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 لقاء رئيس الجامعة بمجلس الطفيلة المحلي لقاء رئيس الجامعة بمجلس الطفيلة المحلي

وأعضاءه،  المحلي  الطفيلة  محافظة  مجلس  رئيس  خيرالحوراني  محمد  الدكتور  الجامعة  رئيس  التقى 
لمناقشة ا»طر العامة للمشكالت التي تواجهها المحافظة، ووضع  الخطوط العريضة للخطة االستراتيجية التي 
ستساهم جامعة الطفيلة من خاللها بحل أهم المشاكل  والعقبات،  التي تعترض التطور التنموي في المحافظة، 
الدكتور  والمالية  ا°دارية  للشؤون  الرئيس  ونائب  الجراح  ا³  عبد  الدكتور  ا»كاديمية  للشؤون  الرئيس  نائب  بحضور 

محمد عبد الرحيم المحاسنة.

تأكيدµ على دعم قطاع  الصحة في المجتمع كمحور 
أساسي للتنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية، ولزيادة 
موظفيها،  بين  بالدم"  "للتبرع  الصحية  با»همية  الوعي 
بن  زيد  ا»مير  مستشفى  مع  بالتعاون  الجامعة  نّظمت 
رئيس  برعاية  بالدم  للتبرع  حملة  العسكري،  الحسين 
الجامعة الدكتور محمد خير الحوراني شارك فيها معظم 

موظفي الجامعة وطلبتها.
في  النشاطات  صالة  في  أقيمت  التي  الحملة  وهدفت 
مساعدة  إلى  كامل  يوم  لمدار  الطلبة  شؤون  عمادة 
تعزيز  في  المساهمة  عبر  الدم  يحتاجون  الذين  المرضى، 
بين  بالدم  التبرع  ثقافة  ونشر  الوطني،  الدم  بنك  مخزون 
الصحية   بفوائدها  والتوعية  وطلبتها،  الجامعة  موظفي 

واالجتماعية لكل من المتبرع والمتبرع له. 
بالدم على  التبرع  الحمالت في نشر ثقافة  المحاسنة، دور هذه  الدكتور محمد  ا°دارية والمالية  الجامعة للشؤون  رئيس  نائب  وبين 
التي  الدم ومكوناته،  الكافية والمأمونة من  الكميات  النفسية واالجتماعية والصحية، فضًال عن المساهمة في تأمين  المستويات 
يحتاجها المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة، مؤكدµ أّن الجامعة لن تتوانى عن دعم قطاع الصحة في المجتمع في 

المستقبل بأية مبادرات وبرامج تستطيع تنفيذها.
وشارك في الحملة معظم موظفي الجامعة وطلبتها، الذين عّبروا عن سعادتهم في مثل هذه المساهمة التي تحمل معاني 

نبيلة،  بحضور مدير مستشفى ا»مير زيد العسكري الدكتور محمد الرواشدة ، وعميد شؤون الطلبة الدكتور البراء الرواشدة.

في  العاملين  الوطن  وعامالت  عمال  العاملين  نادي  كّرم 
الجامعة احتفاًء بعيد العمال، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد 

وا°دارية  ا»كاديمية  للشؤون  الرئيس  نائبي  بحضور  الحوراني  خير 

والمالية، ومساعد الرئيس للشؤون القانونية.

كل  الوطن  عمال  تولي  الجامعة  إدارة  أّن  الحوراني  الدكتور  وأكد 

العناية واالحترام والتقدير، وأّن هذا التكريم هو بمثابة رسالة شكر 

محط  الدوام  على  وهم  بهم  نفتخر  الذين  الوطن،  لعمال  وتقدير 

رعاية الجامعة وعنايتها.

جاء  التكريم  هذا  أن  السوالقة  عودة  السيد  النادي  مدير  بين  فيما 

ضمن خطة النادي االجتماعية، عرفانÃ بجهود العاملين والعامالت، التي تضفي لمسات جمالية لمباني الجامعة ومرافقها، وتوفر بيئة 

تعليمية آمنة وصحية، الفتÃ إلى أن عمال الوطن لهم دور ريادي في رفعة الجامعة وتقدمها.

رمزية  هدايا  الحوراني  الدكتور  قّدم  الجامعة،  في  والمراكز  الدوائر  ومدراء  الكليات،  عمداء  من  عدد  حضره  الذي  الحفل  نهاية  وفي 

للعاملين والعامالت. 

نادي العاملين يكرم عمال وعامالت الوطن

"دمك حياتهم" حملة للتبرع بالدم 

الجامعة  تنّفذها  التي  البرامج  خالل  من  المشترك  التعاون  أوجه  الحوراني  الدكتور  استعرض  اللقاء  مستهل  وفي 
لكافة  الدعم  سبل  كل  وتقديم  للتعاون  التام  الجامعة  استعداد   µمؤكد المحلي،  المجتمع  مع  بالشراكة 

في  التنيمة  عجلة  دفع  شأنها  من  التي  البناءة  ا»فكار  وتبني  المحافظة،  في  التنموية  البرامج 
المحافظة.

فيما أشاد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريميين الخصبة بدور 
للخبرة،  بيت  أّنها  اعتبار  على  المحلي  المجتمع  تنمية  في  الكبير  الجامعة 

مؤكدµ أن الجامعة شريك استراتيجي محوري في كافة البرامج 
المجلس  أن  على   µمشّدد المحافظة،  في  التنموية 

يسعى بكل إمكانياته وصالحياته، لحل ا»زمة 
الجامعة،  منها  تعاني  التي  المالية 

مخصصات  بزيادة  والمطالبة 
الدعم  من  المالية  الجامعة 

الحكومي.



مشاركـة  أهميـة  الحورانـي  خيـر  محمـد  الدكتـور  أكـّد 
الجامعة في المشاريع الدولية وخاصة المشاريع ا»وروبية، التي 
إلى  با°ضافة  الجامعة  في  العاملين  قدرات  بناء  إلى  تهدف 

تبادل الطلبة والعاملين مع الجامعات ا»وروبية العريقة.
الوطني"  بلس  "ايراسموس  مكتب  مدير  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
الدكتور أحمد أبو الهيجا، والدكتورة ريما خضر أثناء زيارة المكتب  
الجامعة  الدولية في  المشاريع  للجامعة، بحضور مدير مكتب 

الدكتور صالح الجفوت.
على  أقيمت  التي  التعريفية  الورشة  في  الهيجا  أبو  واستعرض 

مدير مكتب " ايراسموس بلس الوطني " 
يحاضر حول أبرز البرامج

في  المكتب  يقدمها  التي  والمنح،  المشاريع  أبرز  الزيارة  هامش 
وا»ساتذة،  الجامعات  لطلبة  المتوفرة  والبرامج  والفرص  ا»ردن 
العالي  التعليم  لتطوير  يسعى  الذي  البرنامج،  هدف   Ãمبين

ضمن  العالي  التعليم  بمستوى  لالرتقاء  الوطني"   بلس  "ايراسموس  برنامج  من  االستفادة  ضرورة  وأّكد  الجامعات،  في  والتدريس 
ا»هداف والشروط والتعليمات الخاصة للحصول على المنح الداعمة لهذه البرامج العلمية والبحثية. 

وبيّن الدكتور الجفوت أّن هذه الزيارة تهدف إلى بناء قدرات العاملين في الجامعة وتمكينهم من إعداد مقترحات مشاريع مؤهلة 
للقبول والدعم من االتحاد ا»وروبي، وتأتي ضمن  خطة عمل مكتب المشاريع الدولية الهادف لزيادة أطر التعاون بين المؤسسات 

التعليمية العالمية في المجال ا»كاديمي والبحث العلمي.
وفي ختام اللقاء دار نقاش موّسع بين أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة أجاب خاللها الدكتور أبو الهيجا على أسئلة الحضور 

واستفساراتهم.

ومؤسسة  الملكية  العلمية  الجمعية  مع 
بالتعاون 

تدريبية  ورشة  الهندسة  كلية  نظمت  ا»لمانية   ايبرت"  "فردرش 
المناخي  التغير  مواجهة  في  "الشباب  بعنوان  الجامعة  لطلبة 
وتحديات الطاقة"  قّدمها قطاع التواصل العلمي في الجمعية 
العلمية الملكية ممثًال بالمهندسة إلهام عربيات والمهندس عمر 

الخرابشة.

ورشة تدريبية بعنوان " التغّير المناخي  وتحديات الطاقة " 

الدكتور  المشروع-  ارتباط  -ضابط  الهندسة  كلية  عميد  نائب  وأكد 
مع  والتواصل  الجامعي  الشباب  تمكين  أهمية  الدويري  رياض 
التي  المجاالت  شتى  في  والعالمية  المحلية  العلمية  المؤسسات 

تمس حياة ا°نسان والبيئة كالتغير المناخي وتحديات الطاقه.
 وقد تناولت الورشة  مفهوم التّغير المناخي، وأسبابه، ومظاهره، وا�ثار الناتجة عنه، وتوضيح دور الشباب ومسؤوليتهم في مواجة التغير 

المناخي وتحديات الطاقة.
كما تم خالل الورشة تنفيذ جلسة تدريبية لبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية ا»ساسية في القيادة، وبناء الفريق، والتفكير 

ا°بداعي، ومهارات العرض وا°لقاء لغايات تأهيلهم للخروج بأفكار إبداعية، وتنفيذ مبادرات تحّد من التأثير السلبي للتغّير المناخي. 

كلية ا�داب تنّظم حفًال لخريجي الدورات العلمية
شهادات  توزيع  حفل  الجامعة  في  ا�داب  كلية  نّظمت 
الماضي  الدراسي  العام  مدار  على  عقدت  التي  العلمية،  الدورات 

.٢٠١٧/٢٠١٦
ورعى  رئيس الجامعة الدكتور محمد خير الحوراني حفل التخريج، 
الذي أقيم في مدرج الجامعة، بحضور عميد كلية ا�داب الدكتور 

حسين الزيدانيين، وجمع من ا»سرة التدريسية في الكلية.
الطلبة  من  فيها  المشاركين  عدد  بلغ  التي  الدورات  وشملت 
باللغة  شائعة  أخطاء  مشارك،   (٢٠٠) زهاء  المحلي  والمجتمع 
العربية، والخط العربي، ودورة في النحو والصرف، ومبادئ الصرف، 
وكتابة باللغة ا°نجليزية، وكتابة متقدمة باللغة ا°نجليزية، وكتابة 
أكاديمية باللغة ا°نجليزية، وأساسيات الترجمة، وترجمة متقدمة، 
ا°نجليزية،  باللغة  متقدمة  وقواعد  ا°نجليزية،  باللغة  وقواعد 

وترجمة فورية.

وأشار مدير وحدة الكتابة والترجمة الدكتور عبد ا³ شهابات إلى أّن الوحدة قد أخذت على عاتقها تنفيذ الدورات العلمية كل فصل 

دراسي من أجل النهوض بمستوى الطلبة ورفع سوية التعليم. وثمّنت الطالبة لين كمال الفي في كلمة الخريجين الدور الذي تقوم 

به كلية ا�داب ودعمها المتواصل للطلبة وخدمتهم وخدمة المجتمع المحلي. وفي نهاية فعاليات الحفل سلم الدكتور الحوراني 

الشهادات العلمية على الطلبة خريجي الدورات.

الرئيس  نائب  يرافقة  الحوراني  خير  محمد  الدكتور  الجامعة  رئيس  زار 
حضانة  المحاسنة،  الرحيم  عبد  محمد  الدكتور  والمالية  ا°دارية  للشؤون 
والوحدات  للكليات  بها  يقوم  التي  التفقدية،  الجوالت  ضمن  الجامعة، 

ا°دارية في الجامعة.
 Ãمتلّمس الجامعة،  حضانة  في  ا»طفال  أمهات  الحوراني  الدكتور  والتقى 
إدارة  من   Ãإيمان الحضانة،  منها  تعاني  التي  والعقبات  المشكالت  أهم 
بأجواء  وتنشئتهم  ا»طفال  لرعاية  مالئمة   بيئة  توفير  بضرورة  الجامعة  
صحية وآمنة لما لذلك من أثر إيجابي على االستقرار وا»من الوظيفي ل×م 
العاملة لوجود طفلها في أيِد آمنة، مؤكدµ أهمية رعاية الطفل وا»م التي 

تعد اللبنة لبناء ا»سرة والمجتمع.
واستجابًة للعديد من مالحظات ا»مهات، أوعز الدكتور الحوراني بتشكيل 
والصيانة  التحديثات  وإجراء  الحضانة،  مبنى  على  لÙشراف  هندسية  لجنة 

الالزمة. 

لجنة هندسية لتلّمس إحتياجات الحضانة


