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بحث التعاون بين آل البيت ومنطقة الملك الحسين بن طالل التنموية
المفرق األول من آذار (بترا) -بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور ضياء الدين
عرفة مع مدير شركة تطوير المفرق المهندس نايف البخيت سبل تعزيز التعاون مع
منطقة الملك الحسين بن طالل التنموية في المفرق بمجال خدمة الطلبة والمجتمع
المحلي.
وأشار الدكتور عرفة إلى أهمية منطقة الحسين التنموية لخدمة األهالي ،ودورها في
تطوير المفرق ،وفتح أبواب العمل ألبنائها ،مبينا ان الجامعة على أتم االستعداد لعقد
الدورات التدريبية وتقديم الخبرات والدراسات العلمية والبيئية حول المشاريع
الجديدة ،وعقد اللقاءات الحوارية للتعريف بالمنطقة ومزاياها ،كما قامت الجامعة بفتح
تخصصات جديدة تالئم المنطقة التنموية وخاصة تخصصات (الهندسة والطاقة
المتجددة) ،باإلضافة إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتفعيل العمل
المشترك.
وعرض المهندس البخيت المشاريع التنموية في المنطقة ،مبينا ان الشركة جذبت
العديد من المستثمرين كشركاء استراتيجيين إلقامة العديد من المشاريع التي ستعود
بالنفع العام على المواطنين وخدمة منطقة المفرق ،مبينا بان منطقة الحسين التنموية
تهدف إلى تعزيز القدرة االقتصادية في المملكة واستقطاب االستثمارات وإيجاد بيئة
استثمارية متطورة لألنشطة االقتصادية.
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بحث التعاون بين “ ال البيت “ ومنطقة الحسين التنموية
المفرق  -الدستور
بحث رئيس جامعة ال البيت الدكتور ضياء الدين عرفة مع مدير شركة
تطوير المفرق المهندس نايف البخيت سبل تعزيز التعاون مع منطقة
الملك الحسين بن طالل التنموية في المفرق بمجال خدمة الطلبة
والمجتمع المحلي  ،وأشار الدكتور عرفة الى أهمية منطقة الحسين
التنموية لخدمة األهالي ،ودورها في تطوير المفرق  ،وفتح ابواب
العمل ألبنائها وبين ان الجامعة على اتم االستعداد لعقد الدورات
التدريبية وتقديم الخبرات والدراسات العلمية والبيئية حول المشاريع
الجديدة وعقد اللقاءات الحوارية للتعريف بالمنطقة ومزاياها كما قامت
الجامعة بفتح تخصصات جديدة تالئم المنطقة التنموية وخاصة
تخصصات “الهندسة والطاقة المتجددة “ باإلضافة الى اهمية توقيع
مذكرة تفاهم بين الطرفين لتفعيل العمل المشترك .
وعرض المهندس البخيت المشاريع التنموية في المنطقة مبينا ان
الشركة جذبت العديد من المستثمرين كشركاء استراتيجيين إلقامة
العديد من المشاريع التي ستعود بالنفع العام على المواطنين وخدمه
منطقة المفرق مبينا ان منطقة الحسين التنموية تهدف الى تعزيز القدرة
االقتصادية في المملكة واستقطاب االستثمارات وايجاد بيئة استثمارية
متطورة لألنشطة االقتصادية .
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العدد 17821 :
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أبو خضر يحاضر عن خطاب الموت
ع ّمان  -الغد -
قدم الدكتور سعيد أبو خضر أستاذ اللسانيات المشارك في جامعة آل
البيت محاضرة بعنوان "الموت في اللغة" ،وذلك ضمن فعاليات الموسم
الثقافي للجمعية الفلسفية األردنية.
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واستهل المحاضر بالتأكيد على أن الموت حقيقة وجودية ماثلة ،منذ األزل،
في الثقافات اإلنسانية على اختالفها ،وتشترك اللغات اإلنسانيّة ،قديما وحديثا،
بسلوك آلية لغوية يصطلح عليها بالتلطيف للتعبير عن هذه الحقيقة المفجعة
والمؤلمة بكلمات مختارة بعناية ومقبولة  ،تخفّف من وطأة الموت ،وهو
لصدمته.
ومع هذا االشتراك بين الثقافات اللغوية في إدراك حقيقة الموت المؤلمة
وحمله على المحظورات ،وما يتطلبه من تحسين التعبير عنه وتجميله
وتلطيفه ،فإنّ االختالفات الثقافية جلية في تصوّ ره وفهمه وتشكيل مبانيه
اللغوية الملطفة.
ولمقاربة الموضوع علميا وقف المحاضر على التعبير عن الموت في نماذج
تعكس درجة عالية من التحسس اللغوي تجاه فكرة الموت في اللغتين العربية
الفصيحة واإلنجليزية المعيارية من الوجهة التقابلية  ،للكشف عن التصوّ رات
الكامنة وراء تشكيل التعبير في الثقافتين اللغويتين ،ودرجة االختالف
والتشابه والتطابق بينهما .ورصد المحاضر أهم هذه التصورات الماثلة في
تصوّ ر أوبة الميّت إلى خالقه ،والموت خالص ،وانتهاء أجل الميّت ،وتج ّدد
اللقاء ،والتخلّص من القيود الحيويّة ،واللجوء إلى طقوس الموت ،واستدعاء
العناصر الثقافيّة البيئيّة ،وتلوين الموت.
العدد 4513 :
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رئيس ال البيت يتفقد المنازل الداخلية لطالب وطالبات الجامعة
االنباط – يوسف المشاقبة
قام رئيس جامعة ال البيت االستاذ الدكتور ضياء الدين عرفة بتفقد سكن
طالب وطالبات الجامعة  ،ومتابعة كافة مطالبهم واحتياجاتهم  ،وتأمين
الخدمات وكافة األجواء المناسبة لهم .
ودعا الدكتور عرفة المعنين في الجامعة الى ضرورة متابعة تنفيذ أعمال
الصيانة للمباني المخصصة للسكن ،وضرورة المتابعة الحثيثة للمطالب
والقضايا األساسية التي تهم الطالب والطالبات  ،مبينا بأن الجامعة قامت
بإعادة تأهيل المباني وفق أحدث المواصفات .
ورافق الدكتور عرفة في الجولة عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر العطين
ومدير دائرة العالقات العامة واالعالم الدكتور صايل الدغمي
( بترا )
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بحث التعاون بين “ ال البيت “ ومنطقة الحسين التنموية
المفرق  -الدستور
بحث رئيس جامعة ال البيت الدكتور ضياء الدين عرفة مع مدير شركة
تطوير المفرق المهندس نايف البخيت سبل تعزيز التعاون مع منطقة
الملك الحسين بن طالل التنموية في المفرق بمجال خدمة الطلبة
والمجتمع المحلي  ،وأشار الدكتور عرفة الى أهمية منطقة الحسين
التنموية لخدمة األهالي ،ودورها في تطوير المفرق  ،وفتح ابواب
العمل ألبنائها وبين ان الجامعة على اتم االستعداد لعقد الدورات
التدريبية وتقديم الخبرات والدراسات العلمية والبيئية حول المشاريع
الجديدة وعقد اللقاءات الحوارية للتعريف بالمنطقة ومزاياها كما قامت
الجامعة بفتح تخصصات جديدة تالئم المنطقة التنموية وخاصة
تخصصات “الهندسة والطاقة المتجددة “ باإلضافة الى اهمية توقيع
مذكرة تفاهم بين الطرفين لتفعيل العمل المشترك .
وعرض المهندس البخيت المشاريع التنموية في المنطقة مبينا ان
الشركة جذبت العديد من المستثمرين كشركاء استراتيجيين إلقامة
العديد من المشاريع التي ستعود بالنفع العام على المواطنين وخدمه
منطقة المفرق مبينا ان منطقة الحسين التنموية تهدف الى تعزيز القدرة
االقتصادية في المملكة واستقطاب االستثمارات وايجاد بيئة استثمارية
متطورة لألنشطة االقتصادية .
( بترا )
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بدء المرحلة االولى من مشروع تحسين مداخل جامعة ال البيت
عمان جو -طالب وجامعات
أعلن رئيس جامعة ال البيت الدكتور ضياء الدين عرفة ،عن بدء المرحلة األولى
من مشروع تحسين مداخل الحرم الجامعي ،بما يضمن انتظام دخول المركبات،
وضبط اصطفاف سيارات الطلبة في المواقف المخصصة على البوابات.
وبين عرفة ان المرحلة األولى من المشروع تتضمن عطاء بقيمة  25الف دينار،
تشتمل على شق مسرب إجباري خاصّ بسيارات الطلبة على البوابة الشرقية
بمحاذاة المشاغل الهندسية وصوال إلى الساحة الجديدة المخصصة لسيارات الطلبة
بطول  300متر ،بحيث يكون المسرب األيمن مخصصا لسيارات الطلبة والمسرب
األيسر القائم حاليا مخصصا لسيارات العاملين والحافالت التي تنقل الطلبة.
وأوضح ان المشروع يشمل كذلك عمل أرصفة وأكتاف للبوابة الغربية (القباب)،
وصوال إلى مواقف سيارات الطلبة وموقف الحافالت ،تمهيدا لتزويد المدخل
باألشجار والمزروعات الخضراء.
من جانبه أشاد نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية الدكتور محمد الدروبي
بالجهود المثمرة للجنة تطوير الحرم الجامعي ،ودائرة الهندسة والصيانة ،في وضع
التصاميم الالزمة ودراسة الكميات المطلوبة للعطاء المذكور ،مؤكدا أن هذه الخطوة
من شأنها تطوير الحرم الجامعي وضبط دخول السيارات واصطفافها في المواقف
المُخصصة ،مبينا أنه تم تسليم الموقعين المذكورين ،وشرعت آليات المقاول بتنفيذ
أعمالها المطلوبة إلنجاز المطلوب بأسرع وقت ممكن.
(بترا)

