدمي  نحو  امليدانية 

الإفطار خالل  م��اآدب 

ال���������س����ه����ر ال���ف�������س���ي���ل 

ل�����ت�����خ�����ف�����ي�����ف ج�������زء 

م�����ن امل�����ع�����ان�����اة ال���ت���ي 

ت���واج���ه ال��ب��ع�����س من 

بع�س  ت��وف��ر  خ���الل 

م�ستلزمات املواطنني املعي�سية وجت�سيد اأوا�سر التعاون 

والتاآخي والتخفيف من معاناة تلك الفئات, مبينا اأن 

املتخ�س�سة  امل��راك��ز  بع�س  يف  لالإفطار  م��وائ��د  اإق��ام��ة 

�ستوا�سل  خرة  م�ساركة  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي 

اجلامعة اإقامتها يف مثل هذا ال�سهر الف�سيل . 

اآل البيت  اأط��ل��ق��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات   ���س��م��ن 

بالتعاون مع املجتمع املحلي والنفتاح على الأن�سطة 

وب��خ��ا���س��ة الإن�������س���ان���ي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة ف��ي��ه��ا ودع���م 

حمافظة  يف  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  املحتاجني 

الإعاقات  لذوي  اإفطار  اجلامعة حفل  اأقامت  املفرق, 

العقلية التابع ملركز الأمل للرتبية اخلا�سة.

رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة اأكد من 

النفتاح  اجلامعة  ور�سالة  اأه��داف  و�سمن  انه  جانبه 

ما  كل  وتقدمي  املحلي  املجتمع  �سرائح  خمتلف  على 

يف  خا�سة  ال��الزم��ة  وامل�ساعدات  اخل��دم��ات  من  اأمكن 

ه��ذا ال�سهر ال��ك��رمي, ت��اأت��ي اإق��ام��ة م���اآدب الإف��ط��ار يف 

الوقوف مع  للم�ساهمة يف  املحافظة  خمتلف مناطق 

يلزمهم  م��ا  ك��ل  وت��ق��دمي  وم�ساعدتهم  ال��ف��ئ��ات  ت��ل��ك 

اخل��ري  ال��ع��م��ل  يف  م�ستمرة  اجل��ام��ع��ة  ب���اأن  مبينا   ,

اخلرية  الهيئات  مع  والتعاون  التن�سيق  خ��الل  من 

اأهدافها  والتطوعية يف املحافظة مبا ي�سمن حتقيق 

اإىل  امل�ساعدات  واإي�سال  الواقع  اأر���س  على  الإن�سانية 

الفئات امل�ستحقة.

وخالل حفل الإفطار يف مركز الأمل للرتبية اخلا�سة 

الذي رعاه مندوباً عن رئي�س اجلامعة نائب الرئي�س 

م��دي��رة م��رك��ز الأم���ل كفا ج���رار اأ���س��ادت م��ن جانبها 

مببادرة جامعة اآل البيت والتي تعتر اإ�سارة وا�سحة 

ن��ح��و ال���دع���م امل���و����س���ول م���ن ق��ب��ل رئ��ا���س��ة اجل��ام��ع��ة 

املحلي  املجتمع  والإن�سانية يف  الجتماعية  للخدمات 

وخ�سو�ساً يف ال�سهر الف�سيل.

تعاون الجامعة مع المجتمع المحلي
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مشاريع وابحاث علمية

الجامعة تبا�سر بتنفيذ م�سروع الح�ساد المائي في مناطق البادية

اجلغرافية وال�ست�سعار عن بعد واملعرفة 

املحلية, حيث �سيعتمد البحث يف منهجيته 

على التكامل بني املعلومات املتوفرة من 

وزارة  اجلغرايف  )املركز  خمتلفة  م�سادر 

الزراعة وزارة املياه والري و�سلطة امل�سادر 

الطبيعية( بالإ�سافة اإىل العمل امليداين 

)امل�ساحة )مناذج ثالثية الأبعاد( وامل�سح 

اجليوفيزيائي وجمع وحتليل عينات من 

اأن  مو�سحاً  املختارة(  املناطق  يف  الرتبة 

املجتمع  على   بالفائدة  �ستعود  النتائج 

املحلي والوزارات والدوائر املعنية بتنمية 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأردن  امل��ي��اه يف  م�����س��ادر 

و�سانعي  للطلبة  ع��ل��م��ي  دل��ي��ل  اإ����س���دار 

با�سر مركز بحوث املياه والبيئة واملناطق 

اجلافة يف جامعة اآل البيت بتنفيذ م�سروع 

ا���س��ت��خ��دام ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة 

املحلية  وامل��ع��رف��ة  بعد  ع��ن  وال�ست�سعار 

لخ��ت��ي��ار اأن�����س��ب م��واق��ع احل�����س��اد امل��ائ��ي 

�سندوق  م��ن  وب��دع��م  البادية  منطقة  يف 

البحث العلمي ومببلغ )70( األف دينار.

وبنّي مدير مركز املياه والبيئة واملناطق 

اجل����اف����ة يف اجل���ام���ع���ة ال����دك����ت����ور ر���س��ا 

اختيار  يت�سمن  ال��ب��ح��ث  اأن  ال��ع��ظ��ام��ات 

اأن�����س��ب م���واق���ع احل�����س��اد امل���ائ���ي )���س��دود 

وحفائر( يف منطقة البادية الأردنية من 

املعلومات  نظم  تقنيات  ا�ستخدام  خ��الل 

اختيار  على  العمل  كيفية  ي�سرح  القرار 

اأن�سب مواقع احل�ساد املائي.

الجامعة تنفذ م�سروع ت�سميم واختيار نظم جمع مياه الأمطار ومعدل قابليتها 

للتنقية في �سمال المملكة وجنوبها

بتمويٍل من برنامج التنمية القت�سادية 

الأمريكية  الوكالة  من  املمول  الأردن��ي��ة 

ب��داأ مركز بحوث املياه  ل��الإمن��اء ال��دويل 

اآل  جامعة  يف  اجل��اف��ة  وامل��ن��اط��ق  والبيئة 

واختيار  ت�سميم  م�سروع  بتنفيذ  البيت 

نظم جمع مياه الأمطار ومعدل قابليتها 

للتنقية يف �سمال اململكة وجنوبها.

مركز  م��ن  العيا�س  �سعد  ال��دك��ت��ور  وب��نّي 

ب��ح��وث امل��ي��اه وال��ب��ي��ئ��ة وامل��ن��اط��ق اجل��اف��ة 

جمع  نظم  واختبار  ت�سميم  م�سروع  اأن 

للتطبيق  قابليتها  وم��دى  الأمطار  مياه 

ياأتي مب�ساركة  الأردن وجنوبه  �سمال  يف 

اجل���ام���ع���ة الأردن�����ي�����ة وج���ام���ع���ة ال��ع��ل��وم 

التنمية  وب��رن��ام��ج  اخل��ا���س��ة  التطبيقية 

 )SABEQ( الأردن�����ي�����ة  الق���ت�������س���ادي���ة 

لالإمناء  الأمريكية  الوكالة  م��ن  امل��م��ول 

األ��ف   49 وبقيمة   ,)USAID( ال����دويل 

على  �سينفذ  امل�����س��روع  اأن  م��ب��ي��ن��اً  دي���ن���ار. 

بهدف  املحلي  املجتمع  م�ساركة  اأ���س��ا���س 

تعزيز دوره يف تخطيط واإدارة احتياجات 

بامللكية  وال�سعور  الوعي  وزيادة  التنمية, 

وبالتايل  التحتية  البنى  عن  وامل�سوؤولية 

تعزيز احتمال ا�ستدامة جهود التنمية. 

و���س��ي��ت��م ب���ن���اء ن��ظ��م ج��م��ع م���ي���اه اأم���ط���ار 

و�ست�ستخدم  التكلفة  ب�سيطة ومنخف�سة 

امل���ي���اه امل��ت��ج��م��ع��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة ال��زراع��ي��ة, 

والرتويج  الن�سر  على  الرتكيز  و�سيكون 

ل��ت��ل��ك ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��ب�����س��ي��ط��ة ال��ت��ي 

املمار�سات  وحت�سني  مائياً  م�سدراً  توفر 

الدرو�س  اإىل  ا�ستناداً  القائمة  الزراعية 

و�سيتم  امل�سروع  ه��ذا  ن��اجت  من  امل�ستفادة 

للمجتمعات  وت��وج��ي��ه��ات  م��ب��ادئ  و���س��ع 

الأمطار  امل�ستهدفة لال�ستفادة من مياه 

ب�سيطة  وت��ق��ن��ي��ات  و���س��ائ��ل  ب��ا���س��ت��خ��دام 

ت�سجيع  على  تعمل  التكلفة  ومنخف�سة 

نظم الزراعة املنزلية.

د. ر�سا العظامات

د. �سعد العيا�س
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مشاريع وأبحاث علمية

بالتعاون بين الجامعة والجامعة الأردنية 

اكت�ساف �سدع براأ�س النقب يغذي خزان الدي�سه بالمياه الجوفية

امل��ن��ط��ق��ة م���ن ح��ف��رة  اإن ق���رب  واأ����س���ار ���س��الم��ة اإىل 

امليت  للبحر  ال��ت��اب��ع  التحويلي  وال�����س��دع  الن��ه��دام 

ن�ساطه  لل�سدع  يحفظ  ال���زل���زايل  ال��ن�����س��اط  ح��ي��ث 

عمودياً  املياه  حركة  �سهولة  من  يزيد  ما  الن�سبي, 

 ع���ره واحل���ف���اظ ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ال�����س��دع دون ال��ت��ئ��ام.

وقال الفرجات اإن درا�سات تذبذب م�ستوى اخلزين 

اجل����ويف يف الآب������ار اجل��وف��ي��ة امل��ح��ي��ط��ة وت��ط��اب��ق��ه��ا 

ط��ردي��اً  املنطقة  يف  ال�سنوي  الت�ساقط  كميات  م��ع 

زي��ادة  م��ع  اجلوفية  امل��ي��اه  يف  امللوحة  ن�سبة  وت���دين 

وعالقة  امل�سعة  النظائر  ودرا���س��ات  الت�ساقط  ن�سبة 

خ����زان ال��دي�����س��ة ب���خ���زان رم اجل����ويف ورف����د ح��و���س 

وادي ال��ي��ت��م اجل���ويف ال�����س��ن��وي ت���دل ع��ل��ى اأن خ��زان 

النقب  راأ�����س  منطقة  م��ن  �سنويا  ي��ت��غ��ذى  ال��دي�����س��ة 

 مب����ا ل ي���ق���ل ع����ن ع�����س��ري��ن م���ل���ي���ون م����رت م��ك��ع��ب.

يف  ال�سدوع  ه��ذه  مثل  اأهمية  اإىل  الفرجات  واأ���س��ار 

التغذية اجلوفية ال�سطناعية ويف عمليات احل�ساد 

امل��ائ��ي لغايات احلقن اجل���ويف, م��ا يزيد م��ن فر�س 

ال��ت��غ��ذي��ة اجل��وف��ي��ة وزي����ادة امل��خ��زون امل��ائ��ي اجل��ويف 

 ويقلل من هدر مياه الأمطار خالل عمليات التبخر.

ولفت �سالمة اإىل اأن حركة املياه اجلوفية يف منطقة 

احل��م��ي��م��ة ل��ه��ا اجت���اه���ات خمتلفة اإح���داه���ا ب��اجت��اه 

هذه  حجز  يحتم  ما  ذات��ه  ال�سدع  عر  عربة  وادي 

من  وفقدانها  عربة  ل��وادي  و�سولها  قبل  الكميات 

ت��و���س��ل ف���ري���ق ب��ح��ث��ي م���ن اجل��ام��ع��ت��ني الأردن����ي����ة 

اإىل وج��ود  اأي��ل��ول  م��ن  ال��راب��ع ع�سر  ال��ب��ي��ت يف  واآل 

الكيلومرتات  ع�سرات  طوله  ميتد  تركيبي  �سدع 

جنوبي  الأم��ت��ار  م��ئ��ات  وبعمق  خمتلفة  ب��اجت��اه��ات 

اجلوفية. باملياه  الدي�سه  خ��زان  يغذي  النقب   راأ���س 

اجلامعة  يف  امل��ي��اه  علم  اأ�ستاذ  الفريق  رئي�س  وق��ال 

اإل���ي���ا����س ���س��الم��ة اإن ال�����س��دع  الأردن�����ي�����ة ال���دك���ت���ور 

مي���ر ب��ق��ري��ة احل��م��ي��م��ة ج��ن��وب��ي امل��م��ل��ك��ة, م�سكال 

خ���ط ان��ق�����س��ام م���ائ���ي ���س��ط��ح��ي حل���و����س ت�����س��ري��ف 

 اجل���ف���ر واخل�������زان اجل�����ويف ال�����س��ف��ل��ي يف امل��ن��ط��ق��ة.

بامل�سوح  املتخ�س�س  والفريق  اأن��ه  �سالمة  واأ���س��اف 

الهيدروجيولوجية  وال��درا���س��ات  اجليوفيزيائية 

وكيمياء املياه واجليولوجيا الرتكيبية �سم كلٍّ من د. 

حممد الفرجات. د. هاين العمو�س د. عبداهلل ذيابات 

د.حممد ح�سونة الذين تو�سلوا اإىل وجود ال�سدع 

وال��ع��م��ودي  الأف��ق��ي  وم��ع��رف��ة م�ساحته وام��ت��دادي��ه 

 ع��ل��ى احل���اف���ة اجل��ن��وب��ي��ة مل��رت��ف��ع��ات راأ������س ال��ن��ق��ب.

ع��ادة عوا�سف ثلجية  ت�سهد  املنطقة  اإن ه��ذه  وب��نّي 

دور  له  وهذا  ن�سبياً  عالية  ت�ساقط مطري  وكميات 

كبر يف تغذية اخلزانات اجلوفية التي تقع �سمن 

منطقة  ي�سكل  حيث  ال�سطحي,  الت�سريف  مناطق 

الطبقات  اإىل  امل��ي��اه  تغلغل  عملية  ت�سهل  ���س��ع��ف 

 ال�����س��خ��ري��ة ال�����س��ف��ل��ى ك��ت��ك��وي��ن ال��دي�����س��ه ال��رم��ل��ي.

 خالل التبخر والتملح يف مناطق مثل �سبخة طابا.

اأن ال���درا����س���ات  وب����ني ال���دك���ت���ور ه����اين ال��ع��م��و���س 

ت�سر  املنطقة  يف  اجلاذبي  للحقل  اجليوفيزيائية 

اإىل امتداد ال�سدع عموديا اإىل مئات الأمتار وا�سال 

اجلويف.  الدي�سه  خل��زان  تعود  رملية  تكوينات   اإىل 

ب��ح��اج��ة اإىل  ال���درا����س���ة  اأن ه����ذه  ���س��الم��ة  وي���وؤك���د 

م��زي��د م��ن ال��وق��ت واجل��ه��د وال���دع���م ل��ب��ن��اء من��اذج 

هيدروجيولوجية وجيوفيزيائية يف املناطق الواقعة 

ما بني احلميمة ووادي عربة غربا لتحديد اأن�سب 

املواقع جلمع املياه اجلوفية قبل فقدانها.

م�سروع اختيار م�سار الخط الوطني الناقل للمياه

واملناطق  والبيئة  امل��ي��اه  ب��ح��وث  م��رك��ز  با�سر 

م�سروع  بتنفيذ  البيت  اآل  جامعة  يف  اجلافة 

الوطني  اخل��ط  م�سار  اختيار  يت�سمن  اآخ��ر 

جامعة  من  متويل  مب�ساركة  للمياه  الناقل 

اآل البيت وبقيمة 21 األف دينار, وبني امل�سرف 

ع��ل��ى امل�����س��روع امل��ه��ن��د���س اأك����رم ���س��دي��ف��ات اأن 

امل�سروع يهدف اإىل مواجهة النق�س احلا�سل 

املختلفة  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات  امل���ائ���ي  ال���ت���زوي���د  يف 

ع��ن ط��ري��ق اخل���ط ال��وط��ن��ي ال��ن��اق��ل للمياه 

اإىل  للو�سول  املياه(  لنقل  الوطني  )النظام 

اإدارة متكاملة مل�سادر املياه املتاحة يف الأردن 

وال���ذي �سيتحقق م��ن خ��الل ال���س��ت��ف��ادة من 

م�سادر املياه ذات النوعية املحدودة مثل مياه 

امل��ائ��ي ومزجها مع  وم��ي��اه احل�ساد  ال�����س��دود 

مياه جوفية عذبة للو�سول اإىل نوعية مياه 

اإىل  اإ���س��اف��ة  الأردن��ي��ة,  وامل��وا���س��ف��ات  تتنا�سب 

ال�سطحية  املائية  لالأحوا�س  اجليدة  الإدارة 

على  ال�سغط  تقليل  خ���الل  م��ن  واجل��وف��ي��ة 

احلد  وكذلك  املتاحة  العذبة  املائية  امل�سادر 

للو�سول  للمياه اجلوفية  ال�سخ اجلائر  من 

الإن��ت��اج الآم��ن للمياه من ه��ذه امل�سادر,  اإىل 

حتديد الأحوا�س املائية ال�سطحية واجلوفية 

وكميات املياه املتوفرة والإنتاج الآمن والآبار 

وال�����س��دود امل��وج��ودة �سمن ه��ذه الأح��وا���س, 

للمحافظات  الفعلي  ال���س��ت��ه��الك  وحت��دي��د 

من املياه وحتديد التزويد ال�سنوي واملتوفر, 

النمو ح�سب  وم��ع��دل  ال�سكان  ع��دد  وحت��دي��د 

الإح�ساءات الر�سمية.

م. اأكرم �سديفات

د. اإليا�س �سالمة
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مشاركات علمية

�سارك الأ�ستاذ الدكتور جهاد املجايل نائب رئي�س جامعة اآل البيت بالقاء العديد من املحا�سرات والندوات ومناق�سة العديد 

من ر�سائل املاج�ستر يف دولة المارات العربية املتحدة وذلك بدعوة من كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية يف دبي. 

ويذكر اأن للدكتور املجايل العديد من املوؤلفات والكتب اأهمها كتاب »درا�سات يف الإبداع الفني يف ال�سعر: روؤى النقاد 

العرب يف �سوء علم النف�س الأدبي والنقد احلديث«  وكتاب بعنوان »مفهوم الإبداع الفني يف ال�سعر يف النقد الأدبي عند 

العرب«. وكتاب بعنوان )مفهوم الطبقات يف النقد الأدبي عند العرب(. 

املا�سي واحلا�سر«   ُعمان بني  »الوقف يف  بندوة  البيت  اآل  رئي�س جامعة  نائب  �سديفات  الدكتور يحيى  الأ�ستاذ  �سارك 

وذلك بدعوٍة من جامعة ال�سلطان قابو�س يف �سلطنة ُعمان خالل الفرتة من 18-20 ت�سرين اأول 2009م. 

ورافق الدكتور �سديفات وفداً �سم كل من الدكتور عليان اجلالودي مدير وحدة الدرا�سات الُعمانية والدكتور حممد 

الأرناوؤوط والدكتور اأحمد يا�سني القرالة, والدكتور حممد العمري وال�سيد �سفيان عي�سى حريز.

- �سارك الأ�ستاذ الدكتور فواز عبد احلق الزبون عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف املوؤمتر الذي عقد يف جامعة 

جدارا يف 21-2009/7/22م حول الثقافة والقت�ساد وقدم بحثا بعنوان : »اللغة والإنتاج املعريف » حتدث فيها عن دور 

اللغة العربية واللغات الأجنبية يف القت�ساد وحتدث عن ظاهرة اللغويات البرتولية التي حلت يف حمل البرتول وركز 

على اعتبار اللغة العربية واللغات الأجنبية م�سدراً من م�سادر الدخل القومي.

كما �سارك الأ�ستاذ الدكتور فواز عبد احلق الزبون عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف املوؤمتر الدويل الذي عقد يف 

جامعة كوينزلند يف اأ�سرتاليا من 11-2009/9/13م وقدم بحثاً بعنوان : التخطيط اللغوي من منظور الإ�سالم » بني 

اأهمية تعليم اللغات يف الإ�سالم والبعد الديني والقت�سادي والنحوي يف تدري�س اللغات الأجنبية,وقد �سارك يف  فيه 

املوؤمتر اأكرث من 150 م�ساركا ً من خمتلف جامعات العامل.

- �سارك الدكتور عمر الرواجفة عميد كلية الأمرة �سلمى بنت عبداهلل للتمري�س يف املوؤمتر:

 Annual Education Conference and international Meeting of the Association for
.Professionals in Infection Control &Epidemiology

وقدم ورقة بحثية بعنوان:

.Nosocomial bloodstream infection : The associated costs and length of stay
يف الفرتة خالل 7-2009/6/11م يف الوليات املتحدة الأمريكية.

العظامات  ر�سا  والدكتور  والبيئة  الأر���س  علوم  معهد  عميد  احلراح�سة  عدنان  الدكتور  من  كل  �سارك 

الدويل للمياه والطاقة  باملوؤمتر  البيت  اآل  املياه والبيئة واملناطق اجلافة من جامعة  مدير مركز بحوث 

والذي عقد يف كوبنهاجن الدمنارك يف الفرتة 29-2009/10/31م, وذلك بدعم من »م�سروع دعم مبادرات 

وا�سرتاتيجيات البحث والتطوير التكنولوجي والإبداع SRTD » املدعوم من الحتاد الأوروبي حيث ناق�س 

الطاقة  ل�ستغالل  العاملية  والتوجهات  وال�سيا�سات  والطاقة  املياه  قطاعي  بني  التعاون  اأوج��ه  امل��وؤمت��رون 

املتجددة والطاقة الناجتة عن املياه العادمة واحلد من التلوث ومن اجلدير بالذكر اأن الأردن هي الدولة 

العربية الوحيدة امل�ساركة بهذا املوؤمتر الدويل املتخ�س�س.
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مشاركات علمية

- �سارك املهند�س جمدي اأبو خاطر م�ساعد مدير دائرة الزراعة واملياه والري يف املوؤمتر الدويل العا�سر ملناخ ترب البحر 

الأبي�س املتو�سط الذي عقد يف مدينة بروت خالل الفرتة ما بني 22-2009/6/28م ,وقدم ورقة بحثية بعنوان درا�سة 

املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيا  با�ستخدام نظم  الأردن  �سمال  الأرا�سي يف  وا�ستعالمات  النباتي  الغطاء  التغير يف 

ال�ست�سعار عن بعد .

- �سارك الدكتور مراد اخلاليلة من كلية التمري�س يف املوؤمتر الذي عقد يف ولية يوته يف الوليات املتحدة المريكية 

 : ب��ع��ن��وان  بحثية  ورق���ة  وق���دم   .  Communicating Nursing Research Conference ع��ن��وان  حت��ت 

 Psychogenic Testing of the Classical Arabic Version of the Disaster Preparedness
.  Evaluation Tool

حيث ناق�س فيه اخل�سائ�س الإح�سائية لإدارة قيا�س جاهزية املمر�سني للتعامل مع الكوارث , خالل الفرتة من 22-

2009/4/25م .   

�سارك الدكتور ماأمون �سليمان الربابعة من كلية تكنولوجيا املعلومات يف املوؤمتر:

 The vth international conference perspective Technologies and Methods in MEMS(

: بعنوان  بحثا  وق��دم  22-2009/4/24م  من  الفرتة  يف  وذل��ك  اأوك��ران��ي��ا   / بوليانا  مدينة  يف  عقد  وال��ذي   )Design
Dynamic Key for Encryption

- �سارك الدكتور �سعد بني حممد رئي�س ق�سم علم احلا�سوب يف كلية تكنولوجيا املعلومات يف املوؤمتر الدويل يف علوم 

احلا�سوب:

 IEEE International Conference on Scalable Computing and Communications«

»))ScalCom09
والذي عقد يف مدينة داليان يف جمهورية ال�سني ال�سعبية يف الفرتة من 25-2009/9/27 بح�سور العديد من الباحثني 

والعلماء من خمتلف اأنحاء العامل وقدم بحثاً بعنوان:

 A Comparative Study of Real Workload Traces and Synthetic Workload Models for«

»Non-Contiguous Allocation in 2D Meshes

- �سارك الدكتور يا�سني اأحمد ال�سعود الأ�ستاذ امل�سارك يف ق�سم الكيمياء/ كلية العلوم, يف املوؤمتر الذي نظمته اجلامعة 

الوطنية لل�سناعات املعدنية يف املغرب / الرباط يف الفرتة من 8-2009/6/10م وقدم بحثاً بعنوان:

 Jordanian Experience: Building an International Scientific Network for Materials in«

»Jordan

�ساركت الدكتورة اأ�سماء بدري الإبراهيم باملوؤمتر الإقليمي الأول لق�سم علم النف�س »نوعية احلياة والتغرات املجتمعية« 

والذي اأقيم يف جامعة القاهرة يف جمهورية م�سر العربية خالل الفرتة من 19-21 ت�سرين اأول 2009م وقدمت ورقة 

عمل بحثية بعنوان » ال�سحة النف�سية لدى الن�ساء الأردنيات املطلقات واأثر ذلك على نوعية احلياة«.
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قرارات وتعينات

يف  دكتوراه  ال�سفران  ال�سامل  حممود  من�سور  الدكتور  تعيني  على  املوافقة  املجل�ُس  ق��رَر   -

هند�سة العمارة حما�سراً متفرغاً يف معهد العمارة والفنون الإ�سالمية.

- قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني الدكتور مهند �سليمان حممود طراد دكتوراه يف هند�سة 

العمارة حما�سراً متفرغاً يف معهد العمارة والفنون الإ�سالمية.

دكتوراه  اأب��و �سعيليك  الدكتور علي فرحان منيفي  تعيني  املوافقة على  املجل�ُس  ق��رَر   -

مناهج وطرق تدري�س اللغة الإجنليزية اأ�ستاذاً م�ساركاً يف ق�سم املناهج والتدري�س بكلية 

العلوم الرتبوية.

يف  م�ساعداً  اأ�ستاذاً  ال�سديفات  الدكتورة نهى حممد  تعيني  املوافقة على  املجل�ُس  قرَر   -

كلية الأمرة �سلمى بنت عبد اهلل للتمري�س.

دكتوراه  تخ�س�س  حممد  الكرمي  عبد  ف��داء  الدكتور  تعيني  على  املوافقة  املجل�ُس  ق��رَر   -

تبولوجيا جرية حما�سراً متفرغاً يف ق�سم الريا�سيات بكلية العلوم.
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قرارات وتعينات

املتفرغ يف  املحا�سر  الزيود  الدكتور ح�سني علي  املوافقة على حتويل تعيني  املجل�ُس  - قرَر 

ق�سم اقت�ساديات املال والأعمال بكلية اإدارة املال والأعمال اإىل رتبة اأ�ستاذ م�ساعد.

- قرَر املجل�ُس املوافقة على حتويل تعيني الدكتور اأنور عودة اخلالدي املحا�سر املتفرغ يف 

ق�سم التاريخ يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية اإىل رتبة اأ�ستاذ م�ساعد.

- قرَر املجل�ُس املوافقة على حتويل تعيني الدكتور حممود علي اجلرادات املحا�سر املتفرغ يف 

ق�سم التمويل وامل�سارف بكلية اإدارة املال والأعمال اإىل رتبة اأ�ستاذ م�ساعد.

- قرَر املجل�ُس املوافقة على حتويل تعيني الدكتور �سايل فالح ال�سرحان املحا�سر املتفرغ 

يف معهد بيت احلكمة اإىل رتبة اأ�ستاذ م�ساعد.

- قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني الدكتور قتيبة �سلطان نايف اأبو �سامل دكتوراه كيمياء 

غر ع�سوية حما�سراً متفرغاً يف ق�سم الكيمياء بكلية العلوم.

- قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني املدر�س مراد عبد الرحيم اخلاليلة حما�سراً متفرغاً يف 

كلية الأمرة �سلمى بنت عبداهلل للتمري�س.
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قرارات وتعينات

قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني الدكتور عامر اإبراهيم العمري حما�سراً متفرغاً براتب   -

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

قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني الدكتور �سالح قنيان جلود امل�ساعيد بوظيفة باحث يف   -

مركز درا�سات العامل الإ�سالمي.

- قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني الدكتور حممد حممود فار�س اإبراهيم تخ�س�س كيمياء 

ع�سوية حما�سراً متفرغاً براتب اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم الكيمياء بكلية العلوم.

- قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني الدكتور ن�سر حممد �سليمان اأبو عليم تخ�س�س قانون 

بكلية  القانونية  الدرا�سات  ق�سم  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  براتب  متفرغاً  حما�سراً  جزائي 

الدرا�سات الفقهية والقانونية.

- قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني الدكتور �سيف اإبراهيم حممد ح�سن امل�ساروه تخ�س�س 

قانون جزائي حما�سراً متفرغاً براتب اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم الدرا�سات القانونية بكلية 

الدرا�سات الفقهية والقانونية.

امل�ساعيد تخ�س�س قانون  الدكتور فرحان نزال حميد  املوافقة على تعيني  املجل�ُس   - قرَر 

بكلية  القانونية  ال��درا���س��ات  ق�سم  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  ب��رات��ب  متفرغاً  حما�سراً  د�ستوري 

الدرا�سات الفقهية والقانونية.
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قرارات وتعينات

قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني ال�سيد يحيى حمدان عبد اهلل الر�سود )ماج�ستر متري�س   -

�سحة جمتمع( مدر�ساً م�ساعداً يف كلية الأمرة �سلمى بنت عبد اهلل للتمري�س.

قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني الدكتور حممد اأحمد �سامل زريقات تخ�س�س ريا�سيات   -

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

قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني الدكتور اإبراهيم اأحمد بني يا�سني تخ�س�س كيمياء   -

معادن و�سخور حما�سراً متفرغاً براتب اأ�ستاذ م�ساعد يف معهد علوم الأر�س والبيئة.

طاقة  تخ�س�س  ال�سمران  حمدان  حممد  الدكتور  تعيني  على  املوافقة  املجل�ُس  ق��رَر   -

متجددة باحثاً م�ساعداً يف مركز بحوث الطاقة يف اجلامعة.

قرَر املجل�ُس املوافقة على تعيني الدكتور حممد �سعيد من�سور الب�سر تخ�س�س حا�سوب   -

حما�سراً متفرعاً براتب اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم احلا�سوب بكلية الأمر احل�سني بن عبد 

اهلل لتكنولوجيا املعلومات.

مياه  كيمياء  تخ�س�س  احلراح�سة  طه  �سرى  الدكتورة  تعيني  على  املوافقة  املجل�ُس  ق��رَر   -

حما�سراً متفرغاً براتب اأ�ستاذ م�ساعد يف معهد علوم الأر�س والبيئة.
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ترقيات

ق�سم  يف  امل�سارك  الأ�ستاذ  ال�سعود  اأحمد  يا�سني  الدكتور  منح  على  املوافقة  املجل�س  ق��رر   -

الكيمياء بكلية العلوم اأقدمية �سنة يف الرتبة لأغرا�س الرتقية العلمية.

- قرر املجل�س املوافقة على ترقية الدكتور عبد احلافظ قا�سم ال�سايب من رتبة اأ�ستاذ م�ساعد 

اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم الإدارة الرتبوية والأ�سول بكلية العلوم الرتبوية.

- قرَر املجل�ُس املوافقة على ترقية الدكتور جمال حممد م�سطفى من رتبة اأ�ستاذ م�ساعد 

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

- قرَر املجل�ُس املوافقة على ترقية الدكتور خليل اإبراهيم مو�سى احلجاج من رتبة اأ�ستاذ 

م�ساعد اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية.

قرَر املجل�ُس املوافقة على ترقية الدكتور علي عواد ال�سرعة من رتبة اأ�ستاذ م�ساعد اإىل رتبة 

اأ�ستاذ م�سارك يف معهد بيت احلكمة.

اإبراهيم اأحمد �سالمة الزعبي من رتبة ا�ستاذ  - قرَر املجل�ُس املوافقة على ترقية الدكتور 

م�ساعد اإىل رتبة ا�ستاذ م�سارك يف ق�سم املناهج والتدري�س بكلية العلوم الإن�سانية .
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- تكليف ال�سيدة هند احلموري القيام باأعمال مدير دائرة مكتب الرئي�س.

تشكيالت اكاديمية وادارية

- تكليف ال�سيد حممد العمري القيام باأعمال مدير دائرة اخلدمات الطالبية.

- تكليف ال�سيد مقبل ال�سرفات القيام باأعمال مدير دائرة �سوؤون العاملني.

رئي�س  م�ساعد  باأعمال  للقيام  عباد  حممود  جمعة  الدكتور  تكليف  اجلامعة  رئي�س  ق��رَر        

جلهاز  كمدير  عمله  اإىل  بالإ�سافة  املالية  وال�ست�سارات  وال�سناديق  لال�ستثمار  اجلامعة 

الرقابة الداخلية.

تكليف الدكتور عمر حممد الرواجفة بت�سير اأعمال كلية الأمرة �سلمى بنت عبداهلل   -

للتمري�س.

تكليف الدكتور حممد اأحمد املقداد بت�سير اأعمال معهد بيت احلكمة.  -

تكليف الدكتورة عواطف مزعل اأبو ال�سعر بت�سير اأعمال كلية العلوم الرتبوية.  -

- تكليف ال�سيد ح�سني بني حمد القيام باأعمال مدير دائرة اأمانة �سر املجال�س.

- تكليف ال�سيد عبد اهلل اخلالدي القيام باأعمال مدير دائرة مكتب اخلريجني.
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قرارات مجلس العمداء

   -  قرَر رئي�ُس جامعة اآل البيت الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة اإجراء الت�سكيالت الأكادميية يف الكليات واملعاهد يف اجلامعة 

للعام اجلامعي 2010/2009م �سملت نواب العمداء وم�ساعديهم وروؤ�ساء الأق�سام, وعلى النحو التايل:

كلية الدرا�سات الفقهية والقانونية .

1- الدكتور �سامر حممود الدللعة / قائم باأعمال نائب العميد.

2- الدكتور حممد م�سلح الزعبي / قائم باأعمال م�ساعد العميد ل�سوؤون الطلبة.

3- الدكتور حممد عبد احلميد اخلطيب / قائم باأعمال رئي�س ق�سم اأ�سول الدين.

4- الدكتور علي جمعه الرواحنة / قائم باأعمال رئي�س ق�سم الفقه واأ�سوله.

5- الدكتور نبيل فرحان ال�سطناوي / قائم باأعمال رئي�س ق�سم الدرا�سات القانونية .

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية .

1- الدكتور زيد خليل القرالة / قائم باأعمال نائب العميد.

2- الدكتور اأحمد حممد احلراح�سة/ قائم باأعمال م�ساعد العميد.

3- الدكتور حممد مو�سى العب�سي/ قائم باأعمال رئي�س ق�سم اللغة العربية واآدابها.

4- الدكتور حممد �سّياح العي�سى/ قائم باأعمال رئي�س ق�سم التاريخ.

5- الدكتور لطفي اأحمد اأبو الهيجاء/ قائم باأعمال رئي�س ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها.

6- الدكتور اأحمد �سليمان عليمات / قائم باأعمال رئي�س ق�سم اللغات احلديثة.

كلية العلوم .

1- الأ�ستاذ الدكتور موفق حممد الق�ساب / نائب العميد.

2- الدكتور اأحمد حممود اأبو �سليم / قائم باأعمال م�ساعد العميد.

3- الأ�ستاذ الدكتور عقاب حممود ربيع / رئي�س ق�سم الفيزياء.

4- الدكتورة هتاف م�سطفى بكر / قائم باأعمال رئي�س ق�سم الكيمياء.

5- الدكتور ع�سام حممد ال�سناق / قائم باأعمال رئي�س ق�سم العلوم احلياتية.

6- الدكتور جمال حممد م�سطفى / قائم باأعمال رئي�س ق�سم الريا�سيات.

كلية اإدارة املال والأعمال.

1- الدكتور �سليمان ح�سني الب�ستاوي/ قائم باأعمال م�ساعد العميد.

2- الدكتور ح�سني علي الزيود/ قائم باأعمال رئي�س ق�سم اقت�ساديات املال والأعمال.

3- الدكتور وليد جملي العواودة / قائم باأعمال رئي�س ق�سم اإدارة الأعمال وق�سم الإدارة العامة.

اجراء ت�سكيالت اكاديمية للعام الدرا�سي 2009-2010 �سملت نواب 

وم�ساعدي العمداء وروؤ�ساء الآق�سام
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4- الدكتور حممود علي جرادات/ قائم باأعمال رئي�س ق�سم التمويل وامل�سارف.

5- الدكتور غ�سان فالح املطارنة/ قائم باأعمال رئي�س ق�سم املحا�سبة. 

كلية الأمري احل�سني بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات .

1- الدكتور �سعد عقله بني حممد / قائم باأعمال رئي�س ق�سم علم احلا�سوب وقائم باأعمال م�ساعد العميد.

2- الدكتور خالد حممد بطيحة / قائم باأعمال رئي�س ق�سم نظم املعلومات. 

كلية الأمرية �سلمى بنت عبد اهلل للتمري�ش .

1- الدكتور اأحمد �سامل مو�سى / قائم باأعمال م�ساعد العميد .

2- الدكتورة اأن�ساف علي �سعبان / قائم باأعمال رئي�س ق�سم �سحة الأم.

3- الدكتور مراد عبد الرحيم خاليلة / قائم باأعمال رئي�س ق�سم �سحة البالغني.

4- الدكتور نهى حممد �سديفات / قائم باأعمال رئي�س ق�سم �سحة املجتمع.

كلية العلوم الرتبوية .

1-  الدكتور حممد �سليمان بني خالد/ قائم باأعمال م�ساعد العميد ل�سوؤون الطلبة.

2- الدكتور �سامي حممد الهزامية / قائم باأعمال م�ساعد العميد ل�سوؤون الرتبية العملية.

3- الدكتور ماهر مفلح الزيادات/ قائم باأعمال رئي�س ق�سم املناهج والتدري�س.

4- الدكتور اأ�سالن �سبح امل�ساعيد/ قائم باأعمال رئي�س ق�سم الإدارة الرتبوية والأ�سول.

معهد العمارة والفنون الإ�سالمية .

1- الدكتور �سقر م�سطفى ال�سقور / قائم باأعمال م�ساعد العميد ل�سوؤون الطلبة.

2- الدكتور حممد ذيب مرتوك / قائم باأعمال م�ساعد العميد.

معهد بيت احلكمة .

1- الدكتور �سايل فالح ال�سرحان/ قائم باأعمال م�ساعد العميد. 

معهد علوم الأر�ش والبيئة .

1- الدكتور هاين رزق اهلل العمو�س / قائم باأعمال م�ساعد العميد.

املعهد العايل للدرا�سات الإ�سالمية .

1- الدكتور اإبراهيم اأحمد الزعبي/ قائم باأعمال م�ساعد العميد.

عمادة البحث العلمي .

1- الدكتور ح�سام حممود النا�سر/ قائم باأعمال نائب العميد. 

عمادة الدرا�سات العليا .

1- الدكتور �سعيد جر اأبو خ�سر/ قائم باأعمال نائب العميد.   

عمادة �سوؤون الطلبة .

1- الدكتور هيثم ممدوح القا�سي/ قائم باأعمال م�ساعد العميد.  

2- الدكتور يو�سف مو�سى مقدادي/ قائم باأعمال م�ساعد العميد.  

قرارات مجلس العمداء


