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ت�سميم:با�سمة �سمار

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,
قراء جملة الزهراء الأعزاء,

ي�����ص��ع��دين مب��ن��ا���ص��ب��ة ����ص���دور ه����ذا ال��ع��دد 
بعيد  الح��ت��ف��الت  تغمره  العزيز  ووطننا 
ميالد جاللة امللك املفدى اأن اأرفع با�صمي 
عميد  اإل��ى  البيت  اآل  جامعة  اأ�صرة  وبا�صم 
اآل ال��ب��ي��ت ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 
التهنئة  اآي��ات  اأ�صمى  املعظم  احل�صني  اب��ن 
والتربيك, واأن يحفظ اهلل مليكنا الغايل 
ذخ����راً و���ص��ن��داً ل��ل��وط��ن والأم�����ة, ال���ذي ما 

توانى يوماً عن خدمة وطنه واأمته.
بهمة  ي��وم  ك��ل  تتحقق  ف��اجن��ازات عظيمة 
الأردن  م����ن  ال������ذي ج���ع���ل  ال���ف���ذ  ال���ق���ائ���د 
اأمن���وذج���ا ي��ح��ت��ذى ب��ه يف ك��اف��ة امل��ج��الت, 
منا  واإمي��ان��ا  البيت,  اآل  جامعة  يف  ون��ح��ن 
باأن العمل ال�صادق اأ�صا�س العطاء والولء 
بالعديد من  ق��ام��ت اجل��ام��ع��ة  والن��ت��م��اء, 
امل�������ص���اري���ع ال���ن���وع���ي���ة, ح��ي��ث ال��ع��م��ل على 
العمارة  هند�صة  يف  ماج�صتري  ا�صتحداث 
القت�صاد  وماج�صتري  الهند�صة,  كلية  يف 
وامل�����ص��ارف الإ���ص��الم��ي��ة يف امل��ع��ه��د ال��ع��ايل 
ل��ل��درا���ص��ات الإ����ص���الم���ي���ة, وم��اج�����ص��ت��ري يف 
علوم  معهد  يف  التطبيقية  اجل��ي��ول��وج��ي��ا 
الرتبية  وبكالوريو�س يف  والبيئة,  الأر���س 
اإعادة هيكلة كلية  اخلا�صة, واملوافقة على 
ق�صم جديد  وا�صتحداث  الرتبوية,  العلوم 
وال��رتب��ي��ة  النف�صية  ال��ع��ل��وم  ق�صم  ي�صمى 
اخلا�صة, وق�صم املناهج والتدري�س, وق�صم 
وتخ�صي�س  والأ���ص��ول,   الرتبوية  الإدارة 
العلمي  للبحث  امل��وازن��ة  من  دينار  مليون 
اإقرار  ومليون دينار للبعثات العلمية عند 
م���وازن���ة اجل��ام��ع��ة وال��ب��ال��غ��ة 32 م��ل��ي��ون, 
ل��ت��ت��م��ك��ن اجل���ام���ع���ة م���ن اإح�������داث ال��ن��ق��ل��ة 
ال��ن��وع��ي��ة ن��ح��و ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث يف 
العملية التدري�صية والتي تعد موؤثراً قويا 

يف بناء الوطن.
كل عام وجاللة القائد والأردن باألف خري

رئي�س اجلامعة
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اجل���ام���ع���ة حت��ت��ف��ل ب��ع��ي��د م���ي���اد ج���ال���ة امل���ل���ك امل��ف��دى 
احتفال اجلامعة  بعيد  ميالد القائد

اأق���ام���ت اجل��ام��ع��ة اح��ت��ف��ال كبريا 
عبد  امللك  جاللة  ميالد  عيد  مبنا�سبة 
اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم, غ�ست 
رعاه  و�ساحاتها  اجلامعة  مدرجات  به 
نبيل  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س 

�سواقفة.
ب���داأ  ال����ذي  ب���داي���ة الح��ت��ف��ال  ويف 
بال�سالم امللكي واأي من الذكر احلكيم, 
قال رئي�س اجلامعة: جنتمع اليوم للتعبري 
عن مقدار احلب الذي نكنه جلاللة امللك 
املعظم,  احل�سني  اب��ن  الثاين  اهلل  عبد 
اأطال اهلل يف عمره, واأبقاه ذخرا لالأمة 
والوطن رافعني له اآيات الولء والتاأييد, 
للقائد  حبنا  عن  للتعبري  اليوم  جنتمع 
وال�ستقرار  الأم��ن  قواعد  اأر�سى  ال��ذي 
يف اأردننا املعطاء, جنتمع اليوم لتجديد 

البيعة ملليكنا الذي اأولى الهتمام الكايف 
لن�سيء  ال��ي��وم  جنتمع  �سعبه,  لأب��ن��اء 
فتزيده  الوطن  �سماء  يف  جديدة  �سمعة 
نورا و�سياء. عام من عمر جاللته ياأتي 
فنتذكر فيه الكثري من الجنازات نتذكر 

فيه الكثري من التطورات.
قنديل  الها�سمية  القيادة  اإن  وقال 
اإنها  والأم��ة  الوطن  �سماء  يف  م�سيء 
مداد اأقالمنا التي بها ن�سطر اأجمادنا 
وت�سحياتنا يف �سبيل النهو�س بالوطن 
ت��اري��خ  م��ن  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  م�ستمدين 
حا�سرهم  وم��ن  امل�سرق,  ها�سم  اآل 
امل�سيء ومن م�ستقبلهم الواعد. داعيا 
ال�سباب للحفاظ على منجزات الوطن 
كافة  يف  ج��الل��ت��ه  ت��ط��ل��ع��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
امل�سوؤولية  مب�ستوى  ليكونوا  املجالت, 

وثقة القيادة احلكيمة.
 وقال رئي�س جمل�س الطلبة باجلامعة 
نحتفل  اإننا  اخل��وال��دة,  ف��وزان  الطالب 
بعيد ميالد قيادة ها�سمية ممتدة جلذور 
ر�سول  اإل��ى  املمتدة  الأط��ه��ار  البيت  اآل 
الأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم نحتفل 
ولء  كلنا حولها  نلتف  قيادة  بعيد ميالد 

وانتماءا ونفديها باملهج والقلوب.
 وتخلل الحتفال الذي ح�سره نواب 
رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات ووجهاء 
الإداري����ة يف  ال��دوائ��ر  و�سيوخ وم��دي��ري 
حمافظة املفرق, وطلبة اجلامعة, اأغاين 
عربت  �سعبية  ودبكات  وطنية  واأهازيج 
الها�سمية  وق��ي��ادت��ه  ال��وط��ن  ح��ب  ع��ن 
وتاجا  ن��ربا���س��ا  �ستبقى  ال��ت��ي  امل��ظ��ف��رة 

ي�سيء ب�سماء الأمة نفاخر ونعتز بها.
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زيارة �سمو الأمري رعدبن زيد 

وقال �سموه اإن العامل يحتفل يف الثالث 
من كانون الأول من كل عام باليوم العاملي 
الأم��م  اأج��ن��دة  اعتمد يف  ال���ذي  ل��الإع��اق��ة 
اأجل  من  ج��اء  وال��ذي   1992 ع��ام  املتحدة 
اأن  اإلى  م�سريًا  الإعاقة  ذوي  حياة  حت�سني 
عدد  ب��اأن  ت��وؤك��د  العاملية  ال�سحة  منظمة 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ي�سكلون ما ن�سبته 
10% من �سكان الكرة الأر�سية الأمر الذي 
و�سانعي  العامل  وق��ادة  باحلكومات  ح��دا 
ال�سيا�سات العرتاف باحلاجة اإلى التنمية 

ال�ساملة.
 واأ�ساف �سموه اأن برنامج العمل العاملي 
تظاهرة  باعتباره  الحتفال  اأهمية  يوؤكد 
فر�سة  لإتاحة  وتوعوية  وثقافية  اجتماعية 
وموؤ�س�سات  احلكومة  قبل  م��ن  امل�ساركة 
الأ�سخا�س ذوي  املجتمع املدين ومنظمات 
ورعايتهم  ق�ساياهم  للرتكيز على  الإعاقة 
الجتماعية  اجلوانب  يف  ودجمهم  �سحيًا 

وال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية.
واإط��������الق  الأردن  ج����ه����ود  وب������ني 
ذوي  لالأ�سخا�س  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 
حقوق  قانون  واإ�سدار   2007 عام  الإعاقة 
 2007 31   ل�سنة  الأ�سخا�س املعاقني رقم 
واإن�ساء املجل�س الأعلى ل�سوؤون املعوقني وهو 
ما يعد ماأ�س�سة للعمل يف جمال الإعاقة يف 

اململكة .
�سواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 
يف  م�ستمرة  اجلامعة  اأن  جانبه  من  اأك��د 
املحلي  املجتمع  �سرائح  كافة  على  النفتاح 

�سموه يفتتح فعاليات اليوم العاملي للمعاقني يف اجلامعة ويوعز 
باإن�ساء نادي للطلبة ومركز لذوي االحتياجات اخلا�سة يف اجلامعة

الذي  الحتفال  املع�قني  الأ�سخا�س  ل�س�ؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�س  زيد  بن  رعد  الأم��ر  �سم�  رعى 
 . لالإعاقة  العاملي  الي�م  مبنا�سبة   اجلامعة  يف  الطلبة  �س�ؤون  وعمادة  الرتب�ية  العل�م  كلية  نظمته 

من خالل التوا�سل مع الهيئات واجلمعيات 
وخا�سة املتخ�س�سة منها م�سريًا باأنه �سيتم 
اخلا�سة   الحتياجات  ل��ذوي  ن��ادي  افتتاح 
باجلامعة وتخ�س�سات يف الإر�ساد النف�سي 
وال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��ه��دف اإدم�����اج ه��ذه 
من  وال�ستفادة  املحيط  املجتمع  مع  الفئة 
تقدمها  التي  والربامج  الن�ساطات  ممثلي 

اجلامعات.
خليل  ال��دك��ت��ور  الطلبة  ���س��وؤون  عميد 
حجاج اأ�سار اإلى ا�ستكمال عنا�سر الرعاية 
الإع��اق��ة  حل���الت  اإح�����س��اء  م��ن  للمعاقني 
كافة  العامة يف  واحلياة  باملجتمع  ودجمها 
املعاقني  اإخوانهم  من  كغريهم  امل��ج��الت 
اإب��داع��ات��ه��م وت��ف��وق��ه��م يف  م��و���س��ح��ا دور 

جمالت وا�سعة وعلى كافة الأ�سعدة. 
اإلى  فيه  �سارك  ال��ذي  احلفل  وا�ستمل 
جمموعة  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  جانب 
اآل  جامعة  من  واملتطوعات  املتطوعني  من 
رعاية  جلمعية  فنية  فقرة  وتقدمي  البيت 
وتوزيع   ال�سمالية  البادية  يف  املعاق  الطفل 

اجلوائز على م�ستحقيها .
الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ارت���ب���اط  ���س��اب��ط 
�سالح  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  يف  اخل��ا���س��ة 
اإقامة  اأهمية  جانبه  من  اأو�سح  ال�سرفات 
فئة  تفاعل  بهدف  الن�ساطات  ه��ذه  مثل 
املجتمعات  مع  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

املحلية. 

عام  اأم���ني  م��ع  مو�سع  نقا�س  وج���رى   
اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  للمعاقني  الأع��ل��ى  املجل�س 
العلوم الرتبوية  اأدارته عميدة كلية  نحا�س 
ال�سعر  اأبو  عواطف  الدكتورة  اجلامعة  يف 
الحتياجات  ذوي  الأ�سخا�س  قانون  حول 
بها  يقومون  التي  والن�ساطات  اخلا�سة 

لدعم هذه الفئة.

وح�سر احلفل حمافظ املفرق ال�سيد علي 
ها�سم  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ون��واب  نزال 
وعمداء  اخلوالدة  نا�سر  والدكتور  امل�ساعيد 

الكليات وجمع غفري من طلبة اجلامعة.
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موازنة  م�سروع  املجل�س  اأق��ر  كما 
وبعجز  مليون   32 والبالغة  اجلامعة 
املليون  ون�����س��ف  م��ل��ي��ون   13 ب  ق���در 

دينار.
اإعادة هيكلة  املوافقة على  كما مت 
وا���س��ت��ح��داث  ال��رتب��وي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية 
ق�����س��م ج��دي��د ي�����س��م��ى ق�����س��م ال��ع��ل��وم 
وق�سم  اخلا�سة,  والرتبية  النف�سية 
الإدارة  وق�سم  وال��ت��دري�����س,  املناهج 
املوافقة  مت  كما  والأ���س��ول.  الرتبوية 
يف  ماج�ستري  برنامج  ا�ستحداث  على 
كلية  يف  العمارة  هند�سة  تخ�س�س 

الهند�سة. 
ووافق املجل�س على التقرير املايل 
املا�سي  ل��ل��ع��ام  للجامعة  والإداري 

اإجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة
من  امل����وازي  ع���اوة  رف���ع  ي��ق��رر  »اجل��ام��ع��ة«  اأم��ن��اء  جمل�س 
هيئة  اأع�����س��اء  غ��ر  م��ن  باجلامعة  للعاملني   %10 اإل���ى   %5
دينار مليون   32 البالغة  اجلامعة  م��وازن��ة  ويقر  التدري�س 

حمدان  حممد  الدكت�ر  الأ�ستاذ  العني  معايل  برئا�سة  عقد  ال��ذي  اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  واف��ق 
غر  م��ن  باجلامعة  للعاملني  امل�����ازي  ن�سبة  رف��ع  املجل�س،  واأع�����س��اء  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  وبح�س�ر 
عليها. للم�افقة  العايل  التعليم  جمل�س  اإل��ى  ورفعها   %10 اإل��ى   %5 من  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

العايل  التعليم  جمل�س  اإلى  والتن�سيب 
املايل  النظام  من   12 امل��ادة  لتعديل 
برفع  واخلا�سة  وال��ع��الوات  للرواتب 

قيمة عالوة غالء املعي�سة.

واأكد رئي�س جمل�س الأمناء معايل 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د ح��م��دان 
بالعطاء  م�ستمرة  اجلامعة  اأن  على 
 , مب�سوؤولياتها  والنهو�س  والإجن���از 
ال���الزم من  ال��دع��م  و���س��رورة تقدمي 
اجلامعة  لتتمكن  املعنية  اجل��ه��ات 
م��ن اإح�����داث ال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة نحو 
مبينا   مل�سريتها,  والتحديث  التطوير 
علمية  روؤى  �سمن  ت�سري  اجلامعة  اأن 
مدرو�سة  عمل  خطة  و�سمن  وا�سحة 

بعناية. 

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س 
املجل�س  اإن  ق�����ال:   ���س��واق��ف��ة  ن��ب��ي��ل 
ب��ح��ث ب��ن��ود امل���وازن���ة وال��ت��ي ت��رك��زت 
التحتية  البنية  تطوير  م�ساريع  على 
للجامعة وخطة الإيفاد ودعم م�ساريع 
العلمية,  والبعثات  العلمي  البحث 
وفتح  ريا�سية  ن�ساطات  جممع  وبناء 
�سوق  حل��اج��ة  ج��دي��دة  تخ�س�سات 
العلمي  للبحث  العمل, حيث خ�س�س 
من املوازنة  مليون دينار كما خ�س�س 
للبعثات العلمية مليون دينار وامل�ساريع 
املختلفة 6 مليون دينار. موؤكدا حر�س 
بها  العاملني  خ��دم��ة  على  اجل��ام��ع��ة 
وتوفري الحتياجات ومتطلبات احلياة 

والبيئة املالئمة للعمل.
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اجل��ام��ع��ة  يف  ال�سينية  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����س  ب��ح��ث 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  بحث 
نبيل �سواقفة مع ال�سفري ال�سيني 
ال�سيد  �سعادة  الأردن  يف  املعتمد 
�سعادة  يرافقه  ي��ون��غ  �سياو  ي��وي��ه 
وان  لي  ال�سيد  ال��ث��ق��ايف  امللحق 
بني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �سبل  ت�سو, 
اللغة  تدري�س  جمال  يف  الطرفني 
البيت,  اآل  جامعة  يف  ال�سينية 
الغاية,  لهذه  مدر�سني  وا�ستقبال 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  واإر���س��ال 
ال�سني  يف  العربية  اللغة  لتعليم 
وع���م���ل ب����رام����ج م�����س��رتك��ة ب��ني 
اجل��ان��ب��ني. وا���س��ت��ق��ب��ال ع���دد من 
لتعلم  ال�سني  يف  اجلامعات  طلبة 
اللغة العربية ملا تتميز به اجلامعة 
اإلى  بالإ�سافة  مرموقة  �سمعة  من 
بحث اإمكانية عمل برامج تعليمية 
خالل  الطلبة  لهوؤلء  متخ�س�سة 
برامج  وعمل  باجلامعة  اإقامتهم 
تثقيفية ودينية و�سياحية وتعريفهم 

بعادات وتقاليد املجتمع الأردين ملا 
ميثله من �سماحة واعتدال وكرم.

اإلى  ال�سواقفة  الدكتور  واأ���س��ار 
جمالت  فتح  على  اجلامعة  حر�س 
ال�سراكة  مفهوم  وتر�سيخ  التعاون 
التعليمية يف خمتلف  املوؤ�س�سات  مع 
اجلامعة  ب��ان  مبينا  ال��ع��امل.  دول 
عدد  م��ع  علمية  ب��ع��الق��ات  ترتبط 
املرموقة  العاملية  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
وتنفذ عددا من الربامج الدرا�سية 

امل�سرتكة.

 واأ������س�����اد ال�����س��ف��ري ال�����س��ي��ن��ي 
جلامعة  الرفيع  العلمي  بامل�ستوى 
ال�سداقة  بعالقة  م�سيدا  البيت  اآل 
العالقة  توثيق  واأهمية  البلدين  بني 
به  تتمتع  مل��ا  البيت  اآل  جامعة  م��ع 
امل�ستوى  على  مرموقة  �سمعة  م��ن 
العاملي, موؤكدا حر�س ال�سفارة على 
اآل  التعاون مع جامعة  اأوا�سر  بحث 

ملا  م�سرتكة  برامج  وتنفيذ  البيت 
التعليمية  احل��رك��ة  م�سلحة  فيه 
والدعم  البلدين,  ب��ني  والثقافية 
الالزم يف جمال التجهيزات لتعليم 

اللغة ال�سينية والتعريف بها.

رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ل��ق��اء   وح�سر 
املجايل  جهاد  الدكتور  اجلامعة 
الكليات  ل�����س��وؤون  الرئي�س  ون��ائ��ب 
امل�ساعيد,  ها�سم  الدكتور  العلمية 
الكليات  ل�����س��وؤون  الرئي�س  ون��ائ��ب 
الإن�سانية الدكتور نا�سر اخلوالدة.

ال�سيف بجولة يف احلرم  وقام 
اللغات  م��رك��ز  �سملت  اجل��ام��ع��ي 
ال�سينيني  الطلبة  خاللها  التقى 
ال���دار����س���ني ب��اجل��ام��ع��ة وال��ب��ال��غ 
اأ�سادوا  والذين  طالبا   70 عددهم 
بجامعة اآل البيت وما تقدمه اإليهم 

يف جمال التعليم والعناية بهم.

تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف 
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خال ا�ستقبال ال�سفر اال�سباين: 
بحث ا�ستحداث بكالوري�س لغة ا�سبانية باجلامعة 

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  ا�ستقبل 
لدى  املعتمد  ال�سباين  ال�سفري  �سعادة  �سواقفة  نبيل  الدكتور 

البالط الها�سمي جافيري �ساجنرو.
لغة  بكالوريو�س  برنامج  عمل  جم��ال  يف  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خ��الل      ومت 

ا�سبانية وتبادل الزيارات العلمية بني اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة وتبادل اخلربات العلمية وتوفري 
وتوقيع  ال�سبانية,  احلكومة  العلمي من خالل  البحث  مل�ساريع  الدعم  وتقدمي  اجلامعة  لطلبة  درا�سية  منح 

مذكرة تفاهم بني اجلانبني.
 واأكد الدكتور �سواقفة حر�س اجلامعة على مد ج�سور التعاون والتوا�سل والهتمام بتعليم اللغات لإثراء املعرفة 

وفتح قنوات التوا�سل واحلوار الثقايف بني الطلبة من خمتلف اجلن�سيات.
 واأعرب �سعادة ال�سفري ال�سباين عن اإعجابه بالتطور الذي ت�سهده جامعة اآل البيت ودورها الريادي يف جمال 

تعليم اللغات وا�ستقطاب طلبة من خمتلف دول واأقطار العامل م�سيدا باجلو املالئم بالأردن مبا يتميز به من 
اأمن واأمان وتطور تكنولوجي وعلمي.

 ويف نهاية اللقاء الذي ح�سره رئي�س ق�سم اللغات احلديثة الدكتور اأحمد عليمات ومدر�س 
اإنتاج  من  هدية  اجلامعة  رئي�س  قدم  كاظم,  عدنان  الدكتور  ال�سبانية  اللغة 

اجلامعة لل�سفري ال�سباين.
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نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  اأكد 
�سواقفة اأهمية التعاون بني القطاعني 
بالفائدة  يعود  مب��ا  واخل��ا���س  ال��ع��ام  
على م�سلحة الوطن واملواطن, وخلق 
ف��ر���س ع��م��ل خل��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات, 
م��ث��ل��م��ا اأك����د خ���الل ل��ق��ائ��ه ال��رئ��ي�����س 
عبد  الدكتور  زي��ن  ل�سركة  التنفيذي 
املالك اجلابر والوفد املرافق, انفتاح 
اجلامعة على كافة القطاعات لتعزيز 
اخل��ربات  وت��ب��ادل  التعليمية  امل�سرية 
على  بالفائدة  يعود  مب��ا  واملعلومات 
واأبنائه,  والوطن  املحلية  املجتمعات 
باإعداد  اجلامعة  اهتمام  اإلى  م�سريا 
على  ال���ق���ادرة  ال�سبابية  ال��ق��ي��ادات 
ب��اأن  مبينا  مب�سوؤولياتها,  النهو�س 
اجل���ام���ع���ة وف�����رت ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا ك��اف��ة 
واملعرفية  التكنولوجية  امل�ستلزمات 
العملية  وتزويدهم مبختلف اخلربات 

والتدريبية للمناف�سة ب�سوق العمل.
اإن  وق����ال ال���دك���ت���ور ال�����س��واق��ف��ة 
للتميز  مركز  باإن�ساء  قامت  اجلامعة 
الإبداعية  القدرات  لتحفيز  والإب��داع 
واإط��الق  و�سقلها,  وتنميتها  للطلبة 

�سركة زين تقدم تغطية ال�سلكية
 ملرافق اجلامعة خلدمة الطلبة والعاملني فيها

متميز  اأداء  وحتقيق  العقل  ط��اق��ات 
دور  م�ستعر�سا  املبدعني,  للموهوبني 
املجتمع  على  الن��ف��ت��اح  يف  اجل��ام��ع��ة 
وتقدمه  نه�سته  يف  وامل�ساهمة  املحلي 
ت�سهد  امل��ف��رق  حمافظة  ب���اأن  مبينًا 
امل�ساريع  خ��الل  م��ن  وا�سحًا  ت��ط��ورًا 
احل�سني  منطقة  يف  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ينعك�س  مم��ا  واجل��ام��ع��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
وخدمة  املحافظة  تقدم  على  اإيجابيا 

اأبنائها.
وب���ني ال��دك��ت��ور ال�����س��واق��ف��ة ب��ان 
اجلامعة �ستقوم بالعديد من امل�ساريع 
بها  للنهو�س  باجلامعة  ال�ستثمارية 

وخلدمة املجتمع املحلي.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  واأعلن 
عن  اجلابر  املالك  عبد  الدكتور  زين 
جممع  لتغطية  ل�سلكية  �سبكة  تقدمي 
والكليات  التدري�سية  للقاعات  قري�س 
دعما  وذل���ك  ل��ه  امل���ج���اورة  العلمية 
اإلى  بالإ�سافة  للجامعة  ال�سركة  من 
اللكرتوين  التعليم  جمال  يف  التعاون 
املوجودة  الكفاءات  دع��م  خ��الل  من 
ه��ذا  يف  اخل�����ربة  ذات  ب��اجل��ام��ع��ة 

والإبداع  التميز  مركز  ودعم  املجال, 
للم�ساريع  ال��الزم��ة  الأج��ه��زة  وتوفري 
التي تعود بالنفع على الطلبة واملجتمع 
يف  اجل��ام��ع��ة  دور  مثمنا  اجل��ام��ع��ي, 
جم���ال ت��اأه��ي��ل ال��ط��ل��ب��ة  وت��دري��ب��ه��م 
الربجميات  اح��دث  على  واطالعهم 
يف  املختلفة  ال�سركات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
�سراكة  واإيجاد  الطلبة  تدريب  جمال 
اأن  اإلى  لفتا  القطاعني,  بني  حقيقية 
العمل  على  ت��دل  اجلامعة  اجن���ازات 
امل��ن��ط��ل��ق م��ن ال��ت��خ��ط��ي��ط رغ���م �سح 
الإمكانات, م�سيفا اأن اجلامعة ت�سهد 

تطورا وا�سحا يف خمتلف املرافق.
وق����ام ال�����س��ي��ف ي��راف��ق��ه رئ��ي�����س 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ون��واب��ه  اجل��ام��ع��ة 
الدكتور  والأ���س��ت��اذ  امل�ساعيد  ها�سم 
الأم��ري  كلية  وعميد  اخل��وال��دة  نا�سر 
لتكنولوجيا  اهلل  ع��ب��د  ب��ن  احل�����س��ني 
عبابنة  اإ�سماعيل  الدكتور  املعلومات 
املهند�س  احل��ا���س��وب  م��رك��ز  وم��دي��ر 
حم��م��د امل��ع��اين وم����دراء ال��ف��روع يف 
�سركة زين بجولة يف احلرم اجلامعي 
ومركز  العلمية  امل��خ��ت��ربات  �سملت 

احلا�سوب باجلامعة.

تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف 



ميالدية10  2011 اآذار  هجرية،    1432 ال��ث��اين  ربيع   -  62 ال��ع��دد   -  17 املجلد 

الدكتور  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  بحث 
مدر�سة  م��ن  وف��د  م��ع  �سواقفة  نبيل 
�سنغافورة  الإ�سالمية يف  واء تنجوجن 
احلليم  عبد  حممد  الدكتور  برئا�سة 
بن حممد نور �سبل تعزيز التعاون يف 
خمتلف املجالت العلمية والأكادميية 
بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  واإمكانية 
�سنغافورة   من  طلبة  لقبول  اجلانبني 
للدرا�سة بجامعة اآل البيت, بالإ�سافة 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ت��ب��ادل  اإل��ى 
وال�ستفادة  العلمية  وتبادل اخلربات 
م���ن اجل��ام��ع��ة يف جم����ال اخل��ط��ط 

والربامج الدرا�سية.
ال�سواقفة  ال��دك��ت��ور  وا�ستعر�س 
ال����ربام����ج واخل����ط����ط ال���درا����س���ي���ة 
الطلبة  اإع��داد  يف  ودوره��ا  باجلامعة 
الإع�����داد اجل��ي��د مل��واج��ه��ة حت��دي��ات 
اجلامعة  دور  اإل��ى  م�سريا  الع�سر, 
ال�سمحة من  الإ�سالم  ر�سالة  ن�سر  يف 
اأك��ر  ميثلون  ال��ذي��ن  طلبتها  خ��الل 

بحث التعاون مع �سنغافورة 

خلق  ينقلون  خمتلفة  جن�سية   31 من 
اإلى بلدانهم حال  الإ�سالم  و�سماحته 
تخرجهم ويكونوا خري �سفراء لالأردن.
وب���ني ال��دك��ت��ور ال�����س��واق��ف��ة ب���اأن 
اجلامعة تعامل الطلبة الأجانب الذين 
وال�سريعة  العربية  اللغة  ي��در���س��ون 
حيث  م��ن  الأردن��ي��ني  الطلبة  معاملة 
العربية  اللغة  لتعلم  ت�سجيعا  الر�سوم 

وال�سريعة الإ�سالمية.
واأ�ساد رئي�س الوفد ب�سمعة اجلامعة 

الطلبة  تهيئة  يف  ودوره����ا  امل��رم��وق��ة 
اجل��ي��د معربا  الإع�����داد  واإع���داده���م 
�سنغافورة  من  طلبة  بقبول  اأمله  عن 
التعاون  وتعزيز  البيت  اآل  جامعة  يف 
بني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  خ��الل  م��ن 

اجلانبني.
وح�����س��ر ال���ل���ق���اء ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
امل�ساعيد   ها�سم  الدكتور  اجلامعة 
باجلامعة  ال�����س��ري��ع��ة  ك��ل��ي��ة  وع��م��ي��د 

الدكتور حممد الزغول.

اجلامعة تبحث التعاون العلمي مع جامعة بروجا االيطالية 

الدكتور  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  التقى 
ن��ب��ي��ل ���س��واق��ف��ة وف�����دا م���ن ج��ام��ع��ة 
ب��ريوج��ا يف اي��ط��ال��ي��ا  ���س��مَّ ك��ال من 
ال���دك���ت���ورة اآن����ا ك��وم��ي��دي وال��دك��ت��ور 
يرافقهم  ف��ران�����س�����س��ك��وا���س��ك��ول���س��رت 
الثقايف  املكتب  من  دانييال  الدكتورة 
يف ال�سفارة اليطالية يف عمان وبحث 

�سبل  ال��وف��د  م��ع  ال�سواقفة  ال��دك��ت��ور 
تعزيز وتعميق التعاون العلمي والبحثي 
بني جامعة اآل البيت وجامعة بريوجا .
للوفد  ���س��واق��ف��ة  ال��دك��ت��ور  وق���دم 
وافيا  �سرحا  اللقاء  خ��الل  ال�سيف 
الذي  والتو�سع  اجلامعة  م�سرية  حول 
�سهدته  م�سريا اإلى براحمها وخططها 

احتياجات  تلبي  ال��ت��ي  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
التنمية الوطنية من الكوادر الب�سرية 
التقدم  املوؤهلة ودورها يف دفع عملية 

والنفتاح على اجلامعات العاملية .
بامل�ستوى  ال�سيف  ال��وف��د  واأ���س��اد 
اآل  جامعة  اإلية  و�سلت  الذي  املتقدم 
البيت و�سمعتها الطيبة بني اجلامعات 

الأوروبية والعاملية.      
اإمكانية  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 
اآل  جامعة  بني  علمية  عالقات  اأقامة 
ال��ب��ي��ت وج��ام��ع��ة ب��ريوج��ا م��ن خ��الل   
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م���ذك���رة ت��ف��اه��م بني 
واأع�����س��اء  الطلبة  ل��ت��ب��ادل  ال��ط��رف��ني 
اللقاء  وح�����س��ر  ال��ت��دري�����س��ي��ة  الهيئة 
ق�سم  رئي�س  عليمات  اأحمد  الدكتور 

اللغات  احلديثة يف اجلامعة .  

تعزيز التعاون الأكادميي والثقايف 
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ب��ح��َث رئ��ي�����ُس اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
الدكتور نبيل �سواقفة مع رئي�س جامعة 
ال��دك��ت��ور  ُع��م��ان  �سلطنة  يف  ���س��ح��ار 
ال�سوايف �سبل تعزيز  عبود بن حمد  
وال�ستفادة  اجلامعتني  بني  التعاون 
من خربات جامعة اآل البيت يف جمال 
تنفيذ برنامج بكالوريو�س يف القانون 
يف جامعة �سحار وتبادل اأع�ساء هيئة 
بالإ�سافة  املجال,  هذا  يف  التدري�س 
اإلى  التعاون يف جمال عقد املوؤمترات 
العلمية  اخل����ربات  وت��ب��ادل  العلمية 

نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  بحث 
مكتب  امل�ست�سارين يف  كبري  مع  �سواقفة 
اأوه��اي��و  م��ن جامعة  ال��دول��ي��ة  ال�����س��وؤون 
ال��دك��ت��ور ت��وم��ا���س ���س��و���س��ت��اك, وامل��دي��ر 
العاملية  الفي�سل  لأك��ادمي��ي��ة  الإقليمي 
وم�ساعد  ال�����س��راي��رة,  با�سم  ال��دك��ت��ور 
اأوه��اي��و  جامعة  يف  الرتبية  كلية  عميد 
���س��ب��ل تعزيز  را����س���ي,  ل��ي��ن��دا  ال�����س��ي��دة 
ال���ربام���ج امل�����س��رتك��ة ب���ني اجل��ام��ع��ت��ني 
ومتابعة برنامج املاج�ستري يف تكنولوجيا 
الذي  الرتبية  والت�سالت يف  املعلومات 
امل��ا���س��ي يف  ال��ع��ام  منذ  ب��ه  العمل  ب���داأ 
تقييم  اإلى  بالإ�سافة  البيت,  اآل  جامعة 
فيه  تدر�س  التي  وامل�ساقات  الربنامج 
وال�سروط الالزمة للح�سول على درجة 
ومت   . التخ�س�س  ه��ذا  يف  املاج�ستري 
املوافقة على التو�سع يف قبول طلبة جدد 

بحث التعاون بني »اجلامعة« وجامعة �سحار يف �سلطنة ُعمان

والطلبة والزيارات العلمية والثقافية. 
واأك����د ال��دك��ت��ور ���س��واق��ف��ة حر�س 
خرباتها  كافة  تقدمي  على  اجلامعة 
�سحار  جلامعة  الدرا�سية  وبراجمها 
عمان  �سلطنة  يف  العلمية  واملوؤ�س�سات 
التي  الأخ��وي��ة  العالقات  اإل��ى  م�سريا 
بف�سل  ال�سقيقني  البلدين  بني  تربط 
ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ل��ك��ال ال��ب��ل��دي��ن, 
م�����س��ت��ع��ر���س��ا اخل���ط���ط وال����ربام����ج 
اآل  جامعة  تقدمها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ي��ة 
البيت وتطورها مبا يتوافق ومتطلبات 

تقدم الع�سر حيث اأ�سبحت جامعة اآل 
البيت من املوؤ�س�سات العلمية املرموقة 

على امل�ستوى الإقليمي والعاملي.

ب�سمعة   ال�سوايف  الدكتور  واأ�ساد 
على  وم��ك��ان��ت��ه��ا  ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة 
وخا�سة  وال��دويل  العربي  ال�سعيدين 
توقيع  واأه��م��ي��ة  ع��م��ان,  �سلطنة  يف 
البيت  اآل  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة 
واخلربات  الكفاءات  من  لال�ستفادة 
امل���وج���ودة ف��ي��ه��ا وخ��ا���س��ة يف جم��ال 
اإن�ساء كلية القانون يف جامعة �سحار 
البيت ب�سمات  اآل  باأن جلامعة  مبينًا 
التعليم  م�سرية  يف  وجلية  وا���س��ح��ة 

العايل يف �سلطنة عمان.

�سحار  جامعة  من  اللقاء  وح�سر 
عبد  العامة  العالقات  وح��دة  رئي�س 
اهلل بن حمد اجلرواين ومدير القبول 
�سديفات,  �سالح  ال�سيد  والت�سجيل 
كلية  عميد  البيت  اآل  جامعة  وم��ن 

القانون الدكتور عيد احل�سبان.

بحث التعاون بني اجلامعة وجامعة اأوهايو الأمريكية

الدرا�سي  الف�سل  على  الربنامج  لهذا 
الثاين 2011/2010م .

اأهمية  ال�����س��واق��ف��ة  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
ال����ربن����ام����ج خل���دم���ة ال��ط��ل��ب��ة وف��ت��ح 
املرحلة  ومتطلبات  تتالءم  تخ�س�سات 

القادمة واملناف�سة يف �سوق العمل .
اآل  بجامعة  توما�س  الدكتور  واأ�ساد 
البيت و�سمعتها املرموقة, مبينا بان هذا 
تعميمه على اجلامعات  �سيتم  الربنامج 

اأو�سع  اآفاق  و�سيفتح  والإقليمية  الأردنية 
للتعاون.

اجلامعة  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�سر 
ل�سوؤون الكليات الإن�سانية  الدكتور نا�سر 
العلوم الرتبوية  اخلوالدة وعميدة  كلية 
الدكتورة عواطف اأبو ال�سعر وعميد كلية 
اإ�سماعيل  الدكتور  املعلومات  تكنولوجيا 
عبابنة وعميد الدرا�سات العليا الدكتور 

رجب اأبو حالوة .
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الإ�سالمية  اجلامعة  رئي�سة  قامت 
ال�سافعية يف اأندوني�سيا معايل الأ�ستاذة 
�سايف  اهلل  عبد  علوية  توتي  الدكتورة 
املعتمد يف  الندوني�سي  ال�سفري  يرافقها 
اململكة الأردنية الها�سمية �سعادة ال�سيد 
زين البحر نور بزيارة جامعة اآل البيت 
بهدف التعرف على اجلامعة وبراجمها 
التعاون  تعزيز  �سبل  وبحث  الأكادميية 

بني اجلامعتني.
والتقى الوفد ال�سيف رئي�س اجلامعة 
بالوكالة الدكتور نا�سر اخلوالدة  ونواب 
املجايل  جهاد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 
قدم  حيث  امل�ساعيد,  ها�سم  والدكتور 
مف�سال  �سرحا  بالوكالة  اجلامعة  رئي�س 
ع���ن اجل��ام��ع��ة وك��ل��ي��ات��ه��ا وم��ع��اه��ده��ا 
وبراجمها وتعاونها مع اجلامعات العاملية 
واأ�ساليب تنفيذ املناهج الدرا�سية ودورها 
الريادي يف خدمة طلبة العلم من خمتلف 

اأقطار العامل.

بحث التعاون بني اجلامعة واجلامعة الإ�سالمية ال�سافعية يف اندوني�سيا

زين  الن��دون��ي�����س��ي  ال�سفري  واأ���س��اد 
البحر بجامعة اآل البيت ودورها يف قبول 
وتزويدهم  �سنويا  اندوني�سيا  من  طلبة 
نوعي  تعليم  وت��ق��دمي  وامل��ع��رف��ة  بالعلم 

متميز على م�ستوى املنطقة.
بان  علوية  الدكتورة  معايل  وبينت 
اإلى  تهدف  البيت  اآل  جلامعة  زيارتها 
مذكرة  وتوقيع  التعاون  اأوا���س��ر  توثيق 
تفاهم م�ستقبال لال�ستفادة من خربات 
ال��زي��ارات  ال��ب��ي��ت وت��ب��ادل  اآل  ج��ام��ع��ة 
على  والط��الع  الطلبة  وتبادل  العلمية 

واإر���س��ال  الدرا�سية  واملناهج  اخلطط 
طلبة من اجلامعة الإ�سالمية ال�سافعية, 
على  البيت  اآل  جامعة  ب�سمعة  م�سيدة 

م�ستوى املنطقة.
اجلامعة  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�سر 
عميد  وم�ساعد  ال�سافعية  الإ�سالمية 
كلية الآداب فيها, وعميد �سوؤون الطلبة 
يف جامعة اآل البيت الدكتور خليل حجاج 
حممد  الدكتور  ال�سريعة  كلية  وعميد 
الدكتور  اللغات  مركز  ومدير  الزغول 

عمر خزاعلة.

وزارة الرتبية والتعليم تبحث �سبل التعاون مع اجلامعة

بني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  يف 
ال��رتب��ي��ة  ووزارة  ال��ب��ي��ت  اآل  ج��ام��ع��ة 
والتعليم, مت عقد اللقاء ال�سنوي الذي 
بح�سور  اجلانبني  ع��ن  ممثلني  �سم 
الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب 
 , خ��وال��دة  نا�سر  الدكتور  الإن�سانية 
تواقة  البيت  اآل  جامعة  اأن  اأكد  الذي 
اإلى مثل هذا التعاون والتن�سيق وتوطيد 

العالقة بني اأطراف العملية التعليمية 
لأن خمرجات وزارة الرتبية والتعليم 
 , الأردن��ي��ة  اجلامعات  مدخالت  هي 
مما يرتتب عليه �سرورة التن�سيق على 

امل�ستويات كافة.
وقد بحث اجلانبان الأمور املتعلقة 
التاأهيل  برنامج   الوزارة يف  مببعوثي 
واأعداد  والت�سجيل  والبتعاث  الرتبوي 

�سنويًا  تتحدد  التي  املبتعثني  الطالب 
وتخ�س�ساتهم .

وزارة  عن  مندوبًا  اللقاء  وح�سر 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  م��دي��ر ب��رن��ام��ج 
ال��ت��اأه��ي��ل ال���رتب���وي ال��دك��ت��ور غ��ازي 
كلية  عميد  اجلامعة  وم��ن  ال�سواملة, 
العلوم الرتبوية  الدكتورة عواطف اأبو 
ال�سيد  املالية  الدائرة  ومدير  ال�سعر  
ح�سن هليل وم�سجل الدرا�سات العليا 
العابد  ���س��الح  ال�سيد  اجل��ام��ع��ة  يف 
وامل�ست�سار الثقايف يف اجلامعة ال�سيد 
الرتبية  وزارة  ومن�سق  دراب�سة  زي��د 
ال�سيد  البيت  اآل  جامعة  يف  والتعليم 

خلدون اخلزاعلة .
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واأ�ساف خالل حما�سرته يف جامعة 
اآل البيت حول الروؤيا احلكومية لالإعالم 
الأردين يف املرحلة الراهنة والتي نظمها 
معهد بيت احلكمة باجلامعة, اأنه نتيجة 
خمتلف  يف  الأردين  امل��ج��ت��م��ع  ل��ت��ط��ور 
ال�ساملة  التنمية  ولتحقيق  القطاعات 
برزت احلاجة اإلى �سرورة بناء اإعالمي 
وطني حديث يتما�سى و�سيا�سة النفتاح 
الذي  والثقايف  والجتماعي  القت�سادي 

ينتهجها الأردن .
ما مييزنا  اأن  اإل��ى  العايد   واأ�سار     
يف الأردن اأننا نتوحد يف وجه التحديات 
ال��ذي حتم  الأم��ر  ال��وط��ن,  تواجه  التي 
وطنية  �سحافة  هناك  تكون  ب��اأن  علينا 
الوطنية   امل�سلحة  وف��ق  تعمل  ملتزمة 
وتعد عامال اأ�سا�سيا يف اإجناح الإ�سالح  
لفتا  الدميقراطية  وحتقيق  والتحديث 
اإلى اأن الأردن يعترب من اأف�سل البلدان 
العربية على �سعيد احلريات ال�سحفية, 
الأمر الذي عزز الثقة بالإعالم الأردين 
رواف��د  اأه��م  م��ن  الأردن  اأ�سبح  بحيث 
بالكفاءات  والعاملية  العربية  و���س��ائ��ل 

الإعالمية .
وبني اأن احلكومة وتنفيذا لتوجيهات 
بتعزيز  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
قطاع  وت��ط��وي��ر  ال�سحافية  احل��ري��ات 

معايل وزير الدولة ل�سوؤون االإعام ال�سابق يحا�سر يف اجلامعة
ل�س�ؤون  الدولة  وزي��ر  اأك��د 
علي  ال�سيد  معايل  الإع���الم 
اأول  تعترب  الأردن  اأن  العايد 
دول���ة ع��رب��ي��ة ���س��رع��ت حق 
على  ل��ل��ح�����س���ل  ال�����س��ح��ف��ي 
امل��ع��ل���م��ة م��ن خ���الل اإق���رار 
على  احل�س�ل  �سمان  قان�ن 
على  ف��ر���س  ال���ذي  املعل�مة 
الإعالميني  تزويد  امل�س�ؤولني 
حتت  املطل�بة  باملعل�مات 
ملن  القان�نية  امل�سائلة  طائلة 
املعل�مة  ت��ق��دمي  ع��ن  ميتنع 

باعتبارها حق ولي�س منة.

الإع������الم ���س��ت��م�����س��ي احل��ك��وم��ة ق��دم��ا 
با�ستكمال خططها بتطوير هذا القطاع 
احلكومة  وب��ني  بينه  ال��ع��الق��ة  وت��ع��زي��ز 
تقوم على احرتام حق الإعالم يف العمل 
على  واحل�����س��ول  وا�ستقاللية  ب��ح��ري��ة 
املعلومة ون�سرها مبا ي�سمن الو�سول اإلى 

اإعالم مهني م�ستقل .
   وقال وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم  
املزيد  تنفيذ  �ست�سهد  املقبلة  الفرتة  اإن 
ال��ت��ط��وي��ري��ة حيث  م���ن الإج���������راءات 
ال�سلطة  مع  بال�سراكة  احلكومة  �ستعمل 
من  امل��زي��د  اإدخ�����ال  ع��ل��ى  الت�سريعية 
الت�سريعات  على  ال��الزم��ة  التعديالت 
يكفل  مب��ا  الإع���الم���ي  للعمل  ال��ن��اظ��م��ة 
وجود اإعالم مهني م�ستقل يحمي الوطن 
موؤكدا  املواطنني  حقوق  على  ويحافظ 
التفاعل  يف  الأردين  الإع��الم  دور  على 
مع الق�سايا العربية والإقليمية والعاملية 
العربي  العمل  لتعزيز  �سرورة  باعتباره 

امل�سرتك ودعم الق�سايا العربية 
رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �سواقفة 
قال اإن الإعالم الناجح هو الذي يحمل 
اخلطط  على  ت�ستند  مدرو�سة  ر�سالة 
العامة التي تخدم م�سلحة الدولة وذلك 
يف م�ساعيها لي�س فح�سب لتثقيف اأفراد 
املجتمعية  ال��ق��وى  لت�ستنه�س  املجتمع 
متواكبة  الدولة  اأف��راد  جهود  ولت�سبح 
عملية  يف  التنفيذية  ال�سلطة  جهود  مع 
بحاجة  التنمية  لن  والتحديث  التطوير 
والتعاون  الن�سجام  عنوانها  جهود  اإلى 
اإلى  النتقال من حال  اأن  املجتمعي كما 
اإب��راز  اإل��ى  كذلك  بحاجة  اأف�سل  ح��ال 
كافة الطاقات البارزة والكامنة لت�سرتك 

جميعها يف دفع عجلة النمو والتقدم.

الفكر  اأن  �سواقفة  ال��دك��ت��ور  وب��ني 
تقودها  تربوية  ثقافة  اإلى  ي�ستند  البناء 
موؤ�س�سات التعليم والإعالم وان منهجية 
اأن تكون متوافقة  ر�سالة كل منهما لبد 
مع غر�س القيم املتوارثة وان تعزز احلوار 
وقبول الراأي الآخر لأن يف التعليم القادر 
للطاقات  حت��ف��ي��ز  امل��ربم��ج  والإع�����الم 
دولة  تت�سح  وبذلك  التنفيذ  وجم��الت 
للجميع  تكفل  التي  واملوؤ�س�سات  القانون 
العدالة وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات 
التنمية  جم��الت  �سوئها  على  وتتوفر 

النوعية وال�سمولية امل�ستدامة
واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ���س��واق��ف��ة اإل���ى اأن 
وهذا  �سعبي  وع��ي  اإل��ى  بحاجة  التنمية 
التن�سئة  و�سائل  م�سوؤولية  ه��و  ال��وع��ي 
امل��ت��ع��ددة اب��ت��داء م��ن الأ����س���رة ال��ن��واة 
كالتعليم  العليا  الدولة  موؤ�س�سات  اإل��ى 
ترتبط  اأن  جميعا  وعلينا  والإع�����الم  
خططنا وب�سكل ع�سوي بخطط التنمية 
العامة  ال�سيا�سية  قبل  م��ن  املر�سومة 
قوامه  جميعا  منهجنا  يكون  واأن  للدولة 
الطرح  يف  واأمانة  والع��ت��دال  الو�سطية 
والن��ف��ت��اح  احل���وار  �سالمة  ت��ام��ني  ويف 

البناء.
احلكمة  ب��ي��ت  معهد  عميد  وق���ال   
اأن الإع���الم  ال��دك��ت��ور حم��م��د امل��ق��داد 
اجلمهور  تزويد  يتعدى  اأ�سبح  الأردين 
تطور  بعد  احل��دث  وت��داع��ي��ات  باخلرب 
يف  فاعلة  اأداة  ليكون  وتنوعها  و�سائلة 
توجيه فكر و�سلوك الراأي العام لفتا اأن 
معيار الثقة يف الطرح بات ذو اأولوية يف 
جذب الراأي العام حينما يكون احلر�س 

على امل�سلحة الوطنية
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جاللة  م��ي��الد  عيد  مبنا�سبة 
امللك املعظم، نظمت اجلامعة ندوة 
بعن�ان الروؤية التحديثية جلاللة 
الدكت�ر  فيها  �سارك  املعظم  امللك 
ع�����س��� جمل�س  ال��ع��ب��ادي  مم����دوح 
�سامي  وال�سحفي  الأردين  الن�اب 
الزبيدي من جريدة الراأي ونائب 
الكليات  ل�س�ؤون  اجلامعة  رئي�س 
الإن�سانية الدكت�ر نا�سر اخل�الدة،  
الطلبة  �س�ؤون  عميد  الندوة  واأدار 

الدكت�ر خليل احلجاج .
واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي اإل���ى 
وتعديل  ال�سيا�سي  الإ���س��الح  اأهمية 
املواطن  ي�سعر  واأن  النتخاب,  قانون 
مع  ومتعادلة  مت�ساوية  حقوقه  ب���اأن 
عنوان  وامل��واط��ن��ة  اآخ���ر,  م��واط��ن  اأي 
فحرية  ال�سيا�سي,  لالإ�سالح  حقيقي 
الراأي والتعبري والفكر كل ذلك حتدث 
يف  وخا�سة  املعظم  امللك  جاللة  عنه 
روؤ�ساء  اإل��ى  ال�سامية  التكاليف  كتب 

احلكومات.
نريد  اإننا  العبادي  الدكتور  وق��ال 
القانون  يف  �سيادة  هنالك  يكون  اأن 
ح��رًا  الق�ساء  ي��ك��ون  واأن  وال��ق�����س��اء, 
فالعملية  املعادلة,  نكمل  حتى  ونزيهًا 
بلد,  اأي  تطوير  اأ�سا�س  هي  ال�سيا�سية 
يعك�س  ج��دي��د  انتخاب  اآل��ي��ة  واإي��ج��اد 
يلغي  ق��ان��ون  ال�سعب,  و���س��ع  حقيقة 
ب��د من  ال��واح��د, ف��ال  ق��ان��ون ال�سوت 
قانون جديد يخدم كل امل�سالح ويعرب 
وطموحاته,  ال�سعب  فئات  جميع  عن 
داع��ي��ا امل��ج��ت��م��ع اإل����ى ال��ت��ك��ات��ف ق��در 
البع�س,  بع�سنا  ن�سمع  واأن  امل�ستطاع 
اإ�سالح  مرحلة  القادمة  املرحلة  حيث 
تبني  الها�سمية  وال��ق��ي��ادة  �سيا�سي, 
والعقبات,  ال�سعاب  رغم  البلد  هذا 

ندوة باجلامعة حول الروؤية التحديثية جلاللة امللك املعظم

وجعلت منه وطننا مزدهرا م�ستقرا, 
الها�سمية  وقيادته  الوطنية  ووحدته 
العربية  لالأمة  ودعامة  الأ�سا�س  هي 

والإ�سالمية.
اأ�سار  الزبيدي  �سامي  ال�سحفي 
اإلى دور جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
املعظم يف تر�سيخ النهج الدميقراطي 
وتفعيل امل�ساركة ال�سيا�سية والإ�سالح 
ال�سيا�سي رغم التحديات التي نواجهها 
والدولية  الإقليمية  املتغريات  ورغ��م 
الها�سمية  القيادة  ف��اإن  والتفاعالت 
ت��دف��ع ب��ال��وط��ن والأم����ة اإل���ى الأم���ام, 
الذي  ال�ساب  امللك  بقيادة  ف���الأردن 
احلكومات  وي��دف��ع  الأح���داث  ي�ستبق 
فالدميقراطية  للعمل,  وال��ربمل��ان��ات 
وطننا  وي�سهد  م�ستمرة  وعملية  نهج 
داعيا  م�ستمرا,  وازده�����ارا  اجن���ازا 
عن  والبعد  امل�سارحة  اإل��ى  اجلميع 
املجاملة والتبجيل التي مالأت ف�ساءنا 
اجلاد  والعمل  وال�سيا�سي,  ال�سحفي 
والإخال�س للوطن والقيادة احلكيمة .
نائب  اخل��وال��دة  نا�سر  ال��دك��ت��ور 
الكليات  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
اأه�����داف  اأول  اأن  ب���ني  الإن�����س��ان��ي��ة 

وهي  باملجتمع,  التاأثري  هي  اجلامعة 
الفكر  ت�سنع  التي  وهي  فكري  وع��اء 
وت�سنع الأمة وهي التي ت�سنع حركة 
على  املنفتحة  وال��ع��ق��ل��ي��ات  احل��ي��اة, 
م�سريا  اجلامعات.  يف  ت�سنع  العامل 
اإلى دور اجلامعات ومهمتها يف خدمة 
ال��ولء  قيم  وت��ع��زز  وتوعيتها,  الأم���ة 
ال�سباب.  جيل  طلبتها  لدى  والنتماء 
اأن  ميكن  التي  املظلة  اإن  اأق��ول  لذلك 
حتت  وننطوي  جميعا  اإليها  نحتكم 
اأف��ي��ائ��ه��ا م��ظ��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة ح��ب ه��ذا 
بالكالم  عليه  باحلفاظ  لي�س  الوطن, 
حب  بال�سعارات,  ول  باملجامالت  ول 
هذا الوطن يعنى الإ�سالح احلقيقي, 

والإخال�س بالعمل. 
واأ�سار عميد �سوؤون الطلبة الدكتور 
كل  بحاجة  الوطن  ب��اأن  حجاج  خليل 
اأبنائه لتعظيم الجناز والوقوف �سفا 
واحدا ملواجهة التحديات التي تواجه 
الها�سميني  م�سرية  باأن  مبينا  الأم��ة, 
مر  على  وع��ط��اء  وب��ن��اء  خ��ري  م�سرية 

الع�سور.
الندوة دار حوار مو�سع  نهاية  ويف 

بني املحا�سرين والطلبة.
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ور�سة حول تقنيات جوجل يف اجلامعة

بًا  و مند
ع���ن رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

العلمية  الكليات  ل�سوؤون  الرئي�س  نائب  رعى  �سواقفة  نبيل 
تقنيات  م�ستخدمي  جمموعة  افتتاح  حفل  امل�ساعيد  ها�سم  الدكتور 

جوجل بتنظيم من كلية الأمري احل�سني بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات .
حيث اأكد الدكتور ها�سم امل�ساعيد على  �سرورة تعلم تقنيات جوجل يف اجلامعة  واملحركات 

املتفرعة عنه مثل جوجل �سكرن وجوجل ارث واأ�ساف امل�ساعيد اأن اجلامعة ت�سعى جاهدة للرقي بطلبتها 
وتزويدهم باملعارف املنهجية من جهة واملعرفة التعليمية من جهة اأخرى واإك�سابهم التقنيات احلديثة يف كافة 

اجلوانب التكنولوجية م�سريًا اإلى اأن هذه الور�سة تاأتي كدليل على اهتمام اجلامعة مبواكبة هذه التقنيات  احلديثة.
اإن  فيها  قال  كلمة  اإ�سماعيل عبابنة  الدكتور  املعلومات  لتكنولوجيا  بن عبداهلل  الأمري احل�سني  كلية  واألقى عميد 

هذه الور�سة جاءت نتيجة ال�سراكة والتعاون  بني اجلامعة و�سركات تكنولوجيا املعلومات الرائدة يف اململكة والتي �ساعدت 
الطلبة من خالل هذه ال�سراكة يف الطالع على كافة التطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات مبختلف التقنيات للنهو�س 

باجلامعة وطلبتها.
اإحدى تقنيات  من جهته حتدث املهند�س حممد عليمات من كلية الأمري احل�سني بن عبداهلل لتكنولوجيا املعلومات عن 
�سركة جوجل مفتوحة امل�سادر وهي تقنية GWT لربجمة النرتنت واأدواتها وبرجمياتها وبيئات الربجمة املوجهة نحو كل 

اأنواع مت�سفحات النرتنت.
و�سارك يف الور�سة عدد من طلبة  كلية تكنولوجيا املعلومات حيث قدم  الطالب اأحمد رفيق واينا�س �سومان وحممد 

تناول   بينما   APP تقنية  اأن�س اجلاغوب عن  الطالب  املوبايل   وحتدث  العرو�س حول برجميات  م�ساقبة عدد من 
. HTML الطالب حممد جردات و�سالم ال�سرايرة عرو�س

وتهدف هذه الور�سة اإلى زيادة وعي الطالب واهتمامهم بتقنيات جوجل املختلفة اإميانا من موؤ�س�سيها باأن 
العلم واملعرفة حق للجميع .

حيث قاموا باإطالق املبادرة الأولى من نوعها حتت �سعار )Made in AABU( والتي 
لتكنولوجيا  بن عبداهلل  كلية احل�سني  اإلى تطوير برجميات من �سنع طالب  ت�سعى 

املعلومات يف اجلامعة .
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الرتبية االأ�سرية: حما�سرة يف اجلامعة
نظمت عمادة �سوؤون الطلبة يف اجلامعة 
وبالتعاون مع كلية العلوم الرتبوية حما�سرة 
رئي�س  نائب  األقاها  الأ�سرية  الرتبية  حول 
اجلامعة ل�سوؤون الكليات الإن�سانية الدكتور 
نا�سر اخلوالدة, حتدث فيها حول مكونات 
الأ�سرة والطريقة التي يتوجب التعامل معها 
عاتقها  على  امللقاة  الكبرية  وامل�سوؤوليات 
بالدرجة  الزوجية  احلياة  على  للمحافظة 
يف  الأ�سا�سية  الركيزة  باعتبارها  الأول���ى 
واأن  امل�سوؤولية  حتمل  يف  دورها  ا�ستمرارية 

الرتبية اأهم من الإجناب .
ورك���ز ال��دك��ت��ور اخل���وال���دة ع��ل��ى دور 
ال��رتب��ي��ة الأ���س��ري��ة يف و���س��ع الإج����راءات 
املنا�سبة و�سرورة اإعادة النظر يف العالقة 
ملا  الأ�سرة  وتربية  وامل��راأة  الرجل  بني  ما 

ي�سكله من دور مهم يف الرتبية الأ�سرية.
التي  والتطورات  التغريات  اأبرز  وبني 

طراأت على الأ�سرة يف املجتمع الأردين من 
والعمل  امل��راأة  ودرا�سة  الجتماعي  التغري 
وال����زواج ب��اع��ت��ب��اره ح��ق وال��رتب��ي��ة واج��ب 

والإ�سالم يريد بذلك م�سلحة املجتمع.
اخلا�سة  املفاهيم  اأب���رز  وا�ستعر�س 
بالزواج وبع�س التدخالت اخلارجية والتي 
قد  التي  العائلية  اخل��الف��ات  �سبب  تكون 
طالق  وهناك  الطالق  حالت  عنها  ينجم 
والفرق  الأ�سرة  �سياع  عنه  ينجم  عاطفي 

املراأة  اإلى  ال�سلبية  والنظرة  ال��زواج  بني 
املطلقة وغريها من �سوؤون الأ�سرة .

اأداره���ا  ال��ت��ي  املحا�سرة  خ��ت��ام  ويف 
الرتبية  كلية  من  الق�ساة  خالد  الدكتور 
من  كبري  ع��دد  ح�سرها  و  اجلامعة  يف 
عمداء الكليات واأ�ساتذة اجلامعة, اأجاب 
احل�سور  اأ�سئلة  على  اخلوالدة  الدكتور 

وا�ستف�ساراتهم.

املجل�س  يف  الوطني  التوجيه  مدير  اأك��د 
اأن  العبادي  اأحمد  الدكتور  لل�سباب  الأعلى 
الرعاية  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  ه��و  املجل�س  ه��دف 
امل�ساريع  تعزيز  خالل  من  الأردين  لل�سباب 
ال�ساأن  يف  م�ساركتهم  تفعل  التي  وال��ربام��ج 
ال��ع��ام مب��ا يف ذل���ك دوره����م يف امل�����س��ارك��ة 
عن  لديهم  امل��ب��ادرة  روح  وتنمية  ال�سيا�سية 
طريق تبني مبادراتهم ودعمها معنويًا وماديًا 
والتحليل  والنقد  التفكري  م��ه��ارات  وتنمية 
داعيًا ال�سباب للت�سدي ملنابر الراأي للحديث 
ع���ن ق�����س��اي��اه��م, وب����ذل ك���ل ج��ه��د ممكن 

للت�سدي لظاهرة العنف املجتمعي ونبذها.
العنف  عن  عمل  ور�سة  خالل  ذلك  جاء 
يف  الطلبة  ���س��وؤون  عمادة  نظمتها  اجلامعي 

اجلامعة.

ور�سة عمل حول العنف اجلامعي يف اجلامعة

اإيجازًا عن خطة   وقدم الدكتور العبادي 
م��دي��ري��ت��ه, ح��ي��ث اأو���س��ح اأن اخل��ط��ة راع��ت 
لل�سباب  الأع��ل��ى  للمجل�س  العامة  الأه���داف 
و�سيا�ساته اجلديدة املتمثلة مبرتكزات د�ستور 
ال�سرف ال�سبابي, واأ�سار اإلى اأن اخلطة تعمل 
على تعزيز منظومة املثل والقيم والأخالقيات 
التي ت�سهم يف بناء ال�سخ�سية ال�سبابية وفقا 
املثل  باإك�سابهم  ت�ساهم  وا���س��ح��ة  مل��ع��اي��ري 
والقيم العليا التي ح�ّس عليها الدين احلنيف 

والأخالق العربية والإ�سالمية.
الطلبة  ���س��وؤون  عميد  ق���دم  جهته   م��ن 
ال��دك��ت��ور خليل ح��ج��اج م��وج��زًا  يف اجل��ام��ع��ة 
�سوء  واأهمها  اجلامعي  العنف  اأ�سباب  ع��ن 
ال��ق��درة  وع���دم  الت�����س��ال  و�سائل  ا�ستخدام 
اجلديدة  اجلامعية  البيئة  مع  التكيف  على 

التطوعية  ال��ربام��ج  يف  امل�����س��ارك��ة  وع���دم 
وال��الم��ن��ه��ج��ي��ة داع���ي���ًا ال��ط��ل��ب��ة اإل���ى اأخ��ذ 
�سعار  اجلامعي واإطالق  العنف  من  موقف 
واخل��روج مبيثاق  العنف  من  خالية  جامعة 
ي�سمى مبيثاق  العنف اجلامعي  �سرف �سد 
�سرف جامعة اآل البيت, موؤكدًا على وجوب 

اللتزام بهيبة الدولة واجلامعة.
 وخالل الور�سة �سكل الطلبة امل�ساركون 
العنف اجلامعي  اأ�سباب  لبحث  جمموعات 
اجلديدة  الظاهرة  لهذه  بحلول  واخل��روج 
اأ�سباب  اأه���م  ك��ان��ت  حيث  جمتمعنا  على 
اأوقات  نظرهم  وجهة  من  اجلامعي  العنف 
الإيجابية  ب��الأع��م��ال  ملئها  وع��دم  ال��ف��راغ 
وعدم توافر الن�ساطات والأماكن الرتفيهية 
الأ�سرية  وامل�سكالت  الديني  الوازع  ونق�س 
وتف�سي  نف�سية  �سغوطات  من  حتدثه  وم��ا 

الوا�سطة واملح�سوبية.
واق�����رتح ال��ط��ل��ب��ة ع����دة ح���ل���ول ل��ه��ذه 
بعقد  الإع��الم��ي��ة  التوعية  منها  الظاهرة 
الندوات واملحا�سرات والور�س التي تعرف 
الأن��دي��ة  وتفعيل  ال��ظ��اه��رة  ب��ه��ذه  الطلبة 
الريا�سية والثقافية داخل اجلامعة وتفعيل 
دور التعليم الالمنهجي يف التدري�س اإ�سافة 

اإلى تفعيل دور دائرة الإر�ساد اجلامعي.
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ندوة باجلامعة: الوئام بني الأديان واأثره يف البناء 

مبنا�سبة اأ�سب�ع ال�ئام بني الأديان 
امللك عبد اهلل  الها�سمية  اأطلقها �ساحب اجلاللة  التي 

بني  ال�ئام  بعن�ان  ندوة  اجلامعة  نظمت  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين 
الأديان واأثره يف البناء الجتماعي، حتدث فيها معايل الأ�ستاذ الدكت�ر كامل 

الكليات  ل�س�ؤون  اجلامعة  رئي�س  ونائب  الدينية،  للدرا�سات  امللكي  املعهد  مدير  جابر  اأب� 
الإن�سانية الأ�ستاذ الدكت�ر نا�سر اخل�الدة، والدكت�ر عامر احلايف من كلية ال�سريعة باجلامعة.

وبني الدكتور اأبو جابر باأن جاللة امللك املعظم اأطلق فكرة الوئام بني الأديان ملا يت�سف به جاللته من حكمة 
وبعد نظر, م�سريا اإلى ر�سالة عمان التي اأطلقها جاللته قبل �سنوات وكانت نربا�سا م�سيئا يف بيان حقيقة الإ�سالم 

احلق والتعريف به ونقل ال�سورة احلقيقية عنه, فالعامل العربي والإ�سالمي يعي�س اأزمة خارجية وداخلية ول بد من تكاتف 
اجلهود ملواجهة الإخطار, مبينا باأن حممد �سلى اهلل عليه و�سلم بعث بر�سالة الإ�سالم ال�سمحة, حيث كانت الأمة تعاين من 

ال�سياع والتفكك, فوحد كلمتها واأعزها بالإ�سالم وجعل منها ح�سارة قوية متما�سكة وكانت الأروع بني احل�سارات. 
الفقري  العمود  التي هي  الإن�سانية  املبادئ  التخلي عن  يعني  للعقل, وهذا ل  الآن الحتكام  املطلوب  اإن  اأبو جابر  الدكتور  وقال 

حلياتنا, مبينًا باأن املنطقة املحيطة ت�سهد اأزمة, من تون�س وم�سر ولبنان والعراق وفل�سطني وال�سودان, فهذه احلالة �سيء مريع, ول 
بد من البحث عن خمرج لهذا املاأزق الذي نحن فيه, م�سريا اإلى نعمة الأمن وال�ستقرار التي نعي�سها بالأردن بف�سل القيادة الها�سمية 
احلكيمة التي ت�ستمد �سريعتها الدينية من الر�سول الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم, وما ن�سهده من ا�ستقرار يربز العالقة اجليدة بني 
احلاكم واملحكوم , هذا البلد بلد الر�سالت والأديان والذي يعترب منوذجًا فذًا  يف التعاي�س الديني, فالدين كان و�سيبقى اأهم عامل من 
عوامل تكوين اأي جمتمع من املجتمعات, واحلوار بني الأديان هو الأ�سا�س, فالها�سميون ومن منطلق الإرث الديني والتاريخي, يحملون هم 
الأمة وطموحها, ويوؤمنون باأهمية احلوار, وما ر�سالة عمان وما حتتويه من اأفكار �سامية وراقية اإل خري دليل على ذلك,  فالعامل لي�س 

بحاجة ت�سليح واإمنا بحاجة اإلى فكر وا�سح ملهم وقيم تتعدى املناف�سة الرببرية, قيم تهذب النف�س, قيم حمبة وتعاون واإن�سانية .
نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات الإن�سانية الدكتور نا�سر خوالدة قال اإن هذا اللقاء يتحدث عن الوئام والتعاي�س بني الأديان 

الذي اأ�سبح ق�سية ت�سغل عقول العلماء ورواد الإ�سالح, ومن هنا تاأتي اأهمية الروؤية امللكية يف اأن يكون الأ�سبوع الأول من �سباط 
اأ�سبوع للوئام العاملي, فالوئام بني الأديان ينطلق من جذور اإميانية وقوا�سم اإن�سانية م�سرتكة تعرتف باإن�سانية الإن�سان, فالرب 

والإح�سان لغري امل�سلمني جزء من عقيدة امل�سلم وهي اأ�سا�س الوئام والتعاي�س.
الدكتور عامر احلايف من كلية ال�سريعة قال اإن هناك حالة من غري الوئام بني اأ�سحاب الأديان املختلفة وعن�سرية 

دينية عميقة يف الفكر الإن�ساين, فامل�سلمون يبلغ عددهم حوايل 22% من �سكان العامل, وبالن�سبة لالختالف فهو 
اأ�سا�س الوحدة واحلكمة من اإيجاده هي التعارف والرحمة والوئام يرتفع �سقفه مع تدين الواقع الإن�ساين, 

واحلرية بحاجة اإلى وعي فجوهر الإ�سالم الرحمة وجوهر امل�سيحية هو املحبة ونحن بحاجة للوئام 
بني الأديان.

الدين  ودور  ب��الآخ��ر,  القبول  ح��ول  مو�سع  ح��وار  دار  ال��ن��دوة  نهاية  ويف 
فيه  ملا  الديانات  اأتباع  خمتلف  بني  احل��وار  واأهمية  ذل��ك,  يف 

م�سلحة ال�سعوب.
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ندوة حول اأخطار املخدرات وطرق الوقاية منها يف اجلامعة

م���ن���دوب���ا ع��ن 
نبيل  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 

الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  �سواقفة رعى 
الإن�سانية الدكتور نا�سر اخلوالدة ندوة حول اأخطار املخدرات وطرق 

الوقاية منها, التي نظمتها عمادة �سوؤون الطلبة .
 حيث اأكد فيها الدكتور نا�سر اخلوالدة على �سرورة تكاتف اجلهود من اأجل مكافحة 

اآفة املخدرات التي تفتك باملجتمع وخا�سة ال�سباب واملراهقني نظرا لتاأثريها ال�سلبي على الفرد 
والأ�سرة اجتماعيا ونف�سيا واقت�ساديا .

م�سريًا اإلى اأن الوازع الديني هو ال�سابط الأ�سا�سي ملكافحة هذه الآفة داعيًا اإلى تعزيز املنظومة القيمية 
التي حتفظ املجتمع من النحراف م�سريًا اإلى  اأن جمتمع الرفاق الذي يعترب اأكر املجتمعات تاأثريا يف �سقل 

�سخ�سية الفرد وعلى الأ�سرة مراقبة ت�سرفات اأبنائها.
 وا�ستعر�س عميد كلية ال�سريعة يف اجلامعة الدكتور حممد الزغول اجلانب الديني يف م�ساألة تعاطي املخدرات 

واأكد اأن املخدرات اأعظم �سررًا من اخلمر فهي حمرمة اأ�سد التحرمي لأن اأ�سرارها ومفا�سدها كثرية, م�سريًا اإلى اأن 
الرتبية الإ�سالمية اأعظم طرق الوقاية من املخدرات والنحراف لأن الإ�سالم اأهتم بالأ�سرة و�سن الأحكام التي تكفل 

لها ال�ستقرار واحلياة الطيبة فاأوجب على الوالدين رعاية ما وهبهم اهلل من بنني وبنات خري رعاية.
وتناول مندوب اإدارة مكافحة املخدرات اآفة املخدرات من عدة جوانب بدءًا  بالأ�سرة ورفاق ال�سوء وحب الف�سول 
مبينًا باأن الأ�سرة املفككة هي بيئة خ�سبة لنت�سار املخدرات,وعن اآلية الإدمان اأو�سح املتحدث اأن هناك مادة يف ج�سم 
الإن�سان موجودة بن�سبة طبيعية وهي م�سوؤولة عن التاأثري يف اجلهاز الع�سبي املركزي وعند تعاطي املخدر تزيد هذه 

الن�سبة والتي توؤثر �سلبيًا على وظائف اجل�سم احليوية وعند فقدانها من اجل�سم مبرور الوقت ي�سبح اجل�سم 
بحاجة اإلى زيادة ن�سبتها مما يدفعه اإلى تعاطيها مرة اأخرى لي�سبح بعدها مدمن خمدرات .

وحتدث عميد �سوؤون الطلبة الدكتور خليل حجاج عن اأهمية عقد مثل هذه الندوات التي تعنى بتعريف 
الطلبة وتثقيفهم بخطر هذه الآفة التي تهتك باملجتمعات حيث نظمت هذه الندوة مبنا�سبة الأ�سبوع 

العاملي ملكافحة املخدرات .
ت�سمن  متحركًا  معر�سًا  املخدرات  مكافحة  اإدارة  اأقامت  الندوة  هام�س  وعلى 

اأدوات التعاطي  كتيبات ون�سرات توعوية وعينات من املواد املخدرة وبع�س 
التي ي�ستخدمها املدمنون وطرق واأ�ساليب تهريب املخدرات. 
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افتتح  ال�سحة  وزي���ر  ع��ن  م��ن��دوب��ًا 
الإيدز  ملكافحة  الوطني  الربنامج  مدير 
العمل  ور�سة  احلجاوي  ب�سام  الدكتور 
العلمية يف اجلامعة بعنوان » مثلما اأمتتع 
الآخرين«  حقوق  اح��رتم  فاأنا  بحقوقي 
بنت  �سلمى  الأم��رية  كلية  نظمتها  والتي 
عبد اهلل للتمري�س يف اجلامعة بالتعاون 
الإي��دز  ملكافحة  الوطني  الربنامج  م��ع 
كلنا  �سباب  وهيئة  ال�سحة  وزارة  يف 

الأردن.
وزارة  اأن  احل��ج��اوي  الدكتور  وب��نّي 
املواطنني  جهدًا حلماية  تاأل  ل  ال�سحة 
من خمتلف الأوبئة وتقوم بعملية الر�سد 
اأهمية  اإل��ى  م�سريًا  وال��ع��الج  وال��وق��اي��ة 
ت��ع��اون امل��واط��ن��ني ون�����س��ر ال��وع��ي بهذه 
الأمرا�س وخا�سة بني طلبة اجلامعات.

اليدز  اأن  احلجاوي  الدكتور   وبني 
حيث  جن�سيًا  املنقولة  الأم��را���س  م��ن 
املتو�سط  �سرق  يف  اإقليم  الأردن  يقع 
ومعدلت النت�سار فيه من اأقل املعدلت 
احلنيف  الإ�سالمي  الدين  ب�سبب  وذلك 
مبينًا  ال�سباب,  ووع��ي  والقيم  والرتبية 
الت�سال  خالل  من  املر�س  ينت�سر  اأن 
اإلى  الأم  من  اأو  ال��دم  نقل  اأو  اجلن�سي 
حتى  واأن��ه  املخدرات,  وتعاطي  اجلنني, 
املر�س  لهذا  �سايف  عالج  يوجد  ل  الآن 
ولكن العالج يطيل عمر املري�س, موؤكدًا 
اإجراءات  اأن وزارة ال�سحة تقوم بكافة 

برعاية  وزير ال�سحة افتتاح ور�سة العمل العلمّية » مثلما اأمتتع بحقوقي
 فاأنا احرتم حقوق الآخرين« يف اجلامعة

ال�سالمة والوقاية من حيث فح�س الدم 
اأن  مبينًا  الطبية,  املختربات  و�سالمة 
-250 م��ن  ت�سل  الإي���دز  مري�س  كلفة 
اأردين   230 ويوجد  �سهريًا  دينار   300
م�ساب  الأردن  داخل  مقيم  منهم 105 
باملر�س و552 وافد مت ترحيلهم. وتقوم 
الفحو�سات  كافة  بعمل  ال�سحة  وزارة 
ال��واف��دي��ن  جلميع  ال���الزم���ة  امل��خ��ربي��ة 
ل�سمان �سالمة املجتمع. مبينًا اأن اإقامة 
هذه الور�سة بجامعة اآل البيت لهو دليل 
املوؤ�س�سات  على  امللقى  ال��واج��ب  على 
بهذه  والتثقيف  الوعي  لن�سر  التعليمية 

الأمرا�س للمحافظة على املجتمع.
�سلمى  الأم���رية  كلية  عميد  واأل��ق��ى 
باجلامعة  للتمري�س  اهلل  ع��ب��د  ب��ن��ت 
فيها:  ق��ال  كلمة  رواجفة  عمر  الدكتور 
ت��اأت��ي اإق��ام��ة ه��ذه ال��ور���س��ة ت��زام��ن��ا مع 
اجلهود الوطنية والعاملية ملكافحة مر�س 
الأول من كانون  والذي ي�سادف  الإيدز 
ال��ث��اين م��ن ك��ل ع���ام. لقد ك��ان��ت فكرة 
الإي���دز  م��ر���س  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
توجيه  على  تن�سب   1988 ع��ام  منذ 
اإل��ى  ال��ق��رار  واأ���س��ح��اب  العاملي  ال���راأي 
خطورة هذا املر�س واإلى �سرورة تكثيف 
مبينًا  منه,  والوقاية  ملحاربته  اجلهود 
العاملي  ال�سحة  منظمة  اإح�سائيات  اأن 
 33 اأك��ر من  اإل��ى وج��ود  احلديثة ت�سري 
العامل  مليون م�ساب بهذا املر�س حول 

15-24 اجلزء  بني  ال�سباب  فئة  وت�سكل 
الأك���رب, م��ن اأج���ل ذل��ك ك��ان ل ب��د من 
اأف��راد  بني  التوعية  ن�سر  جهود  تكثيف 
عماد  هم  ال�سباب  اأن  ومب��ا  الفئة  ه��ذه 
كان  وم�ستقبله  حا�سره  واأ�سا�س  الوطن 
ل ب��د م��ن خم��اط��ب��ة ال�����س��ب��اب يف ه��ذا 
بل  لتوعيتهم  فقط  لي�س  الهام  املو�سوع 
توعية  يف  والعون  اليمنى  اليد  ليكونوا 
املجتمع من حولهم وقد جاء اإقامة هذا 
الأم���رية  كلية  م��الك  يف  العلمي  ال��ي��وم 
تاأكيدًا  للتمري�س  اهلل  عبد  بنت  �سلمى 
وثقافتنا  ال�سمح  الإ�سالمي  ديننا  لدور 
العربية الأ�سيلة يف ا�ستئ�سال هذه الآفة 
وحماية اأبنائنا وبناتنا وجمتمعنا العربي 
العربي  ال�سباب  فعلى  الأ�سيل  امل�سلم 
امل�سلم العت�سام بحبل الدين فهو خري 

الثقافات التي عرفتها الأر�س.   
ح�سرها  نائب  التي  الور�سة  وتخلل 
العلمية  الكليات  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س 
رئي�س  ونائب  امل�ساعيد  ها�سم  الدكتور 
الإن�سانية  الكليات  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة 
غفري  اخلوالدة, وجمع  نا�سر  الدكتور 
املحلي  وامل��ج��ت��م��ع  اجل��ام��ع��ة  طلبة  م��ن 
التعريف  الأول���ى  تناولت  عمل  جل�ستا 
الإي���دز,  ملكافحة  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ربن��ام��ج 
ال�سباب يف  الإي��دز,  ودور  وبائية مر�س 
فيلم  وع��ر���س  الإي���دز,  مر�س  مكافحة 

وثائقي حول مر�س الإيدز.



ميالدية20  2011 اآذار  هجرية،    1432 ال��ث��اين  ربيع   -  62 ال��ع��دد   -  17 املجلد 

ندوات وحما�رضات وور�س عمل

ا�ست�ساف مركز تطوير اأداء اأع�ساء هيئة 
ال�سريعة  كلية  عميد  اجلامعة  يف  التدري�س 
عقلة  حممد  ال��دك��ت��ور  ال��ريم��وك  جامعة  يف 
التعليم  اأخالقيات  عن  للحديث  الإب��راه��ي��م 
اجلامعي بح�سور نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون 

الكليات الإن�سانية الدكتور نا�سر اخلوالدة .
 وق���د ق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��د الإب��راه��ي��م 
اإح���داث  ال��ت��دري�����س  من عملية  ال��ه��دف  اأن 
ال�سلوك  لتعديل  املتلقي  �سخ�سية  يف  تاأثري 
واجل�سمي  العقلي  النمو  على  ي�ساعد  ال��ذي 
ت�سكيل  يف  كبري  اأث���ر  فللمعلم  والج��ت��م��اع��ي 
ووجدانه  عقله  يف  والتاأثري  الفرد  اجتاهات 
التعليم  مهنة  يف  اأخالقيات  تتوافر  اأن  على 
هي  اأبعاد  اأربعة  وت�سمل  الهدف  هذا  لتحقيق 
البعد ال�سخ�سي ك�سالمة املنطق وجودة اللغة 

اأخالقيات التعليم اجلامعي حما�سرة يف اجلامعة

املطامع  بالعلم عن  والرتفع  الألفاظ  وتهذيب 
الطلبة  ب��ني  امل��ع��ام��ل��ة  وال��ع��دل يف  ال��دن��ي��وي��ة 
واأن  وال�سائل  والزائر  الطالب  مع  والتوا�سع 
يكون القدوة احل�سنة لطلبته واثقًا بنف�سه مع 

العناية باملظهر الالئق .
اأما البعد املهني يف عملية التدري�س فاأ�سار 
بالتهيئة  ي��ب��داأ  اأن��ه  اإل��ى  الإب��راه��ي��م  الدكتور 
املعارف  وربط  الأهداف  بتحديد  للمحا�سرة 
وال�سيطرة  ال�سبط  ث��م  بالالحقة  ال�سابقة 
يف  الأدب  و���س��وء  اللغط  م��ن  املجل�س  ب�سون 
يف  التنويع  اإل��ى  اإ�سافة  واملناق�سة  املباحثة 
الدر�س  مو�سوعات  لختالف  تبعًا  الأ�ساليب 
الفردية  الفروق  ومراعاة  الطلبة  وم�ستويات 
اأ���س��م��ائ��ه��م  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  واحل���ر����س  بينهم 
واأحوالهم لأن ذلك اأ�سرح ل�سدورهم واأب�سط 

للفاعلية  فر�سة  اإعطاء  �سرورة  مع  ل�سوؤالهم 
للمعلومات  ناقل  لي�س  املعلم  لأن  وامل�ساركة 
اأن  وعليه  التعليمية  للعملية  ومر�سد  بل موجه 
دون  والرتهيب  الرتغيب  اأ�ساليب  ي�ستخدم 
ا�ستخدام  وح�سن  الإلقاء  يف  والتاأين  مبالغة 
وع��دم  ال��در���س  مبو�سوع  والإل��ت��زام  ال�سوت 

اخلروج عنه .
العلمي  البعد  الإبراهيم  الدكتور   وعرف 
التخ�س�سي بالكنايات الالزمة لإعداد املعلم 
يف جمال تخ�س�سه العلمي ومادته التدري�سية 
امل�سطلحات  ي�ستخدم  اأو  اخلطاأ  يقع يف  لئال 
جم��اراة  منه  يتطلب  وه��ذا  معانيها  غ��ري  يف 
والط��الع  امل�ستمرة  واملراجعة  العلوم  تقدم 
ال��دائ��م ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف ال��ع��ل��م , 
واأ�ساف املحا�سر اأن البعد الثقايف يحتم على 
والعوامل  املتعلمني  بخ�سائ�س  الإمل��ام  املعلم 
جمريات  ومعرفة  ال�سخ�سية  منو  يف  املوؤثرة 

الأحداث العاملية .
نهاية  الإبراهيم يف  الدكتور حممد  ودعا 
تطوير  مركز  مدير  ح�سرها  التي  حما�سرته 
اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س الدكتور زياد التح 
اإلى نبذ ظاهرة العلمانية واأن ت�سب كل العلوم 

يف بوتقة الإميان باهلل تعالى .

الآداب  كلية  يف  العربية  اللغة  ق�سم  نظم 
البيت  اآل  ج��ام��ع��ة  يف  الإن�����س��ان��ي��ة   وال��ع��ل��وم 
حما�سرة بعنوان النقد البيئوي قدمها الدكتور 
عمر �سبحي جابر من وزارة الرتبية والتعليم 
جرج  للموؤلف  البيئوي  النقد  كتاب  يف  ق��راءة 

جرارد . 
موا�سيع  ال��ب��ي��ئ��وي  ال��ن��ق��د  ك��ت��اب  يغطي 
اأخرى  ثقافية  وظواهر  الإع��الم  مثل  خمتلفة 
عالوة على تناوله طيفًا وا�سعًا من الن�سو�س 
النقدية  املناهج  تعددية  من  م�ستفيدًا  الأدبية 
يت�سمن  البيئوي  فالنقد  اأ�ساليبها  واختالف 
على  بالن�ساين  اإن�ساين  هو  ما  عالقة  درا�سة 
حتليل  وتقدمي  الب�سري  الثقايف  التاريخ  مدى 

ناقد مل�سطلح الإن�ساين ذاته . 
امل�ساكل  اإن  الكتاب من  اأهمية هذا  تنبثق 
اآن  يف  وعلمي  ثقايف  حتليل  تقت�سي  البيئية 
مع  البيئوية  املعرفة  تفاعل  نتاج  لأنها  واح��د 
انعكا�ساتها الثقافية فاملعرفة البئيوية تعد بيئة 

حما�سرة حول النقد البيئوي

ت�سلح  �سلبة  اأر�سًا  ولي�ست  للتحول  �ساحلة 
خ�سو�سًا  البيئوي   النقد  لتحليل  منطلقًا 
امل��رن  ال��ت��ب��ي��وؤ  ع��ل��م  يفر�سه  ال���ذي  ال��ت��ح��دي 
بعد  ما  املتغري يف حقبة  املن�سجم  الف�سفا�س 
ترتكزالى  البيئوي  النقد  فطبيعة   , احلداثة 
الأدبية  النظرية  من  املعرفة  حقول  تداخل 
وعلم  الجتماع  وعلم  الفل�سفة  اإلى  والثقافية 
النف�س والقت�ساد ورمبا الت�سورات الأخروية.

وحول م�ستقبل النقد البيئوي يوؤكد املوؤلف 
باأن هناك حتديات للم�ستقبل , اأحدهما يتمثل 
يف العالقة بني العوملة والنقد البيئوي التي مل 
الثاين �سعوبة تطوير  والتحدي  تقريبًا  تطرق 
الإن�سانيات اخل�سراء وبني  بنائية بني  عالقة 
�سوء  يف  اإ�سكالية  يعك�س  مما  البيئية  العلوم 
بيان  تعر�س  التي  التبيوؤ  علم  يف  التطورات 

التوازن والن�سجام باملح�سلة ن�سخًا رعوية.
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عبد  بنت  �سلمى  الأم��رية  كلية  نظمت 
حم��ا���س��رة  اجل��ام��ع��ة  يف  للتمري�س  اهلل 
بعنوان “تخل�س من ال�سمنة وابداأ احلياة” 
طلبة  فيها  حت��دث  املفرق  بلدية  قاعة  يف 
كلية التمري�س عن  ظاهرة ال�سمنة كاأحد 
اأمرا�س الع�سر من حيث تعريفها واأ�سبابها 
عامة  اإر�سادات  تقدمي  مع  عالجها  وطرق 

للحد من هذه الظاهرة.
طبية  ح��ال��ة  ه��ي  ال�سمنة  اأن  واأك����دوا 
باجل�سم  ال��زائ��دة  ال��ده��ون  فيها  ت��رتاك��م 
لدرجة وقوع اآثار �سلبية على ال�سحة ومن 
الغدد  اأهم عوامل زيادتها حدوث خلل يف 
وتناق�س  ال��ك��ايف  غ��ري  وال��ن��وم  ال�����س��م��اء 
متزايد  وا���س��ت��خ��دام  ال��ت��دخ��ني  م��ع��دلت 
لأدوية تزيد الوزن وتناق�س درجة احلرارة 

حما�سرة للطلبة يف  اجلامعة تخل�ص من ال�سمنة وابداأ احلياة 

املحيطة باجل�سم وزيادة ا�ستهالك اجل�سم 
للغذاء الذي هو م�سدر الطاقة والبناء .

اأ���س��رارًا  فت�سمل  ال�سمنة  اأ���س��رار  اأم��ا 
ب��اأن��واع��ه��ا  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س  م��ث��ل  �سحية 
واأمرا�س الغدد ال�سماء واجلهاز الع�سبي 
نف�سية  واأم��را���س��ًا  والتنا�سلي  واله�سمي 
اأ���س��رار  ولل�سمنة  و���س��رط��ان��ي��ة,  وج��ل��دي��ة 
اقت�سادية تتلخ�س يف الإنفاق الكبري على 
على  الطلب  وزي���ادة  التخ�سي�س  منتجات 
الغذاء  كما اأن الفرد ال�سمني غري مرغوب 

للعمل يف الوظائف املختلفة.
احلمية  في�سمل  ال�سمنة  ع��الج  وع��ن 
واخلا�سة  النظامية  باأنواعها  الغذائية 
وحمية من اأجل التحكم بالوزن اإ�سافة اإلى 
اإنقا�س  برامج  واتباع  الريا�سية  التمارين 

اأو  ب��الأدوي��ة  العالج  اإل��ى  اللجوء  اأو  ال��وزن 
مثل  احللول  اآخ��ر  وهو  اجلراحي  التدخل 
ربط املعدة اأو تقليل طول الأمعاء اأو �سفط 

الدهون.
وقدم املتحدثون عددًا من الإر�سادات 
اأن��واع  ت��ن��اول  اأهمها  ال�سمنة  م��ع  للتعامل 
خمتلفة من الأطعمة قليلة الد�سم بانتظام 
واعتدال و�سرب الكثري من ال�سوائل وتناول 

الأغذية الغنية بالألياف .
لنتائج  ك�سفًا  امل��ح��ا���س��رة  وت�سمنت 
الدرا�سة التي قام بها طالب كلية الأمرية 
تاأثري  حول  للتمري�س  عبداهلل  بنت  �سلمى 
منط احلياة على ال�سمنة والتي اأجريت يف 
مدينة املفرق –حي ال�سباط حيث اأظهرت 
الدرا�سة اأن ن�سبة ال�سمنة عند الذكور %80 
وتزيد الن�سبة عند الإناث لت�سل اإلى %90 

من جمتمع الدرا�سة.
ق�سم �سحة  رئي�س  املحا�سرة   وح�سر 
ورئي�س  الب�ستاوي  حممد  الدكتور  املجتمع 
ق�سم العلوم احلياتية الدكتور كمال املن�سي 
وجمع غفري من الطلبة و املجتمع املحلي . 

نظم ق�سم التاريخ يف اجلامعة  قراءة 
 « البو�سنوي  اخلاجني  حممد  كتاب  يف 
األقاها كاًل من الدكتور حممد الأرناوؤوط 
والدكتور  اجلامعة  يف  التاريخ  اأ�ستاذ 

اأمني عودة من ق�سم اللغة العربية .
تناول فيها الدكتور حممد الأرناوؤوط 
���س��رية ح��ي��اة الأدي����ب حم��م��د اخل��اجن��ي 
 « بعنوان  الفريدة  البو�سنوي وخمطوطته 
اأنه  مو�سحًا  وتاريخها«  م�سر  اأخبار  من 
اأدي��ب  وه��و  فيها  وت��ويف  �سراييفو  ول��د يف 
و�ساعر وفقيه يف الوعظ والإر�ساد واحلكم 
ال��رتاث  حفظ  جم��ال  يف  رائ����دًا  ويعترب 
ي��زي��د ع��ن ثالثمائة  م��ا  ت���رك  وت��دوي��ن��ه 
وخم�سني درا�سة وبحثا وترجمة مطبوعة 
واأ�سوله  الفقه  ب��ني  جمعت  وخمطوطة 

واحلديث والتف�سري والتاريخ والأدب.

ق�سم  من  عودة  اأمني  الدكتور  واأك��د 
اللغة العربية اأن اخلاجني كان مو�سوعي 
العربية  للغة  ومتقنًا  وامل��ع��رف��ة  النظر 
اأخبار  م��ن   « خمطوطته  يف  وا�ستطاع 
على  ي���ده  ي�سع  اأن  وت��اري��خ��ه��ا«  م�سر 
هذه  تاريخ  يف  وامل��وؤث��رة  املهمة  املراحل 
ودخ��ول  الفراعنة  ت��اري��خ  منها  ال��دول��ة 
الفاطمية  وال���دول���ة  ال�سقلي  ج��وه��ر 

واأهراماتها  م�سر  وف�سائل  وحكامها 
التاريخ  بني  موؤلفاته  يف  واك��ب  اأن��ه  كما 

الر�سمي وال�سعبي .
قدمها  التي  املحا�سرة  ختام  ويف 
الإ�سالمي  العامل  درا�سات  مركز  مدير 
الدكتور مو�سى اخلالدي وح�سور رئي�س 
ق�سم التاريخ الدكتور اأنور اخلالدي دار 
حوار بني احل�سور عن الأديب وموؤلفاته.

حما�سرة بعنوان » التوا�سل التاريخي والثقايف بني الأمم :
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ن��ظ��م ق�����س��م ال���ت���اري���خ يف اجل��ام��ع��ة 
جاللة  كتاب  يف  ق��راءة  بعنوان  حما�سرة 
الأخ��رية  )فر�ستنا  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
( قدمتها الدكتورة مها مبي�سني من ق�سم 

اللغة العربية.
امللك  جاللة  كتاب  عن  فيها   حتدثت 
والذي ت�سمن حتلياًل وافيا عن الأو�ساع يف 
املنطقة وروؤية جاللته ب�ساأن عملية ال�سالم 

حما�سرة يف اجلامعة حول كتاب جاللة امللك املعظم :فر�ستنا الأخرية

دوام��ة  يف  املنطقة  �سيدخل  تعرها  واأن 
فيها  التنمية  حتقيق  دون  ويحول  العنف 
الإ�سالح  اأن  كتابه  يف  جاللته  اأك��د  .كما 

ال�سامل م�سلحة وطنية اأردنية .
اأن  مبي�سني  م��ه��ا  ال��دك��ت��ورة   وقالت 
التي  الأح����داث  ي���روي  اأن  اأخ��ت��ار  جاللته 
قادت اإلى بناء ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط 
ت�سلمه  منذ  حياته  ق�سة  رواي��ة  خالل  من 

القارئ يف  اإ�سراك  الد�ستورية عرب  مهامه 
اإقناعا  اأك��ر  الكاتب  ليكون  ال��رواي��ة  ه��ذه 

واأقرب اإلى ا�ستيعاب ما يرد يف متونه.
  والكتاب يناق�س تاريخ عالقة العاملني 
الإ�سالمي والغربي وما �ساب نظرة الغرب 
حيث  الأخ����رية  ال�����س��ن��وات  يف  للم�سلمني 
ال�سرق  حول  الزائفة  الأفكار  جاللته  بدد 
بالإ�سافة  ال��ن��ظ��رة  تلك  وق��ل��ب  الأو���س��ط 
م�ساريع  من  اليوم  الأردن  ي�سهده  ما  اإل��ى 
تكنولوجيا  جم��ال  يف  ال���دولرات  مباليني 

املعلومات.
تاأليف  منط  مبي�سني  الباحثة  وقدمت 
الكتاب من وجهة النظر الأدبية التي بدت 
من  اجل��زء  اأو  الأح���داث  �سرد  وا�سحة يف 
وعامل  جمتمع  �سرية  اإل��ى  الذاتية  ال�سرية 
مل  التي  الكاتب  روؤي��ة  و�سوح  اإل��ى  اإ�سافة 

تفارق تلك الف�سول

حما�سرة بعنوان ) املعماريون ذو روؤى فكرية(  
بدعوة من كلية الهند�سة  ق�سم العمارة 
باجلامعة األقى معايل الدكتور كامل حمادين 
بن  عامر  عبيدة  اأب��ي  م��درج  يف  حما�سرة 
ذو  املعماريون   ( بعنوان  باجلامعة  اجل��راح 
روؤى فكرية( بني فيها اأن العمل الدووؤب هو 
الأ�سمى واأن على طالب هند�سة العمارة اأن 

يفتخروا باأنهم حرفيون .
العمارة  يف  البلديات  دور  وا�ستعر�س 
م��ن خ���الل ج��زئ��ي��ة امل��ع��رف��ة  واأن����ه يجب 
الهتمام بالعمارة اأكر من اأي وقت م�سى 
واأن����ه ي��ج��ب ا���س��ت��غ��الل ب��ي��وت اخل���ربة يف 
الأردن األ انه مل ي�ستغل منها األ 2% طول 

اخلم�سة والثالثني ال�سنة املا�سية.
ب��اأن لدينا خم��زون هائل يجب  وب��ني   
واأننا  �سحيح  ب�سكل  ونعمل  علية  نركز  اأن 
التدري�سية  املفاهيم  واأن  نتفائل   اأن  يجب 
يجب  الأردن  يف  ال��ع��م��ارة  لتخ�س�س 
الأمريكية   اجل��ام��ع��ات   ح��ذو   اأن حت��ذوا 
والأوروب����ي����ة وال��ي��اب��ان��ي��ة ك��م��ا ي��ج��ب اأن 
يحب  الطالب  لأن  املحا�سرة  على  نركز 
امل��ح��ا���س��رة وامل�����ادة م��ن خ���الل امل��در���س 
التنويع  اإلى    بالإ�سافة  اأمامه  الذي يقف 

يف  الأك��ادمي��ي  امل��خ��زون  واأن  الأ�سلوب  يف 
الطالب  على  ين�سب  اأن  يجب  التدري�س 
واأن التعليم يجب اأن يكون باملمار�سة , وان 
تراكميا  يبداأ من ح�ساراتنا  املعماري  دور 
وهناك ما يزيد على ثمانية ع�سر ح�سارة 
توارثت علينا وخمزون  العمارة انك تفهم  
احل�سارات  وتر�سم ذاكرتك فاأنك ترتقي 
يف التفا�سيل والت�ساميم وان املعماري هو 
الذي يفر�س التغيري وان النماذج املعمارية 

تتوحد يف خمزون معماري واحد.
امل��وؤل��ف الأخ��ري له وال��ذي   ومت عر�س 
التي  وال��ن��م��اذج  املحا�سرة  ع��ن��وان  يحمل 

اح��ت��واه��ا ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى  جم��م��وع��ة من 
�سورها  قد  كان  التي  وال�سور  الر�سومات 
العامل  ويف  الوطن  اأنحاء  يف  جتواله  اأثناء 
وقال  ا�سكت�سات   وعر�س  والغربي  العربي 
يف النهاية اأننا ل ميكن اأن ن�سلح اأو نتقدم 
وكرام  اأذا مل نحافظ على منجزات وطن 
النا�س هم اللذين بنو الأردن ويجب علينا 

احرتام ما قاموا به.
ويف ن��ه��اي��ة امل��ح��ا���س��رة ال��ت��ي اأداره����ا 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي اأب����و غ��ن��ي��م��ة ع��م��ي��د كلية 
عن  املحا�سر  اأج��اب  باجلامعة  الهند�سة 

اأ�سئلة  احل�سور وا�ستف�ساراتهم .
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دور امل�سلمني يف �سناعة اخلارطة: قراءة تاريخية يف اجلامعة

األقى ال�سيد  اجلامعة  من  بدعوة 
حم����م����ود م����ل����ك����اوي م�����ن امل���رك���ز 
بعنوان  حما�سرة  امللكي  اجل��غ��رايف 
���س��ن��اع��ة  يف  امل�����س��ل��م��ني  دور   (:
تناول   , تاريخية(  اخلارطة قراءة 
الإ�سالمية  العربية  احل�سارة  فيها 
وم��ن��ج��زات ال���ع���رب وامل�����س��ل��م��ني يف 
العلوم  يف  وخا�سة  املختلفة  العلوم 
اجلغرافية و�سناعة اخلرائط واأ�سار 
والتي  ال��ع��امل  يف  خريطة  اأول  اإل���ى 
البابليون والعوامل  العرب  و�سعها 
اأن  يف  ال����ع����رب  ����س���اع���دت  ال����ت����ي 
امل���ج���ال  واأهمها  ه���ذا  يف  ي���ربع���وا 
ام���ت���داد رق��ع��ة ال���دول���ة الإ���س��الم��ي��ة 
احلج  مثل  وات�ساعها وعوامل دينية 
وحت���دي���د ال��ق��ب��ل��ة ودع�����وة الإ����س���الم 
الإداري  والنظام  الكون  يف  للتفكر 
وال�سرائب  اخل���راج  جلمع  اجل��دي��د 
واملحا�سيل الزراعية اإ�سافة اإلى فتح 
الدولة  على امتداد  م�ساحة  الطرق 
الإ���س��الم��ي��ة وزي����ادة ن�����س��اط احل��رك��ة 
الأ�سفار  وكرة   , وبحرًا  برًا  التجارية 

لطلب العلم والتفقه يف الدين .

املوؤلفات  ع��ن  املحا�سر  وحت���دث 
العربية  احل�سارة  اأثرت  التي  القيمة 
والإ����س���الم���ي���ة م��ث��ل م��ع��ج��م ي��اق��وت 
احل��م��وي وك��ت��اب الإدري�����س��ي )نزهة 
امل�ستاق يف احتواء الآفاق ( الذي كان 
البحار  و�سف  يف  عربي  كتاب  اأوف��ى 
املقد�سي  وموؤلفات  والعمران  والأنهار 

والبريوين .
ك���ان���وا  ال����ع����رب  اأن   واأ������س�����اف 
يف  والفخار  الربدى  ورق  ي�ستخدمون 
اإ�سم  اأطلق  من  واأول  اخلرائط  ر�سم 
على اخلرائط  الر�سم  ولوحة  امل�سور 
وك���ان اخل���وارزم���ي اأ���س��ه��ر م��ن و�سع 
بطليمو�س  اأم��ا  اجلغرافية,  اجل��داول 
الأر���س  خريطة  فر�سم  الإ�سكندري 

املكونة من 26 ق�سما .
املعلومات  نظم  املحا�سر   وعّرف 
اجلغرافية باأنها نظام حا�سوبي جلمع 
وعر�س  وحتليل  وم��ع��اجل��ة  واإدخ����ال 
البيانات ذات الطبيعة املكانية وربطها 

بالإحداثيات على �سطح الأر�س .
م��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام  اأول  اأن  وب����نّي 
املركز  تاأ�س�س يف  الأردن  جغرافية يف 

ثم  ومن   1987 عام  امللكي  اجلغرايف 
واأمانة  وامل�ساحة  الأرا�سي  دائ��رة  يف 
عمان , م�ستعر�سا اأنواع اخلرائط التي 
ينتجها املركز اجلغرايف وهي خرائط 
الإداري����ة  والتق�سيمات  املحافظات 
واخل���رائ���ط ال�����س��ي��اح��ي��ة واخل��رائ��ط 
وخرائط  واجليولوجية  الطبوغرافية 
ال�سور اجلوية امللونة, م�سريا اإلى اأن 
�سور الأقمار ال�سناعية اأ�سبحت ذات 
على  احل�سول  �سهل  مما  عالية  دقة 

املعلومات املطلوبة .

ويف نهاية املحا�سرة التي ح�سرها 
الآداب  كلية  عميد  ب��اأع��م��ال  القائم 
حممد  ال��دك��ت��ور  الإن�سانية  وال��ع��ل��وم 
الدروبي ورئي�س ق�سم التاريخ الدكتور 
اأنور اخلالدي دار نقا�س حول منجزات 

العرب وامل�سلمني اجلغرافية .

 وع���ل���ى ه��ام�����س امل���ح���ا����س���رة مت 
ا�ستمل على اخلرائط  افتتاح معر�س 
الطبوغرافية  واخل��رائ��ط  ال�سياحية 
واجليولوجية وخرائط ال�سور اجلوية 

امللونة

ندوات وحما�رضات وور�س عمل
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العربية  واملنطقة  اململكة  �سهدت 
يحجب  جزئيا  ك�سوفا   2011/1/4
القمر قرابة ن�سف قر�س  فيه قر�س 

ال�سم�س   

وتابع رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل 
املفرق علي  �سواقفة بح�سور حمافظ 
وعمداء  اجلامعة  رئي�س  ون��واب  نزال 
الكليات والعاملني باجلامعة واملجتمع 
الك�سوف  املفرق,  املحلي يف حمافظة 
مر�سد  خ��الل  م��ن  لل�سم�س  اجل��زئ��ي 
مبدينة  ال��ب��ي��ت  اآل  بجامعة  م��راغ��ة 

املفرق.

اإل��ى  ال�سواقفة  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
وعلوم  الفلك  معهد  يقوم  اأن  اأهمية 
املختلفة  ال��ر���س��د  بعملية  ال��ف�����س��اء 
وتن�سيطه  ال�سماوية,  الظواهر  جلميع 
عمليات  ملتابعة  املحلي  املجتمع  اأم��ام 
باأن مر�سد  اململكة, مبينا  الر�سد يف 
ن��وع��ه يف  م���ن  الأول  ي��ع��ت��رب  م���راغ���ة 

حمافظة املفرق تتابع الك�سوف ال�سم�سي من خال مر�سد مراغة يف اجلامعة

منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل الذي 
هذه  مثل  ملتابعة  رئي�سي  ب��دور  يقوم 
الظاهرة لتوفر كافة الأجهزة احلديثة 
الفلكية  وال���ربجم���ي���ات  وامل���ت���ط���ورة 
ال�سرورية  والإح�سائية  والف�سائية 

لتحليل البيانات وال�سور.

وب���ني ال��دك��ت��ور ال�����س��واق��ف��ة ب���اأن 
ال�سبكة  �سمن  اأ���س��ب��ح��ت  اجل��ام��ع��ة 
يف  املتاأينة  الطبقات  لدرا�سة  الدولية 
والتي تعرف  الأر�سي  الغالف اجلوي 
عليه  ت�سرف  وال��ذي  بالأيونو�سفري, 
جامعة �ستانفورد يف الوليات املتحدة 
اجلامعة  �سعي  مبينا  الأم��ري��ك��ي��ة, 
اأبحاث  مركز  املعهد  هذا  من  لتجعل 
املماثلة يف  املعاهد  على غرار  متقدم 

العامل.

وب���ني ال��دك��ت��ور ح��ن��ا ���س��اب��ات اأن 
ظ��اه��رة ال��ك�����س��وف ت��ت��اآت��ى م��ع م��رور 
اأمام  من  املحاق  طور  يف  وهو  القمر 

ال�سم�س ووقوع ظله على �سطح الأر�س 
ال�سم�س  قر�س  بحجب  يت�سبب  مما 
على  ياأتي  باأنه  مو�سحًا  منه  جزء  اأو 
وفيه  ج��زئ��ي  ك�سوف   : اأن����واع  ث��الث��ة 
يغطي القمر جزءًا من ال�سم�س فقط 
وك�سوف كلي وفيه وفيه يحجب القمر 
كامل قر�س ال�سم�س ويخيم الظالم , 
وك�سوف حلقي يغطي فيه القمر و�سط 
حوله  تبقى  بحيث  ال�سم�س  ق��ر���س 
اإلى وجود نوع  اإ�سافة   , حلقة م�سيئة 

رابع وهو الك�سوف الكلي – احللقي.

واأ�ساف اأن الك�سوفات اأكر تكرارًا 
القمر  ظ��ل  اأن  اإل  اخل�����س��وف��ات  م��ن 
�سوى  يغطي  ل  الأر���س  على  ال�ساقط 
فال   , �سطحها  م��ن  �سغرية  م�ساحة 
ظله  حتت  وقع  من  اإل  الك�سوف  يرى 
يف  الغيوم  ان��ع��دام  ب��ان  مبينا  فقط, 
حمافظة املفرق اأثناء الك�سوف جعلها 
هذا  لر�سد  م��الءم��ة  امل��ن��اط��ق  اأك���ر 

الك�سوف . 

من اأخبار اجلامعة
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من اأخبار اجلامعة

افتتاح خمتربات حديثة لتطوير اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة

اأكد مدير عام موؤ�س�سة عبد احلميد 
الطاهر  ثابت  الأ�ستاذ  معايل  �سومان 
مل�ساريع  املوؤ�س�سات  دع��م  ا�ستمرارية 
وخا�سة  اجلامعة  ون�ساطات  وب��رام��ج 
البحث العلمي و�سمن اإمكانات املوؤ�س�سة.
وق����ال خ���الل اف��ت��ت��اح��ه خم��ت��ربات 
اأع�ساء  اأداء  تطوير  ملركز  احلا�سوب 
مت  وال���ذي  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة 
جتهيزه بدعم من موؤ�س�سة عبد احلميد 
اجلامعة  ج��ه��ود  نثمن  اإن��ن��ا  ���س��وم��ان, 
واملجتمع  العلمي  بالبحث  لالهتمام 
خمتلف  من  ال�ستفادة  لغايات  املحلي 
يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  التي  مرافقها 
جم��الت  م��ن  ال�ستفادة  فر�س  تعزيز 
اأنواعها  مبختلف  التنمية  على  الرتكيز 
تفاعل  نحو  الطيبة  الن��ط��الق��ة  لتكون 
املجتمعات  �سرائح  كافة  م��ع  اجلامعة 

املحلية املختلفة.
اأن موؤ�س�سة عبد  اإلى  الطاهر  واأ�سار 
العطاء  يف  م�ستمرة  ���س��وم��ان  احلميد 
وت��ق��دمي ك��ل م��ا ي��ل��زم م��ن ال��دع��م لهذه 
م�سوؤوليات  عليها  تقع  ال��ت��ي  اجلامعة 
وجمتمعها  ط��ل��ب��ت��ه��ا  خل���دم���ة  ج�����س��ام 
ملثل  املوؤ�س�سة  دعم  اأن  مو�سحا  املحلي, 
هذه املختربات جاء كجزء من م�ساريع 

املوؤ�س�سة تقدميها  التي �ستوا�سل  الدعم 
للجامعة وبخا�سة ما تطلبه ب�سان املكتبة 
اإن�ساءها  اجلامعة  تنوي  التي  اجلديدة 

م�ستقبال.
مكمل  دورن���ا  اأن  الطاهر  واأ���س��اف 
املوؤ�س�سات  بها بع�س  التي تقوم  لالأدوار 
لت�ستطيع  اجل��ام��ع��ات  جت���اه  ال��وط��ن��ي��ة 
القيام بدورها ومتكينها من تنفيذ كافة 
العلمية  وخا�سة  واأن�سطتها  براجمها 
من  ان��ط��الق��ا  وذل���ك  منها  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
خمتلف  لدعم  وطننا  جت��اه  امل�سوؤولية 

القطاعات التعليمية يف اململكة.
رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �سواقفة 
ثمن بدوره اجلهود املبذولة من موؤ�س�سة 
اأن�سطة  ل��دع��م  ���س��وم��ان  احل��م��ي��د  ع��ب��د 
من  املوؤ�س�سة  ب��ه  تتميز  وم��ا  اجل��ام��ع��ة 
جمال  يف  وعامليا  حمليا  عالية  �سمعة 

تقدمي الدعم املطلوب لهذه الغاية.
 وب���ني ال��دك��ت��ور ���س��واق��ف��ة اأه��م��ي��ة 
بني  م��ا  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  م��وا���س��ل��ة 
�سومان  وموؤ�س�سة عبد احلميد  اجلامعة 
لإق��ام��ة امل�����س��اري��ع امل�����س��رتك��ة ال��ه��ادف��ة 
اجلانبني  خ��ربات  م��ن  ال�ستفادة  نحو 
�سمن  اجل��ام��ع��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  يف 
التي من  اللقاءات  اإجراء  ال�ستمرار يف 

�ساأنها اأن ت�ساهم يف حتقيق الفائدة لكال 
الطرفني.

 واأك�����د ال��دك��ت��ور ���س��واق��ف��ة ح��ر���س 
موؤ�س�سات  كافة  مع  لالنفتاح  اجلامعة 
املجتمع املحلي يف �سبيل النهو�س مب�ستوى 
الأداء املطلوب يف تقدمي اخلدمة املميزة 
التحتية  البنية  وحت�سني  الطلبة  لأبنائنا 
واملرافق اجلامعية لتتواكب مع متطلبات 

املرحلة املقبلة يف التطوير والتحديث .
رئي�س  ن��واب  الفتتاح  حفل  وح�سر 
امل�ساعيد  ه��ا���س��م  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 
وعميد  اخل���وال���دة  ن��ا���س��ر  وال���دك���ت���ور 
لتكنولوجيا  عبداهلل  بن  احل�سني  كلية  
عبابنة  اإ�سماعيل  ال��دك��ت��ور  املعلومات 
هيئة  اأع�ساء  اأداء  تطوير  مركز  ومدير 
من  وع��دد  التح  زي��اد  الدكتور  التدري�س 

امل�سوؤولني باجلامعة.
اأن اجلامعة قد وقعت اتفاقية  يذكر 
�سومان  عبد احلميد  موؤ�س�سة  مع  تعاون 
لإن�ساء خمترب حا�سوب يف مركز تطوير 
اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة 
وبدعم من املوؤ�س�سة والتي جاءت لتوثيق 
واملوؤ�س�سة  اجلامعة  ب��ني  م��ا  ال�سالت 
يف  اجلامعات  دور  تعزيز  على  والعمل 

اأداء واجباتها.

بدعم من موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان
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من اأخبار اجلامعة

افتتح رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور نبيل �سواقفة 
الأموية   ال�سخرة  قبة  ف�سيف�ساء  على  اإطاللة  معر�س 
مع  بالتعاون  باجلامعة  �سمرقند  متحف  نظمه  ال��ذي 
تن�سيط  لهيئة  التابع  الف�سيف�ساء  ومركز  الأردن  متحف 

ال�سياحة يف اأريحا يف فل�سطني.
مطابقة  ف�سيف�سائية  لوحات  على  املعر�س  وا�ستمل 
واألوان بع�س الأجزاء املوجودة  لالأ�سل من حيث حجم 
داخل قبة ال�سخرة امل�سرفة وهي عبارة عن ف�سيف�ساء 
�سنع  بتقنيات  ا�ستخدمت  و�سدف  ومذهبة  زجاجية 
الف�سيف�ساء  بني  املزج  القدمية ومت  اليدوية  الف�سيف�ساء 

الطبيعية وال�سور الفوتغرافية .
لقبة  العلوية  املناطق  تقريب  اإل���ى  املعر�س  وي��ه��دف 
بجمالها,  والتمتع  بروؤيتها  وال�سماح  الداخلية   ال�سخرة 
ي�سعب  وال��ذي  املتميز  الفن  م�ساهدة   من  النا�س  ومتكني 

الو�سول اإليه ب�سبب الحتالل.
اأرج���اء  يف  جت��وال��ه  خ��الل  ال�سواقفة  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
اإلى  الهادفة  املعار�س  هذه  مثل  اإقامة  اأهمية  اإلى  املعر�س 
والإ���س��الم��ي يف خمتلف  ال��ع��رب��ي  ب��ال��رتاث  ال��وع��ي  تعزيز 
التي  والزخرفة  املعمارية  الروائع  على  والط��الع  الع�سور 

قام بها امل�سلمون. 
الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ن��واب  الفتتاح  حفل  وح�سر 
ها�سم امل�ساعيد والدكتور نا�سر اخلوالدة وعمداء الكليات 
املهتمني من  الإداري��ة وعدد من  الدوائر  واملعاهد ومديري 

خارج اجلامعة.

اأن ظاهرة العنف  اأكد رئي�س اجلامعة الدكتور نبيل �سواقفة 
املجتمعي من الظواهر الغريبة عن جمتمعنا مما يتطلب الت�سدي 
موؤ�س�سات  كافة  مع  والتن�سيق  التعاون  موا�سلة  خ��الل  من  لها 

املجتمع املدين من مدر�سة وجامعة وجمتمع حملي.
التعامل  فن  حول  التثقيفية  ال��دورة  افتتاحه  خالل  واأ�ساف 
بالتعاون  اجلامعة  نظمتها  والتي  اجلامعة   ملوظفي  اجلمهور  مع 
مع مديرية الأمن العام , اأهمية ال�ستفادة من املعلومات وبرامج 
التاأهيل والتدريب التي تقدمها اجلامعة لتطوير مهارات العاملني 

يف جمال الأمن اجلامعي وتنمية قدراتهم املعرفية والعملية .
املطلوب  وال��واج��ب��ات  املهام  اإل��ى  �سواقفة  الدكتور  وتطرق 
على   املحافظة  ي�سمن  ومب��ا  اجلامعي  الأم��ن  ملوظفي  تنفيذها 

اأدائهم يف التعامل مع الطلبة و�سيوف اجلامعة معًا.
م�ساقبة  حممود  اجلامعة  يف  اجلامعي  الأم��ن  دائ��رة  مدير 
اأو�سح من جانبه اأهمية مثل هذه الدورة ل�سقل املعرفة واملهارة 
مع  التعامل  يف  ب��اخل��ربات  وتزويدهم  اجلامعي  الأم��ن  لأف���راد 
الآخرين م�سريًا اإلى حجم املهام املوكولة على عاتقهم يف خمتلف 

مواقعهم .
املجتمع  وتنمية  الفنية  واخلدمات  ال�ست�سارات  مركز  مدير 
الدكتور عاهد م�ساقبة قال: اإن عقد مثل هذه الدورة ياأتي �سمن 
اجلامعة  دور  لبيان  حتقيقها  اإلى  املركز  ي�سعى  اأه��داف  �سل�سلة 
امللتحقني   وتاأهيل  والكفاءات  باخلربات  املحلي  املجتمع  برفد 
ومبا   بالكفاءات  العمل  �سوق  لتزويد  ال���دورات  بهذه  وتدريبهم 

ينعك�س اإيجابا على م�ستوى الأداء .
وت�سمنت الدورة التي ح�سرها نواب رئي�س اجلامعة الدكتور 
ها�سم امل�ساعيد والدكتور نا�سر اخلوالدة ومدير �سرطة حمافظة 
 , الدكتور خليل حجاج  الطلبة يف اجلامعة  �سوؤون  املفرق وعميد 
التعامل  واأ�ساليب  الت�سال  مهارات  تناولت  ع��دة  حما�سرات 
ومكافحة  والوقائية  اجلنائية  الثقافة  ومو�سوع  الزائرين  مع 

املخدرات. 

معر�ص اإطاللة على ف�سيف�ساء
 قبة ال�سخرة الأموية  يف اجلامعة

دورة  تثقيفية حول فن التعامل مع اجلمهور 
ملوظفي الأمن اجلامعي يف  اجلامعة
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اأكد رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
الطلبة  جمل�س  دور  اأهمية  �سواقفة  نبيل 
الهام واعتباره الذراع الرئي�سي لتح�سني 
واأ�ساف  الطلبة  حاجات  وتلم�س  الواقع 
خ���الل ل��ق��ائ��ه رئ��ي�����س واأع�����س��اء جمل�س 
ن�سمع  اأن  نريد  اأن��ن��ا  باجلامعة  الطلبة 
باعتبار  اليجابيات  نريد  ول  ال�سلبيات 
الطلبة  قبل  م��ن  تثار  التي  املالحظات 
بالعناية  الأول�����ى  ه���ي  ع��ف��وي  وب�����س��ك��ل 
والهتمام, مبينا باأن دور جمل�س الطلبة 
معينه  واأن�سطة  برامج  على   يقت�سر  ل 
للطلبة  وت��وج��ي��ه  راأي  هنالك  ب��ل  فقط 
داخل  ميثلهم  الذي  جمل�سهم  خالل  من 
حلقة  ه��و  فاملجل�س  اجل��ام��ع��ي  احل���رم 
الو�سل لإي�سال مطالب وحاجات الطلبة 
مبختلف �سرائحهم والنقد البناء ي�ساهم 
يف النمو املعريف وله دور اإيجابي ي�ساهم 

يف الرفعة والتقدم .

رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة ي��ل��ت��ق��ي جم��ل�����س ال��ط��ل��ب��ة

  واأ�سار الدكتور ال�سواقفة باأن اجلامعة 
اخلدمي  بالواقع  للنهو�س  جاهدة  تعمل 
اخلطط  واإع������داد  ب��اجل��ام��ع��ة  التعليمي 
وت�سليح  الطلبة  ق��درات  وتنمية  الدرا�سية 
الأ���س��ا���س��ي��ة  امل���ه���ارات  مبختلف  ال��ط��ل��ب��ة 
حتديات  ملواجهة  والتدريبية  والنظرية 

ال�سوق وفتح فر�س اأف�سل لهم .

اخلوالدة  ف��وزان  الطالب  وا�ستعر�س 
املجل�س  واأع�����س��اء  الطلبة  جمل�س  رئي�س 

العديد من الق�سايا واخلطط املطروحة 
باجلامعة,  الطالبي  بالعمل  للنهو�س 
ت�سهدها  التي  النوعية  بالنقلة  م�سيدين 

اجلامعة يف خمتلف املجالت .

اجلامعه  رئي�س  نواب  اللقاء  وح�سر 
ها�سم  والدكتور  املجايل  جهاد  الدكتور 
اخل��وال��دة  ن��ا���س��ر  وال��دك��ت��ور  امل�ساعيد 
خليل  ال��دك��ت��ور  الطلبة  ���س��ووؤن  وعميد 

احلجاج 

من اأخبار اجلامعة

نبيل  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  اف��ت��ت��ح 
مهرجان  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  �سواقفة 
الأردن��ي��ة  الأ���س��رة  ومكتبة  ال��ق��راءة 
الت�سكيلي  وال��ف��ن  اخل��زف  ومعر�س 
الأم��ام  مبنى  يف  الطلبة   واإب��داع��ات 
م�����س��ل��م  وال�����ذي ق����ام ع��ل��ى ه��ام�����س 
وزارة  تنفذه  الذي  ال�سنوي  الربنامج 
اململكة  حمافظات  جميع  يف  الثقافة 

م��ه��رج��ان ال����ق����راءة وم��ك��ت��ب��ة االأ�����س����رة االأردن���ي���ة

الطلبة  ���س��وؤون  عمادة  مع  وبالتعاون 
باجلامعة.

املعر�س  يف  املن�سورات  وتنوعت   
وا���س��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ك��ت��ب م��وزع��ه على 
كل  ويف  الإن�سانية  امل��ع��ارف  خمتلف 
الأردين  ال�����رتاث  وم��ن��ه��ا  امل���ج���الت 
والعربي والإ�سالمي اأ�سافه اإلى الفكر 
والعربي  الأردين  والأدب  واحل�سارة 

وثقافة  وال��ع��ل��وم  وال��ف��ن��ون  وال��ع��امل��ي 
اأن  حيث  وال��رواي��ات  والتاريخ  الطفل 
ومبتناول  رم��زي��ة  الكتب  بيع  اأ���س��ع��ار 

اجلميع.
يف  بجولة  اجلامعة  رئي�س  وق��ام   
معر�س اخلزف والفن حيث مت عر�س 
لوحات فنية عربت عن مواهب الطلبة 
بالإ�سافة اإلى لوحات الت�سكيل باخلط 
بحلة  اجلامعة  طلبة  نفذها  العربي 
والإك�س�سوارات  اخلامات  من  جديدة 
ومت عر�س معرو�سات خزفية متنوعة  

يف املعر�س من اأنتاج الطلبة 
وح�����س��ر ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ال��دك��ت��ور 
ها�سم امل�ساعيد نائب الرئي�س ل�سوؤون 
جهاد  وال��دك��ت��ور  العلمية  ال��ك��ل��ي��ات 
املجايل نائب الرئي�س لل�سوؤون الإدارية 
باجلامعة  الكيات  وع��م��داء  وامل��ال��ي��ة 

وجمع غفري من الطلبة 
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االأداء ل��ت��ط��وي��ر  ب��اجل��ام��ع��ة  من��وذج��ي��ة  ق���اع���ات  اف��ت��ت��اح 

الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  افتتح 
تدري�سية  قاعات  �س�اقفة  نبيل 
من���ذج��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة وال��ت��ي 
امل��ج��م���ع��ات  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  تعتمد 
احل�ار  ت�سجيع  بهدف  الدرا�سية 
املعارف  وك�سب  ال�سخ�سية  وبناء 
بتم�يل  ج��اءت  والتي  وامل��ه��ارات، 
لالإمناء  الأمريكية  ال�كالة  من 

  USAID الدويل

وقال ال�سواقفة اأن اجلامعة ت�سعى 
واعتماد  التحتية  البنى  تطوير  اإل��ى 
لتطوير  درا���س��ي��ة من��وذج��ي��ة  ق��اع��ات 
عن  والبعد  احل���وار  وت�سجيع  الأداء 

الرتابة وتهيئة الأجواء املريحة لتلقى 
متطلبات  وت��وف��ري  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م 
التعليمية  والبيئة  اجلامعية  الرعاية 
مرحلة  متطلبات  م��ع  تتنا�سب  التي 
اإيجابيا  وتوؤثر  والتحديث,  التطوير 

على م�سرية التعليم  وخمرجاته.

اجلامعة  بجهود  طلبة   واأ�ساد 
لتطوير القاعات التدري�سية وتطوير 
احلوار,  واعتماد اأ�سلوب  معارفهم, 
واإب��داء  املناق�سة  على  الطلبة  وحث 
جماعية  عمل  فرق  وت�سكيل  الراأي, 
بالطلبة  الثقة  واإع��ط��اء  وح��واري��ة, 
عن  التعبري  على  القدرة  جمال  يف 

راأيهم بقوة وو�سوح.

 وح�سر حفل الفتتاح نواب رئي�س 
امل�ساعيد  ها�سم  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 
ومندوب  اخل��وال��دة  نا�سر  والدكتور 
ال��دويل  ل��الإمن��اء  الأمريكية  الوكالة 
الآن�����س��ة م��ن��ى ال�����س��اي��غ وم��دي��ر ف��رق 
اإليك�س  الدكتور  الأمريكية  ال�سالم 
ب��و���س��ط��ن واأع�������س���اء ف����رق ال�����س��الم 
الطلبة  ���س��وؤون  وع��م��ي��د  الم��ري��ك��ي��ة, 
باجلامعة الدكتور خليل حجاج وعدد 
وامل��دراء  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من 

الإداريني يف اجلامعة.

من اأخبار اجلامعة
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من اأخبار اجلامعة

رئي�س اجلامعة يفتتح معر�س الكتاب ال�سامل

البيت   اآل  جامعة  اخ��ت��ي��ار   مت 
�سمن اأف�سل مائة جامعة عربية وفقا 
العاملي  مرتيك�س  ويب  ل-  لت�سنيف 
يف  اجلامعات  مب��واق��ع  املتخ�س�س 
تقييم  على  يعمل  اإذ  ال��دول  خمتلف 
ن�سره  يتم  ما  عرب  اجلامعات  اأداء 
وي�سدر  الل��ك��رتون��ي��ة  مواقعها  يف 
املقايي�س  خم��ت��رب  ع��ن  الت�سنيف 
القومي  للمجل�س  التابع  اللكرتونية 
اأكرب  يعد  والذي  ال�سبانية  للبحوث 

هيئة عامة للبحوث يف ا�سبانيا.

اجل���ام���ع���ة ����س���م���ن اأف�������س���ل م����ائ����ة ج���ام���ع���ة ع��رب��ي��ة

جهود  بف�سل  الجن��از  هذا  وياأتي 
لتطوير  ال���دوؤوب���ة  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
ومواكبة متطلبات الع�سر يف خمتلف 

املجالت.

وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ت��وج��ه دائ���رة 
التهنئة  والإع���الم  العامة  العالقات 
اجلامعة  ولأ�سرتها  اجلامعة  لرئي�س 
م�ستوى  على  املتميز  الجن���از  ب��ه��ذا 

اجلامعات الأردنية والعربية.

 

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  افتتح 
معر�س  ���س��واق��ف��ة  ن��ب��ي��ل  ال��دك��ت��ور 
الكتاب ال�سامل والذي نظمته عمادة 
�سوؤون الطلبة بالتعاون مع دور ن�سر.
ح��ي��ث ا���س��ت��م��ل امل��ع��ر���س على 

العديد من الكتب الثقافية والعلمية 
وال��دي��ن��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال�����س��ع��ر, 
لكبار  �سعرية  ودوواوي��ن  والق�س�س 
ال��رواي��ات  من  وجمموعة  ال�سعراء 

العاملية .

خالل  ال�سواقفة  الدكتور  واأك��د 
التنوع  اأه��م��ي��ة  ب��امل��ع��ر���س  جت��وال��ه 
ب��ال��ن�����س��اط��ات وامل��ع��ار���س واط���الع 
اإليه  اأحدث ما تو�سلت  الطلبة على 
دور الن�سر من معرفة وعلم وت�سجيع 

الطلبة على القراءة واملعرفة.

ال��ذي  املعر�س  افتتاح  وح�سر 
�سارك فيه جمموعة من دور الن�سر 
كل من نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون 
ها�سم  ال��دك��ت��ور  العلمية  الكليان 
ل�سوؤون  الرئي�س  ون��ائ��ب  امل�ساعيد 
نا�سر  الدكتور  الن�سانية  الكليات 
الطلبة  ����س���وؤون  وع��م��ي��د  خ���وال���دة, 
غفري  وجمع  حجاج,  خليل  الدكتور 

من املهتمني.
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حفل تكرميي لعميد كلية االآداب والعلوم االإن�سانية ال�سابق

تكرمييا  ح��ف��ال  اجل��ام��ع��ة  اأق���ام���ت 
الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  لعميد 
مبنا�سبة  الزبون  فواز  الدكتور  ال�سابق 

انتهاء مدة اإعارته باجلامعة.
وح�سر احلفل نائب رئي�س اجلامعة 
ل�����س��وؤون ال��ك��ل��ي��ات الإن�����س��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور 
الدكتور  قال  اإن  الذي  اخلوالدة  نا�سر 
ف����واز ال���زب���ون اإن�����س��ان م��ت��م��ي��ز ي��رتك 
وهو  فيه,  يحل  ال��ذي  املكان  يف  ب�سمته 
الإبداع  يحب  للتقليد,  وحمارب  متجدد 
والبتكار, يجمع بني الأ�سالة واملعا�سرة 
وال��ق��ول, وذو  و�ساحب ج��راأة يف احل��ق 
�سخ�سية ديناميكية جتمع ميزات طيبة 

يف اجلانب العلمي والإداري.

 كما األقى عميد كلية الآداب والعلوم 
الدكتور  اجلامعة  يف  احلايل  الإن�سانية 
عن  فيها  اأع��رب  كلمة  ال��دروب��ي  حممد 
التي  ب��الإجن��ازات  الكلية  واعتزاز  فخر 
الذي  الأ�سبق  العميد  يد  على  حتققت 
اهتمامه  جل  ومنح  جهده  عظيم  ب��ذل 

مل�سوؤوليات الكلية.
اللغة  ق�سم  رئي�س  اأك��د  جانبه   من 
اأن  العب�سي  حممد  ال��دك��ت��ور  العربية 
ل�سانًا  للعربية  حمبًا  ال��زب��ون  الدكتور 
�سبق  نف�سه  اأدب  كان  واإن  واأدبًا,  وقراآنًا 

اأدب در�سه.
اجلامعة  يف  ال��ت��اري��خ  ق�سم  رئي�س 
الدكتور  اإن  قال  اخلالدي  اأنور  الدكتور 

وحيادية  عالية  بثقافة  يتمتع  ال��زب��ون 
اتخاذ  قبل  ل��الآراء  وي�ستمع  ومو�سوعية 

القرار وكان �سريحًا وحازمًا.
 وقدمت الطالبة األء خلف من ق�سم 
اللغة العربية با�سم طلبة اجلامعة ال�سكر 
والتقدير والعرفان للدكتور الزبون على 
جممل اإجن��ازات��ه خ��الل ف��رتة عمله يف 

اجلامعة .
كلمة  ال��زب��ون  ف��واز  الدكتور   وق��دم 
���س��ك��ر م���ن خ��الل��ه��ا اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ًة 
خمتلف  يف  العاملني  وك��اف��ة  برئي�سها 
الكرمية  اللفتة  لهذه  ودوائرها  كلياتها 
اجلامعة  يف  الطيبة  جتربته  وا�ستذكر 
بجهود  م�سيدًا  حتديدًا,  الآداب  وبكلية 
نحل  بخلية  �سبهها  والتي  الكلية  اأ�سرة 
وال��ذي  الكلية  خ��ري  لتحقيق  متعاونة 

ين�سب يف خري اجلامعة .
 ويف نهاية احلفل الذي ح�سره نائب 
الرئي�س لل�سوؤون املالية والإدارية الدكتور 
جهاد املجايل وعمداء الكليات واأع�ساء 
ق��دم  اجل��ام��ع��ة  يف  التدري�سية  الهيئة 
تذكارية  دروع  اخلوالدة  نا�سر  الدكتور 

للعميد املكرم.

دعوة للم�ساركة
ي�سر وحدة الدرا�سات العمانية دعوتكم للم�ساركة يف امللتقى العلمي الثامن لوحدة الدرا�سات الُعمانية بعنوان )التوا�سل احل�ساري 

العماين املغاربي يف الع�سر احلديث( وذلك بالتعاون مع �سفارة �سلطنة عمان يف اململكة الأردنية الها�سمية  وذلك خالل الفرتة
13-14 ذو القعدة 1432ه�

11-12 ت�سرين الأول )اكتوبر( 2011م
ويتناول امللتقى املحاور التالية:

املحور الول: التوا�سل العماين املغاربي : مدخل تاريخي
املحور الثاين: التوا�سلي العلمي العماين املغاربي

املحور الثالث: جهود ال�سالح يف القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين و�سداها يف العالقات العمانية املغاربية
املحور الرابع: جهود التوا�سل يف املوؤ�س�سات وال�سخ�سيات 

املحور اخلام�س: الجتهاد والتجديد يف الفكر البا�سي )درا�سة مقارنة بني علماء عمان واملغرب العربي(
املحور ال�ساد�س: التوا�سل العماين املعا�سر بني عمان والدولة املغاربية

للم�صاركة توجه جميع املرا�صالت على العنوان الآتي:
اململكة الأردنية الها�صمية – املفرق  / جامعة اآل البيت – وحدة الدرا�صات العمانية – �س.ب )130040(

هاتف: 6297000  962 فرعي )2211(    النا�صوخ )فاك�س(: 6297041  962
omaniunit2009@yahoo.com :الربيد اللكرتوين

من اأخبار اجلامعة
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تخريج  البيت  اآل  جامعة  يف  مت 
ال�سالم  ف��رق  م��ن  متط�عًا   39
اأعمارهم  ت��رتاوح  الأمريكية، 
بني21 – 72 عامًا، حيث �سيعمل�ن 
مل����دة ع���ام���ني ���س��م��ن م�����س��اري��ع 
خمتلفة يف جميع انحاء اململكة. 

ويف كلمة خالل احلفل, قال املدير 
بو�سطن,  األك�س  ال�سالم  لفرق  العام 
يف  وال�����س��ب��اب  الأط��ف��ال  م��ع  »بالعمل 
ال�سباب  تنمية  وم���راك���ز  امل���دار����س 
وم���راك���ز ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة, ي��ق��وم 
م��ت��ط��وع��و ف���رق ال�����س��الم الأم��ري��ك��ي��ة 
يف  بالإ�ستثمار  الأردنيني   ونظرائهم 
ي�ساهمون  اأنهم  كما  الأردن  م�ستقبل 
يف تقوية العالقة بني اململكة الأردنية 
واأ�سار  املتحدة.«  والوليات  الها�سمية 
املتطوعني  املجموعة من  اأن هذه  اإلى 
هي اأول جمموعة تتخرج يف عام  2011 
اخلم�سني  ال��ذك��رى  ي�سادف  وال���ذي 

لتاأ�سي�س فرق ال�سالم الأمريكية.  

ح��ي��ث ت��ل��ق��ى امل��ت��ط��وع��ون اجل��دد 
اأمريكية منذ  ولية  والذين ميثلون21 
و�سولهم الى الأردن بتاريخ 25 ت�سرين 

تخريج جمموعة جديدة من متطوعي فرق ال�سام االأمريكية يف اجلامعة

اأحد  ملدة  مكثفًا  تدريبًا   ,2010 الأول 
البيت.  اآل  جامعة  يف  اأ�سبوعا  ع�سر 
م�ساعدة  حول  التدريب  هذا  ومتحور 
تعلم  على  الفرق  هذه  من  املتطوعني 
مهارات  اللغة العربية وتفهم الثقافة 
الفنية  خرباتهم  وتطبيق  الأردن��ي��ة 
يف  و�سعهم  مت  كما  اأردين.  �سياق  يف 
برنامج لالإقامة مع عائالت اأردنية يف 

ثمانية من قرى حمافظة املفرق.

فرق  من  متطوعًا  ال���39  و�سيعمل 
اأنحاء  جميع  يف  الأمريكية  ال�سالم 
الرتبية  لوزارة  تابعة  الأردن مبدار�س 
تابعة  خا�سة  تربية  ومراكز  والتعليم 
ومراكز  الإجتماعية  التنمية  ل��وزارة 
تابعة  وال�����س��اب��ات  ال�����س��ب��اب  لتنمية 
للمجل�س الأعلى لل�سباب. و�سيقوم عدد 
اأردنية  بجامعات  بالتطوع  منهم  قليل 
والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  ت�سمل 

وجامعة اآل البيت وجامعة موؤتة.

واأل���ق���ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة  
نيابة  كلمة  اخلوالدة  نا�سر  الدكتور 
عن  فيها  حتدث  اجلامعة  رئي�س  عن 
تاأثري هذا الربنامج يف الأردن والبالد 

الأخرى وقال, » نتمنى لهذا الربنامج 
يقدمه  مل��ا  الأردن   يف  ال��ت��ق��دم  ك��ل 
خ��الل  م��ن  ك��ك��ل  والأردن  للجامعة 
والتاريخ وتعزيز  والثقافة  اللغة  تعليم 
ان�سجاما  ياأتي  وال��ذي  احل���وار.   قيم 
احلوار  تعزيز  يف  اجلامعة  ر�سالة  مع 
واحل�سارات  الثقافات  بني  واللتقاء 

ملا فيه م�سلحة الب�سرية جمعاء«.

ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأن برنامج 
فرق ال�سالم الأمريكية بداأ يف الأردن 
عام 1996. ومنذ و�سول اأول جمموعة 
عمل   ,1997 ع��ام  يف  املتطوعني  م��ن 
جم��الت  يف  متطوعًا   400 م��ن  اأك���ر 
املحلي  املجتمع  تنمية  ت�سمل  خمتلفة 
للمراأة  ال�سغرية  وتطويرامل�ساريع 
وتعليم  البيئية  وال��ت��وع��ي��ة  والإدارة 
كما  اأجنبية.  كلغة  الإجنليزية  اللغة 
ب��الأردن يف  املتطوعون  ه��وؤلء  ي�سارك 
برامج الرتبية اخلا�سة لدعم الطالب 
والب�سرية.  ال�سمعية  الإعاقات  ذوي 
وحاليَا, يعمل 35 متطوعًا يف جمالت 

تعليم اللغة الإجنليزية كلغة اأجنبية.

من اأخبار اجلامعة
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اجلامعة حتتفل بذكرى الهجرة النبوية ال�سريفة
النبوية  الهجرة  ب��ذك��رى  احتفاء 
احتفال  اجل��ام��ع��ة  اأق��ام��ت  ال�سريفة 
رئي�س  فيها  حت��دث  املنا�سبة,  ب��ه��ذه 
العاملية  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ج��ام��ع��ة 
عن  الب�سل  اأبو  النا�سر  عبد  الدكتور 
النبوية  للهجرة  العطرة  املنا�سبة  هذه 
ال�سريفة, مبينًا اأن هجرة النبي �سلى 
اإلى  املكرمة  مكة  من  و�سلم  عليه  اهلل 
اإلهي ولي�س  باأمر  املدينة املنورة كانت 
تعالى  اهلل  اأذن  حيث  ب�سري  ب��ق��رار 
جديدة  مرحلة  لتبداأ  بالهجرة  لنبيه 
وبناء  الإ�سالمية  الدعوة  مراحل  من 
املجتمع الإ�سالمي على اأ�س�س القانون 
وال�����س��ورى والل��ت��زام واحل���ق وال��ع��دل 
التي  اجلوهرية  اخلطوة  على  موؤكدًا 
قام بها الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم 
والأن�سار  املهاجرين  بني  ب��امل��وؤاخ��اة 
لتنظيم  الأ�سا�سية  البذرة  كانت  حيث 

هذا املجتمع الإ�سالمي .

وت���ن���اول ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة 
ال��زغ��ول  حممد  ال��دك��ت��ور  باجلامعة 
حمورين  يف  النبوية  الهجرة  ذك��رى 
التاأريخ  اأولهما �سبب اختيار امل�سلمني 
اإذ  ال�سريفة  النبوية  الهجرة  ببداية 
يف  تاريخهم  ب��داي��ة  اعتربوها  اأن��ه��م 
هذه احلياة فالهجرة ل تعني النتقال 
امل���ادي م��ن مكة اإل���ى امل��دي��ن��ة واإمن��ا 
ت�سمل اأي�سًا النتقال املعنوي للمجتمع 
الإ���س��الم��ي م��ن ح��ال��ة ال��ف��رق��ة اإل��ى 
فهي  القوة  اإلى  ال�سعف  ومن  الوحدة 

هجرة روحية و�سعورية وفكرية موؤكدًا 
وت�سحية  الهجرة هي عقيدة  اأن  على 

واإ�سرار على احلق .
وحتدث الدكتور حممد الزغول يف 
املحور الثاين عن املجتمع املثايل الذي 
و�سلم  عليه  الر�سول �سلى اهلل  اأ�س�سه 
امل�سجد  بناء  من  ب��دءًا  الهجرة  بعد 
املهاجرين  ب��ني  ب��امل��وؤاخ��اة  وم�����رورًا 
والأن�������س���ار وت��ن��ظ��ي��م ال��ع��الق��ات يف 
امل��ج��ت��م��ع الإ���س��الم��ي ع��ل��ى اخ��ت��الف 

اأديانه واأجنا�سه.

ال��ذي   احلفل  اجلامعة  ا�ست�سافت 
عمان  يف  الأمريكية  ال�سفارة  اأق��ام��ت��ه 
الأمريكي  التاريخ  اأحياء  �سهر  مبنا�سبة 

الإفريقي . 

نواب  ح�سره  ال��ذي  احلفل  وا�ستمل 
رئي�س اجلامعة الدكتور نا�سر اخلوالدة 

ال�سفارة االأمريكية يف عمان تقيم حفل  اأحياء التاريخ االأمريكي االإفريقي

نائب الرئي�س ل�سوؤون الكليات الإن�سانية  
والدكتور ها�سم امل�ساعيد نائب الرئي�س 
ل�سوؤون الكليات العلمية  واأع�ساء الهيئة 
مل�ساعد  كلمة  على  والطلبة  التدري�سية 
الأم��ري��ك��ي يف عمان   ال��ث��ق��ايف  امل��ل��ح��ق 
ال�سكر  فيها  قدم  وايك�س  �سميث  ال�سيد 

هذا  اأن  فيها  وب��ني  البيت  اآل  جلامعة 
ال�سفارة  اأن�سطة  �سمن  ياأتي  احلفل 
ب�سهر  احتفالتها  اأط��ار  يف  الأمريكية 
اأحياء التاريخ الأمريكي الإفريقي الذي 
ياأتي يف ال�سهر الثاين من كل عام كما  
واأغ��اين  مو�سيقية  عرو�سا  تقدمي  مت 
الدين  ر�سالة  من  كلماتها  م�ستوحاة 
والإخال�س  لل�سالم  تدعوا  الإ�سالمي 

وعي�س حياة �سعيدة .

ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل رف���ع اأع�����س��اء 
ودعوا  الظهر  اآذان  هوب  األهيب  فرقة 
احل�سور لل�سالة جماعة  يف امل�سجد .

من اأخبار اجلامعة
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اإحياء لذكرى مياد امللك الراحل احل�سني بن طال طيب الله ثراه 
اجلامعة نظمت بطولة كرة قدم

اإح����ي����اء ل����ذك����رى م��ي��الد 
اهلل  بن طالل طيب  امللك احل�سني  له  املغفور  جاللة 

ثراه, نظمت عمادة �سوؤون الطلبة باجلامعة بطولة كرة قدم �سارك 
فيها600 طالب �سمن 47 فريقا من خمتلف كليات ومعاهد ومراكز اجلامعة.

الفرق  على  والكوؤو�س  اجلوائز  بتوزيع  �سواقفة  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وق��ام 
الفائزة والتي كانت على النحو التايل:

املركز الأول: فريق جتمع طلبة العلوم ال�سيا�سية 

املركز الثاين: فريق جتمع طلبة الرتبية

املركز الثالث: فريق جتمع طلبة اإدارة املال والأعمال

اإقامة هذه البطولت ودمج الطلبة مبختلف الن�ساطات الريا�سية  وبني الدكتور ال�سواقفة اأهمية 
واملناف�سة بني اجلامعات  والريا�سية  الإبداعية  الطاقات  الرعاية لهم وت�سجيع  والثقافية وتقدمي 

والفرق الأخرى.

وح�سر حفل التتويج نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات العلمية الدكتور ها�سم 
امل�ساعيد وعميد �سوؤون الطلبة الدكتور خليل حجاج. 

من اأخبار اجلامعة
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بعيد  اجلامعة  احتفالت  مبنا�سبة 
اأ�سدرت  املعظم,  امللك  جاللة  ميالد 
اجلامعة بو�سرتًا يحمل �سورة �ساحب 
اهلل  عبد  امل��ل��ك  الها�سمية  اجل��الل��ة 
مبنا�سبة  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين 

عيد ميالده امليمون التا�سع والأربعني
ك���م���ا ح���م���ل ال���ب���و����س���رت ����س���ور ًا 
العام  خ��الل  مت��ت  التي  ل��الجن��ازات 
املا�سي, من افتتاح البوابة اجلديدة, 
للجامعة,  التحتية  البنية  وحت�سني 
واإن�ساء كلية ال�سريعة, وكلية القانون, 
وك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة, وم��رك��ز الإب����داع 
وال��ت��م��ي��ز, وم��رك��ز ب��ح��وث ال��ط��اق��ة, 
واملناطق  والبيئة  املياه  بحوث  ومركز 

اجلافة.
البو�سرت  باإهداء  اجلامعة  وقامت 
الوطنية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  على 
والأن����دي����ة  ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
واجلمعيات التعاونية وعلى موؤ�س�سات 

املجتمع املحلي يف حمافظة املفرق. 

قرر رئي�س جامعة اآل البيت الدكتور نبيل �سواقفة بناء على التوجيهات امللكية ال�سامية 
زيادة رواتب جميع العاملني يف اجلامعة ع�سرين دينارًا كعالوة غالء املعي�سة.

الثاين  كانون  ال�سهر  اعتبارا من  الزيادة  مت �سرفها  اإن هذه  ال�سواقفة  الدكتور  وقال 
2011, معربا عن تقدير اأ�سرة اجلامعة جلاللة امللك على اهتمامه وحر�سه  على تخفيف 

الأعباء عن املواطنني ودعمه املو�سول لهم.  

»اجلامعة« ت�سدر بو�سرتًا مبنا�سبة عيد مياد جالة امللك املفدى

من اأخبار اجلامعة
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اإتفاقيات

وقعت يف اجلامعة مذكرة تفاهم مع 
و�سركة  واحلرة,  التنموية  املناطق  هيئة 

تطوير املفرق.
وت��ه��دف امل��ذك��رة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا عن 
نبيل  الدكتور  الأ�ستاذ  رئي�سها  اجلامعة 
التنموية  املناطق  هيئة  وع��ن  �سواقفة, 
واحل������رة رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��ف��و���س��ني 
الدكتور بالل الب�سري وعن �سركة تطوير 
رامي  ال�سيد  التنفيذي  الرئي�س  املفرق 
الق�سو�س  اإلى تعزيز القدرة القت�سادية 
وا���س��ت��ق��ط��اب ال���س��ت��ث��م��ارات واإي���ج���اد 
لالأن�سطة  م��ت��ط��ورة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  بيئة 

القت�سادية املختلفة.
ومبوجب هذه املذكرة تقوم اجلامعة 
ب��ت��ح��دي��د واإع�������داد درا�����س����ات ج���دوى 
امل��درة  امل�ساريع  م��ن  لعدد  اقت�سادية 
احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  للدخل 
امل�ساريع.  هذه  وا�ستدامة  جناح  لتنفيذ 
وات�سال  توا�سل  برامج  واإعداد  وتطوير 
والوعي  امل�ساركة  روح  تعزيز  ت�ستهدف 
لدى اأبناء املجتمع املحلي يتم من خاللها 
ومنظماته  امل�ستهدفة  ف��ئ��ات��ه  حت��دي��د 
الت�����س��ال  وال���ي���ات  واأدوات  امل��دن��ي��ة 
املعلوماتية  القاعدة  واإع��داد  والتوا�سل 
بهم  اخلا�سة  والقت�سادية  الجتماعية 

توقيع مذكرة تفاهم بني اجلامعة 
وهيئة املناطق التنموية واحلرة و�سركة تطوير املفرق

الر�سائل  وم�سامني  عنا�سر  وتطوير 
التوجيهية لهذه الربامج. وتدريب القوى 
و  ال�سوق  مع حاجات  لتتنا�سب  الب�سرية 

ح�سب اإمكانات اجلامعة.
قاعدة  بتطوير  اجلامعة  تقوم  كما 
العمل  عن  الباحثني  باأ�سماء  معلوماتية 
احلالية  والفنية  العلمية  وموؤهالتهم 
ي�ستغلوها  اأن  ميكن  ال��ت��ي  وال��وظ��ائ��ف 
واح��ت��ي��اج��ات��ه��م ال��ت��دري��ب��ي��ة م���ن اأج���ل 
هذه  على  احل�سول  يف  فر�سهم  زي��ادة 
ال��وظ��ائ��ف. وحت��دي��د الح��ت��ي��اج��ات من 
و  الفني  وحمتواها  التدريبية  الربامج 
لتنفيذها  املوؤ�س�سية  الأط���ر  و  الآل��ي��ات 
احتياجات  على  مبنية  ت��ك��ون  وبحيث 
ال�سوق املحلية. وتنفيذ الدرا�سات البيئية 
الفنية  والدرا�سات  البيئي  الأثر  وتقييم 
التنموية  للم�ساريع  الطاقة(  و  )املياه 
املختلفة املنوي اإقامتها يف منطقه امللك 

احل�سني بن طالل التنموية.
نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  واأك��د 
لتقدمي  اجل��ام��ع��ة  ا���س��ت��ع��داد  ���س��واق��ف��ة 
ومراكزها  وخمترباتها  خرباتها  كافة 
التنموية  املنطقة  خلدمة  املتخ�س�سة 
م�سريا  فيها,  العاملني  وتدريب  وتاأهيل 
امللك  مبنطقة  ال��ت��ع��ري��ف  اأه��م��ي��ة  اإل���ى 

باملفرق  التنموية  ط��الل  ب��ن  احل�سني 
واط�����الع امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ع��ل��ى اأه���م 
مزاياها من خالل عقد لقاءات تن�سيقية 
وتوعوية ت�سم غرفة التجارة وال�سناعة 
املنطقة  ون����واب  واأع���ي���ان  وال��ب��ل��دي��ات 
خلدمة  التنموي  دوره��ا  على  لالطالع 

املجتمع املحلي والوطن.

هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  واأ�سار 
املناطق التنموية واحلرة  الدكتور بالل 
مع  التعاون  تعزيز  اأهمية  اإل��ى  الب�سري 
والقيام  ال��ت��دري��ب  جم��ال  يف  اجل��ام��ع��ة 
اإ�سرتاتيجية  وو�سع  امل�سرتكة  بامل�ساريع 
مذكرة  بنود  خ��الل  م��ن  م�سرتك  عمل 
القت�سادي  باملحور  واملتعلقة  التفاهم 
والتوا�سل والتدريب  واإعداد الدرا�سات 
الأي��دي  وتاأهيل  القت�سادية  واجل��دوى 
املناطق  هيئة  ب���اأن  م���وؤك���دا  ال��ع��ام��ل��ة, 
التنموية تقوم بدور هام يف تفعيل عملية 
مما  فيها,  امل��وج��ودة  باملناطق  التنمية 

ينعك�س على الوطن واملواطنني.

رئي�س  نائب  املذكرة   توقيع  وح�سر 
اجلامعة ل�سوؤون الكليات العلمية الدكتور 
ها�سم امل�ساعيد وال�سيدة اأريج زغيالت 

من هيئة املناطق التنموية واحلرة.
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م�ساركات علمية

• العمارة 	 كلية  طلبة  م�ساريع  تقييم  يف  الهند�سة  كلية  عميد  غنيمة  اأبو  علي  الدكتور  �سارك 
لل�سنوات   2011/1/22-16 بني  ما  الواقعة  الفرتة  العربية يف بريوت يف  يف جامعة بريوت 
الثانية والثالثة والرابعة وم�ساريع التخرج, وعلى هام�س امل�ساركة التقى الدكتور اأبو غنيمة 
تعزيز  �سبل  معه  وتباحث  العربية  بريوت  جامعة  رئي�س  العدوي  عمرو  الدكتور  الأ�ستاذ  مع 

التعاون الأكادميي والبحثي بني جامعة بريوت وكلية الهند�سة يف اجلامعة .

• �سارك الدكتور مراد عبدالرحيم اخلاليلة  رئي�س ق�سم �سحة البالغني يف كلية الأمرية �سلمى 	
بنت عبد اهلل للتمري�س باجلامعة يف موؤمتر التمري�س العاملي الرابع ع�سر يف مدينة برجو�س 
الأردنيني  املمر�سني  اإدراك  مدى  بعنوان  بحثية   ورقة  اخلاليلة   الدكتور  وقدم  الأ�سبانية. 

جلاهزيتهم للتعامل مع الكوارث. 

• القيام 	 الدروبي  الدكتور حممد  املوافقة على  تكليف  قرر املجل�س 
باأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
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قرارات جمل�س العمداء

على  املوافقة  املجل�س  قرر 
اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  ترقية 
علي نوري ذيابات من رتبة 
رتبة  اإل��ى  م�ساعد  اأ�ستاذ 
معهد  يف  م�سارك  اأ�ستاذ 
ع��ل��وم الأر������س وال��ب��ي��ئ��ة .

ق�����رر امل��ج��ل�����س امل���واف���ق���ة 
علي  ال��دك��ت��ور  ترقية  على 
من  الرواحنة,  علي  جمعه 
اإل��ى  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  رت��ب��ة 
رت��ب��ة اأ���س��ت��اذ م�����س��ارك يف 
بكلية  واأ�سوله  الفقه  ق�سم 

ال�سريعة 

على  املوافقة  املجل�س  ق��رر 
اأحمد  رم��زي  الدكتور  نقل 
ع���وين م��ا���س��ي, الأ���س��ت��اذ 
القانون   كلية  يف  امل�ساعد 
الفئة  اإل��ى  )ب(  الفئة  من 
اأ���س��ت��اذ  رت��ب��ة  ���س��م��ن  )اأ( 

م�ساعد .

على  املوافقة  املجل�س  قرر 
نقل الدكتور حممد منيزل 
الأ���س��ت��اذ  عليمات,  عقيل 
الإدارة  ق�سم  يف  امل�ساعد 
ال���رتب���وي���ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
)ب(  الفئة  من  الرتبوية, 
رتبة  �سمن  )اأ(  الفئة  اإلى 

اأ�ستاذ م�ساعد. 

 

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
ت���رق���ي���ة  ال���دك���ت���ور ع��م��اد 
,من  خ�ساونة  عبدالكرمي 
رتبة اأ�ستاذ م�ساعد اإلى رتبة 
م�����س��ارك  يف ق�سم  اأ���س��ت��اذ 
ال�سريعة  اأ�سول الدين بكلية 

.

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
�سليمان  ال��دك��ت��ور  ت��رق��ي��ة 
 , احل��وري  �سال�س  اإبراهيم 
اإلى  اأ�ستاذ م�ساعد  من رتبة 
رتبة اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم 
اإدارة  بكلية  الأعمال  اإدارة 

املال والأعمال .

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
خمي�س  زياد  الدكتور  ترقية 
التح , من رتبة اأ�ستاذ م�ساعد 
م�سارك  اأ���س��ت��اذ  رت��ب��ة  اإل���ى 
الرتبوية  الإدارة  ق�سم  يف 
ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��رتب��وي��ة .

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
البا�سط  الدكتور عبد  ترقية 
من  مرا�سدة,  حممد  اأحمد 
اإل��ى  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  رت��ب��ة 
رتبة اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم 
بكلية  واآدابها  العربية  اللغة 
الإن�سانية  وال��ع��ل��وم  الآداب 
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ق�����رر امل���ج���ل�������س امل���واف���ق���ة 
ع��ل��ى ت��رق��ي��ة  ال��دك��ت��ور بكر 
م�سطفى طعمه بني ار�سيد, 
اإلى  اأ�ستاذ م�ساعد  من رتبة 
رتبة اأ�ستاذ م�سارك  يف ق�سم 
اأ�سول الدين بكلية ال�سريعة .

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
اأحمد مو�سى  تثبيت الدكتور 
ع��ل��ي ب��ط��اي��ن��ة, الأ����س���ت���اذ 
املناهج  ق�سم   يف  امل�سارك 
العلوم  بكلية  وال��ت��دري�����س  
الرتبوية يف اخلدمة الدائمة 

باجلامعة

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
ت��ث��ب��ي��ت ال��دك��ت��ور ف��ت��ح اهلل 
الأ�ستاذ   , تفاحة  اأكثم حمد 
الفقه  ق�����س��م  يف  امل�����س��ارك 
يف  ال�سريعة  بكلية  واأ�سوله 
باجلامعة.  الدائمة  اخلدمة 

على  املوافقة  املجل�س  قرر 
عايد  �سالح  ال�سيد  تثبيت 
املدر�س  اخل��وال��دة,  اأحمد 
بكلية  الفيزياء  ق�سم  يف 
العلوم يف اخلدمة الدائمة 

باجلامعة.

 ق����رر امل��ج��ل�����س امل��واف��ق��ة 
عمر  ال�سيد  تثبيت  على 
�سليمان  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
ق�سم  يف  املدر�س  الزيود,  
بكلية  احل��ي��ات��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
العلوم يف اخلدمة الدائمة 

باجلامعة.

 قرر املجل�س املوافقة على 
لطفي  عالء  ال�سيد  تثبيت 
املدر�س  امل��وم��ن��ي,   عليان 
بكلية  الفيزياء  ق�سم  يف 
العلوم يف اخلدمة الدائمة 

باجلامعة .

اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  تثبيت  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق���رر 
ق�سم  امل�سارك يف  الأ�ستاذ  �سليم,  اأبو  ال�سالح  حممود 
الريا�سيات بكلية العلوم يف اخلدمة الدائمة باجلامعة. 
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ق�����رر جم��ل�����س ال���ع���م���داء 
الدكتور   نقل   املوافقة على 
ر�سا علي جنم العظامات, 
–ق�سم  الهند�سة  كلية  اإلى 
وتعيينه  امل�ساحة,  هند�سة 
معهد  بني  م�سرتكًا  تعيينًا 
وكلية  والبيئة  الأر�س  علوم 

تعيينه  يكون  اأن  على  امل�ساحة  هند�سة  ق�سم  الهند�سة 
الهند�سة. بكلية  امل�ساحة  هند�سة  ق�سم  يف  اأ�سيال 

على  املوافقة  املجل�س  قرر 
حت���وي���ل ت��ع��ي��ني ال��دك��ت��ور 
عبد ال�سالم مو�سى �سعيد 
املتفرغ  املحا�سر  عديلي, 
يف ق�سم  املناهج والتدري�س 
ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��رتب��وي��ة 
م�ساعد. اأ�ستاذ  رتبة  اإل��ى 

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
غازي  الدكتور  تعيني  حتويل 
ع��ب��د امل��ج��ي��د ال��رق��ي��ب��ات, 
ق�سم   يف  املتفرغ  املحا�سر 
بكلية  وامل�����س��ارف  التمويل 
اإل��ى  والأع��م��ال  امل���ال  اإدارة 
رت���ب���ة اأ����س���ت���اذ م�����س��اع��د.

قرر جمل�س العمداء املوافقة 
جومانه  الدكتورة   نقل  على 
ح���ام���د ال�����س��دي��ف��ات, اإل���ى 
امل��ع��ه��د ال��ع��ايل ل��ل��درا���س��ات 
تعيينًا  وتعيينها  الإ�سالمية 
العايل  املعهد  بني  م�سرتكًا 
ل���ل���درا����س���ات الإ���س��الم��ي��ة 

تعيينها  ي���ك���ون   اأن  ع��ل��ى  ال���رتب���وي���ة,  ال��ع��ل��وم  وك��ل��ي��ة 
اأ���س��ي��اًل يف امل��ع��ه��د ال��ع��ايل ل��ل��درا���س��ات الإ���س��الم��ي��ة.

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
اأحمد  الدكتور  تعيني  حتويل 
حم��م��د ع��ق��ي��ل ال����دوي����ري, 
امل����ح����ا�����س����ر امل����ت����ف����رغ يف 
ق�����س��م امل��ن��اه��ج وال��ت��دري�����س 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��رتب��وي��ة 
م�ساعد. اأ���س��ت��اذ  رت��ب��ة  اإل���ى 

على  امل��واف��ق��ة  املجل�س  ق��رر 
عمر  ع��ام��ر  ال��دك��ت��ور  تعيني 
اأبو �سامل, حما�سرًا متفرغًا 
يف  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  ب��رات��ب 
بكلية  احلا�سوب  علم  ق�سم 
الأم�����ري احل�����س��ني ب���ن عبد 
املعلومات. لتكنولوجيا  اهلل 

قرر املجل�س املوافقة على حتويل تعيني الدكتور مراد 
يف  املتفرغ   املحا�سر  خاليلة,  اأح��م��د  الرحيم  عبد 
�سلمى  الأمرية  بكلية  البالغني,   ق�سم  متري�س �سحة 
م�ساعد,  اأ�ستاذ  رتبه  اإل��ى  للتمري�س,  اهلل  عبد  بنت 
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املوافقة  املجل�س  قرر 
تعيني  ت��ع��دي��ل  ع��ل��ى 
ال�����دك�����ت�����ور ت���رك���ي 
جم��ح��م ال���ف���واز, من 
اإل��ى  متفرغ  حما�سر 
م�ساعد. اأ�ستاذ  رتبة 

املوافقة  املجل�س  ق��رر 
ع��ل��ى ت��ع��ي��ني ال�����س��ي��دة 
ه��ي��ف��اء ع��ب��دال��ه��ادي 
ح���م���دان ال���دلب���ي���ح , 
ق�����س��م  يف  امل����در�����س����ة 
امل��ن��اه��ج وال��ت��دري�����س 
الرتبوية  العلوم  بكلية 

بوظيفة حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد يف 
كلية العلوم الرتبوية

ق�����������رر امل����ج����ل���������س 
تعيني  على  امل��واف��ق��ة 
املهند�سة منى حممد 
ب���رك���ات الإب��راه��ي��م 
هند�سة  )ماج�ستري 
حما�سرًا  معمارية(, 
م���ت���ف���رغ���ًا ب���رات���ب 

مدر�س م�ساعد بكلية الهند�سة.

قرارات جمل�س العمداء

حتويل  على  املوافقة  املجل�س  قرر 
ت��ع��ي��ني ال���دك���ت���ور ق��ا���س��م ن���واف 
املتفرغ يف ق�سم   الربي, املحا�سر 
العلوم  بكلية  والتدري�س  املناهج 
الرتبوية اإلى رتبة اأ�ستاذ م�ساعد.

امل���واف���ق���ة على  امل��ج��ل�����س  ق����رر 
حممد  ال��دك��ت��ور  تعيني  حت��وي��ل 
اأح����م����د ����س���امل ال����زري����ق����ات , 
ق�سم   يف  امل���ت���ف���رغ   امل��ح��ا���س��ر 
اإلى  العلوم   بكلية   الريا�سيات  
اأ�ستاذ م�ساعد يف اجلامعة رتبه 

امل���واف���ق���ة على  امل��ج��ل�����س  ق����رر 
ت��ع��ي��ني ال��دك��ت��ور اأح��م��د حممد 
الأدب  يف  �سالمة)دكتوراه  بني 
متفرغًا  حما�سرًا  الجنليزي( 
ب����رات����ب اأ����س���ت���اذ م�����س��اع��د يف 
بكلية  الجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ق�سم 
الإن�����س��ان��ي��ة. وال��ع��ل��وم  الآداب 


