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حبث التعاون الأاكدميي بني "آل البيت " واملؤسسات التعلميية السعودية
عرفة يش يد بعمق العالقات الاخوية بني البدلين الشقيقني يف اجملاالت
حبث رئيس جامعة آل البيت ا ألس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة ,وانئب رئيس جملس ا ألمناء ا ألس تاذ ادلكتـور
محمود ادلويري ،مع انئب سفري اململكة العربية السعودية املعمتد يف عامن ا ألس تاذ محمد العتيق ،خالل لقاهئام يف
مكتبه يف السفارة السعودية  ،س بل تعزيز التعاون الأاكدميي والثقايف بني جامعة آل البيت واجلامعات واملؤسسات
العلمية يف اململكة العربية الشقيقة يف جمال عقد املؤمترات والندوات وا ألايم العلمية واملشاركة بإقامة املعارض
العلمية وتبادل الزايرات العلمية والثقافية بالإضافة تقدمي اكفة التسهيالت للطلبة السعوديني ادلراسني يف جامعة
آل البيت .ومثن ادلكتور عرفة العالقة العميقة اليت تربط البدلين الشقيقني بفضل القيادة احلكمية لالك البدلين ،مما
سامه يف تطوير التعاون والعمل املشرتك يف خمتلف اجملاالت وخصوصا يف جمال التعلمي العايل ومبا يعود بلفائدة
عىل أآبناء الشعبني الشقيقني .ممثنا دمع اململكة العربية السعودية للجامعة من خالل املنحة اخلليجية يف انشاء
اللكيات وحتسني البىن التحتية يف اجلامعة .و أآشاد ادلكتـور ادلويري بلعالقات ا ألخوية املتينة بني البدلين ،مبينا
أآمهية مد جسور التعاون وتعزيز التواصل بني البدلين ،والاهامتم بلطلبة وتقدمي اخلدمة املمتزية هلم .انئب سفري
اململكة العربية السعودية املعمتد يف عامن ا ألس تاذ محمد العتيق بني العتيق المتزي الكبري اذلي حتظى به اجلامعات
ا ألردنية وما تمتتع به من ماكنة ممتزية ومسعة مرموقة عىل مس توى اجلامعات يف املنطقة والعامل .وحرض اللقاء مدير
دائرة العالقات العامة واالإعالم يف اجلامعة ادلكتور صايل ادلمغي
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حبث التعاون بني آل البيت وسفارة اململكة العربية السعودية يف عامن
حبث رئيس جامعة آل البيت ا ألس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة ,وانئب رئيس جملس ا ألمناء معايل ا ألس تاذ
ادلكتـور محمود ادلويري ،مع انئب سفري اململكة العربية السعودية املعمتد يف عامن سعادة ا ألس تاذ محمد العتيق،
خالل لقاهئام يف مكتبه يف السفارة السعودية  ،س بل تعزيز التعاون الأاكدميي والثقايف بني جامعة آل البيت
واجلامعات واملؤسسات العلمية يف اململكة العربية الشقيقة يف جمال عقد املؤمترات والندوات وا ألايم العلمية
واملشاركة بإقامة املعارض العلمية وتبادل الزايرات العلمية والثقافية بالإضافة تقدمي اكفة التسهيالت للطلبة
السعوديني ادلراسني يف جامعة آل البيت.
ومثن ادلكتور عرفة العالقة العميقة اليت تربط البدلين الشقيقني بفضل القيادة احلكمية لالك البدلين ،مما سامه يف
تطوير التعاون والعمل املشرتك يف خمتلف اجملاالت وخصوصا يف جمال التعلمي العايل ومبا يعود بلفائدة عىل أآبناء
الشعبني الشقيقني .ممثنا دمع اململكة العربية السعودية للجامعة من خالل املنحة اخلليجية يف انشاء اللكيات
وحتسني البىن التحتية يف اجلامعة.و أآشاد ادلكتـور ادلويري بلعالقات ا ألخوية املتينة بني البدلين ،مبينا آأمهية مد
جسور التعاون وتعزيز التواصل بني البدلين ،والاهامتم بلطلبة وتقدمي اخلدمة املمتزية هلم.
وبني العتيق المتزي الكبري اذلي حتظى به اجلامعات ا ألردنية وما تمتتع به من ماكنة ممتزية ومسعة مرموقة عىل
مس توى اجلامعات يف املنطقة والعامل.
وحرض اللقاء مدير دائرة العالقات العامة واالإعالم يف اجلامعة ادلكتور صايل ادلمغي.

التقرير الصحفي

جامعة ال البيت – دائرة العالقات العامة واالعالم

اخلاليةل عضوا يف جملس التعلمي العايل
صدرت ا إالرادة امللكية بملوافقة عىل تعيني ا ألس تاذ ادلكتور محمد عيل سويمل اخلاليةل عضوا يف جملس التعلمي
العايل.
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خالل لقائه بطلبة لكية علوم الطريان واملراقبة واملالحة اجلوية
عرفة :قواتنا املسلحة مؤهةل معرفيا وعلميا وتدريبا
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 بن اإنشاء لكية علوم الطريان جبامعة آل البيت جاء برشاكة حقيقية بني سالح اجلو املليك
واجلامعة ،ويه منوذجا للمؤسسات الوطنية اليت نفخر هبا ،مبينا بن اجلامعة تقوم عىل خطة اسرتاتيجية واحضة،
وتضع نصب عينهيا المتيزي والانفراد خبططها وبراجمها.
وبني ادلكتور عرفة بن اجلامعة تتوسع مبثل هذه الربامج الإعادة ا أللق لسمعة اجلامعة ودورها الوطين وا إالقلميي
والعاملي والتوجه حنو العاملية وفتح ختصصات ممتزية مع سالح اجلو املليك يف جمال هندسة الطريان والسالمة
اجلوية وامن املطارات وغريها من الربامج اليت تعود بلنفع عىل منتس يب سالح اجلو املليك ،و أآضافت هلم جبانب
خربهتم العملية والانضباط وادلقة ،العمل واملعرفة مبا ينعكس اإجيابيا عىل أآبنائنا يف سالح اجلو املليك وحيقق هلم
مزيدا من التقدم والازدهار..
يتبع .....
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واشار ادلكتور عرفة اإىل 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 اإىل 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 الإدارة اجلامعة عىل هذا التعاون خلدمة مرحشي لكية الطريان واملراقبة
واملالحة اجلوية مبينا بن هذه الرشاكة تدل عىل الوعي يف مؤسساتنا الوطنية لتقوم مجعهيا خبدمة الوطن وا ألمة
متطلعا 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 بنه 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 بلسالم عىل مرحشي لكية علوم الطريان ،ممتنيا هلم التوفيق والنجاح.
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حبث أآوجه التعاون بني 'آل البيت' واجلامعات الكويتية
عرفة :اجلامعة حريصة عىل خترجي كوادر مؤهةل بتنفيذ براجمها التعلميية املمزية
حبث رئيس جامعة آل البيت ا ألس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع رئيس املكتب الثقايف الكوييت يف عامن
ا ألس تاذ 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 وإاكساهبم املعارف العلمية والعملية.

13-03-2017

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 وإاشعارمه بهنم بني اهالهيم وبدلمه الثاين ،وتقدمي اكفة التسهيالت ادلراس ية
والاجامتعية هلم الإكامل دراس هتم بلك سهوةل ويرس .
يتبع .....
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و أآشار ادلكتور عرفة اإىل حرص اجلامعة عىل خترجي طلبة مؤهلني يف اجلانبني النظري والعميل واخلروج اإىل
العاملية من خالل براجمها املمزية.
و أآشاد ادلكتور الشمري بسمعة اجلامعة الااكدميية ودورها يف املنطقة مؤكدا احلرص عىل ارسال العديد من
الطلبة لدلراسة يف جامعة آل البيت اليت نعزت ونفتخر بمسها.
وحرض اللقاء انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات الانسانية ا ألس تاذ ادلكتور محمد اخلاليةل ومعيد لكية الهندسة
ادلكتور مؤيد شواقفة.
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عرفة يؤكد أآمهية زراعة ا ألجشار للتخفيف من الزحف الصحراوي واحملافظة عىل البيئة
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افتتح حديقة جملس العمداء وموظفي الرئاسة يف "آل البيت"
برعاية رئيس جامعة آل البيت ا ألس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة احتفلت جامعة آل البيت بعيد الشجرة اذلي
نظمته عامدة شؤون الطلبة بلتعاون مع دائرة الزراعة يف ساحة الصاةل الرايضية .و أآكد ادلكتور عرفه أآمهية الغطاء
النبايت اذلي يعترب رمزا للجامل والعطاء ،مبينا آأن اجلامعة تسامه يف التخفيف من الزحف الصحراوي من خالل
زايدة زراعة ا ألجشار وإاضفاء نوع من امجلال والبيئة املناس بة للطلبة بس تخدام أآساليب احلصاد املايئ املتقدمة.
ودعا ادلكتور عرفة امجليع اإىل تضافر اجلهود للهنوض والاهامتم بلرثوة اخلرضاء واليت تعترب جزءا همام داخل احلرم،
مبينا أآن اجلامعة س تقوم بعمل مسابقة بني عامدات اجلامعة ومعاهدها ألمجل حديقة .وقدم ادلكتور عرفه
الشكر والتقدير اإىل أآمانة عامن ومديرية زراعة املفرق ومديرية أآشغال املفرق اليت تعاونت مع اجلامعة الإجناح هذا
الاحتفال .كام افتتح رئيس اجلامعة حديقة جملس العمداء وموظفي رئاسة اجلامعة بلقرب من رئاسة اجلامعة
واليت تضم أآجشارا حتمل أآسامء رؤساء اجلامعة السابقني وجملس العمداء ومدراء ادلوائر االإدارية واملوظفني يف
الرئاسة  ،وذكل من أآجل تعزيز الوالء والانامتء للجامعة والاهامتم بلبيئة وا ألجشار والعناية هبا .ويف ختام
الاحتفال اذلي حرضه نواب رئيس اجلامعة ا ألس تاذ ادلكتور محمد ادلرويب وا ألس تاذ ادلكتور عيل أآبو غنمية
وا ألس تاذ ادلكتور محمد اخلاليةل وا ألس تاذ ادلكتور سامل العون والعمداء و أآعضاء الهيئة التدريس ية واالإدارية
والطلبة ومبشاركة طالب مدرسة ا ألبرار بجلامعة قام راعي احلفل واحلضور بزراعة ا ألجشار احلرجية والزينة
واحلوليات.
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مدير برانمج ايرامسوس بالس الوطين حيارض يف 'ال البيت '
ابو الهيجاء  :الاردن اس تفاد من الف منحة خالل الس نوات املاضية  ..واملرشوع لبناء قدرات التعلمي العايل
قال مدير مكتب ايرامسوس بالس الوطين ادلكتور أآمحد أآبو الهيجاء آأن الربانمج يوفر فرص تنقل الطلبة بني
اجلامعات املتعاونة ا ألوروبية واجملاورة لها ،بالإضافة اإىل سهوةل تبادل ا ألساتذة لغاايت التدريس أآو البحث العلمي
أآو ا إالرشاف أآو التدريب .
واضاف خالل حمارضة يف جامعة آل البيت آأن برانمج ايرامسوس هيدف اإىل "بناء القدرات يف التعلمي العايل،
وتوفري ادلمع للمشاريع املشرتكة بني اجلامعات ا ألردنية وا ألوروبية خالل الفرتة ، 2020 - 2014موحضا قمية
ادلمع املقدم دلول الرشق ا ألوسط ومرشوعات املرحةل اجلديدة من الربانمج والبالغ  761مليون يورو وكيفية
التقدم لها ،وآليات التعاون مع اجلامعات ا ألوروبية والرشوط الواجب توافرها فمين يرغب بحلصول عىل هذه
املنح ،مشريا اإىل أآن ا ألردن حصل عىل  1190منحة تبادل خالل الفرتة املاضية .
و أآوحض أآنه بس تطاعة مجيع الطلبة ويف خمتلف املراحل ادلراس ية التقدم والاس تفادة من املنح ادلراس ية اليت
يوفرها الربانمج عن طريق التسجيل ودفع رسوم الساعات املعمتدة يف جامعته الم وادلراسة يف جامعة أآوروبية
مدة فصل أآو فصلني مع الاعرتاف بملساقات والساعات اليت درسها يف اخلارج حني عودته ،مشريا اإىل أآمهية
اخلربات اليت يكتس هبا الطلبة من خالل فرصة ادلراسة يف اخلارج.
يتبع .....
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انئب رئيس جامعة آل البيت ا ألس تاذ ادلكتور محمد اخلاليةل اشار من جانبه اىل حرص اجلامعة عىل الرشاكة
الأاكدميية مع اجلامعات ا ألوروبية املرموقة  ،مبينا أآن اجلامعة تقدم لك ما بوسعها من تعاون مع مكتب ايرازموس،
و أآهنا حريصة عىل اإطالع الطلبة وا ألساتذة عىل الفرص املتاحة للتبادل الأاكدميي وكيفية التقدم للمنح واملشاريع
وا ألولوايت والرشوط واملعايري اليت تتطلهبا اجلهات اخلارجية ،وكذكل الفرص والربامج اليت تقدهما للهيئات
التدريس ية والطلبة.
ويف هناية اللقاء اذلي حرضه مسؤوةل املشاريع يف الربانمج ادلكتورة رمي اخلرض وعدد من معداء اللكيات و أآعضاء
الهيئة التدريس ية والطلبة بجلامعة دار حوار ونقاش موسع بني ادلكتور أآبو الهيجاء واحلضور ،أآجاب خالهل عىل
ا ألس ئةل والاس تفسارات.
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خالل لقائه بطلبة لكية علوم الطريان واملراقبة واملالحة اجلوية
عرفة :قواتنا املسلحة مؤهةل معرفيا وعلميا وتدريبا
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 بن اإنشاء لكية علوم الطريان جبامعة آل البيت جاء برشاكة حقيقية بني سالح اجلو املليك
واجلامعة ،ويه منوذجا للمؤسسات الوطنية اليت نفخر هبا ،مبينا بن اجلامعة تقوم عىل خطة اسرتاتيجية واحضة،
وتضع نصب عينهيا المتيزي والانفراد خبططها وبراجمها.
وبني ادلكتور عرفة بن اجلامعة تتوسع مبثل هذه الربامج الإعادة ا أللق لسمعة اجلامعة ودورها الوطين وا إالقلميي
والعاملي والتوجه حنو العاملية وفتح ختصصات ممتزية مع سالح اجلو املليك يف جمال هندسة الطريان والسالمة
اجلوية وامن املطارات وغريها من الربامج اليت تعود بلنفع عىل منتس يب سالح اجلو املليك ،و أآضافت هلم جبانب
خربهتم العملية والانضباط وادلقة ،العمل واملعرفة مبا ينعكس اإجيابيا عىل أآبنائنا يف سالح اجلو املليك وحيقق هلم
مزيدا من التقدم والازدهار..
يتبع .....
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واشار ادلكتور عرفة اإىل 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 اإىل 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 الإدارة اجلامعة عىل هذا التعاون خلدمة مرحشي لكية الطريان واملراقبة
واملالحة اجلوية مبينا بن هذه الرشاكة تدل عىل الوعي يف مؤسساتنا الوطنية لتقوم مجعهيا خبدمة الوطن وا ألمة
متطلعا 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 بنه 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 بلسالم عىل مرحشي لكية علوم الطريان ،ممتنيا هلم التوفيق والنجاح.
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