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دائرة العالقات العامة واإلعالم

العدد 1940

صفحة

 6األربعاء

2010/9/22

قبول طلبة من تايالند في جامعة آل البيت
االنباط
بحث نائب رئٌس جامعة آل البٌت األستاذ
الدكتور جهاد المجالً مع وفد من جامعة األمٌر
عمٌد كلٌة
سونكال فطانً فً تاٌالند برئاسة
الدراسات اإلسالمٌة األستاذ الدكتور ٌوسف
طالب سبل تعزٌز التعاون واالستفادة من خبرات
جامعة آل البٌت فً مجال الدراسات اإلسالمٌة
واللغوٌة وتعلٌم اللغة العربٌة وإمكانٌة توقٌع
مذكرة تفاهم بٌن الجانبٌن إلرسال طلبة من
تاٌالند لدراسة الحضارة والثقافة اإلسالمٌة وتعلم
اللغة العربٌة.
وأكد الدكتور المجالً استعداد الجامعة الستقبال
طلبة من تاٌالند للدراسة فً الجامعة مشٌرا إلى
دور الجامعة فً خدمة المجتمعات اإلسالمٌة
مبٌنا بان الطلبة الوافدٌن ٌتلقون كل العناٌة
واالهتمام فً جامعة آل البٌت وفً األردن بفضل التوجٌهات الملكٌة السامٌة لخدمة أبناء الدول العربٌة واإلسالمٌة.
وأبدى الوفد التاٌلندي إعجابه بمستوى التقدم والتطور الذي تشهده جامعة آل البٌت وحرصهم على نقل رسالة الجامعة
والتعرٌف بها .وحضر اللقاء نائب رئٌس الجامعة الدكتور ناصر الخوالدة وعمٌد كلٌة الشرٌعة الدكتور محمد الزغول ,وعمٌد
كلٌة الدراسات اإلسالمٌة األسبق فً جامعة األمٌر سونكال الدكتور إسماعٌل علً ومساعد عمٌد الكلٌة األستاذ عبد القادر
سعد.
وقام الوفد الضٌف بجولة فً الحرم الجامعً شملت مركز اللغات والمختبرات اللغوٌة وكلٌة الشرٌعة.

العدد 1990

صفحة

 5األربعاء

2010/9/22

تجديد تعيين هاشم المساعيد
نائبا لرئيس "آل البيت"
المفرق – الدٌار -تم تجدٌد تعٌٌن األستاذ الدكتور هاشم المساعٌد نائبا
لرئٌس جامعة آل البٌت لمدة ثالث سنوات.
والدكتور المساعٌد حاصل على درجة الدكتوراه فً الهندسة المدنٌة
عام  1990من جامعة بٌردو فً أمرٌكا ودرجة الماجستٌر فً
الهندسة المدنٌة من جامعة الٌرموك ,ودرجة البكالورٌوس فً
الهندسة المدنٌة من الجامعة األردنٌة عام 1982م .
وعمل الدكتور المساعٌد فً العدٌد من المواقع األكادٌمٌة واإلدارٌة
حٌث عمل فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا منذ عام 1986م وعمل فً
الجامعة الهاشمٌة ,كما عمل خالل الفترة من 2006م إلى 2008م
مدٌرا عاما لهٌئة تنظٌم قطاع النقل العام.

العدد 1990

صفحة

 5األربعاء

2010/9/22

قبول طلبة من تايالند في " آل البيت"
المفرق – الدٌار -بحث نائب رئٌس جامعة آل البٌت األستاذ الدكتور جهاد المجالً مع وفد من
جامعة األمٌر سونكال فطانً فً تاٌالند برئاسة عمٌد كلٌة الدراسات اإلسالمٌة األستاذ
الدكتور ٌوسف طالب سبل تعزٌز التعاون واالستفادة من خبرات جامعة آل البٌت فً مجال
الدراسات اإلسالمٌة واللغوٌة وتعلٌم اللغة العربٌة وإمكانٌة توقٌع مذكرة تفاهم بٌن الجانبٌن
إلرسال طلبة من تاٌالند لدراسة الحضارة والثقافة اإلسالمٌة وتعلم اللغة العربٌة.
وأكد الدكتور المجالً استعداد الجامعة الستقبال طلبة من تاٌالند للدراسة فً الجامعة مشٌرا
إلى دور الجامعة فً خدمة المجتمعات اإلسالمٌة مبٌنا بان الطلبة الوافدٌن ٌتلقون كل العناٌة
واالهتمام فً جامعة آل البٌت وفً األردن بفضل التوجٌهات الملكٌة السامٌة لخدمة أبناء
الدول العربٌة واإلسالمٌة.
وأبدى الوفد التاٌلندي إعجابه بمستوى التقدم والتطور الذي تشهده جامعة آل البٌت وحرصهم
على نقل رسالة الجامعة والتعرٌف بها.
وحضر اللقاء نائب رئٌس الجامعة الدكتور ناصر الخوالدة وعمٌد كلٌة الشرٌعة الدكتور محمد
الزغول ,وعمٌد كلٌة الدراسات اإلسالمٌة األسبق فً جامعة األمٌر سونكال الدكتور إسماعٌل
علً ومساعد عمٌد الكلٌة األستاذ عبد القادر سعد.
وقام الوفد الضٌف بجولة فً الحرم الجامعً شملت مركز اللغات والمختبرات اللغوٌة وكلٌة
الشرٌعة.

