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التقرير الصحفي

جامعة ال البيت – دائرة العالقات العامة واالعالم

بدء املرحةل الاوىل من مرشوع حتسني مداخل جامعة ال البيت
املفرق  28ش باط (برتا)  -أعلن رئيس جامعة ال البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ،عن بدء املرحةل الوىل من
مرشوع حتسني مداخل احلرم اجلامعي ،مبا يضمن انتظام دخول املركبات ،وضبط اصطفاف س يارات الطلبة يف
املواقف اخملصصة عىل البواابت.

وبني عرفة ان املرحةل الوىل من املرشوع تتضمن عطاء بقمية  25الف دينار ،تش متل عىل شق مرسب اجباري
خاص بس يارات الطلبة عىل البوابة الرشقية مبحاذاة املشاغل الهندس ية وصول اىل الساحة اجلديدة اخملصصة
لس يارات الطلبة بطول  300مرت ،حبيث يكون املرسب المين خمصصا لس يارات الطلبة واملرسب اليرس القامئ
حاليا خمصصا لس يارات العاملني واحلافالت اليت تنقل الطلبة.
وأوحض ان املرشوع يشمل كذكل معل أرصفة وأكتاف للبوابة الغربية (القباب) ،وصول اىل مواقف س يارات
الطلبة وموقف احلافالت ،متهيدا لزتويد املدخل ابلجشار واملزروعات اخلرضاء.
من جانبه أشاد انئب رئيس اجلامعة للشؤون الدارية ادلكتور محمد ادلرويب ابجلهود املمثرة للجنة تطوير احلرم
اجلامعي ،ودائرة الهندسة والصيانة ،يف وضع التصاممي الالزمة ودراسة المكيات املطلوبة للعطاء املذكور ،مؤكدا أن
هذه اخلطوة من شأهنا تطوير احلرم اجلامعي وضبط دخول الس يارات واصطفافها يف املواقف املُخصصة ،مبينا أنه
مت تسلمي املوقعني املذكورين ،ورشعت أليات املقاول بتنفيذ أعاملها املطلوبة لجناز املطلوب بأرسع وقت ممكن.

06-03-2017

( -برتا) ه ق/أ ج/ب ط 10:08 - 28/2/2017ص

التقرير الصحفي

جامعة ال البيت – دائرة العالقات العامة واالعالم

حمافظ املفرق يؤكد التشاركية لجناح مرشوع املفرق مدينة للثقافة الاردنية
املفرق  4أذار (برتا)  -أكد حمافظ املفرق ادلكتور امحد الزعيب امهية حتقيق التشاركية لجناح مرشوع مدينة
املفرق عامصة الثقافة الاردنية لعام  2017ملا لهذا املرشوع من دور يف احياء العمل الثقايف والرتايث املمزي
ابحملافظة .

واضاف احملافظ خالل ترؤسه اجامتعا للجنة التحضريية املرشفة ان امجليع مطالب ابلعمل كفريق واحد من اجل
اظهار املدينة الثقافية ابلشلك املطلوب واذلي من شانه ان يسهم يف تمنية احملافظة يف خمتلف اجملالت الثقافية
واخلدمية وخصوصا ان املفرق تمتزي مبوقع اسرتاتيجي همم ومزيات س ياحية وثقافية س تحقق الفائدة للجميع .
واس تعرض الزعيب اجلهود املبذوةل من قبل اللجنة املعنية واليت علهيا مسؤوليات جسام يف حتمل الاعامل املولكة
عىل عاتقها يف سبيل القيام ابملهمة عىل امكل وجه.
واوحض مدير مرشوع املدن الثقافية غسان طنش ان املرشوع يعترب من املرشوعات الاسرتاتيجية حيث يدمع
مسرية العمل الثقافية يف حمافظات اململكة وذكل من خالل ارشاك امجليع وتبين طاقات املبدعني مبختلف اجملالت
 ،منوها اىل التجهزيات الكبرية اليت مت وضعها هبذا اخلصوص.

06-03-2017

يتبع...
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وبني انه تقدم ملرشوع املدينة الثقافية  1400طلب من خارج حمافظة املفرق و 600طلب من احملافظة وسيمت
اختيار املرشوعات من قبل جلان متخصصة لهذه الغاية .
وأشار مدير ثقافة املفرق فيصل الرسحان اىل ان املديرية اهنت مجيع الاس تعدادات الالزمة لجناح مرشوع
املفرق الثقافية وخصوصا جحم املشاركة الكبرية املتوقعة يف هذا املرشوع واذلي س يكون خمتلفا عن احملافظات
الاخرى من خالل المتزي والنوعية ابملرشوعات اليت سرتكز عىل الرتاث القدمي والتارخيي للمحافظة اليت متكل
مقومات حناج هذه املدينة .
واكد احلرص عىل التواصل مع امجليع من اجل القيام هبذه املهمة الوطنية واليت س تعطي الفرصة للمبدعني من ابناء
احملافظة يف ابراز طاقاهتم الابداعية املنوعة واليت حتقق النفع عىل ابناء حمافظة املفرق .
ويف ختام الاجامتع تقرر الطلب من رئيس بدلية املفرق القيام بتحديد قطعة ارض لقامة مركز ثقايف والطلب
من مدراء الرتبية والتعلمي بزتويد وزارة الثقافة اببراز الانشطة واملرشوعات للعمل عىل تنفيذها والعمل عىل بدء
التحضري لبدء حفل افتتاح فعاليات املدينة الثقافية خالل الشهر احلايل .
وحرض الاجامتع رئيس جامعة ال البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ورئيس بدلية املفرق الكربى امحد غصاب
احلوامدة ورئيس غرفة جتارة املفرق عبدهللا الشديفات ،وعدد من مدراء ادلوائر املعنية بتنفيذ مرشوع املدينة.

05-03-2017

( -برتا) ه ق/اص/ب ط 10:42 - 4/3/2017ص
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بدء مرشوع حتسني مداخل جامعة ألـ البيت
املفرق  -أعلن رئيس جامعة ال البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ،عن بدء املرحةل الوىل من مرشوع حتسني
مداخل احلرم اجلامعي ،مبا يضمن انتظام دخول املركبات ،وضبط اصطفاف س يارات الطلبة يف املواقف اخملصصة
عىل البواابت .وبني عرفة ان املرحةل الوىل من املرشوع تتضمن عطاء بقمية  25الف دينار ،تش متل عىل شق
مرسب اجباري خاص بس يارات الطلبة عىل البوابة الرشقية مبحاذاة املشاغل الهندس ية وصول اىل الساحة
اجلديدة اخملصصة لس يارات الطلبة بطول  300مرت ،حبيث يكون املرسب المين خمصصا لس يارات الطلبة
واملرسب اليرس القامئ حاليا خمصصا لس يارات العاملني واحلافالت اليت تنقل الطلبة.وأوحض ان املرشوع يشمل
كذكل معل أرصفة وأكتاف للبوابة الغربية (القباب) ،وصول اىل مواقف س يارات الطلبة وموقف احلافالت،
متهيدا لزتويد املدخل ابلجشار واملزروعات اخلرضاء من جانبه أشاد انئب رئيس اجلامعة للشؤون الدارية ادلكتور
محمد ادلرويب ابجلهود املمثرة للجنة تطوير احلرم اجلامعي ،ودائرة الهندسة والصيانة ،يف وضع التصاممي الالزمة
ودراسة المكيات املطلوبة للعطاء املذكور ،مؤكدا أن هذه اخلطوة من شأهنا تطوير احلرم اجلامعي وضبط دخول
الس يارات واصطفافها يف املواقف املُخصصة ،مبينا أنه مت تسلمي املوقعني املذكورين ،ورشعت أليات املقاول
بتنفيذ أعاملها املطلوبة لجناز املطلوب بأرسع وقت ممكن( .برتا)

العدد 17820 :
اليوم 2017-3-1 :
06-03-2017
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حمافظ املفرق يؤكد التشاركية لجناح مرشوع املفرق مدينة للثقافة الاردنية

06-03-2017

املفرق  -أكد حمافظ املفرق ادلكتور امحد الزعيب امهية حتقيق التشاركية لجناح مرشوع مدينة املفرق عامصة الثقافة
الاردنية لعام  2017ملا لهذا املرشوع من دور يف احياء العمل الثقايف والرتايث املمزي ابحملافظة .
واضاف احملافظ خالل ترؤسه اجامتعا للجنة التحضريية املرشفة ان امجليع مطالب ابلعمل كفريق واحد من اجل اظهار
املدينة الثقافية ابلشلك املطلوب واذلي من شانه ان يسهم يف تمنية احملافظة يف خمتلف اجملالت الثقافية واخلدمية
وخصوصا ان املفرق تمتزي مبوقع اسرتاتيجي همم ومزيات س ياحية وثقافية س تحقق الفائدة للجميع .
واس تعرض الزعيب اجلهود املبذوةل من قبل اللجنة املعنية واليت علهيا مسؤوليات جسام يف حتمل الاعامل املولكة عىل
عاتقها يف سبيل القيام ابملهمة عىل امكل وجه.
واوحض مدير مرشوع املدن الثقافية غسان طنش ان املرشوع يعترب من املرشوعات الاسرتاتيجية حيث يدمع مسرية
العمل الثقافية يف حمافظات اململكة وذكل من خالل ارشاك امجليع وتبين طاقات املبدعني مبختلف اجملالت  ،منوها اىل
التجهزيات الكبرية اليت مت وضعها هبذا اخلصوص وبني انه تقدم ملرشوع املدينة الثقافية  1400طلب من خارج حمافظة
املفرق و 600طلب من احملافظة وسيمت اختيار املرشوعات من قبل جلان متخصصة لهذه الغاية .
وأشار مدير ثقافة املفرق فيصل الرسحان اىل ان املديرية اهنت مجيع الاس تعدادات الالزمة لجناح مرشوع املفرق
الثقافية وخصوصا جحم املشاركة الكبرية املتوقعة يف هذا املرشوع واذلي س يكون خمتلفا عن احملافظات الاخرى من
خالل المتزي والنوعية ابملرشوعات اليت سرتكز عىل الرتاث القدمي والتارخيي للمحافظة اليت متكل مقومات حناج هذه
املدينة .
واكد احلرص عىل التواصل مع امجليع من اجل القيام هبذه املهمة الوطنية واليت س تعطي الفرصة للمبدعني من ابناء
احملافظة يف ابراز طاقاهتم الابداعية املنوعة واليت حتقق النفع عىل ابناء حمافظة املفرق ويف ختام الاجامتع تقرر الطلب
من رئيس بدلية املفرق القيام بتحديد قطعة ارض لقامة مركز ثقايف والطلب من مدراء الرتبية والتعلمي بزتويد وزارة
الثقافة اببراز الانشطة واملرشوعات للعمل عىل تنفيذها والعمل عىل بدء التحضري لبدء حفل افتتاح فعاليات املدينة
الثقافية خالل الشهر احلايل .
وحرض الاجامتع رئيس جامعة ال البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ورئيس بدلية املفرق الكربى امحد غصاب احلوامدة
ورئيس غرفة جتارة املفرق عبدهللا الشديفات ،وعدد من مدراء ادلوائر املعنية بتنفيذ مرشوع املدينة.
( --برتا)
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حبث التعاون بني "أل البيت" ورشكة تطوير املفرق
حسني الزيود
املفرق -قال رئيس جامعة أل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ان اجلامعة عىل أمت الاس تعداد لعقد ادلورات
التدريبية وتقدمي اخلربات وادلراسات العلمية والبيئية حول املشاريع اجلديدة يف منطقة احلسني بن طالل التمنوية
 ،وعقد اللقاءات احلوارية للتعريف ابملنطقة ومزاايها.
وبني عرفة خالل لقائه مدير رشكة تطوير املفرق املهندس انيف البخيت ،أن اجلامعة قامت بفتح ختصصات
جديدة تالمئ املنطقة التمنوية  ،وخصوصا ختصصات (الهندسة والطاقة املتجددة)  ،لفتا اىل أمهية توقيع مذكرة
تفامه بني الطرفني لتفعيل العمل املشرتك.
ومت خالل اللقاء حبث س بل تعزيز التعاون مع منطقة املكل احلسني بن طالل التمنوية يف املفرق يف جمال خدمة
الطلبة واجملمتع احمليل وتبادل اخلربات وعقد ادلورات التدريبية التثقيفية والقيام ابملشاريع املشرتكة  ،مشريا اىل
أمهية املنطقة يف خدمة أهايل حمافظة املفرق والوطن ،ودورها يف تطوير املفرق ،وفتح أبواب العمل لبناهئا.
واس تعرض املهندس البخيت املشاريع التمنوية يف املنطقة ،مبينا أن الرشكة قامت جبذب العديد من املستمثرين
كرشاكء اسرتاتيجيني لقامة العديد من املشاريع اليت س تعود ابلنفع العام عىل املواطنني وخدمة منطقة املفرق.

06-03-2017

العدد 4514 :
مت نرشه يف امجلعة  3أذار  /مارس .2017
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عرفة والبخيت يؤكدان :للمنطقة التمنوية دور يف فتح جمالت العمل وجذب املشاريع الاستامثرية
الانباط  -يوسف املشاقبة
حبث رئيس جامعة أل البيت الس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع الرئيس التنفيذي ملنطقة املكل احلسني بن
طالل التمنوية يف املفرق املهندس انيف البخيت س بل تعزيز التعاون مع منطقة املكل احلسني بن طالل التمنوية
يف املفرق يف جمال خدمة الطلبة واجملمتع احمليل وتبادل اخلربات وعقد ادلورات التدريبية التثقيفية والقيام ابملشاريع
املشرتكة.
وأشار ادلكتور عرفة اىل أمهية منطقة احلسني التمنوية خلدمة أهايل حمافظة املفرق والوطن ،ودورها يف تطوير
املفرق ،وفتح أبواب العمل لبناهئا واليت من شاهنا ان تسهم يف تعزيز الربامج الهادفة لتوفري فرص العمل
للمشاريع املقامة يف املنطقة واضاف ادلكتور عرفة ان اجلامعة عىل أمت الاس تعداد لعقد ادلورات التدريبية وتقدمي
اخلربات وادلراسات العلمية والبيئية حول املشاريع اجلديدة ،وعقد اللقاءات احلوارية للتعريف ابملنطقة ومزاايها،
منوها ان اجلامعة قامت بفتح ختصصات جديدة تالمئ املنطقة التمنوية وخاصة ختصصات (الهندسة والطاقة
املتجددة).
ابلضافة اىل أمهية توقيع مذكرة تفامه بني الطرفني لتفعيل العمل املشرتكواشار املهندس البخيت ان الرشكة قامت
جبذب العديد من املستمثرين كرشاكء اسرتاتيجيني لقامة العديد من املشاريع اليت س تعود ابلنفع العام عىل
املواطنني وخدمة منطقة املفرق ،مبينا ابن منطقة احلسني التمنوية هتدف اىل تعزيز القدرة الاقتصادية يف اململكة
واس تقطاب الاستامثرات واجياد بيئة استامثرية متطورة للنشطة الاقتصادية.
وحرض اللقاء معيد لكية العلوم ادلكتور ايسني السعود وانئب العميد ادلكتور رائد بنات وادلكتور فيصل احلريب .

06-03-2017

العدد 4239 :
اليوم  :الاحد 2017—3-5
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خالل رعايته خترجي طلبة اجليل التاسع ( أان أشارك ) من طلبة "أل البيت"
املفرق  -النباط  -يوسف املشاقبة
مندواب عن رئيس جامعة أل البيت الس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة رعى معيد شؤون الطلبة ادلكتور معر
العطني حفل خترجي طلبة اجليل التاسع ( أان أشارك ) من طلبة اجلامعة اذلين أمتوا متطلبات برانمج متكني
الش باب يف اجلامعات الاردنية  ،واذلي أقمي ابلتعاون مع املعهد ادلميقراطي الوطين للشؤون ادلولية يف مبىن
الامام مسمل ابجلامعة .
وأكد ادلكتور العطني حرص اجلامعة عىل الاس مترار يف تقدمي لك أشاكل ادلمع املطلوبة للطلبة املمتزيين واملبدعني
يف خمتلف اجملالت والنشطة واليت من شاهنا ان ترفع امس اجلامعة يف مجيع احملافل  ،واحتضان مثل هذه
املشاراكت يف احلياة اجلامعية .
وأضاف :وحنن حنتفل ابجليل التاسع اذلي حقق الاجنازات ونسري معا لتحقيق الامثل والفضل وحنن نعمل أن
الطالب مير بثالث مراحل التكوين والمتكني والمتتني ،ونعلق عليمك المال ملا حتققون و ملا تمتزيون به من
ابداعات وجناحات تسامه يف رفع امس اجلامعة وحتقيق رؤيهتا وأهدافها ورسالهتا عىل مس توى اجلامعات الاردنية
يف الانشطة اليت تنظمها اجلامعة وعامدة شؤون الطلبة .
مبينا ان اجلامعة لن تتواىن عن مواصةل ادلمع للطلبة املمتزيين واذلين يرفعون امس اجلامعة عاليا حمليا وخارجيا .
وبني ادلكتور العطني أن العامدة تسعى معمك حنو لك يشء مجيل حنو ادلميقراطية وحقوق النسان وننظر اىل
قانون أمثل من أجل جمالس الطلبة  ،وكذكل الاندية الطالبية  .مبينا أن الطالب مه احملور اذلي ننطلق
منه،وبدونمك لن نس تطيع تقدمي شئ ليكون دورمك الامثل يف وضع الانظمة والتعلاميت يف الانتخاابت الطالبية
ليس متر دورمك حنو عامدة شؤون الطلبة اليت وجدت خلدمتمك  ،وانمت حمور التعاون كجزء من اجلامعة لالس تفادة
والانطالق من خاللها ودليمك مساحة واسعة لتنطلقوا مهنا ودلينا مساحة كبرية أيضا لستيعابمك .
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لكمة الطلبة اخلرجيني القهتا الطالبة جلني البنا أحد املشاركني يف الربانمج واليت مثنت بدورها اجلهود الين تقوم هبا
جامعة أل البيت وادلمع الكبري اذلي يتلقونه من رئاسة اجلامعة وعامدة شؤون الطلبة لغاايت حتفزيمه للمشاركة يف
مثل هذه الربامج حيث عرضت جتربهتا يف الربانمج ولفتت اىل أن الربانمج اكن مناس با مجليع الطلبة ابجلامعة مما
يدفع بعجةل التطور اذلايت دلهيم  .منسق الربانمج يف جامعة ال البيت ماكل الس بع بني أن الربانمج اذلي ينفذ يف
اجلامعات يسعى اىل بناء اكدر ش بايب ميتكل املهارات الس ياس ية والقيادية للمشاركة الفاعةل يف النشطة
الس ياس ية ونشاطات اجملمتع املدين ،وابلتعاون مع عدد من اجلامعات احلكومية واخلاصة ،سعيا اىل ارشاك
الش باب يف احلوار والنشاط الس يايس .حرض احلفل اذلي شارك فيه  134طالبا مدير الربانمج محمد الزواهرة
و املنسق الاقلميي جلامعات الرشق ملا الرواشدة .

العدد 4235 :
اليوم  :الاربعاء 2017-3-1
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الزعيب  :امجليع مطالبون ابجناح فعالياهتا
التأكيد عىل امهية احياء العمل الرتايث والثقايف
الزعيب  :امجليع مطالبون ابجناح فعالياهتا
عرفة  :س مند جسور التعاون مع اكفة املؤسسات لجناح فعاليات مدينة املفرق الثقافية
احلوامدة  :البدلية س تقدم ادلمع والتسهيالت لظهار العامصة الثقافية وجناح انشطهتا
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الانباط  -يوسف املشاقبة
أكد حمافظ املفرق ادلكتور امحد الزعيب امهية حتقيق التشاركية لجناح مرشوع مدينة املفرق عامصة الثقافة
الاردنية لعام  2017ملا لهذه املرشوع من دور يف احياء العمل الثقايف والرتايث املمزي يف حمافظة املفرق واضاف
احملافظ خالل تراسه اجامتعا للجنة التحضريية للجنة املرشفة وحبضور رئيس جامعة ال البيت ادلكتور ضياء ادلين
عرفة ورئيس بدلية املفرق الكربى امحد غصاب احلوامدة ومدير رشطة احملافظة العقيد اجمد الشاميةل ومدير ثقافة
املفرق فيصل الرسحان ورئيس غرفة جتارة املفرق عبدهللا الشديفات ومدير مرشوع املدن الثقافية غسان
طنش وعدد من مدراء ادلوائر املعنية والامنية عىل تنفيذ مرشوع املدينة ان امجليع مطالب العمل كفريق واحد
من اجل اظهار املدينة الثقافية ابلشلك املطلوب واليت من شانه ان يسهم يف تمنية احملافظة يف خمتلف اجملالت
الثقافية واخلدمية وخصوصا ان املفرق تمتزي مبواقع اسرتاتيجية هممة وس ياحية وثقافية س تحقق الفائدة عىل امجليع
وبني ادلكتور الزعيب اجلهود املبذوةل من قبل اللجنة املعنية واليت علهيا مسؤوليات جسام يف حتمل الاعامل
املولكة عىل عاتقها يف سبيل القيام ابملهمة عىل امكل وجه .
رئيس جامعة أل البيت الاس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة اوحض من جانبه ابنه تشكيل جلنة ثقافية تتوىل هممة
تنفيذ املشاريع والربامج مضن املفرق مدينة للثقافة الاردنية لعام  ، 2017حيث س يكون هناك لقاءات تشاركية
وتعاون مع املعنيني من اجل اجناح املرشوع الثقايف من خالل اس تعداد اجلامعة لتوفري اكفة مرافقها لقامة
الانشطة والربامج ادلامعة للمشاريع الثقافية .
يتبع....
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وبني ادلكتور عرفة ان للجامعة من خالل اللجنة املشلكة وضعت اكفة اخلطط الكفيةل لبراز ادلور الثقايف حملافظة
املفرق وعىل اكفة الاصعدة وذكل من خالل عقد املؤمترات ادلولية واملعارض والاايم الثقافية والفنية واليت تعين
ابلرتاث املفريق وتوثيق هذا الرتاث من خالل التعاون مع وزارة الثقافة واملديرية يف احملافظة ومبا يعزز اجلوانب
الثقافية والابداعية وافساح اجملال واكد ادلكتور عرفة حرص اجلامعة عىل خدمة اجملمتعات احمللية وحتقيق التمنية
املطلوبة واليت تسعى اجلامعة جاهدة حنو دمع اجملمتع احمليل يف حمافظة املفرق واليت حققت يف هذا اجملال نتاجئ ممثرة
بتقدمي لك ما يلزم لقامة املشاريع والانشطة املشرتكة والاس مترار يف مد جسور التعاون ما بني اجلامعة
واملؤسسات الوطنية اكفة .
رئيس بدلية املفرق الكربى امحد غصاب احلوامدة اشار اىل ان البدلية س تقدم لك ادلمع الالزم لجناح فعاليات
مرشوع املدينة الثقافية من خالل التعاون والتنس يق مع وزارة الثقافية احلريصة دامئا عىل التشاور والتحاور معنا
من اجل القيام هبذه املهمة عىل امكل وجه وبني احلوامدة ان البدلية سرتكز عىل تنفيذ املشاريع الرائدة واليت تتعلق
ابلشأن الثقايف والرتايث والابداعي املمزي نظرا ملا تمتزي به حمافظة املفرق من قدرات ابداعية ومواهب يف خمتلف
اجملالت واليت من شاهنا ان تسهم يف خدمة القطاع الثقايف واملدينة الثقافية  ،مؤكدا ان البدلية س تقوم باكفة
التحضريات امليدانية يف املدينة لظهار قمية هذه املناس بة رئيس غرفة جتارة املفرق عبدهللا نويفع الشديفات اشار
ان املفرق حاضنة للثقافة من نشأهتا ول تزال خترج اجيال من الشعراء واملثقفني موكدا رضورة تعاون امجليع
لخراج املفرق مبنتج ثقايف وفين وترايث يظهر امس املفرق عىل مس توى الوطن.
واشار الشديفات اىل امهية توزيع مشاريع املدينة الثقافية اىل مجيع مناطق حمافظة املفرق بعداةل والرتكزي عىل منح
املشاريع لبناء احملافظة كوهنم عىل اطالع بشؤوهنم الثقافية والانشطة اليت س يقومون هبا .وقدم مدير مرشوع
املدن الثقافية غسان طنش اوحض من جانبه ان املرشوع يعترب من املشاريع الاسرتاتيجية واذلي يدمع مسرية
العمل الثقافة يف حمافظات اململكة وذكل من خالل ارشاك امجليع وتبين طاقات املبدعني مبختلف اجملالت ،
منوها التجهزيات الكبرية اليت مت وضعها هبذا اخلصوص وبني طنش ابن تقدم ملرشوع املدينة الثقافية 1400
طلب من خارج حمافظة املفرق و 600طلب من احملافظة واليت سيمت عىل اثرها اختيار املشاريع من قبل جلان
متخصصة لهذه الغاية  ،موحضا اجلهد التشاريك ما بني امجليع لتنفيذ املشاريع الثقافية عىل مدار العام .
يتبع ....

التقرير الصحفي

جامعة ال البيت – دائرة العالقات العامة واالعالم

مدير ثقافة املفرق فيصل الرسحان اشار اىل ان املديرية اهنت اكفة الاس تعدادات الالزمة لجناح مرشوع املفرق
الثقافية وخصوصا جحم املشاركة الكبرية املتوقعة يف هذا املرشوع واذلي س يكون خمتلف عن احملافظات الاخرى
من خالل المتزي والنوعية يف املشاريع اليت سرتكز عىل الرتاث الشفايه القدمي والرتاث املفرق والتارخيي لهذه
احملافظة اليت متكل مقومات حناج هذه املدينة وبني الرسحان احلرص عىل التواصل مع امجليع من اجل القيام هبذه
املهمة الوطنية واليت س تعطي الفرصة للمبدعني من ابناء احملافظة يف ابراز طاقاهتم الابداعية املنوعة واليت حتقق
النفع عىل ابناء حمافظة املفرق .
ويف ختام الاجامتع تقرر الطلب من رئيس بدلية املفرق بتحديد قطة ارض لالقامة مركز ثقايف والطلب من
مدراء الرتبية والتعلمي بزتويد وزارة الثقافية اببراز الانشطة واملشاريع للعمل عىل تنفيذها والعمل عىل بدء
التحضري لبدء حفل افتتاح فعاليات املدينة الثقافية خالل الشهر احلايل .
العدد 4239 :
اليوم  :الاحد 2017-3-5
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نتاجئ الفائزين يف املسابقة الوطنية الثانية عرشة للربوت
اعلن يف مدرسة اليوبيل نتاجئ املسابقة الوطنية الثانية عرش للروبوت مبشاركة س تني فريقا ميثلون ثالث وثالثني
مؤسسة تعلميية يف الاردن واس مترت فعالياهتا عىل مدى يومني .
وحصل عىل املركز الول للبطوةل الوطنية الثانية عرش فريق « »orcaمن مدرسة اليوبيل،املركز الثاين
فريق»»Bright engineerجائزة افضل تصممي مياكنييك فريق» » Technologicمن أاكدميية بناة الغد ،جائزة
افضل تصممي مياكنييك فريق» »Robo stars Irbidمن مدارس املكل عبدهللا الثاين للمتزي(اربد) ،جائزة افضل
اسرتاتيجية فريق» »N.x.t leadersمن اللكية العلمية السالمية ،جائزة اداء الروبوت املركز الاول لفريق»
» Robo starsمن مدارس املكل عبدهللا الثاين للمتزي(اربد) ،جائزة اداء الروبوت املركز الثاين فريق» Bright
engineers».
كام حصل عىل جائزة احلل الابداعي فريق» »Roborazersمن مدارس احلصاد الرتبوي ،جائزة البحث مدارس
اليوبيل ،جائزة العرض « Robo brainمن مدرسة خدجية أم املؤمنني ،الاحرتافية احلكمية فريق» Digi
»tigersمن مدرسة املرشق ادلولية ،جائزة الالهام فريق»»Creatuive engineersمن أاكدميية الرواد ادلولية.
جائزة العمل امجلاعي حصلت علهيا مدارس الرضوان ،جائزة النجم الصاعد فازت هبا الاكدميية ادلولية عامن ،جائزة
النجم الصاعد مجعية ابتاكر لتمنية البداع ،جائزة املتطوعني فاز فهيا الشاب معر خادل النجار من جامعة ال
البيت ،جائزة املدرب فاز فهيا عبدهللا اجملايل من مركز زها الثقايف ،جائزة الصعوابت فاز فهيا مركز زها الثقايف
(معان) ،جائزة الصعوابت فريق ROBO TEAMمن هيئة العامل اخلريية(اربد).

06-03-2017

وجائزة »Effort and Learning Awardفاز فهيا فريق ،Steam centerجائزة Spirit Awardفاز فهيا
املدارس الردنية ادلولية ،مجع الكرات املركز الاول فاز فهيا فريق. M&M
يتبع ........
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من مدرسة اليوبيل،مجع الكرات املركز الثاين PHOENIXمدرسة اليوبيلSUMO Award ،
مدرسة اليوبيلSUMO Award ،فاز فهيا فريق ROBOHOLICمن مدرسة الرائد العريب
وقال مرشف وحدة Steamمركز اليوبيل للمتزي الرتبوي نضال جروان ان املسابقة الوطنية الثانية عرش للروبوت
يف الاردن احد امه واكرب الفعاليات العلمية يف جمال تصممي وبرجمة الروبواتت واليوبيل حصلت عىل الاعامتد
العاملي لتنظمي املسابقة واليت انطلقت قبل  12س نة كفكره من خالل فريق العمل يف مركز اليوبيل للمتزي الرتبوي.
وبني انه مع احلاجة والطلب عىل علوم الروبوت مت فتح عدة مراكز وأندية وخمتربات ِويف خمتلف مناطق اململكة
وابلرشاكة مع العديد من املؤسسات الوطنية ووزارة الرتبية والتعلمي ومؤسسات تعلميية وتقدمي خدمة تدريب
الطلبة واملعلمني يف اكفة احناء اململكة .

وقال جروان «هذا العام شاركت العديد من الفرق واليت مت دمعها وتسهيل هممة مشاركهتا من قبل مركز اليوبيل
للمتزي الرتبوي ومن عدة مناطق مثل املفرق والغوار الشاملية والزرقاء واربد والطفيةل.
ويرشف املركز عىل ادارة مسابقات للروبوت يف  8دول عربية ،كام ووفرخدمات التدريب واعداد مدربني اذلين
تلقو خربات واسعة ومكثفة يف نقل اخلربة هلم حبيث أصبحوا مدربني معمتدين يف العديد من ادلول .
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واشار اىل ان العديد من الطالب ممن شاركو يف املسابقات التحقوا بدورات تدريبية اصبح معظمهم مدربني
للروبوت ينقلون اخلربة والتجارب لغريمه كام حققوا نتاجئ متقدمة يف البطولت العاملية ومشاريع التخرج.
وهتدف املسابقة اىل اثرة ادلافعية وامحلاس دلى الطلبة من الاعامر  18-9س نة حنو الاهامتم ابلعلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات  ،STEMوارشاكهم يف حتدايت تتناسب مع متطلباهتم وتكس هبم املهارات
الالزمة لجياد حلول للتحدايت اليت تواجه عرصان.
تاريخ النشر :األحد 12:05 -2017-03-05 -
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املفرق :مجعية الصم والبمك تنفذ برامج للتدريب املهين
معون -نفذت مجعية الصم والبمك يف املفرق برامج للتدريب املهين ابلتعاون مع معهد تدريب همين املفرق وجامعة
ال البيت يف همن النجارة وصياغة اذلهب واحلرف اليدوية وتنس يق الزهور هبدف تأهيل وتدريب الطلبة لسوق
العمل ،حس امب افاد رئيس امجلعية امحد عوض شديفات .

وقال شديفات ان امجلعية متكنت من تأهيل وتدريب  80ابملئة من الطلبة هبدف تأميهنم بفرص معل من خالل
التشبيك مع املصانع واملؤسسات يف احملافظة ،مشريا اىل ان امجلعية اليت تأسست عام  1988اخذت عىل عاتقها
خدمة هذه الفئة من الاطفال من خالل ما يقدم هلم من برامج وانشطة اضافة اىل خدمة اجملمتع احمليل واولياء
امور الطلبة والاهمات ابلربامج التطوعية واجملانية.
واشار اىل ان هناك مدرسة خمتلطة للطلبة من الصم والبمك اتبعة للجمعية تقوم بتدريسهم من الروضة وحىت
السادس الاسايس يرشف علهيا معلامت ومدرابت مؤهالت كام تنفذ امجلعية حاليا برانجما انسانيا 'تدريب النطق'
يشارك فيه  40طفال يعمتد عىل التدريب الفردي عىل النطق من خالل جلسات مكثفة.
واضاف شديفات ان امجلعية تقدم برامج التدريب من خالل ادلورات التأسيس ية واملتقدمة يف لغة الاشارة تعقد
لرجال الامن العام وموظفي احملامك والارايض وخرجيي اجلامعات واولياء الامور ،اضافة لربامج التدريب العميل
لطلبة جامعة ال البيت من ختصص لكية الرتبية ،مضيفا ان امجلعية مس مترة بتقدمي اخلدمات التعلميية والاجامتعية
والانسانية لهذه الفئة ملساعدهتم عىل التغلب عىل الاعاقة ليكونوا اعضاء فاعلني يف اجملمتع.

06-03-2017
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حمافظ املفرق يؤكد التشاركية لجناح مرشوع املفرق مدينة للثقافة الاردنية
مرأب نيوز -أكد حمافظ املفرق ادلكتور امحد الزعيب امهية حتقيق التشاركية لجناح مرشوع مدينة املفرق عامصة الثقافة
الاردنية لعام  2017ملا لهذا املرشوع من دور يف احياء العمل الثقايف والرتايث املمزي ابحملافظة .
واضاف احملافظ خالل ترؤسه اجامتعا للجنة التحضريية املرشفة ان امجليع مطالب ابلعمل كفريق واحد من اجل اظهار
املدينة الثقافية ابلشلك املطلوب واذلي من شانه ان يسهم يف تمنية احملافظة يف خمتلف اجملالت الثقافية واخلدمية
وخصوصا ان املفرق تمتزي مبوقع اسرتاتيجي همم ومزيات س ياحية وثقافية س تحقق الفائدة للجميع .
واس تعرض الزعيب اجلهود املبذوةل من قبل اللجنة املعنية واليت علهيا مسؤوليات جسام يف حتمل الاعامل املولكة عىل
عاتقها يف سبيل القيام ابملهمة عىل امكل وجه.
واوحض مدير مرشوع املدن الثقافية غسان طنش ان املرشوع يعترب من املرشوعات الاسرتاتيجية حيث يدمع مسرية
العمل الثقافية يف حمافظات اململكة وذكل من خالل ارشاك امجليع وتبين طاقات املبدعني مبختلف اجملالت  ،منوها اىل
التجهزيات الكبرية اليت مت وضعها هبذا اخلصوص.وبني انه تقدم ملرشوع املدينة الثقافية  1400طلب من خارج حمافظة
املفرق و 600طلب من احملافظة وسيمت اختيار املرشوعات من قبل جلان متخصصة لهذه الغاية .
وأشار مدير ثقافة املفرق فيصل الرسحان اىل ان املديرية اهنت مجيع الاس تعدادات الالزمة لجناح مرشوع املفرق
الثقافية وخصوصا جحم املشاركة الكبرية املتوقعة يف هذا املرشوع واذلي س يكون خمتلفا عن احملافظات الاخرى من
خالل المتزي والنوعية ابملرشوعات اليت سرتكز عىل الرتاث القدمي والتارخيي للمحافظة اليت متكل مقومات حناج هذه
املدينة .
واكد احلرص عىل التواصل مع امجليع من اجل القيام هبذه املهمة الوطنية واليت س تعطي الفرصة للمبدعني من ابناء
احملافظة يف ابراز طاقاهتم الابداعية املنوعة واليت حتقق النفع عىل ابناء حمافظة املفرق .
ويف ختام الاجامتع تقرر الطلب من رئيس بدلية املفرق القيام بتحديد قطعة ارض لقامة مركز ثقايف والطلب من
مدراء الرتبية والتعلمي بزتويد وزارة الثقافة اببراز الانشطة واملرشوعات للعمل عىل تنفيذها والعمل عىل بدء التحضري
لبدء حفل افتتاح فعاليات املدينة الثقافية خالل الشهر احلايل .
وحرض الاجامتع رئيس جامعة ال البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ورئيس بدلية املفرق الكربى امحد غصاب احلوامدة
ورئيس غرفة جتارة املفرق عبدهللا الشديفات ،وعدد من مدراء ادلوائر املعنية بتنفيذ مرشوع املدينة.
04-03-2017
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تفاصيل القضااي اجلنائية اليت أعدم  5أشخاص بسبهبا!!

06-03-2017

الشعب نيوز -
كشف مصدر مطلع ،طبيعة اجلرامئ البشعة اليت مت عىل اثر اعدام  5مدانني ابرتاكهبا ،جفر اليوم السبت ،ابلضافة اىل
اعدام  10أخرين أدينوا بهتم ارهابية.
فقد مت اعدام قاتل الطالبة يف جامعة أل البيت ،نور العوضات ،اثر ادانته بهتم 'القتل العمد وهتك العرض والرشوع
ابلغتصاب ومحل أداة حادة والرسقة'.
يذكر أن أهجزة المن عرثت عىل جثة العوضات ،داخل مجمع الباصات يف مدينة الزرقاء ،بعد تعرضها للطعن يف هناية
العام .2013كام مت اعدام قاتل الطبيب محمد أبو ريشة ،اذلي راح حضية جرمية وقعت يف العارش من أاير (مايو)
 ،2015بعد ادانة املهتم جبناية 'القتل العمد'.
وحول تفاصيل القضية ،اكن املرحوم أبو ريشة قد أجرى معلية جراحية لبنة املهتم العام  2014بصفته اختصايص
جراحة أطفال ،ويف يوم خروهجا من املستشفى قام ابلغيار عىل جرهحا حبضور وادلهيا وجدهتا لهما.
وقال من ابب التخفيف عىل أهما 'اذا زوجك مزعكل حببسكل اايه ومل يبدر منه أي ترصف أو قول أخر' ،وفق لحئة
الهتام.وأضافت الالحئة 'ان املهتم مل يعجبه هذا الالكم واحتدم اخلالف بينه وبني زوجته وتودل احلقد يف نفسه وقام
مبطلع العام  2015برضب أبو ريشة وجرى توقيفه ،ال أن الخري أسقط حقه الشخيص عنه وأخىل سبيهل ابلكفاةل،
لكن حقد املهتم زاد وأخذ يفكر بقتهل واخلالص منه'.
واتبعت يف يوم اجلرمية 'أخذ املهتم خنجرا وجلس يف بقاةل وصادف مرور املهتم الثاين بس يارة فطلب منه املهتم ايصاهل
ملنطقة شفا بدران لحضار بعض الغراض من هناك فوافق وأوصهل'.
وأوحضت الالحئة 'عندما وصال نزل املهتم الول من الس يارة وترك ابهبا مفتوحا وطرق ابب مزنل أبو ريشة ففتحت
زوجته فأخربها أنه يريد ادلكتور فنادت عليه وما ان حرض حىت ابغته بطعنة من اخلنجر يف صدره فسقط أرضا ،فامي
هرب املهتم واس تقل عىل الفور الس يارة وطلب من املهتم الثاين مغادرة املاكن'.
ومت أيضا اعدام خشص اغتصب ابنته وقتلها بعد أن محلت منه سفاحا وقام بفتح بطهنا وقتل اجلنني يف حمافظة الزرقاء
قبل حنو عامني ،مثلام مت اعدام خشص اعتدى عىل طفل جنس يا مث قتهل يف حمافظة اربد ،واعدام خشص أخر قتل ابنته.
يشار اىل أنه مت اعدام  10مدانني أخرين بقضااي ارهابية.

التقرير الصحفي

جامعة ال البيت – دائرة العالقات العامة واالعالم
06-03-2017

اجامتع اول للجنة املرشفة عىل فعاليات املفرق الثقافية
عرفة والزعيب  :س نعمل عىل حتقيق التشاركية ومد جسور التعاون مع اكفة املؤسسات الوطنية لجناح فعاليات العامصة
الثقافية
أكد حمافظ املفرق ادلكتور امحد الزعيب امهية حتقيق التشاركية لجناح مرشوع مدينة املفرق عامصة الثقافة الاردنية لعام
 2017ملا لهذه املرشوع من دور يف احياء العمل الثقايف والرتايث املمزي يف حمافظة املفرق
واضاف احملافظ خالل تراسه اجامتعا للجنة التحضريية للجنة املرشفة وحبضور رئيس جامعة ال البيت ادلكتور ضياء
ادلين عرفة ورئيس بدلية املفرق الكربى امحد غصاب احلوامدة ومدير ثقافة املفرق فيصل الرسحان ورئيس غرفة جتارة
املفرق عبدهللا الشديفات ومدير مرشوع املدن الثقافية غسان طنش وعدد من مدراء ادلوائر املعنية والامنية عىل
تنفيذ مرشوع املدينة ان امجليع مطالب العمل كفريق واحد من اجل اظهار املدينة الثقافية ابلشلك املطلوب واليت من
شانه ان يسهم يف تمنية احملافظة يف خمتلف اجملالت الثقافية واخلدمية وخصوصا ان املفرق تمتزي مبواقع اسرتاتيجية هممة
وس ياحية وثقافية س تحقق الفائدة عىل امجليع
وبني ادلكتور الزعيب اجلهود املبذوةل من قبل اللجنة املعنية واليت علهيا مسؤوليات جسام يف حتمل الاعامل املولكة عىل
عاتقها يف سبيل القيام ابملهمة عىل امكل وجه .
رئيس جامعة أل البيت الاس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة اوحض من جانبه ابنه تشكيل جلنة ثقافية تتوىل هممة تنفيذ
املشاريع والربامج مضن املفرق مدينة للثقافة الاردنية لعام  ، 2017حيث س يكون هناك لقاءات تشاركية وتعاون مع
املعنيني من اجل اجناح املرشوع الثقايف من خالل اس تعداد اجلامعة لتوفري اكفة مرافقها لقامة الانشطة والربامج
ادلامعة للمشاريع الثقافية .
وبني ادلكتور عرفة ان للجامعة من خالل اللجنة املشلكة وضعت اكفة اخلطط الكفيةل لبراز ادلور الثقايف حملافظة
املفرق وعىل اكفة الاصعدة وذكل من خالل عقد املؤمترات ادلولية واملعارض والاايم الثقافية والفنية واليت تعين ابلرتاث
املفريق وتوثيق هذا الرتاث من خالل التعاون مع وزارة الثقافة واملديرية يف احملافظة ومبا يعزز اجلوانب الثقافية
والابداعية وافساح اجملال.
يتبع .....
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واكد ادلكتور عرفة حرص اجلامعة عىل خدمة اجملمتعات احمللية وحتقيق التمنية املطلوبة واليت تسعى اجلامعة جاهدة حنو
دمع اجملمتع احمليل يف حمافظة املفرق واليت حققت يف هذا اجملال نتاجئ ممثرة بتقدمي لك ما يلزم لقامة املشاريع والانشطة
املشرتكة والاس مترار يف مد جسور التعاون ما بني اجلامعة واملؤسسات الوطنية اكفة .
رئيس بدلية املفرق الكربى امحد غصاب احلوامدة اشار اىل ان البدلية س تقدم لك ادلمع الالزم لجناح فعاليات مرشوع
املدينة الثقافية من خالل التعاون والتنس يق مع وزارة الثقافية احلريصة دامئا عىل التشاور والتحاور معنا من اجل القيام
هبذه املهمة عىل امكل وجه  ،وبني احلوامدة ان البدلية سرتكز عىل تنفيذ املشاريع الرائدة واليت تتعلق ابلشأن الثقايف
والرتايث والابداعي املمزي نظرا ملا تمتزي به حمافظة املفرق من قدرات ابداعية ومواهب يف خمتلف اجملالت واليت من
شاهنا ان تسهم يف خدمة القطاع الثقايف واملدينة الثقافية .
وقدم مدير مرشوع املدن الثقافية غسان طنش اوحض من جانبه ان املرشوع يعترب من املشاريع الاسرتاتيجية واذلي
يدمع مسرية العمل الثقافة يف حمافظات اململكة وذكل من خالل ارشاك امجليع وتبين طاقات املبدعني مبختلف اجملالت ،
منوها التجهزيات الكبرية اليت مت وضعها هبذا اخلصوص
وبني طنش ابن تقدم ملرشوع املدينة الثقافية  1400طلب من خارج حمافظة املفرق و 600طلب من احملافظة واليت
سيمت عىل اثرها اختيار املشاريع من قبل جلان متخصصة لهذه الغاية  ،موحضا اجلهد التشاريك ما بني امجليع لتنفيذ
املشاريع الثقافية عىل مدار العام .
مدير ثقافة املفرق فيصل الرسحان اشار اىل ان املديرية اهنت اكفة الاس تعدادات الالزمة لجناح مرشوع املفرق
الثقافية وخصوصا جحم املشاركة الكبرية املتوقعة يف هذا املرشوع واذلي س يكون خمتلف عن احملافظات الاخرى من
خالل المتزي والنوعية يف املشاريع اليت سرتكز عىل الرتاث الشفايه القدمي والرتاث املفرق والتارخيي لهذه احملافظة اليت
متكل مقومات حناج هذه املدينة
وبني الرسحان احلرص عىل التواصل مع امجليع من اجل القيام هبذه املهمة الوطنية واليت س تعطي الفرصة للمبدعني من
ابناء احملافظة يف ابراز طاقاهتم الابداعية املنوعة واليت حتقق النفع عىل ابناء حمافظة املفرق .
ويف ختام الاجامتع تقرر الطلب من رئيس بدلية املفرق بتحديد قطة ارض لالقامة مركز ثقايف والطلب من مدراء
الرتبية والتعلمي بزتويد وزارة الثقافية اببراز الانشطة واملشاريع للعمل عىل تنفيذها والعمل عىل بدء التحضري لبدء حفل
افتتاح فعاليات املدينة الثقافية خالل الشهر احلايل .
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حبث التعاون بني اجلامعة ومنطقة املفرق التمنوية
عرفة والبخيت يؤكدان :للمنطقة التمنوية دور يف فتح جمالت العمل وجذب املشاريع الاستامثرية العائدة ابلفائدة عىل
الوطن
حبث رئيس جامعة أل البيت الس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع الرئيس التنفيذي ملنطقة املكل احلسني بن طالل
التمنوية يف املفرق املهندس انيف البخيت س بل تعزيز التعاون مع منطقة املكل احلسني بن طالل التمنوية يف املفرق يف
جمال خدمة الطلبة واجملمتع احمليل وتبادل اخلربات وعقد ادلورات التدريبية التثقيفية والقيام ابملشاريع املشرتكة.
وأشار ادلكتور عرفة اىل أمهية منطقة احلسني التمنوية خلدمة أهايل حمافظة املفرق والوطن ،ودورها يف تطوير املفرق،
وفتح أبواب العمل لبناهئا واليت من شاهنا ان تسهم يف تعزيز الربامج الهادفة لتوفري فرص العمل للمشاريع املقامة يف
املنطقة
واضاف ادلكتور عرفة ان اجلامعة عىل أمت الاس تعداد لعقد ادلورات التدريبية وتقدمي اخلربات وادلراسات العلمية
والبيئية حول املشاريع اجلديدة ،وعقد اللقاءات احلوارية للتعريف ابملنطقة ومزاايها ،منوها ان اجلامعة قامت بفتح
ختصصات جديدة تالمئ املنطقة التمنوية وخاصة ختصصات (الهندسة والطاقة املتجددة) .ابلضافة اىل أمهية توقيع مذكرة
تفامه بني الطرفني لتفعيل العمل املشرتك
واشار املهندس البخيت ان الرشكة قامت جبذب العديد من املستمثرين كرشاكء اسرتاتيجيني لقامة العديد من املشاريع
اليت س تعود ابلنفع العام عىل املواطنني وخدمة منطقة املفرق ،مبينا ابن منطقة احلسني التمنوية هتدف اىل تعزيز القدرة
الاقتصادية يف اململكة واس تقطاب الاستامثرات واجياد بيئة استامثرية متطورة للنشطة الاقتصادية.
وحرض اللقاء معيد لكية العلوم ادلكتور ايسني السعود وانئب العميد ادلكتور رائد بنات وادلكتور فيصل احلريب .
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رئيس 'أل البيت' يتفقد املنازل ادلاخلية لطالب وطالبات اجلامعة
عرفة يؤكد املتابعة احلثيثة ملطالب الطلبة الاساس ية واخلدمية
قام رئيس جامعة أل البيت الس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة بتفقد سكن طالب وطالبات اجلامعة ،ومتابعة اكفة
مطالهبم واحتياجاهتم ،وتأمني اخلدمات واكفة الجواء املناس بة هلم.
ودعا ادلكتور عرفة املعنيني يف اجلامعة اىل رضورة متابعة تنفيذ أعامل الصيانة للمباين اخملصصة للسكن ،ورضورة
املتابعة احلثيثة للمطالب والقضااي الساس ية اليت هتم الطالب والطالبات ،مبينا ابن اجلامعة قامت ابعادة تأهيل املباين
وفق احدث املواصفات.
ورافق ادلكتور عرفة يف اجلوةل معيد شؤون الطلبة ادلكتور معر العطني ومدير دائرة العالقات العامة والعالم ادلكتور
صايل ادلمغي.
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خترجي طلبة اجليل التاسع من 'اان اشارك' يف أل البيت
معيد شؤون الطلبة يؤكد  :الطلبة حمور التعاون والانطالق احلقيقي لالخنراط ابلنشطة
مندواب عن رئيس جامعة أل البيت الس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة رعى معيد شؤون الطلبة ادلكتور معر العطني
حفل خترجي طلبة اجليل التاسع ( أان أشارك ) من طلبة اجلامعة اذلين أمتوا متطلبات برانمج متكني الش باب يف
اجلامعات الاردنية  ،واذلي أقمي ابلتعاون مع املعهد ادلميقراطي الوطين للشؤون ادلولية يف مبىن الامام مسمل ابجلامعة .
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وأكد ادلكتور العطني حرص اجلامعة عىل الاس مترار يف تقدمي لك أشاكل ادلمع املطلوبة للطلبة املمتزيين واملبدعني يف
خمتلف اجملالت والنشطة واليت من شاهنا ان ترفع امس اجلامعة يف مجيع احملافل  ،واحتضان مثل هذه املشاراكت يف
احلياة اجلامعية .
وأضاف وحنن حنتفل ابجليل التاسع اذلي حقق الاجنازات ونسري معا لتحقيق الامثل والفضل وحنن نعمل أن الطالب
مير بثالث مراحل التكوين والمتكني والمتتني ،ونعلق عليمك المال ملا حتققون و ملا تمتزيون به من ابداعات وجناحات
تسامه يف رفع امس اجلامعة وحتقيق رؤيهتا وأهدافها ورسالهتا عىل مس توى اجلامعات الاردنية يف الانشطة اليت تنظمها
اجلامعة وعامدة شؤون الطلبة  .مبينا ان اجلامعة لن تتواىن عن مواصةل ادلمع للطلبة املمتزيين واذلين يرفعون امس اجلامعة
عاليا حمليا وخارجيا .
وبني ادلكتور العطني أن العامدة تسعى معمك حنو لك شئ مجيل حنو ادلميقراطية وحقوق النسان وننظر اىل قانون أمثل
من أجل جمالس الطلبة  ،وكذكل الاندية الطالبية  .مبينا أن الطالب مه احملور اذلي ننطلق منه،وبدونمك لن نس تطيع
تقدمي شئ ليكون دورمك الامثل يف وضع الانظمة والتعلاميت يف الانتخاابت الطالبية ليس متر دورمك حنو عامدة شؤون
الطلبة اليت وجدت خلدمتمك  ،وانمت حمور التعاون كجزء من اجلامعة لالس تفادة والانطالق من خاللها ودليمك مساحة
واسعة لتنطلقوا مهنا ودلينا مساحة كبرية أيضا لستيعابمك .
يتبع ...
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لكمة الطلبة اخلرجيني القهتا الطالبة جلني البنا أحد املشاركني يف الربانمج واليت مثنت بدوها اجلهود الين تقوم هبا جامعة
أل البيت وادلمع الكبري اذلي يتلقوه من رئاسة اجلامعة وعامدة شؤون الطلبة لغاايت حتفزيمه للمشاركة يف مثل هذه
الربامج حيث عرضت جتربهتا يف الربانمج ولفتت اىل أن الربانمج اكن مناس با مجليع الطلبة ابجلامعة مما يدفع بعجةل
التطور اذلايت دلهيم .
منسق الربانمج يف جامعة ال البيت ماكل الس بع بني أن الربانمج اذلي ينفذ يف اجلامعات يسعى اىل بناء اكدر ش بايب
ميتكل املهارات الس ياس ية والقيادية للمشاركة الفاعةل يف النشطة الس ياس ية ونشاطات اجملمتع املدين ،وابلتعاون مع عدد
من اجلامعات احلكومية واخلاصة ،سعيا اىل ارشاك الش باب يف احلوار والنشاط الس يايس.
حرض احلفل اذلي شارك به  134طالبا مدير الربانمج محمد الزواهرة و املنسق الاقلميي جلامعات الرشق ملا الرواشدة
.
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