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عرفة :قواتنا املسلحة مؤهةل معرفي ًا وعلمي ًا وتدريب ًا وانضباطا
املفرق  7آذار (برتا) -التقى رئيس جامعة آل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ،اليوم الثالاثء ،طلبة لكية علوم
الطريان واملراقبة واملالحة اجلوية.
وبني عرفة ان انشاء لكية علوم الطريان جبامعة آل البيت جاء برشاكة حقيقية بني سالح اجلو املليك واجلامعة،
ويه منوذج للمؤسسات الوطنية اليت نفخر هبا ،مبينا ان اجلامعة تقوم عىل خطة اسرتاتيجية واحضة ،وتضع نصب
عينهيا المتزي والانفراد خبططها وبراجمها.
واوحض ان اجلامعة تتوسع مبثل هذه الربامج لعادة ا أللق لسمعة اجلامعة ودورها الوطين والقلميي والعاملي والتوجه
حنو العاملية وفتح ختصصات ممتزية مع سالح اجلو املليك يف جمال هندسة الطريان والسالمة اجلوية و أآمن
املطارات وغريها من الربامج اليت تعود ابلنفع عىل منتس يب سالح اجلو املليك.
واشار اىل ادلور الكبري اذلي قامت به قواتنا املسلحة يف خدمة ادلول الشقيقة منذ تأأسيسها ،وهذا جزء يسري
يقدم ملنتس يب سالح اجلو املليك ليكون التعلمي الااكدميي اىل اجلانب العسكري ملواكبة التقدم والازدهار وخدمة
الوطن.
وقدم آمر لكية احلسني اجلوية شكره لدارة اجلامعة عىل هذا التعاون خلدمة مرحشي لكية الطريان واملراقبة
واملالحة اجلوية ،مبين ًا ان هذه الرشاكة تدل عىل الوعي يف مؤسساتنا الوطنية لتقوم مجعهيا خبدمة الوطن وا ألمة
متطلع ًا للمزيد من التعاون مع اجلامعة.
وعرض مدير دائرة التعلمي اجلامعي يف سالح اجلو املليك العقيد عبد الاهل العجارمة للربامج واخلطط ادلراس ية
وعدد الطلبة واملواد اليت تدرس واملشاريع املس تقبلية واخلطط يف لكية علوم الطريان ،مبينا انه سيمت خترج ادلفعة
ا ألوىل من منتس يب اللكية يف شهر آب عام .2017
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حبث قبول طلبة كويتيني جدد يف جامعة ال البيت
املفرق  7اذار (برتا)  -حبث رئيس جامعة آل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع رئيس املكتب الثقايف الكوييت
يف عامن ادلكتور فالح الشمري س بل تعزيز التعاون بني اجلامعة واجلامعات واملؤسسات العلمية يف الكويت من
خالل اس تقبال طلبة كويتيني لدلراسة يف جامعة آل البيت وخاصة مضن ختصصات الهندسة وغريها اليت حيتاهجا
سوق العمل الكوييت واكساهبم املعارف العلمية والعملية.
و أآكد ادلكتور عرفة عىل العالقات ا ألخوية اليت تربط بني الشعبني بفضل القيادة احلكمية جلالةل املكل عبد هللا
الثاين ابن احلسني املعظم و أآمري دوةل الكويت مسو الش يخ صباح ا ألمحد اجلابر الصباح ،مبينا حرص اجلامعة عىل
توفري العناية للطلبة الكويتيني واشعارمه ابهنم بني اهالهيم وبدلمه الثاين ،وتقدمي اكفة التسهيالت ادلراس ية
والاجامتعية هلم لكامل دراس هتم بلك سهوةل ويرس مشريا اىل حرص اجلامعة عىل خترجي طلبة مؤهلني يف اجلانبني
النظري والعميل واخلروج اىل العاملية من خالل براجمها املمزية.
و أآشاد ادلكتور الشمري بسمعة اجلامعة الااكدميية ودورها يف املنطقة مؤكد ًا احلرص عىل ارسال طلبة من
الكويت لدلراسة يف جامعة آل البيت اليت نعزت ونفتخر ابمسها.
وحرض اللقاء انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات الانسانية ادلكتور محمد اخلاليةل ومعيد لكية الهندسة ادلكتور
مؤيد شواقفة.
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حبث التعاون بني "آل البيت" واجلامعات الكويتية
حسني الزيود
املفرق -حبث رئيس جامعة آل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع رئيس املكتب الثقايف الكوييت يف عامن
ادلكتور فالح الشمري ،س بل تعزيز التعاون بني اجلامعة واملؤسسات العلمية يف الكويت من خالل اس تقبال
طلبة كويتيني لدلراسة يف جامعة آل البيت ،وخصوصا مضن ختصصات الهندسة وغريها من التخصصات اليت
حيتاهجا سوق العمل الكوييت واكساهبم املعارف العلمية والعملية .
و أآكد عرفة عىل العالقات ا ألخوية اليت تربط الشعبني بفضل القيادة احلكمية جلالةل املكل عبدهللا الثاين و أآمري
دوةل الكويت مسو الش يخ صباح ا ألمحد اجلابر الصباح .
ولفت اىل حرص اجلامعة عىل توفري العناية للطلبة الكويتيني لشعارمه أآهنم يف بدلمه الثاين  ،وتقدمي اكفة
التسهيالت ادلراس ية والاجامتعية هلم لكامل دراس هتم بلك سهوةل ويرس .
و أآشاد الشمري بسمعة اجلامعة الأاكدميية ودورها يف املنطقة  ،منوه ًا عىل ارسال طلبة من الكويت لدلراسة يف
جامعة آل البيت .
العدد 4519
التارخي 8/3/2017 :
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حبث قبول طلبة كويتيني جدد يف جامعة آل البيت
معون -حبث رئيس جامعة آل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع رئيس املكتب الثقايف الكوييت يف عامن ادلكتور
فالح الشمري س بل تعزيز التعاون بني اجلامعة واجلامعات واملؤسسات العلمية يف الكويت من خالل اس تقبال
طلبة كويتيني لدلراسة يف جامعة آل البيت وخاصة مضن ختصصات الهندسة وغريها اليت حيتاهجا سوق العمل
الكوييت واكساهبم املعارف العلمية والعملية.
و أآكد ادلكتور عرفة عىل العالقات ا ألخوية اليت تربط بني الشعبني بفضل القيادة احلكمية جلالةل املكل عبد هللا
الثاين ابن احلسني املعظم و أآمري دوةل الكويت مسو الش يخ صباح ا ألمحد اجلابر الصباح ،مبينا حرص اجلامعة عىل
توفري العناية للطلبة الكويتيني واشعارمه ابهنم بني اهالهيم وبدلمه الثاين ،وتقدمي اكفة التسهيالت ادلراس ية
والاجامتعية هلم لكامل دراس هتم بلك سهوةل ويرس مشريا اىل حرص اجلامعة عىل خترجي طلبة مؤهلني يف اجلانبني
النظري والعميل واخلروج اىل العاملية من خالل براجمها املمزية.
و أآشاد ادلكتور الشمري بسمعة اجلامعة الااكدميية ودورها يف املنطقة مؤكد ًا احلرص عىل ارسال طلبة من
الكويت لدلراسة يف جامعة آل البيت اليت نعزت ونفتخر ابمسها.
وحرض اللقاء انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات الانسانية ادلكتور محمد اخلاليةل ومعيد لكية الهندسة ادلكتور
مؤيد شواقفة.
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حبث قبول طلبة كويتيني جدد يف آل البيت
حصيفة لك أآخبارك  -برتا
حبث رئيس جامعة آل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع رئيس املكتب الثقايف الكوييت يف #عامن ادلكتور
فالح الشمري س بل تعزيز التعاون بني اجلامعة واجلامعات واملؤسسات العلمية يف الكويت من خالل اس تقبال
طلبة كويتيني لدلراسة يف جامعة آل البيت وخاصة مضن ختصصات الهندسة وغريها اليت حيتاهجا سوق العمل
الكوييت واكساهبم املعارف العلمية والعملية.
و أآكد ادلكتور عرفة عىل العالقات ا ألخوية اليت تربط بني الشعبني بفضل القيادة احلكمية للمكل عبد هللا الثاين
ابن احلسني املعظم و أآمري دوةل الكويت الش يخ صباح ا ألمحد اجلابر الصباح مبينا حرص اجلامعة عىل توفري
العناية للطلبة الكويتيني واشعارمه ابهنم بني اهالهيم وبدلمه الثاين وتقدمي اكفة التسهيالت ادلراس ية والاجامتعية
هلم لكامل دراس هتم بلك سهوةل ويرس مشريا اىل حرص اجلامعة عىل خترجي طلبة مؤهلني يف اجلانبني النظري
والعميل واخلروج اىل العاملية من خالل براجمها املمزية.
و أآشاد ادلكتور الشمري بسمعة اجلامعة الااكدميية ودورها يف املنطقة مؤكد ًا احلرص عىل ارسال طلبة من
الكويت لدلراسة يف جامعة آل البيت اليت نعزت ونفتخر ابمسها.
وحرض اللقاء انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات الانسانية ادلكتور محمد اخلاليةل ومعيد لكية الهندسة ادلكتور
مؤيد شواقفة.
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الاردن -عرفة :قواتنا املسلحة مؤهةل معرفي ًا وعلمي ًا وتدريب ًا وانضباطا

التقى رئيس جامعة آل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ،اليوم الثالاثء ،طلبة لكية علوم الطريان واملراقبة
واملالحة اجلوية.
وبني عرفة ان انشاء لكية علوم الطريان جبامعة آل البيت جاء برشاكة حقيقية بني سالح اجلو املليك واجلامعة،
ويه منوذج للمؤسسات الوطنية اليت نفخر هبا ،مبينا ان اجلامعة تقوم عىل خطة اسرتاتيجية واحضة ،وتضع نصب
عينهيا المتزي والانفراد خبططها وبراجمها.
واوحض ان اجلامعة تتوسع مبثل هذه الربامج لعادة ا أللق لسمعة اجلامعة ودورها الوطين والقلميي والعاملي والتوجه
حنو العاملية وفتح ختصصات ممتزية مع سالح اجلو املليك يف جمال هندسة الطريان والسالمة اجلوية و أآمن
املطارات وغريها من الربامج اليت تعود ابلنفع عىل منتس يب سالح اجلو املليك.
واشار اىل ادلور الكبري اذلي قامت به قواتنا املسلحة يف خدمة ادلول الشقيقة منذ تأأسيسها ،وهذا جزء يسري
يقدم ملنتس يب سالح اجلو املليك ليكون التعلمي الااكدميي اىل اجلانب العسكري ملواكبة التقدم والازدهار وخدمة
الوطن.
وقدم آمر لكية احلسني اجلوية شكره لدارة اجلامعة عىل هذا التعاون خلدمة مرحشي لكية الطريان واملراقبة
واملالحة اجلوية ،مبين ًا ان هذه الرشاكة تدل عىل الوعي يف مؤسساتنا الوطنية لتقوم مجعهيا خبدمة الوطن وا ألمة
متطلع ًا للمزيد من التعاون مع اجلامعة.
وعرض مدير دائرة التعلمي اجلامعي يف سالح اجلو املليك العقيد عبد الاهل العجارمة للربامج واخلطط ادلراس ية
وعدد الطلبة واملواد اليت تدرس واملشاريع املس تقبلية واخلطط يف لكية علوم الطريان ،مبينا انه سيمت خترج ادلفعة
ا ألوىل من منتس يب اللكية يف شهر آب عام .2017
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جامعة ال البيت حتتفل بعيد الشجرة
رسااي  -احتفلت جامعة آل البيت اليوم الثنني بعيد الشجرة اذلي نظمته عامدة شؤون الطلبة ابلتعاون مع دائرة
الزراعة يف ساحة الصاةل الرايضية برعاية رئيس اجلامعة ادلكتور ضياء ادلين عرفة .
و أآكد عرفه أآمهية الغطاء النبايت اذلي يعترب رمزا للجامل والعطاء ،مبينا أآن اجلامعة تسامه يف التخفيف من الزحف
الصحراوي من خالل زايدة زراعة ا ألجشار واضفاء نوع من امجلال والبيئة املناس بة للطلبة ابس تخدام أآساليب
احلصاد املايئ املتقدمة داعيا اىل تضافر اجلهود للهنوض والاهامتم ابلرثوة اخلرضاء واليت تعترب جزء ًا همامً داخل
احلرم ،مبينا آأن اجلامعة س تقوم بعمل مسابقة بني عامدات اجلامعة ومعاهدها ألمجل حديقة معراب عن شكر
اجلامعة ألمانة عامن ومديرية زراعة املفرق ومديرية أآشغال املفرق اليت تعاونت مع اجلامعة لجناح هذا الاحتفال.
كام افتتح رئيس اجلامعة حديقة جملس العمداء وموظفي رئاسة اجلامعة ابلقرب من رئاسة اجلامعة واليت تضم
أآجشار ًا حتمل أآسامء رؤساء اجلامعة السابقني وجملس العمداء ومدراء ادلوائر الدارية واملوظفني يف الرئاسة ،
وذكل من أآجل تعزيز الولء والانامتء للجامعة والاهامتم ابلبيئة وا ألجشار والعناية هبا.

ويف ختام الاحتفال اذلي حرضه نواب رئيس اجلامعة ادلكتور محمد ادلرويب و ادلكتور عيل أآبو غنمية وادلكتور
محمد اخلاليةل وادلكتور سامل العون والعمداء و أآعضاء الهيئة التدريس ية والدارية والطلبة ومبشاركة طالب مدرسة
ا ألبرار ابجلامعة  ،قام راعي احلفل واحلضور بزراعة ا ألجشار احلرجية والزينة واحلوليات.
08-03-2017
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عرفة :قواتنا املسلحة مؤهةل معرفي ًا وعلمي ًا وتدريب ًا وانضباطا
املدينة نيوز  -:التقى رئيس جامعة آل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ،اليوم الثالاثء ،طلبة لكية علوم الطريان
واملراقبة واملالحة اجلوية.
وبني عرفة ان انشاء لكية علوم الطريان جبامعة آل البيت جاء برشاكة حقيقية بني سالح اجلو املليك واجلامعة،
ويه منوذج للمؤسسات الوطنية اليت نفخر هبا ،مبينا ان اجلامعة تقوم عىل خطة اسرتاتيجية واحضة ،وتضع نصب
عينهيا المتزي والانفراد خبططها وبراجمها.
واوحض ان اجلامعة تتوسع مبثل هذه الربامج لعادة ا أللق لسمعة اجلامعة ودورها الوطين والقلميي والعاملي والتوجه
حنو العاملية وفتح ختصصات ممتزية مع سالح اجلو املليك يف جمال هندسة الطريان والسالمة اجلوية و أآمن
املطارات وغريها من الربامج اليت تعود ابلنفع عىل منتس يب سالح اجلو املليك.
واشار اىل ادلور الكبري اذلي قامت به قواتنا املسلحة يف خدمة ادلول الشقيقة منذ تأأسيسها ،وهذا جزء يسري
يقدم ملنتس يب سالح اجلو املليك ليكون التعلمي الااكدميي اىل اجلانب العسكري ملواكبة التقدم والازدهار وخدمة
الوطن.
وقدم آمر لكية احلسني اجلوية شكره لدارة اجلامعة عىل هذا التعاون خلدمة مرحشي لكية الطريان واملراقبة
واملالحة اجلوية ،مبين ًا ان هذه الرشاكة تدل عىل الوعي يف مؤسساتنا الوطنية لتقوم مجعهيا خبدمة الوطن وا ألمة
متطلع ًا للمزيد من التعاون مع اجلامعة.
وعرض مدير دائرة التعلمي اجلامعي يف سالح اجلو املليك العقيد عبد الاهل العجارمة للربامج واخلطط ادلراس ية
وعدد الطلبة واملواد اليت تدرس واملشاريع املس تقبلية واخلطط يف لكية علوم الطريان ،مبينا انه سيمت خترج ادلفعة
ا ألوىل من منتس يب اللكية يف شهر آب عام .2017
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حبث قبول طلبة كويتيني جدد يف جامعة ال البيت
املدينة نيوز -:حبث رئيس جامعة آل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع رئيس املكتب الثقايف الكوييت يف عامن
ادلكتور فالح الشمري س بل تعزيز التعاون بني اجلامعة واجلامعات واملؤسسات العلمية يف الكويت من خالل
اس تقبال طلبة كويتيني لدلراسة يف جامعة آل البيت وخاصة مضن ختصصات الهندسة وغريها اليت حيتاهجا سوق
العمل الكوييت واكساهبم املعارف العلمية والعملية وفق برتا .
و أآكد ادلكتور عرفة عىل العالقات ا ألخوية اليت تربط بني الشعبني بفضل القيادة احلكمية جلالةل املكل عبد هللا
الثاين ابن احلسني املعظم و أآمري دوةل الكويت مسو الش يخ صباح ا ألمحد اجلابر الصباح ،مبينا حرص اجلامعة عىل
توفري العناية للطلبة الكويتيني واشعارمه ابهنم بني اهالهيم وبدلمه الثاين ،وتقدمي اكفة التسهيالت ادلراس ية
والاجامتعية هلم لكامل دراس هتم بلك سهوةل ويرس مشريا اىل حرص اجلامعة عىل خترجي طلبة مؤهلني يف اجلانبني
النظري والعميل واخلروج اىل العاملية من خالل براجمها املمزية.
و أآشاد ادلكتور الشمري بسمعة اجلامعة الأاكدميية ودورها يف املنطقة مؤكد ًا احلرص عىل ارسال طلبة من
الكويت لدلراسة يف جامعة آل البيت اليت نعزت ونفتخر ابمسها.
وحرض اللقاء انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات النسانية ادلكتور محمد اخلاليةل ومعيد لكية الهندسة ادلكتور
مؤيد شواقفة.
مساء
مت نرشه الثالاثء  07آذار  /مارس ً 01:30 2017
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عرفة :قواتنا املسلحة مؤهةل معرفيا وعلميا وتدريبا
خالل لقائه بطلبة لكية علوم الطريان واملراقبة واملالحة اجلوية
التقى رئيس جامعة آل البيت ا ألس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة حبضور آمر قاعدة املكل احلسني اجلوية ،طلبة لكية
علوم الطريان واملراقبة واملالحة اجلوية.
وقال ادلكتور عرفة ابن انشاء لكية علوم الطريان جبامعة آل البيت جاء برشاكة حقيقية بني سالح اجلو املليك
واجلامعة ،ويه منوذجا للمؤسسات الوطنية اليت نفخر هبا ،مبينا ابن اجلامعة تقوم عىل خطة اسرتاتيجية واحضة ،وتضع
نصب عينهيا المتيزي والانفراد خبططها وبراجمها.
وبني ادلكتور عرفة ابن اجلامعة تتوسع مبثل هذه الربامج لعادة ا أللق لسمعة اجلامعة ودورها الوطين والقلميي والعاملي
والتوجه حنو العاملية وفتح ختصصات ممتزية مع سالح اجلو املليك يف جمال هندسة الطريان والسالمة اجلوية وامن
املطارات وغريها من الربامج اليت تعود ابلنفع عىل منتس يب سالح اجلو املليك ،و أآضافت هلم جبانب خربهتم العملية
والانضباط وادلقة ،العمل واملعرفة مبا ينعكس اجيابيا عىل أآبنائنا يف سالح اجلو املليك وحيقق هلم مزيدا من التقدم
والازدهار.
واشار ادلكتور عرفة اىل ادلور الكبري اذلي قامت به قواتنا املسلحة يف خدمة ادلول الشقيقة منذ تأأسيسها وهذا جزء
يسري يقدم ملنتس يب سالح اجلو املليك ليكون التعلمي الااكدميي اىل اجلانب العسكري ملواكبة التقدم والازدهار وخدمة
الوطن وقيادته املظفرة اليت مل تتوان عن تقدمي لك ما يلزم خلدمة أآبناء هذا الوطن وا ألمة.
وقدم آمر لكية احلسني اجلوية شكره لدارة اجلامعة عىل هذا التعاون خلدمة مرحشي لكية الطريان واملراقبة واملالحة
اجلوية مبين ًا ابن هذه الرشاكة تدل عىل الوعي يف مؤسساتنا الوطنية لتقوم مجعهيا خبدمة الوطن وا ألمة متطلع ًا للمزيد
من التعاون مع جامعة آل البيت.
واس تعرض العقيد عبد الاهل العجارمة مدير دائرة التعلمي اجلامعي يف سالح اجلو املليك الربامج واخلطط ادلراس ية وعدد
الطلبة واملواد اليت تدرس واملشاريع املس تقبلية واخلطط يف لكية علوم الطريان ،مبينا ابنه سيمت خترج ادلفعة ا ألوىل من
منتس يب اللكية يف شهر آب عام .2017
وقام ادلكتور عرفة حبضور آمر لكية احلسني اجلوية وانئب رئيس جامعة آل البيت لشؤون اللكيات الانسانية ا ألس تاذ
ادلكتور محمد اخلاليةل ومعيد شؤون الطلبة ادلكتور معر العطني ومعيد لكية علوم الطريان ادلكتور حامت الوداين وضباط
قاعدة املكل احلسني اجلوية ابلسالم عىل مرحشي لكية علوم الطريان ،ممتني ًا هلم التوفيق والنجاح.
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