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التقرير الصحفي

جامعة ال البيت – دائرة العالقات العامة واالعالم

رئيس جامعة ال البيت يلتقي مساعد قائد سالح اجلو املليك ل إالدارة
املفرق  22اذار(برتا)  -حبث رئيس جامعة ال البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ومساعد قائد سالح اجلو املليك
ل إالدارة ،س بل تعزيز التعاون يف خمتلف اجملاالت وخاصة يف جمال تطوير برانمج علوم الطريان وبرانمج املراقبة
واملالحة والتوسع هبذه الربامج ليس تفيد مهنا منتس يب سالح اجلو املليك الاردين .
وبني ادلكتور عرفة ،أمهية الربانمج والرشاكة احلقيقية بني املؤسسات الوطنية مبا يعود ابلنفع والفائدة عىل الفريقني
وعىل الوطن ،مؤكدا أمهية التعاون املس متر خلدمة الربانمج.
وأشاد مساعد قائد سالح اجلو جبامعة ال البيت وتعاوهنا يف اإقامة هذا الربانمج خلدمة منتس يب سالح اجلو
املليك الردين .
وحرض اللقاء من جانب اجلامعة انئب الرئيس لشؤون اللكيات العلمية ادلكتور عيل أبو غنمية ومعيد لكية الطريان
ادلكتور حامت الوداين ومدير القبول والتسجيل عامد املومين ومساعد املدير املايل سلمي العتايقة .
(---برتا) ه ق /أ ج/ار
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التوافق عىل شعار املفرق مدينة الثقافة الاردنية
تزامنا مع قرب املوعد الرمسي الإطالق فعاليات املفرق العامصة الثقافية الاردنية لعام  ، 2017عقدت اللجنة
التحضريية للفعاليات واليت ترأسها انئب حمافظ املفرق محمد الرفايعة لوضع اخر الاس تعدادات الالزمة لالحتفال
الرمسي هبذه املناس بة حيث مت املوافقة عىل الشعار الرمسي ملدينة الثقافة الاردنية وسيمت الاعالن عنه خالل هذه
الفرتة.
واكد الرفايعة ،احلرص عىل العمل كفريق واحد من اجل اجناح فعاليات املدينة الثقافية ،من خالل حتقيق
التشاركية الهادفة خلدمة ابناء احملافظة والاس تفادة من الربامج واملشاريع اليت سيمت تنفيذها عىل ارض الوقاع يف
مجيع مناطق املفرق والبادية.
وبني ان اللجنة علهيا مسؤوليات جسام يف متابعة اكفة الامور ذات العالقة ابملشاريع والربامج ،اليت س تقدم من
قبل اجلهات ذات العالقة ومبا يسهم يف تعممي فائدة املدينة الثقافية عىل امجليع ،وخصوصا ان املفرق من احملافظات
اليت تمتزي بتوفر مقومات انحجة لهذه الغاية .
واوحض رئيس جامعة أل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ،ان اجلامعة مفتوحة الس تضافة فعاليات املدينة الثقافية
حلرصها الشديد عىل ادلور اذلي تقوم هبا خلدمة اجملمتعات احمللية يف حمافظة املفرق.
وبني ان اجلامعة دلهيا خطة لتفعيل مشاريعها اليت وضعهتا مضن العامصة الثقافية واليت مت تشكيل جلنة متخصصة
من اجلامعة لهذه الغاية ،واليت تعمل جاهدة عىل اقامة الربامج الثقافية املنوعة واليت س تكون اجلامعة جاهزة يف
اي وقت للقيام هبذه املهمة.
واكد رئيس جلنة بدلية املفرق الكربى غسان الاكيد ،ان البدلية لن تتواىن عن تقدمي لك ما حيتاج من مساعدات
الإجناح فعاليات املدينة الثقافية وال بد من رسعة الانهتاء من اكفة الاس تعدادات املطلوبة لهذه التظاهرة الثقافية.
واعلن رئيس قسم النشاطات يف مديرية ثقافة املفرق عاقل اخلوادلة ،ابنه مت البدء يف تنفيذ مشاريع املدينة الثقافية
بعد ان تقدم اىل املدينة الف مرشوع مبختلف اجملاالت ومن مجيع مناطق املفرق والبادية ،ومت املوافق عىل 21
مرشوع لشهر اذار ،وس يكون هناك مشاريع اخرى سيمت املوافقة علهيا من قبل اللجان املتخصصة يف وزارة
الثقافة ،مضيفا ان وزارة الثقافية تعمل عىل متابعة املشاريع املنفذة ،واليت س تكون منوعة ومفيدة اىل مجيع
اجملمتعات احمللية.
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حبث التعاون بني جامعيت ال البيت وبريوت العربية مبجال هندسة العامرة
املفرق  20اذار (برتا)  -حبث رئيس جامعة أل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة واس تاذ العامرة يف جامعة بريوت
العربية ادلكتور ماجد يوسف س بل تعزيز التعاون بني اجلامعتني يف جمال هندسة العامرة وتبادل الزايرات العلمية
وعقد ورش العمل املشرتكة يف جمال العامرة وتبادل اخلربات بني الطرفني.
وأشار ادلكتور عرفة اىل التخصصات املوجودة ابجلامعة ومهنا ختصص هندسة العامرة اذلي يعترب من التخصصات
املمتزية ،مؤكدا سعي اجلامعة بلك طاقاهتا اىل توفري بيئة تعلميية مناس بة تساعد الطلبة عىل الزتود جبميع صنوف
العمل واملعرفة واعداد الطلبة للمنافسة يف سوق العمل من خالل تسليحهم ابملهارات املعرفية والتدريبية الالزمة.
وأعرب ادلكتور يوسف عن أمهية التعاون بني اجلامعتني يف جمال هندسة العامرة وتبادل اخلربات مش يدا بسمعة
جامعة أل البيت يف املنطقة .
وحرض اللقاء انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات العلمية ادلكتور عيل أبو غنمية وانئب رئيس اجلامعة للشؤون
االإدارية ادلكتور محمد ادلرويب.
( -برتا) ه ق/اص/ب ط 12:10 - 20/3/2017م
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حبث التعاون بني "أل البيت" وجائزة احلسن للش باب
املدينة نيوز  -:حبث رئيس جامعة أل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ومديرة جائزة احلسن للش باب مسر
لكداين ،اليوم الاربعاء ،س بل تشجيع الش باب اجلامعي عىل املشاركة بربامج اجلائزة.
واكد ادلكتور عرفة أمهية دور اجلائزة يف تمنية الش باب فكراي وبدنيا واليت اسهمت بشلك كبري يف تعزيز روح
العمل امجلاعي وإارساء مبدأ العمل التطوعي ،حيث مثنت مديرة اجلائزة ما تقدمه اجلامعة من دمع جلائزة احلسن
للش باب وملنتسبهيا.
من هجة أخرى ،التقت مدير اجلائزة بطلبة جامعة أل البيت حبضور معيد شؤون الطلبة ادلكتور معر فالح
العطني وعدد من الطلبة املهمتني ابملشاركة يف برامج اجلائزة.
وقالت لكداين ان الهدف من لقاء طلبة اجلامعة التشجيع عىل املشاركة يف برامج اجلائزة اليت تسهم بتطوير
املهارات واخلربات وتساعد الش باب عىل صقل خشصياهتم والاعامتد عىل انفسهم وخدمة اجملمتع من خالل
النشطة والفعاليات اليت تقام مضن برامج اجلائزة ،مضيفة ان اجلائزة اليت تأسست عام  1984حتمل مسرية 33
س نة من اخلربة والعطاء وقصص النجاحات العديدة.
وبينت ان برانمج اجلائزة مير بأربع مراحل الرحالت واملهارات واخلدمات والرايضة ،حيث كيفت هذه املتطلبات
خلدمة اجملمتع والش باب وحب الوطن.
واشار العطني اإىل أمهية اجلائزة كوهنا مرتبطة ابمس صاحب السمو املليك المري احلسن واليت جاءت لبناء
القدرات والشخصيات وخدمة اجملمتع والوطن.
وحتدث عدد من طلبة اجلامعة عن مشاركهتم يف اجلائزة وعن اخلربات واملهارات اليت اكتس بوها خالل هذه
املشاراكت السابقة
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حبث التعاون بني جامعيت ال البيت وبريوت العربية مبجال هندسة العامرة
املدينة نيوز  -:حبث رئيس جامعة أل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة واس تاذ العامرة يف جامعة بريوت العربية
ادلكتور ماجد يوسف س بل تعزيز التعاون بني اجلامعتني يف جمال هندسة العامرة وتبادل الزايرات العلمية وعقد
ورش العمل املشرتكة يف جمال العامرة وتبادل اخلربات بني الطرفني.
وأشار ادلكتور عرفة اىل التخصصات املوجودة ابجلامعة ومهنا ختصص هندسة العامرة اذلي يعترب من التخصصات
املمتزية ،مؤكدا سعي اجلامعة بلك طاقاهتا اىل توفري بيئة تعلميية مناس بة تساعد الطلبة عىل الزتود جبميع صنوف
العمل واملعرفة واعداد الطلبة للمنافسة يف سوق العمل من خالل تسليحهم ابملهارات املعرفية والتدريبية الالزمة.
وأعرب ادلكتور يوسف عن أمهية التعاون بني اجلامعتني يف جمال هندسة العامرة وتبادل اخلربات مش يدا بسمعة
جامعة أل البيت يف املنطقة .
وحرض اللقاء انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات العلمية ادلكتور عيل أبو غنمية وانئب رئيس اجلامعة للشؤون
االإدارية ادلكتور محمد ادلرويب.
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رئيس جامعة ال البيت يلتقي مساعد قائد سالح اجلو املليك ل إالدارة
حبث رئيس جامعة ال البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ومساعد قائد سالح اجلو املليك ل إالدارة ،س بل تعزيز
التعاون يف خمتلف اجملاالت وخاصة يف جمال تطوير برانمج علوم الطريان وبرانمج املراقبة واملالحة والتوسع هبذه
الربامج ليس تفيد مهنا منتس يب سالح اجلو املليك الاردين .
وبني ادلكتور عرفة ،أمهية الربانمج والرشاكة احلقيقية بني املؤسسات الوطنية مبا يعود ابلنفع والفائدة عىل الفريقني
وعىل الوطن ،مؤكدا أمهية التعاون املس متر خلدمة الربانمج.
وأشاد مساعد قائد سالح اجلو جبامعة ال البيت وتعاوهنا يف اإقامة هذا الربانمج خلدمة منتس يب سالح اجلو
املليك الردين .
وحرض اللقاء من جانب اجلامعة انئب الرئيس لشؤون اللكيات العلمية ادلكتور عيل أبو غنمية ومعيد لكية الطريان
ادلكتور حامت الوداين ومدير القبول والتسجيل عامد املومين ومساعد املدير املايل سلمي العتايقة .
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رئيس جامعة أل البيت يلتقي مديرة جائزة احلسن للش باب
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التقى رئيس جامعة ال البيت الس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة مديرة جائزة احلسن للش باب الس يدة مسر
لكداين ،هبدف تشجيع الش باب اجلامعي عىل املشاركة بربامج جائزة احلسن للش باب.
واكد ادلكتور عرفة أمهية دور اجلائزة يف تمنية الش باب فكراي وبدنيا واليت سامهت بشلك كبري يف تعزيز روح
العمل امجلاعي وإارساء مبدأ العمل التطوعي.
ومثنت مديرة اجلائزة ما تقدمه اجلامعة من دمع جلائزة احلسن للش باب وملنتسبهيا .
ومن هجة أخرى التقت مدير اجلائزة بطلبة جامعة أل البيت حبضور معيد شؤون الطلبة ادلكتور معر فالح
العطني وعدد من الطلبة املهمتني ابملشاركة يف برامج اجلائزة.
وقالت لكداين ان الهدف من لقاء طلبة اجلامعة التشجيع عىل املشاركة يف برامج احلائزة اليت تسامه يف تطوير
املهارات واخلربات وتساعد الش باب عىل صقل خشصياهتم والاعامتد عىل انفسهم وخدمة للمجمتع من خالل
النشطة والفعاليات اليت تقام مضن برامج اجلائزة.
وأضافت لكداين ان اجلائزة اليت تأسست عام  1984حتمل مسرية  33س نة من اخلربة والعطاء وقصص
النجاحات العديدة ,مبينة ان برانمج اجلائزة مير بأربعة مراحل الرحالت واملهارات واخلدمات والرايضة حيث
كيفت هذه املتطلبات خلدمة اجملمتع والش باب وحب الوطن.
ادلكتور معر العطني أشار اإىل أمهية اجلائزة كوهنا مرتبطة ابمس صاحب السمو املليك المري احلسن املعظم واليت
جاءت لبناء القدرات والشخصيات وخدمة للمجمتع والوطن .
وأضاف ادلكتور العطني ان جامعة أل البيت هتدف دوما اإىل ان يكون طلبهتا من املمتزيين يف اكفة اجملاالت وان
يكون للش باب دورا فعاال يف خدمة الوطن ،داعيا طلبة اجلامعة اإىل املشاركة االإجيابية والفعاةل يف اجلائزة.
خالل اللقاء حتدث عدد من طلبة اجلامعة عن مشاركهتم يف اجلائزة وعن اخلربات واملهارات اليت اكتس بوها
خالل هذه املشاراكت السابقة .
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رئيس جامعة ال البيت يلتقي مساعد قائد سالح اجلو املليك ل إالدارة
مرأب نيوز-
حبث رئيس جامعة ال البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ومساعد قائد سالح اجلو املليك ل إالدارة ،س بل تعزيز
التعاون يف خمتلف اجملاالت وخاصة يف جمال تطوير برانمج علوم الطريان وبرانمج املراقبة واملالحة والتوسع هبذه
الربامج ليس تفيد مهنا منتس يب سالح اجلو املليك الاردين .
وبني ادلكتور عرفة ،أمهية الربانمج والرشاكة احلقيقية بني املؤسسات الوطنية مبا يعود ابلنفع والفائدة عىل الفريقني
وعىل الوطن ،مؤكدا أمهية التعاون املس متر خلدمة الربانمج.
وأشاد مساعد قائد سالح اجلو جبامعة ال البيت وتعاوهنا يف اإقامة هذا الربانمج خلدمة منتس يب سالح اجلو
املليك الردين .
وحرض اللقاء من جانب اجلامعة انئب الرئيس لشؤون اللكيات العلمية ادلكتور عيل أبو غنمية ومعيد لكية الطريان
ادلكتور حامت الوداين ومدير القبول والتسجيل عامد املومين ومساعد املدير املايل سلمي العتايقة .
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املفرق  ..العامصة الثقافية الردنية لعام 2017
ىف :مارس 2017 ,22
سواليف _ تزامنا مع قرب املوعد الرمسي الإطالق فعاليات املفرق العامصة الثقافية الاردنية لعام ، 2017
عقدت اللجنة التحضريية للفعاليات واليت ترأسها انئب حمافظ املفرق محمد الرفايعة لوضع اخر الاس تعدادات
الالزمة لالحتفال الرمسي هبذه املناس بة حيث مت املوافقة عىل الشعار الرمسي ملدينة الثقافة الاردنية وسيمت
الاعالن عنه خالل هذه الفرتة.
واكد الرفايعة ،احلرص عىل العمل كفريق واحد من اجل اجناح فعاليات املدينة الثقافية ،من خالل حتقيق
التشاركية الهادفة خلدمة ابناء احملافظة والاس تفادة من الربامج واملشاريع اليت سيمت تنفيذها عىل ارض الوقاع يف
مجيع مناطق املفرق والبادية.
وبني ان اللجنة علهيا مسؤوليات جسام يف متابعة اكفة الامور ذات العالقة ابملشاريع والربامج ،اليت س تقدم من
قبل اجلهات ذات العالقة ومبا يسهم يف تعممي فائدة املدينة الثقافية عىل امجليع ،وخصوصا ان املفرق من احملافظات
اليت تمتزي بتوفر مقومات انحجة لهذه الغاية .
واوحض رئيس جامعة أل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة ،ان اجلامعة مفتوحة الس تضافة فعاليات املدينة الثقافية
حلرصها الشديد عىل ادلور اذلي تقوم هبا خلدمة اجملمتعات احمللية يف حمافظة املفرق.
وبني ان اجلامعة دلهيا خطة لتفعيل مشاريعها اليت وضعهتا مضن العامصة الثقافية واليت مت تشكيل جلنة متخصصة
من اجلامعة لهذه الغاية ،واليت تعمل جاهدة عىل اقامة الربامج الثقافية املنوعة واليت س تكون اجلامعة جاهزة يف
اي وقت للقيام هبذه املهمة.

لتفاصيل اكرث اضغط عىل الرابط
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حبث التعاون بني جامعيت ال البيت وبريوت العربية مبجال هندسة العامرة

هال اخبار  -حبث رئيس جامعة أل البيت ادلكتور ضياء ادلين عرفة واس تاذ العامرة يف جامعة بريوت العربية
ادلكتور ماجد يوسف س بل تعزيز التعاون بني اجلامعتني يف جمال هندسة العامرة وتبادل الزايرات العلمية وعقد
ورش العمل املشرتكة يف جمال العامرة وتبادل اخلربات بني الطرفني.
وأشار ادلكتور عرفة اىل التخصصات املوجودة ابجلامعة ومهنا ختصص هندسة العامرة اذلي يعترب من التخصصات
املمتزية ،مؤكدا سعي اجلامعة بلك طاقاهتا اىل توفري بيئة تعلميية مناس بة تساعد الطلبة عىل الزتود جبميع صنوف
العمل واملعرفة واعداد الطلبة للمنافسة يف سوق العمل من خالل تسليحهم ابملهارات املعرفية والتدريبية الالزمة.
وأعرب ادلكتور يوسف عن أمهية التعاون بني اجلامعتني يف جمال هندسة العامرة وتبادل اخلربات مش يدا بسمعة
جامعة أل البيت يف املنطقة .
وحرض اللقاء انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات العلمية ادلكتور عيل أبو غنمية وانئب رئيس اجلامعة للشؤون
االإدارية ادلكتور محمد ادلرويب.
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