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مذكرة تفامه بني جامعة ال البيت ومؤسسة اان عريب املالزيية
وقع رئيس جامعة آل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة مذكرة تفامه مع رئيس اللجنة التنفيذية ملؤسسة برانمج "آان
عريب" يف والية س يالجنور مبالزياي محمد نظمي بن محمد وذكل هبدف توطيد التعاون العلمي والاكدميي يف جمال
تعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها.
ومبوجب هذه املذكرة يمت اس تحداث برانمج جديد لتعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها ورفع مس توى اللغة العربية
دلهيم واعدادمه يف مركز اللغات ابجلامعة ليمتكنوا من ادلراسة والتخاطب هبا ،اضافة اىل عقد النشاطات
واحملارضات التعلميية والثقافية وادلورات التدريبية هلم لتعمل اللغة العربية وتنظمي رحالت ترفهيية آيضا تسهم يف
اكساهبم املهارات الرضورية والالزمة للتخاطب ابللغة العربية خالل فرتة ادلراسة.

وآكد ادلكتور عرفة آن اجلامعة تركز عىل اجلودة يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها من خالل مدرسني
مؤهلني يف مركز اللغات ،الفتا اىل آن توقيع هذه املذكرة يأيت من آمياننا احلقيقي بدوران يف خدمة طلبة الشعوب
الاسالمية.

15-03-2017

ومثن رئيس اللجنة التنفيذية ملؤسسة برانمج "آان عريب" محمد نظمي بن محمد هجود جامعة آل البيت ممثةل برئيسها
ولك اجلهات ادلامعة الجناح بنود هذه املذكرة والفعاليات وآهداف الربانمج واذلي س يحقق الكثري من املهارات
التدريبية والتعلميية للطلبة املشاركني مما يعطي اشارة واحضة لدلور املبذول من قبل اجلامعة لتأهيل الطلبة وتعلميهم
اللغة العربية مما س يؤدي الس تقطاب املزيد مهنم يف املس تقبل.
وحرض توقيع االتفاقية انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات الانسانية ادلكتور محمد اخلاليلة.
املفرق  14آذار (برتا)-
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حبث التعاون بني جامعه ال البيت ومؤسسة الكس ندر فون مهبولت الملانية
حبث رئيس جامعة آل البيت الاس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع ممثل مؤسسة الكس ندر فون مهبولت
الاملانية يف الاردن ادلكتور هاين الهياجنه س بل تعزيز التعاون ما بني اجلامعة واملؤسسة يف جمال توفري املنح
العلمية يف اجلامعات الاملانية ملا بعد ادلكتوراه .
واس تعرض ادلكتور عرفة نشأة اجلامعة وبراجمها وخططها ادلراس ية لتكون جامعة حبثية ترىق اىل مس توى العاملية
من خالل مد جسور التعاون والتواصل مع اجلامعات العاملية .
وبني ادلكتور عرفه آجعابه ابملس توى العلمي العايل اذلي وصلت اليه املؤسسة وكذكل ادلور الفعال اذلي تقوم به
املؤسسات الاملانية واخلدمات العلمية الاستشارية اليت تقدم للجامعات من تبادل آاكدميي ومنح دراس ية من
مؤسسة الكس ندر فون مهبولت الاملانية  ،مبينا جحم التعاون الكبري املشرتك مع املؤسسات التعلميية يف املانيا مما
يسهم يف توطيد العالقة ما بني مؤسسات التعلمي العايل يف الردن ونظرياهتا الملانية للوصول اىل خدمة ممتزية يف
مسرية التعلمي اجلامعي .
ممثل مؤسسة الكس ندر فون مهبولت الملانية ابلردن ادلكتور هاين الهياجنة آشار اىل اس تعداد مؤسسة
الكس ندر فون مهبولت للتعاون العلمي والبحيث مبا خيدم الطرفني وان املؤسسة حريصة عىل مثل هذا التعاون ،
مبينا آن املنح اليت تقدهما مؤسسة الكس ندر فون مهبولت يه منح مجليع ادلول ابلعامل وال يوجد آي متيزي يف
التقدم للمنح مشريا اىل ان املؤسسة تقدم املنح ملا بعد ادلكتوراه ملن دلهيم خربة علمية وهلم اسهامات كبرية يف
جمال البحث العلمي .
وآكد الهياجنة آن املؤسسة تقدم املنح للحاصلني عىل ادلكتوراه وتكون مدة هذه املنح من  24- 6شهر مع
مراعاة توفري رشيك املاين يف احدى اجلامعات الاملانية واحلصول عىل توصية من املرشف عىل رساةل ادلكتوراه .
حرض اللقاء انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات العلمية الاس تاذ ادلكتور عيل آبو غنمية ومعيد لكية العلوم
ابجلامعة الاس تاذ ادلكتور ايسني السعود .
ويف ذات الس ياق آلقى الهياجنة حمارضة تعريفية حول منح مؤسسة الكس ندر فون مهبولت الملانية تناول فهيا
التعريف ابلفرص ومنح الزماةل يف اجلامعات الملانية اليت تقدهما املؤسسة يف خمتلف التخصصات العلمية واليت
تس هتدف الباحثني .
املفرق  13آذار (برتا)-
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حبث التعاون بني "آل البيت" ومؤسسة علمية املانية
املفرق -حبث رئيس جامعة آل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع ممثل مؤسسة الكس ندر فون هامبودل الملانية
يف اململكة ادلكتور هاين الهياجنه ،س بل تعزيز التعاون بني اجلامعة واملؤسسة يف جمال توفري املنح العلمية يف
اجلامعات الملانية ملا بعد ادلكتوراه.
ولفت عرفة اىل ادلور الفعال اذلي تقوم به املؤسسات الملانية واخلدمات العلمية الاستشارية اليت تقدم
للجامعات من تبادل آاكدميي ومنح دراس ية من مؤسسة الكس ندر فون هامبودل الملانية ،مبينا جحم التعاون
الكبري املشرتك مع املؤسسات التعلميية يف آملانيا ،ما يسهم يف توطيد العالقة ما بني مؤسسات التعلمي العايل يف
الردن ونظرياهتا الملانية ،للوصول اىل خدمة ممتزية يف مسرية التعلمي اجلامعي.
من هجته آشار ممثل مؤسسة الكس ندر فون هامبودل الملانية يف الردن ادلكتور هاين الهياجنة اىل اس تعداد
مؤسسة الكس ندر فون عىل التعاون العلمي والبحيث مبا خيدم الطرفني ،الفتا اىل آن املنح اليت تقدهما مؤسسة
الكس ندر فون يه منح مجليع ادلول ابلعامل وال يوجد آي متيزي.
حسني الزيود
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"آل البيت" توقع مذكرة تفامه مع مؤسسة مالزيية
املفرق -وقع رئيس جامعة آل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة مذكرة تفامه مع رئيس اللجنة التنفيذية ملؤسسة
برانمج " آان عريب " يف والية س يالجنور مبالزياي محمد نظمي بن محمد ،وذكل هبدف توطيد التعاون العلمي
والاكدميي يف جمال تعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها.
ومبوجب املذكرة يمت اس تحداث برانمج جديد لتعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها ورفع مس توى اللغة العربية
دلهيم ،واعدادمه يف مركز اللغات ابجلامعة ليمتكنوا من ادلراسة والتخاطب هبا ،فضال عن عقد النشاطات
واحملارضات التعلميية والثقافية وادلورات التدريبية هلم لتعمل اللغة العربية ،وتنظمي رحالت ترفهيية تسامه يف
اكساهبم املهارات الرضورية والالزمة ،للتخاطب ابللغة العربية خالل فرتة ادلراسة.
ومثن رئيس اللجنة التنفيذية ملؤسسة برانمج "آان عريب" محمد نظمي بن محمد هجود جامعة آل البيت واكفة اجلهات
ادلامعة الجناح بنود هذه املذكرة والفعاليات وآهداف الربانمج واذلي س يحقق الكثري من املهارات التدريبية
والتعلميية للطلبة املشاركني.
حسني الزيود
مت نرشه يف امخليس  16آذار  /مارس .2017
 12:00صباحا
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رئيس " ال البيت " يبحث التعاون مع وفد املاين تعلميي
مؤكدا آمهية العمل املشرتك مع املؤسسات التعلمية العاملية
حبث رئيس جامعة آل البيت الاس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع ممثل مؤسسة الكس ندر فون مهبولت
الاملانية يف الاردن ادلكتورهاين الهياجنه س بل تعزيز التعاون ما بني اجلامعة واملؤسسة يف جمال توفري املنح
العلمية يف اجلامعات الاملانية ملا بعد ادلكتوراه .
واس تعرض ادلكتور عرفة نشأة اجلامعة وبراجمها وخططها ادلراس ية لتكون جامعة حبثية ترىق اىل مس توى العاملية
من خالل مد جسور التعاون والتواصل مع اجلامعات العاملية .
وبني ادلكتور عرفه آجعابه ابملس توى العلمي العايل اذلي وصلت اليه املؤسسة وكذكل ادلور الفعال اذلي تقوم به
املؤسسات الاملانية واخلدمات العلمية الاستشارية اليت تقدم للجامعات من تبادل آاكدميي ومنح دراس ية من
مؤسسة الكس ندر فون مهبولت الاملانية  ،مبينا جحم التعاون الكبري املشرتك مع املؤسسات التعلميية يف املانيا مما
يسهم يف توطيد العالقة ما بني مؤسسات التعلمي العايل يف الردن ونظرياهتا الملانية للوصول اىل خدمة ممتزية يف
مسرية التعلمي اجلامعي .
ممثل مؤسسة الكس ندر فون مهبولت الملانية ابلردن ادلكتور هاين الهياجنة آشار اىل اس تعداد مؤسسة
الكس ندر فون مهبولت للتعاون العلمي والبحيث مبا خيدم الطرفني وان املؤسسة حريصة عىل مثل هذا التعاون ،
مبينا آن املنح اليت تقدهما مؤسسة الكس ندر فون مهبولت يه منح مجليع ادلول ابلعامل وال يوجد آي متيزي يف
التقدم للمنح مشريا اىل ان املؤسسة تقدم املنح ملا بعد ادلكتوراه ملن دلهيم خربة علمية وهلم اسهامات كبرية يف
جمال البحث العلمي .
وآكد الهياجنة آن املؤسسة تقدم املنح للحاصلني عىل ادلكتوراه وتكون مدة هذه املنح من  24- 6شهر مع
مراعاة توفري رشيك املاين يف احدى اجلامعات الاملانية واحلصول عىل توصية من املرشف عىل رساةل ادلكتوراه .
وحرض اللقاء انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات العلمية الاس تاذ ادلكتور عيل آبو غنمية ومعيد لكية العلوم
ابجلامعة الاس تاذ ادلكتور ايسني السعود .
ويف الس ياق ذاته آلقى الهياجنة حمارضة تعريفية حول منح مؤسسة الكس ندر فون مهبولت الملانية تناول فهيا
التعريف ابلفرص ومنح الزماةل يف اجلامعات الملانية اليت تقدهما املؤسسة يف خمتلف التخصصات العلمية واليت
تس هتدف الباحثني .
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االعالن عن يوم  6من الشهر القادم افتتاح فعاليات املفرق عامصة الثقافة الردنية
اعلن حمافظ املفرق ادلكتور امحد الزعيب يوم  6من الشهر القادم حفل اشهار افتتاحية املفرق عامصة الثقافة
الاردنية لهذا العام وذكل خالل لقاءه اليوم بأعضاء جلنة التحضريية .
واضاف الزعيب ان اللجنة خرجت من خالل اجامتعاهتا بكثري من املقرتحات الاجيابية والبناءة اليت هتدف يف
اخراج منتج ثقايف وفين وترايت يليق ابمهية املناس بة الوطنية واليت تس متر فعالياهتا مدار العام .
كام اضاف الزعيب انه مت اعامتد الشعار الرمسي ملدينة الثقافة الاردنية حيمل الشعار اماكن تراثية وحضارية حملافظة
املفرق اذلي س يعلن عنه قريبا ابالضافة لربانمج احتفالية الافتتاح لهذه التظاهرة الثقافية الوطنية.
من جانب اخر الزعيب ان هناك خطط الدماج وارشاك الالجئني يف خممي الزعرتي هبذه التظاهرة الثقايف من
خالل اقامة الفعاليات الفنية والثقافية داخل اخملمي من خالل التنس يق مع ادارة اخملمي ومديرية الثقافة.
رئيس جامعة ال البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة اكد جاهزية اجلامعة الس تقبال العديد من الفعاليات واملشاركة
الفاعةل للجامعة هبذه التظاهرة الوطنية معلنا ان اول احتفالية بعد الاعالن الرمسي ملدينة الثقافة ستنظمها اجلامعة
من خالل احتفال كبري يليق بأمهية املناس بة.
وقال مدير ثقافة املفرق فيصل الرسحان ان املديرية تواصل معها من خالل التنس يق مع الوزارة ابلتعاون اكفة
اجلهات الرمسية والاهلية والقطاعات الثقافية من اجل ان تكون احتفالية املفرق مكدينة للثقافة الاردنية انحجة
عىل اكفة املس توايت من اعداد وتنظمي وفعاليات مشاركة فهيا.
مدير خممي الزعرتي العقيد خليل العبدالات اشار اىل ان ارشاك الالجئني يف اخملمي هبذه التظاهرة الثقافية س يكون
هل اصداء اجيابية يف ابراز امس الاردن مؤكدا انه سيمت التنس يق مع الفعاليات التعلميية والانسانية والاهايل يف
اخملمي القامة الفعاليات داخل اخملمي.
رئيس جلنة بدلية املفرق غسان الاكيد اكد جاهزية البدلية الحتضان هذه املناس بة موحضا ان البدلية تقوم حاليا
بتجهزي امليادين واملداخل والقاعة وشارعا للثقافة قبل موعد الافتتاح الرمسي .
حرض اللقاء مدراء الاهجزة الامنية ومدراء تربية القصبة والبادية الشاملية الغربية والشاملية الرشقية والااثر
والش باب ومنسق هيئة ش باب لكنا الاردن يف املفرق.

