
  بسم اهللا الرحمن الرحيم        
  

 

  جامعة آل البيت    
  

 12/10/2011 الموافق ألربعاء
  

  

  ة العالقات العامة واإلعالم
ا   
  
  
  
  
  
  

دائر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  م ١٢/١٠/٢٠١١ األربعاء  ١٠صفحة     ١٤٩٦٨العدد 
  
  

  ملتقى يؤآد أهمية دور الجامعات في التواصل الحضاري بين الشعوب
  

  

 اكد رئيس مجلس أمناء جامعة آل البيت الدكتور محمد حمدان أهمية الملتقيات العلمية الهادفة الى - سين الشرعة ح-المفرق
اشراك العلماء والباحثين لبيان ضرورة التواصل الحضاري بين كافة الشعوب وبما يعود بالفائدة واالستفادة من حضارة تلك 

  .البلدان
لتقى الثامن حول التواصل الحضاري العماني المغاربي في العصر الحديث اننا واضاف خالل افتتاحه امس فعاليات الم

معنيون جمعيا بتوضيح دور الجامعات في ابراز مثل هذه الملتقيات البحثية للوصول الى تحقيق الرؤى التي من شانها ان 
  .لباحثينتسهم في تعزيز الدور الحضاري المنشود وتبادل اللقاءات والخبرات ما بين العلماء وا

 ان التواصل العماني المغاربي يعتبر  وقال الملحق الثقافي في سفارة سلطنة عمان الدكتور عبد اهللا بن جمعة الشقصي
مبينا بان مظاهر التواصل تتمثل في الرحالت العلمية وحركة التأليف . أنموذجا حيا يحتذى في مختلف مجاالت الحياة

، جديد التي قام بها العلماء والمفكرون والمصلحون في عمان وبالد المغرب العربيوجهود اإلصالح والت، والتحقيق العلمي
ومساهمة الجانبين في العمل السياسي فضال عن دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في توثيق وإدامة هذا التواصل 

  .الحضاري
لذي نهض به حملة العلم لقرون خلت والذي ال شك  الدور ا مدير وحدة الدراسات العمانية الدكتور عليان الجالودي قال اكد

  . بالصبغة العربية االسالمية  اسهم ليس فقط في أسلمه الغرب االسالمي بل وفي صبغ حضارته وثقافته
الدكتور فرحات الجعبيري من تونس تطرق قال ان هذه اللقاءات الحضارية انطالقة نوعية لتكثيف الجهود لبيان دور  

  . في ابراز الجوانب الثقافية واالدبيةالعلماء والباحثين
وتتضمن فعاليات الملتقى الذي نظمته وحدة الدراسات العمانية في جامعة آل البيت بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان والتي 

تسمر يومين على تقديم اوراق عمل حول مختلف االبعاد الحضارية والثقافية واألدبية والجهود المبذولة نحو مواصلة 
  .اصل الحضاريالتو

 فعاليات الملتقى قام الدكتور حمدان والسيابي بتكريم عدد من المشاركين في الملتقى من مختلف دول  وفي ختام افتتاح
  .العالم

  



  
  

  م ١٢/١٠/٢٠١١األربعاء   ٢٨ صفحة     ١٥٨٩٥العدد 
  

  محدان يؤكد أمهية إشـراك العلماء والباحثني للتواصل احلضاري بني الشعوب
 

 
  

   محمد الفاعوري-  الدستور -المفرق 
اآد رئيس مجلس أمناء جامعة آل البيت الدآتور محمد حمدان أهمية الملتقيات العلمية الهادفة نحو اشراك 

 التواصل الحضاري ما بين آافة الشعوب وبما يعود بالفائدة على االستفادة العلماء والباحثين لبيان ضرورة
  .من حضارة تلك البلدان 

واضاف خالل افتتاحه امس فعاليات الملتقى الثامن حول التواصل الحضاري العماني المغاربي في العصر 
سفارة سلطنة عمان اننا الحديث الذي نظمته وحدة الدراسات العمانية في جامعة آل البيت وبالتعاون مع 

معنيون جمعيا بتوضيح دور الجامعات في ابراز مثل هذه الملتقيات البحثية للوصول الى تحقيق الرؤى التي 
  .من شأنها ان تسهم في تعزيز الدور الحضاري المنشود وتبادل اللقاءات والخبرات ما بين العلماء والباحثين

لى االستمرار في دعم النشاطات البحثية والعلمية وتشجيع وبين الدآتور حمدان حرص جامعة ال البيت ع
  .التعاون الثقافي واالآاديمي والبحثي 

ان » :والقى الملحق الثقافي في سفارة سلطنة عمان الدآتور عبد اهللا بن جمعة الشقصي آلمة قال فيها
 الرغم من التباعد التواصل العماني المغاربي يعتبر نموذجا حيا يحتذى في مختلف مجاالت الحياة على

المكاني، مبينا جهود اإلصالح والتجديد التي قام بها العلماء والمفكرون والمصلحون في ُعمان وبالد المغرب 
  .العربي

واوضح مدير وحدة الدراسات العمانية الدآتور عليان الجالودي ان اختيار موضوع التواصل الحضاري العماني 
 االساس من تقديرنا لعمق هذا التواصل وعمق حضوره التاريخي منذ المغاربي في العصر الحديث ينبثق في

  .دخول العرب الفاتحين الى بالد المغرب العربي والدور الذي نهض به حملة العلم لقرون خلت 
والقى الدآتور فرحات الجعبيري من تونس آلمة المشارآين تطرق خاللها الى اهمية اللقاءات الحضارية 

  .وعية لتكثيف الجهود لبيان دور العلماء والباحثين في ابراز الجوانب الثقافية واالدبية التي آانت انطالقة ن
وفي ختام افتتاح فعاليات الملتقى الذي حضره االمين العام بمكتب االفتاء في سلطنة عمان الشيخ سعود 

قام الدآتور حمدان السيابي ونواب رئيس جامعة ال البيت الدآتور هاشم المساعيد الدآتور ناصر الخوالدة 
 .والسيابي بتكريم عدد من المشارآين 

  
  
  
  
  
  
 
 



  
  

  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  م ١٢/١٠/٢٠١١األربعاء   ٥ صفحة     ١٧٣٨العدد 
  
  
  

   الملتقى العلمي الثامن في جامعة آل البيت افتتاح
 

  بترا-المفرق 
الملتقيات العلمية الهادفة إلشراك العلماء والباحثين لبيان  أآد رئيس مجلس أمناء جامعة آل البيت الدآتور محمد حمدان أهمية

 .ما بين الشعوب ضرورة التواصل الحضاري
التواصل الحضاري العماني المغاربي في العصر الحديث  قى الثامن حولوأضاف خالل افتتاحه أمس الثالثاء فعاليات الملت

دور  العمانية في جامعة آل البيت وبالتعاون مع سفارة سلطنة عمان انه يتوجب علينا توضيح الذي نظمته وحدة الدراسات
سهم في تعزيز الدور الحضاري شأنها أن ت الجامعات في إبراز مثل هذه الملتقيات البحثية للوصول إلى تحقيق الرؤى التي من

 .العلماء والباحثين المنشود وتبادل اللقاءات والخبرات ما بين
البحثية والعلمية وتشجيع التعاون الثقافي واالآاديمي والبحثي  وأآد حرص جامعة آل البيت على االستمرار في دعم النشاطات

والثقافي، موضحا أن  ية على التعريف بالتراث الحضاريوالورشات المتخصصة ليكون لها اآلثار اإليجاب وإقامة الندوات
 .واإلسالمية من مختلف دول العالم الجامعة متواصلة في فتح أبوابها إلقامة اللقاءات الحضارية

الدآتور عبد اهللا بن جمعة الشقصي إن التواصل العماني المغاربي يعتبر أنموذجا  وقال الملحق الثقافي في سفارة سلطنة عمان
والعشرين، وهو يزداد  في مختلف مجاالت الحياة على الرغم من التباعد الجغرافي سيما في القرنين التاسع عشر ىيحتذ

التواصل تتمثل في الرحالت العلمية وحرآة التأليف  رسوخا وازدهارا في القرن الحادي والعشرين، مشيرا إلى أن مظاهر
  بها العلماء والمفكرون والمصلحون في ُعمان وبالد المغرب العربيوالتجديد التي قام والتحقيق العلمي وجهود اإلصالح

توثيق وإدامة هذا التواصل  ومساهمة الجانبين في العمل السياسي فضال عن دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في
 .الحضاري

لحضاري العماني المغاربي في عليان الجالودي ان اختيار موضوع التواصل ا وبين مدير وحدة الدراسات العمانية الدآتور
الفاتيحين الى  ينبثق في االساس من تقديرنا لعمق هذا التواصل وعمق حضوره التاريخي منذ دخول العرب العصر الحديث

ال شك اسهم ليس فقط في أسلمه الغرب االسالمي  بالد المغرب العربي والدور الذي نهض به حملة العلم لقرون خلت والذي
 .العربية االسالمية ته وثقافته بالصبغةبل وفي صبغ حضار

اهمية هذه اللقاءات الحضارية التي آانت انطالقة  وتطرق الدآتور فرحات الجعبيري من تونس في آلمة المشارآين الى
 .العلماء والباحثين في ابراز الجوانب الثقافية واالدبية نوعية لتكثيف الجهود لبيان دور

المبذولة نحو  ستمر يومين تقديم اوراق عمل عن االبعاد الحضارية والثقافية واألدبية والجهودالتي ت وتتضمن فعاليات الملتقى
 .مواصلة التواصل الحضاري

 حضره االمين العام بمكتب االفتاء في سلطنة عمان الشيخ سعود السيابي ونواب رئيس وفي ختام افتتاح فعاليات الملتقى الذي
والسيابي بتكريم عدد من المشارآين في  ناصر الخوالدة قام الدآتور حمدان جامعة ال البيت الدآتور هاشم المساعيد والدآتور

  .الملتقى من مختلف دول العالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.assabeel.net/local-news/������/59024-������-�������-������-������-��-�����-��-�����.html
http://www.assabeel.net/local-news/������/59024-������-�������-������-������-��-�����-��-�����.html
http://www.assabeel.net/local-news/������/59024-������-�������-������-������-��-�����-��-�����.html
http://www.assabeel.net/local-news/������/59024-������-�������-������-������-��-�����-��-�����.html


  
  

  م ١٢/١٠/٢٠١١األربعاء   ٤ صفحة     ٤٢٣١٩العدد 
  

   البيت آل جامعة في الثامن الملتقى افتتاح خالل

   الثقافي التعاون لتشجيع الجامعة دور ديؤك حمدان

  واإلسالمي العربي ينالعالم دول بين والبحثي والحضاري

  :االنباط
 والباحثين العلماء إشراك نحو الهادفة العلمية الملتقيات أهمية حمدان محمد الدكتور البيت آل جامعة أمناء مجلس رئيس أكد
  .البلدان تلك حضارة من االستفادة من بالفائدة يعود وبما وبالشع كافة بين ما الحضاري التواصل ضرورة لبيان

 نظمته الذي الحديث العصر في المغاربي العماني الحضاري التواصل حول الثامن الملتقى فعاليات افتتاحه خالل وأضاف
 الجامعات دور وضيحبت جمعيا معنيون إننا  ،عمان سلطنة سفارة مع وبالتعاون البيت آل جامعة في العمانية الدراسات وحدة
 المنشود الحضاري الدور تعزيز في تسهم أن شانها من التي الرؤى تحقيق إلى للوصول البحثية الملتقيات هذه مثل إبراز في

   .والباحثين العلماء بين ما والخبرات اللقاءات وتبادل
 الثقافي التعاون وتشجيع والعلمية البحثية النشاطات دعم في االستمرار على البيت آل جامعة حرص حمدان الدكتور وبين

 الحضاري بالتراث التعريف على االيجابية اآلثار لها ليكون المتخصصة والورشات الندوات وإقامة والبحثي واألكاديمي
   .العالم دول مختلف من واإلسالمية الحضارية اللقاءات إلقامة أبوابها فتح في متواصلة الجامعة أن موضحا والثقافي،
 العماني التواصل إن:" فيها قال كلمة الشقصي جمعة بن اهللا عبد الدكتور عمان سلطنة سفارة في الثقافي ملحقال وألقى

 عشر التاسع القرنين في سيما المكاني التباعد من الرغم على الحياة مجاالت مختلف في يحتذى حيا أنموذجا يعتبر المغاربي
 العلمية الرحالت في تتمثل التواصل مظاهر بان مبينا. والعشرين لحاديا القرن في وازدهارا رسوخا يزداد وهو والعشرين
 وبالد عمان في والمصلحون والمفكرون العلماء بها قام التي والتجديد اإلصالح وجهود، العلمي والتحقيق التأليف وحركة
 وإدامة توثيق في الرسمية روغي الرسمية المؤسسات دور عن فضال السياسي العمل في الجانبين ومساهمة، العربي المغرب

  .الحضاري التواصل هذا
 العماني الحضاري التواصل موضوع اختيار  أن جانبه من أوضح الجالودي عليان الدكتور العمانية الدراسات وحدة مدير

 العرب دخول منذ التاريخي حضوره وعمق التواصل هذا لعمق تقديرنا من األساس في ينبثق الحديث العصر في المغاربي
 أسلمه في فقط ليس أسهم شك ال والذي خلت لقرون العلم حملة به نهض الذي والدور العربي المغرب بالد إلى الفاتحين
وتواصلت هذه العالقات من خالل الرحالت ،  اإلسالمي بل وفي صبغ حضارته وثقافته بالصبغة العربية اإلسالميةالغرب

وتبادل الكتب والمخطوطات ، ج إلى الديار المقدسة وزيارات العلماء المتبادلةالعلمية واللقاءات التي تتم من خالل مواسم الح
والبعثات العلمية للدراسة والتدريس وهي صالت تعمق مجراها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والقرن العشرين 

به المؤسسات الرسمية واألكاديمية  من خالل الدور الذي نهضت ةبعد قيام الدول الحديثة والتحرر من الهيمنة االستعماري
  .بين طرفي هذا التواصل 

  
 كانت التي الحضارية اللقاءات هذه أهمية إلى خاللها تطرق تونس من الجعبيري فرحات الدكتور ألقاها المشاركين كلمة

   .واألدبية الثقافية الجوانب إبراز في والباحثين العلماء دور لبيان الجهود لتكثيف نوعية انطالقة
 واألدبية والثقافية الحضارية األبعاد مختلف حول عمل أوراق تقديم على يومين مرتسي التي الملتقى فعاليات وتتضمن
  .الحضاري التواصل مواصلة نحو المبذولة والجهود

  السيابي سعودأحمد بن  الشيخ عمان سلطنة في اإلفتاء بمكتب العام األمين حضره الذي  الملتقى فعاليات  افتتاح ختام وفي
 بتكريم والسيابي حمدان الدكتور قام ،الخوالدة ناصر الدكتورو المساعيد هاشم الدكتور  البيت آل جامعة رئيس ونواب
 .العالم دول مختلف من الملتقى في ينكالمشار من عدد

  
  
  
  
 



 
  
  

  م ١٢/١٠/٢٠١١األربعاء    ٣صفحة     ٢٣١٤العدد 
      

  ملتقى علمي
  

اكد رئيس مجلس أمناء جامعة آل البيت الدكتور محمد حمدان أهمية الملتقيات العلمية الهادفة الشراك العلماء والباحثين لبيان 
  . ضرورة التواصل الحضاري ما بين الشعوب

لتقى الثامن حول التواصل الحضاري العماني المغاربي في العصر الحديث الذي واضاف خالل افتتاحه امس فعاليات الم
نظمته وحدة الدراسات العمانية في جامعة آل البيت وبالتعاون مع سفارة سلطنة عمان انه يتوجب علينا توضيح دور 

 تسهم في تعزيز الدور الجامعات في ابراز مثل هذه الملتقيات البحثية للوصول الى تحقيق الرؤى التي من شأنها ان
  .الحضاري المنشود وتبادل اللقاءات والخبرات ما بين العلماء والباحثين

واكد حرص جامعة ال البيت على االستمرار في دعم النشاطات البحثية والعلمية وتشجيع التعاون الثقافي واالكاديمي 
، ابية على التعريف بالتراث الحضاري والثقافي والبحثي واقامة الندوات والورشات المتخصصة ليكون لها االثار االيج

  . موضحا ان الجامعة متواصلة في فتح ابوابها القامة اللقاءات الحضارية واالسالمية من مختلف دول العالم
وقال الملحق الثقافي في سفارة سلطنة عمان الدكتور عبد اهللا بن جمعة الشقصي ان التواصل العماني المغاربي يعتبر 

يحتذى في مختلف مجاالت الحياة على الرغم من التباعد الجغرافي سيما في القرنين التاسع عشر والعشرين وهو أنموذجا 
مشيرا ان مظاهر التواصل تتمثل في الرحالت العلمية وحركة ، يزداد رسوخا وازدهارا في القرن الحادي والعشرين 

 بها العلماء والمفكرون والمصلحون في عمان وبالد المغرب التأليف والتحقيق العلمي وجهود اإلصالح والتجديد التي قام
العربي ومساهمة الجانبين في العمل السياسي فضال عن دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في توثيق وإدامة هذا 

  .التواصل الحضاري
لحضاري العماني المغاربي في وبين مدير وحدة الدراسات العمانية الدكتور عليان الجالودي ان اختيار موضوع التواصل ا

العصر الحديث ينبثق في االساس من تقديرنا لعمق هذا التواصل وعمق حضوره التاريخي منذ دخول العرب الفاتيحين الى 
بالد المغرب العربي والدور الذي نهض به حملة العلم لقرون خلت والذي ال شك اسهم ليس فقط في أسلمه الغرب االسالمي 

  .ته وثقافته بالصبغة العربية االسالميةبل وفي صبغ حضار
وتطرق الدكتور فرحات الجعبيري من تونس في كلمة المشاركين الى اهمية هذه اللقاءات الحضارية التي كانت انطالقة 

  . نوعية لتكثيف الجهود لبيان دور العلماء والباحثين في ابراز الجوانب الثقافية واالدبية
تستمر يومين تقديم اوراق عمل عن االبعاد الحضارية والثقافية واألدبية والجهود المبذولة وتتضمن فعاليات الملتقى التي 

  .نحو مواصلة التواصل الحضاري
وفي ختام افتتاح فعاليات الملتقى الذي حضره االمين العام بمكتب االفتاء في سلطنة عمان الشيخ سعود السيابي ونواب 

ساعيد والدكتور ناصر الخوالدة قام الدكتور حمدان والسيابي بتكريم عدد من رئيس جامعة ال البيت الدكتور هاشم الم
  .المشاركين في الملتقى من مختلف دول العالم

  
  

  طالبه متفوقة
  

 ماجستير علم الحاسوب بكلية األمير الحسين بن عبد اهللا لتكنولوجيا المعلومات في -فازت الطالبة ابتهال حمدان العموش 
عن بحثها المعنون ، بالمرتبة األولى في جائزة البحث العلمي على مستوى طلبة الجامعات األردنية - جامعة آل البيت 

وتمحور " في التغيرات الثقافية واالجتماعية لدى طلبة جامعة آل البيت؟ الفيس بوك ؟ زدرجة إسهام الشبكات االجتماعية 
ومدى أثرها االجتماعي والثقافي على الطلبة في جامعة آل " البحث حول بيان أهمية استخدام الشبكة االجتماعية زالفيس بوك

البيت من خالل معرفة السلبيات وااليجابيات لهذه االستخدامات ومعالجتها بتنظيم ورش ولقاءات عمل لتوعية الطلبة نحو 
  .االستخدام األمثل لهذه الشبكة

  


