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 الجامعة األردنيّة تُهنّئ جاللة الملك على عودته إلى أرض البالد وتتمنّى له دوام الصحة والعافية

 

 

الّدكتور نذير عبيدات، تتقّدم أسرة الجامعة األردنيّة، ممثّلة برئيسها  –( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنيّة 

وأعضاء الهيئتين التّدريسيّة واإلداريّة بأسمى آيات التّهنئة والتّبريك لصاحب الجاللة الملك عبد هللا 

 .الثّاني ابن الحسين على عودته سالًما ُمعافًى إلى أرض الوطن بعد رحلٍة عالجيّة إلى ألمانيا

 

ي وقٍت سابق، بعد إجرائه عمليّة جراحيّة في مستشفى وتأتي عودة جاللته، كما أعلن الّديوان الملكّي ف

أبريل، جّراء انزالٍق غضروفيٍّ في  43بمدينة فرانكفورت األلمانيّة تكلّلت بالنّجاح يوم الثاّلثاء 

وقد تبع العمليّة فترة استشفاء نصح بها األطبّاء، ليستقبله في مطار ماركا . العمود الفقرّي الّصدري

يه رفقة مجموعة من الطّائرات الُمقاتلة التابعة لسالح الجّو الملكّي زيّنت سماء العسكري الذي حطّ ف

عّمان في مشهٍد مهيب، عدٌد من أصحاب الّسمّو وكبار المسؤولين، على رأسهم سمّو ولّي العهد 

 .الحسين بن عبد هللا الثّاني

 

عبر حسابه الّشخصي على  وفي لمحٍة من العرفان تليق بالملوك، علّق جاللته حال وصوله البالد،

وألبناء وبنات شعبي العزيز، خالص محبتي . الحمد هلل على نعمة الصحة والعافية"موقع تويتر، قائاًل 

والشكر الموصول لألشقاء العرب واألصدقاء في العالم على . وتقديري على نبل مشاعركم

 ".اطمئنانهم

 

دنيّة الدكتور نذير عبيدات وأسرة الجامعة  في هذه وبهذه الُمناسبة الميمونة، تمنّى رئيس الجامعة األر

إلى جانب اقتراب عيد  يدفصح المجشهر رمضان الُمبارك وعيد ال األيّام الُمباركة التي يجتمع فيها

الفِطر، دوام الّصّحة والعافية لجاللة الملك، وأن يُبعَد هللا عنه أّي َكْرٍب أو ِشّدة، لكي يظّل قائًدا لهذه 

 .ا هللا باألمن والمنعةالبالد التي حباه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األردنية أخبار 
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 "ألبرت بطرس"الجامعة األردنيّة تؤبّن األستاذ ومؤسس قسم اللغة اإلنجليزية فيها 

 

أبّنت الجامعة األردنية اليوم فقيدها الراحل الدكتور   -سناء الصمادي( أج أ) أخبار الجامعة األردنية 

ألدب اإلنجليزي ومؤسس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في الجامعة ألبرت جميل بطرس، أستاذ ا

 .األردنية

 

إنّنا لو تأّملنا "وجاء في كلمة لسمو األمير الحسن بن طالل، أوعز بإلقائها إلى الدكتور جواد العناني 

في السيرة الذاتية للدكتور ألبرت بطرس كما هي منشورة على ويكيبيديا، أو إحدى المواقع 

ترونية لرأينا أن الرجل عصامي بنى نفسه بنفسه ووجد عبر مسيرته من رأى فيه صفات تؤهله اإللك

لمناصب متعددة، ولكّن عيب هذه المسيرة أنها ال تعكس روح اإلنسان وعمقه الثقافي وحالوة 

 ".شخصيته وروح الفكاهة العالية التي كان يتمتّع بها

 

ه الجامعية األولى من جامعتي لندن وإكستر في وأضاف أن الدكتور ألبرت، الحاصل على شهادت

المملكة المتحدة، والدكتوراة من جامعة كولومبيا في اللغة اإلنجليزية، ذو بصمة واضحة ال على 

تدريس اللغة بأسلوب صحيح وحسب، بل بمشاركاته في لجان المناهج وامتحانات المدارس الثانوية، 

مريكية، وإدارته المتمثّلة في عمادة كلّيّة الدراسات العليا وتدريسه اللغة في الجامعات األردنية واأل

 .والبحث العلمي في الجامعة األردنيّة

 

واستذكر العناني مناقب الفقيد في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي ليس فقط في مجال اللغة، 

لك مساهمته الفاعلة في وإنّما عبر الفضاء العريض للتربية والتعليم المدرسي والجامعي أيًضا، وكذ

 . تطوير أداء الجمعية العلمية الملكية أثناء توليه رئاستها

 

بعد "من جانبه، سرد رئيس الجامعة األردنيّة الّدكتور نذير عبيدات قّصته مع ألبرت بطرس، بالقول 

شفى عودتي بسنة، أكثر أو أقّل، من سيدني في أستراليا، وكنت في بداية عملي بكلّية الطّّب ومست

الجامعة، تلقّيت رسالةً تطلب منّي استشارةً لعالج أستاٍذ متميٍّز، اسمه ألبرْت بطرس، التقيته فكان 

مختلفًا صاحب فكٍر وفلسفٍة، مريًحا رغم الهيبة والقّوة، ومنذ ذلك اليوم أحسست بأّن ألبرت بطرس 

ه، وما عليه من واجبٍ أستاٌذ من طراز مختلف، رجل حكيم؛ المريض الذي يعرف ماذا يريد من طبيب

 ".تجاه نفسه واآلخرين

 

وأّكد عبيدات أن ألبرت سّجل موقفه الذي يتغنّى به كّل أهل العلم والمعرفة حين عرضت جامعة 

سأختار الجامعة األردنيّة، وسأنحاز إليها برغم كّل : "كولومبيا عليه أن يكون أستاًذا فيها، فقال

أنّه إن لم يذهب للتّدريس في جامعة كولومبيا ربّما سيجدوا ، مضيفًا، على لسان بطرس، ب"المغريات

 .غيره، لكّن الجامعة األردنيّة ربما لن تجد من يسّد مكانه فيها

 

وأشار أيًضا إلى أن الفقيد أّسس قسم اللغة االنجليزية الذي أحبّه وبقي متميًّزا ليومنا هذا، يتغنّى فيه 

 . ي ما زالت قسمات وجه ألبرت تمنحه القّوة والثّقة والجمالأهل الجامعة األردنيّة كافّة، القسم الذ

   أخبار األردنية 
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وأضاف أّن الّراحل اختار، بعد أن درس في القدس، عّمان؛ المدينة القريبة من روحه وفكره والتي 

أحبّها قبل أن يعيش فيها حتّى، ورغم تركه القدس حزينًا، فقد وجد الكثير من الجمال في عّمان، فمال 

 . نة الحانية، المليئة بالحّب والخير والّسالمقلبه لهذه المدي

 

إننا نجتمع اليوم محتفين ال مؤبّنين، فالكبار "بدورها قالت عميدة كلية اللغات الدكتورة ناهد عميش 

الكبار ال يموتون وقد تركوا فينا ما تركوا من قيم وأخالق ومعارف وذكرى طيبة وروحا ترفرف 

 ".حول المكان

 

اليوم إلحياء سنّة حميدة من سنن أم الجامعات في تكريم أساتذتها وكبارها وجيل  وأضافت أننا نجتمع

التأسيس فيها، الذين حملوا على عاتقهم رعاية غرٍس من غراس الحسين رحمه هللا، حين أراد أن 

 .يكون لألردنيين جامعة، فكانت األردنية، حلمه وغرسه الطيب الذي ال يزال يؤتي ثماره حتى اليوم

 

عت عميش أن الفقيد، ومنذ والدته في سنوات الثاّلثين من القرن الماضي، تنقّل طلبا للمعرفة وتاب

والعلم بين القدس وعّمان، وصوال إلى لندن إلكمال دراسته الجامعية األولى، وذهابه إلى الواليات 

في سنوات  المتحدة للحصول على درجة الدكتوراة في اللغة اإلنجليزية وآدابها من جامعة كولومبيا

الستين، وعودته إلى وطنه األردن ُمدّرًسا، ثّم أستاًذا ومؤّسًسا لقسم اللغة اإلنجليزية في الجامعة 

األردنية، وعميًدا للبحث العلمي فيها، يسكنه شغف المعرفة والعلم، والوقوف ُمعلًّما في قاعات الدرس 

 .وارتحل حيث لم يفارقه هذا الشغف لحظة، وظّل هاجسا يرافقه أنّى حلّ 

 

وأكملت عميش أنه حتى عند انتدابه من األردن ليكون رئيسا للجمعية الملكية، ومستشارا خاصا لسمو 

األمير الحسن، وسفيرا لها  لدى المملكة المتحدة، ظل البحث العلمي هاجسه األول، فلم ينقطع عن 

 .دة على مّر األزمنةكتابة األبحاث والتأليف؛ ألن المعرفة قيمة ال تفنى وال تبلى وتبقى خال

 

وألقى ممثل قسم اللغة األنجليزية الدكتور محمد شاهين كلمة استذكر فيها مسيرة الدكتور ألبرت 

بطرس الطويلة والمشّرفة في الجامعة األردنية، إذ كان واحدا من األوائل الذين أخذوا على عاتقهم 

 .بناء لبناتها األولى

 

في الجامعة، ومنها مساهمته في وضع التعليمات وذكر شاهين بعض إنجازات ألبرت بطرس 

واألنظمة التي ما زال بعضها نافذا حتى اآلن، وتأسيس عمادة البحث العلمي، وكذلك تأسيس مجلة 

دراسات، ووضع األسس التي قامت عليها كلية الدراسات العليا، وغيرها من المشاريع التنموية 

 .النهضوية

 

الحياري كلمة عّدد فيها مناقب الراحل الذي أفنى حياته في العلم  ونيابة عن أهل الفقيد، ألقى بكر

 .والتعليم وخدمته

 

وتخلّل حفُل التأبين الذي حضره رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية دولة األستاذ الدكتور عدنان 

احل بدران، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأهل الفقيد ومحبّوه، عرَض فيديو عن الفقيد الر

 .أُنتج بالتعاون مع وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة
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وفي ختام الحفل، سلّم رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات درع الجامعة ولوحة فنية قامت  

 .نهاد ورغدة بطرس: البنتي الّراحلزيزيت أبو خضرا من مرسم الجامعة برسمها 

 

 

 قسم اللغة اإلنجليزية فيها ألبرت بطرس الجامعة األردنيّة تؤبّن مؤسس

 

أبّنت الجامعة األردنية اليوم الثالثاء، فقيدها الراحل الدكتور ألبرت جميل  -(بترا) نيسان  42عمان 

 .بطرس، أستاذ األدب اإلنجليزي ومؤسس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في الجامعة

 

إنّنا لو تأملنا في "لقاها مندوبا عنه الدكتور جواد العناني وفي كلمة لسمو األمير الحسن بن طالل، أ

السيرة الذاتية للدكتور ألبرت بطرس لرأينا أن الرجل عصامي بنى نفسه بنفسه ووجد عبر مسيرته 

من رأى فيه صفات تؤهله لمناصب متعددة، ولكّن هذه المسيرة، لم تعكس روح اإلنسان وعمقه 

 ".فكاهة العالية التي كان يتمتّع بهاالثقافي وحالوة شخصيته وروح ال

 

وأضاف أن الدكتور ألبرت، الحاصل على شهادته الجامعية األولى من جامعتي لندن وإكستر في 

المملكة المتحدة، والدكتوراه من جامعة كولومبيا في اللغة اإلنجليزية، ذو بصمة واضحة ال على 

ان المناهج وامتحانات المدارس الثانوية، تدريس اللغة بأسلوب صحيح وحسب، بل بمشاركاته في لج

وتدريسه اللغة في الجامعات األردنية واألميركية، وإدارته المتمثلة في عمادة كلّيّة الدراسات العليا 

 .والبحث العلمي في الجامعة األردنيّة

 

إنّما عبر واستذكر مناقب الفقيد في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي ليس فقط في مجال اللغة، و

الفضاء العريض للتربية والتعليم المدرسي والجامعي أيًضا، وكذلك مساهمته الفاعلة في تطوير أداء 

 . الجمعية العلمية الملكية أثناء توليه رئاستها

 

بعد "من جانبه، سرد رئيس الجامعة األردنيّة الّدكتور نذير عبيدات قّصته مع ألبرت بطرس، بالقول 

أو أقّل، من سيدني في أستراليا، وكنت في بداية عملي بكلية الطّّب ومستشفى عودتي بسنة، أكثر 

الجامعة، تلقيت رسالةً تطلب منّي استشارةً لعالج أستاٍذ متميٍّز، اسمه ألبرْت بطرس، التقيته فكان 

مختلفًا صاحب فكٍر وفلسفٍة، مريًحا رغم الهيبة والقوة، ومنذ ذلك اليوم أحسست بأّن ألبرت بطرس 

ستاٌذ من طراز مختلف، رجل حكيم؛ المريض الذي يعرف ماذا يريد من طبيبه، وما عليه من واجبٍ أ

 ".تجاه نفسه واآلخرين

 

وأّكد عبيدات أن ألبرت سّجل موقفه الذي يتغنّى به كّل أهل العلم والمعرفة حين عرضت جامعة 

دنيّة، وسأنحاز إليها برغم كّل سأختار الجامعة األر: "كولومبيا عليه أن يكون أستاًذا فيها، فقال

، مضيفًا، على لسان بطرس، بأنّه إن لم يذهب للتّدريس في جامعة كولومبيا ربّما سيجدوا "المغريات

 .غيره، لكّن الجامعة األردنيّة ربما لن تجد من يسّد مكانه فيها

ا ليومنا هذا، يتغنّى فيه وأشار أيًضا إلى أن الفقيد أّسس قسم اللغة االنجليزية الذي أحبّه وبقي متميّزً 

 . أهل الجامعة األردنيّة كافّة، القسم الذي ما زالت قسمات وجه ألبرت تمنحه القّوة والثّقة والجمال

 

 بترا   
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وأضاف أّن الّراحل اختار، بعد أن درس في القدس، عّمان؛ المدينة القريبة من روحه وفكره والتي 

حزينًا، فقد وجد الكثير من الجمال في عّمان، فمال  أحبّها قبل أن يعيش فيها حتّى، ورغم تركه القدس

بدورها قالت عميدة كلية اللغات الدكتورة . قلبه لهذه المدينة الحانية، المليئة بالحّب والخير والّسالم

ناهد عميش إننا نجتمع اليوم محتفين ال مؤبّنين، فالكبار الكبار ال يموتون وقد تركوا فينا ما تركوا من 

 .ومعارف وذكرى طيبة وروحا ترفرف حول المكانقيم وأخالق 

 

وأضافت أن اجتماع اليوم يأتي إلحياء سنّة حميدة من سنن أم الجامعات في تكريم أساتذتها وكبارها 

وجيل التأسيس فيها، الذين حملوا على عاتقهم رعاية غرٍس من غراس جاللة المغفور له الحسين 

لألردنيين جامعة، فكانت األردنية، حلمه وغرسه الطيب  طالل، طيب هللا ثراه، حين أراد أن يكون

 .الذي ال يزال يؤتي ثماره حتى اليوم

 

وتابعت عميش أنه حتى عند انتدابه ليكون رئيسا للجمعية العلمية الملكية، ومستشارا خاصا لسمو 

، فلم األمير الحسن بن طالل، وسفيرا لها لدى المملكة المتحدة، ظل البحث العلمي هاجسه األول

 .ينقطع عن كتابة األبحاث والتأليف؛ ألن المعرفة قيمة ال تفنى وال تبلى وتبقى خالدة على مّر األزمنة

 

وألقى ممثل قسم اللغة االنجليزية الدكتور محمد شاهين كلمة استذكر فيها مسيرة الدكتور ألبرت 

ل الذين أخذوا على عاتقهم بطرس الطويلة والمشرفة في الجامعة األردنية، إذ كان واحدا من األوائ

 .بناء لبناتها األولى

 

وذكر شاهين بعض إنجازات ألبرت بطرس في الجامعة، ومنها مساهمته في وضع التعليمات 

واألنظمة التي ما زال بعضها نافذا حتى اآلن، وتأسيس عمادة البحث العلمي، وكذلك تأسيس مجلة 

سات العليا، وغيرها من المشاريع التنموية دراسات، ووضع األسس التي قامت عليها كلية الدرا

 .النهضوية

 

ونيابة عن أهل الفقيد، ألقى بكر الحياري كلمة عّدد فيها مناقب الراحل الذي أفنى حياته في العلم 

 .والتعليم وخدمته

 

وتخلّل حفُل التأبين الذي حضره رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية الدكتور عدنان بدران، ونواب 

الجامعة وعمداء الكليات وأهل الفقيد ومحبّوه، عرَض فيديو عن الفقيد الراحل أُنتج بالتعاون مع رئيس 

 .وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة

 

وفي ختام الحفل، سلّم رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات درع الجامعة ولوحة فنية من 

 .دة بطرسمرسم الجامعة البنتي الّراحل نهاد ورغ
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 الجامعة األردنيّة تؤبّن مؤسس قسم اللغة اإلنجليزية فيها ألبرت بطرس

 

 

أبّنت الجامعة األردنية اليوم الثالثاء، فقيدها الراحل الدكتور ألبرت جميل بطرس، أستاذ األدب 

 .اإلنجليزي ومؤسس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في الجامعة

 

إنّنا لو تأملنا في "وفي كلمة لسمو األمير الحسن بن طالل، ألقاها مندوبا عنه الدكتور جواد العناني 

السيرة الذاتية للدكتور ألبرت بطرس لرأينا أن الرجل عصامي بنى نفسه بنفسه ووجد عبر مسيرته 

نسان وعمقه من رأى فيه صفات تؤهله لمناصب متعددة، ولكّن هذه المسيرة، لم تعكس روح اإل

 ".الثقافي وحالوة شخصيته وروح الفكاهة العالية التي كان يتمتّع بها

 

وأضاف أن الدكتور ألبرت، الحاصل على شهادته الجامعية األولى من جامعتي لندن وإكستر في 

المملكة المتحدة، والدكتوراه من جامعة كولومبيا في اللغة اإلنجليزية، ذو بصمة واضحة ال على 

لغة بأسلوب صحيح وحسب، بل بمشاركاته في لجان المناهج وامتحانات المدارس الثانوية، تدريس ال

وتدريسه اللغة في الجامعات األردنية واألميركية، وإدارته المتمثلة في عمادة كلّيّة الدراسات العليا 

 .والبحث العلمي في الجامعة األردنيّة

 

ة والبحث العلمي ليس فقط في مجال اللغة، وإنّما عبر واستذكر مناقب الفقيد في دعم العملية التعليمي

الفضاء العريض للتربية والتعليم المدرسي والجامعي أيًضا، وكذلك مساهمته الفاعلة في تطوير أداء 

من جانبه، سرد رئيس الجامعة األردنيّة الّدكتور نذير . الجمعية العلمية الملكية أثناء توليه رئاستها

بعد عودتي بسنة، أكثر أو أقّل، من سيدني في أستراليا، "رت بطرس، بالقول عبيدات قّصته مع ألب

وكنت في بداية عملي بكلية الطّّب ومستشفى الجامعة، تلقيت رسالةً تطلب منّي استشارةً لعالج أستاٍذ 

ومنذ متميٍّز، اسمه ألبرْت بطرس، التقيته فكان مختلفًا صاحب فكٍر وفلسفٍة، مريًحا رغم الهيبة والقوة، 

ذلك اليوم أحسست بأّن ألبرت بطرس أستاٌذ من طراز مختلف، رجل حكيم؛ المريض الذي يعرف 

 ".ماذا يريد من طبيبه، وما عليه من واجٍب تجاه نفسه واآلخرين

 

وأّكد عبيدات أن ألبرت سّجل موقفه الذي يتغنّى به كّل أهل العلم والمعرفة حين عرضت جامعة 

سأختار الجامعة األردنيّة، وسأنحاز إليها برغم كّل : "تاًذا فيها، فقالكولومبيا عليه أن يكون أس

، مضيفًا، على لسان بطرس، بأنّه إن لم يذهب للتّدريس في جامعة كولومبيا ربّما سيجدوا "المغريات

 .غيره، لكّن الجامعة األردنيّة ربما لن تجد من يسّد مكانه فيها

 

اللغة االنجليزية الذي أحبّه وبقي متميًّزا ليومنا هذا، يتغنّى فيه وأشار أيًضا إلى أن الفقيد أّسس قسم 

. أهل الجامعة األردنيّة كافّة، القسم الذي ما زالت قسمات وجه ألبرت تمنحه القّوة والثّقة والجمال

وأضاف أّن الّراحل اختار، بعد أن درس في القدس، عّمان؛ المدينة القريبة من روحه وفكره والتي 

بل أن يعيش فيها حتّى، ورغم تركه القدس حزينًا، فقد وجد الكثير من الجمال في عّمان، فمال أحبّها ق

بدورها قالت عميدة كلية اللغات الدكتورة . قلبه لهذه المدينة الحانية، المليئة بالحّب والخير والّسالم

 رأيال
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قد تركوا فينا ما تركوا من ناهد عميش إننا نجتمع اليوم محتفين ال مؤبّنين، فالكبار الكبار ال يموتون و

 .قيم وأخالق ومعارف وذكرى طيبة وروحا ترفرف حول المكان

 

وأضافت أن اجتماع اليوم يأتي إلحياء سنّة حميدة من سنن أم الجامعات في تكريم أساتذتها وكبارها 

وجيل التأسيس فيها، الذين حملوا على عاتقهم رعاية غرٍس من غراس جاللة المغفور له الحسين 

طالل، طيب هللا ثراه، حين أراد أن يكون لألردنيين جامعة، فكانت األردنية، حلمه وغرسه الطيب 

 .الذي ال يزال يؤتي ثماره حتى اليوم

 

وتابعت عميش أنه حتى عند انتدابه ليكون رئيسا للجمعية العلمية الملكية، ومستشارا خاصا لسمو 

المتحدة، ظل البحث العلمي هاجسه األول، فلم  األمير الحسن بن طالل، وسفيرا لها لدى المملكة

 .ينقطع عن كتابة األبحاث والتأليف؛ ألن المعرفة قيمة ال تفنى وال تبلى وتبقى خالدة على مّر األزمنة

 

ا مسيرة الدكتور ألبرت وألقى ممثل قسم اللغة االنجليزية الدكتور محمد شاهين كلمة استذكر فيه

بطرس الطويلة والمشرفة في الجامعة األردنية، إذ كان واحدا من األوائل الذين أخذوا على عاتقهم 

 .بناء لبناتها األولى

 

وذكر شاهين بعض إنجازات ألبرت بطرس في الجامعة، ومنها مساهمته في وضع التعليمات 

أسيس عمادة البحث العلمي، وكذلك تأسيس مجلة واألنظمة التي ما زال بعضها نافذا حتى اآلن، وت

دراسات، ووضع األسس التي قامت عليها كلية الدراسات العليا، وغيرها من المشاريع التنموية 

 .النهضوية

 

ونيابة عن أهل الفقيد، ألقى بكر الحياري كلمة عّدد فيها مناقب الراحل الذي أفنى حياته في العلم 

 .والتعليم وخدمته

 

فُل التأبين الذي حضره رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية الدكتور عدنان بدران، ونواب وتخلّل ح

رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأهل الفقيد ومحبّوه، عرَض فيديو عن الفقيد الراحل أُنتج بالتعاون مع 

 .وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة

 

دنية الدكتور نذير عبيدات درع الجامعة ولوحة فنية من وفي ختام الحفل، سلّم رئيس الجامعة األر

 .مرسم الجامعة البنتي الّراحل نهاد ورغدة بطرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العامةالجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات                                 
 األردن 44203عمأن  ( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

45 | P a g e 

 

 

  

 

 الجامعة األردنيّة تؤبّن مؤسس قسم اللغة اإلنجليزية فيها ألبرت بطرس 

 

 

أبّنت الجامعة األردنية اليوم الثالثاء، فقيدها الراحل الدكتور ألبرت جميل بطرس، أستاذ األدب 

 .اإلنجليزي ومؤسس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في الجامعة

 

إنّنا لو تأملنا في "وفي كلمة لسمو األمير الحسن بن طالل، ألقاها مندوبا عنه الدكتور جواد العناني 

السيرة الذاتية للدكتور ألبرت بطرس لرأينا أن الرجل عصامي بنى نفسه بنفسه ووجد عبر مسيرته 

نسان وعمقه من رأى فيه صفات تؤهله لمناصب متعددة، ولكّن هذه المسيرة، لم تعكس روح اإل

 ".الثقافي وحالوة شخصيته وروح الفكاهة العالية التي كان يتمتّع بها

 

وأضاف أن الدكتور ألبرت، الحاصل على شهادته الجامعية األولى من جامعتي لندن وإكستر في 

المملكة المتحدة، والدكتوراه من جامعة كولومبيا في اللغة اإلنجليزية، ذو بصمة واضحة ال على 

لغة بأسلوب صحيح وحسب، بل بمشاركاته في لجان المناهج وامتحانات المدارس الثانوية، تدريس ال

وتدريسه اللغة في الجامعات األردنية واألميركية، وإدارته المتمثلة في عمادة كلّيّة الدراسات العليا 

 .والبحث العلمي في الجامعة األردنيّة

 

ة والبحث العلمي ليس فقط في مجال اللغة، وإنّما عبر واستذكر مناقب الفقيد في دعم العملية التعليمي

الفضاء العريض للتربية والتعليم المدرسي والجامعي أيًضا، وكذلك مساهمته الفاعلة في تطوير أداء 

من جانبه، سرد رئيس الجامعة األردنيّة الّدكتور نذير . الجمعية العلمية الملكية أثناء توليه رئاستها

بعد عودتي بسنة، أكثر أو أقّل، من سيدني في أستراليا، "رت بطرس، بالقول عبيدات قّصته مع ألب

وكنت في بداية عملي بكلية الطّّب ومستشفى الجامعة، تلقيت رسالةً تطلب منّي استشارةً لعالج أستاٍذ 

ومنذ متميٍّز، اسمه ألبرْت بطرس، التقيته فكان مختلفًا صاحب فكٍر وفلسفٍة، مريًحا رغم الهيبة والقوة، 

ذلك اليوم أحسست بأّن ألبرت بطرس أستاٌذ من طراز مختلف، رجل حكيم؛ المريض الذي يعرف 

 ".ماذا يريد من طبيبه، وما عليه من واجٍب تجاه نفسه واآلخرين

 

وأّكد عبيدات أن ألبرت سّجل موقفه الذي يتغنّى به كّل أهل العلم والمعرفة حين عرضت جامعة 

سأختار الجامعة األردنيّة، وسأنحاز إليها برغم كّل : "تاًذا فيها، فقالكولومبيا عليه أن يكون أس

، مضيفًا، على لسان بطرس، بأنّه إن لم يذهب للتّدريس في جامعة كولومبيا ربّما سيجدوا "المغريات

 .غيره، لكّن الجامعة األردنيّة ربما لن تجد من يسّد مكانه فيها

 

اللغة االنجليزية الذي أحبّه وبقي متميًّزا ليومنا هذا، يتغنّى فيه وأشار أيًضا إلى أن الفقيد أّسس قسم 

. أهل الجامعة األردنيّة كافّة، القسم الذي ما زالت قسمات وجه ألبرت تمنحه القّوة والثّقة والجمال

وأضاف أّن الّراحل اختار، بعد أن درس في القدس، عّمان؛ المدينة القريبة من روحه وفكره والتي 

بل أن يعيش فيها حتّى، ورغم تركه القدس حزينًا، فقد وجد الكثير من الجمال في عّمان، فمال أحبّها ق

بدورها قالت عميدة كلية اللغات الدكتورة . قلبه لهذه المدينة الحانية، المليئة بالحّب والخير والّسالم

قد تركوا فينا ما تركوا من ناهد عميش إننا نجتمع اليوم محتفين ال مؤبّنين، فالكبار الكبار ال يموتون و

 .قيم وأخالق ومعارف وذكرى طيبة وروحا ترفرف حول المكان

 الدستور    
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وأضافت أن اجتماع اليوم يأتي إلحياء سنّة حميدة من سنن أم الجامعات في تكريم أساتذتها وكبارها 

وجيل التأسيس فيها، الذين حملوا على عاتقهم رعاية غرٍس من غراس جاللة المغفور له الحسين 

طالل، طيب هللا ثراه، حين أراد أن يكون لألردنيين جامعة، فكانت األردنية، حلمه وغرسه الطيب 

 .الذي ال يزال يؤتي ثماره حتى اليوم

 

وتابعت عميش أنه حتى عند انتدابه ليكون رئيسا للجمعية العلمية الملكية، ومستشارا خاصا لسمو 

المتحدة، ظل البحث العلمي هاجسه األول، فلم  األمير الحسن بن طالل، وسفيرا لها لدى المملكة

 .ينقطع عن كتابة األبحاث والتأليف؛ ألن المعرفة قيمة ال تفنى وال تبلى وتبقى خالدة على مّر األزمنة

 

ا مسيرة الدكتور ألبرت وألقى ممثل قسم اللغة االنجليزية الدكتور محمد شاهين كلمة استذكر فيه

بطرس الطويلة والمشرفة في الجامعة األردنية، إذ كان واحدا من األوائل الذين أخذوا على عاتقهم 

 .بناء لبناتها األولى

 

وذكر شاهين بعض إنجازات ألبرت بطرس في الجامعة، ومنها مساهمته في وضع التعليمات 

أسيس عمادة البحث العلمي، وكذلك تأسيس مجلة واألنظمة التي ما زال بعضها نافذا حتى اآلن، وت

دراسات، ووضع األسس التي قامت عليها كلية الدراسات العليا، وغيرها من المشاريع التنموية 

 .النهضوية

 

ونيابة عن أهل الفقيد، ألقى بكر الحياري كلمة عّدد فيها مناقب الراحل الذي أفنى حياته في العلم 

 .والتعليم وخدمته

 

فُل التأبين الذي حضره رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية الدكتور عدنان بدران، ونواب وتخلّل ح

رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأهل الفقيد ومحبّوه، عرَض فيديو عن الفقيد الراحل أُنتج بالتعاون مع 

 .وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة

 

دنية الدكتور نذير عبيدات درع الجامعة ولوحة فنية من وفي ختام الحفل، سلّم رئيس الجامعة األر

 .مرسم الجامعة البنتي الّراحل نهاد ورغدة بطرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العامةالجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات                                 
 األردن 44203عمأن  ( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

43 | P a g e 

 

 

 

 ”ألبرت بطرس“الجامعة األردنيّة تؤبّن األستاذ ومؤسس قسم اللغة اإلنجليزية فيها 

 

 

ألبرت جميل بطرس، أستاذ األدب اإلنجليزي أبّنت الجامعة األردنية اليوم فقيدها الراحل الدكتور 

 .ومؤسس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في الجامعة األردنية

 

إنّنا لو تأّملنا “وجاء في كلمة لسمو األمير الحسن بن طالل، أوعز بإلقائها إلى الدكتور جواد العناني 

ا، أو إحدى المواقع في السيرة الذاتية للدكتور ألبرت بطرس كما هي منشورة على ويكيبيدي

اإللكترونية لرأينا أن الرجل عصامي بنى نفسه بنفسه ووجد عبر مسيرته من رأى فيه صفات تؤهله 

لمناصب متعددة، ولكّن عيب هذه المسيرة أنها ال تعكس روح اإلنسان وعمقه الثقافي وحالوة 

 .”شخصيته وروح الفكاهة العالية التي كان يتمتّع بها

 

ألبرت، الحاصل على شهادته الجامعية األولى من جامعتي لندن وإكستر في  وأضاف أن الدكتور

المملكة المتحدة، والدكتوراة من جامعة كولومبيا في اللغة اإلنجليزية، ذو بصمة واضحة ال على 

تدريس اللغة بأسلوب صحيح وحسب، بل بمشاركاته في لجان المناهج وامتحانات المدارس الثانوية، 

في الجامعات األردنية واألمريكية، وإدارته المتمثّلة في عمادة كلّيّة الدراسات العليا وتدريسه اللغة 

 .والبحث العلمي في الجامعة األردنيّة

 

واستذكر العناني مناقب الفقيد في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي ليس فقط في مجال اللغة، 

درسي والجامعي أيًضا، وكذلك مساهمته الفاعلة في وإنّما عبر الفضاء العريض للتربية والتعليم الم

 .تطوير أداء الجمعية العلمية الملكية أثناء توليه رئاستها

 

بعد “من جانبه، سرد رئيس الجامعة األردنيّة الّدكتور نذير عبيدات قّصته مع ألبرت بطرس، بالقول 

عملي بكلّية الطّّب ومستشفى عودتي بسنة، أكثر أو أقّل، من سيدني في أستراليا، وكنت في بداية 

الجامعة، تلقّيت رسالةً تطلب منّي استشارةً لعالج أستاٍذ متميٍّز، اسمه ألبرْت بطرس، التقيته فكان 

مختلفًا صاحب فكٍر وفلسفٍة، مريًحا رغم الهيبة والقّوة، ومنذ ذلك اليوم أحسست بأّن ألبرت بطرس 

يعرف ماذا يريد من طبيبه، وما عليه من واجبٍ  أستاٌذ من طراز مختلف، رجل حكيم؛ المريض الذي

 .”تجاه نفسه واآلخرين

 

وأّكد عبيدات أن ألبرت سّجل موقفه الذي يتغنّى به كّل أهل العلم والمعرفة حين عرضت جامعة 

سأختار الجامعة األردنيّة، وسأنحاز إليها برغم كّل “: كولومبيا عليه أن يكون أستاًذا فيها، فقال

ضيفًا، على لسان بطرس، بأنّه إن لم يذهب للتّدريس في جامعة كولومبيا ربّما سيجدوا ، م”المغريات

 .غيره، لكّن الجامعة األردنيّة ربما لن تجد من يسّد مكانه فيها

 

وأشار أيًضا إلى أن الفقيد أّسس قسم اللغة االنجليزية الذي أحبّه وبقي متميًّزا ليومنا هذا، يتغنّى فيه 

 .ردنيّة كافّة، القسم الذي ما زالت قسمات وجه ألبرت تمنحه القّوة والثّقة والجمالأهل الجامعة األ

 عين نيوز     
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وأضاف أّن الّراحل اختار، بعد أن درس في القدس، عّمان؛ المدينة القريبة من روحه وفكره والتي 

فمال  أحبّها قبل أن يعيش فيها حتّى، ورغم تركه القدس حزينًا، فقد وجد الكثير من الجمال في عّمان،

 .قلبه لهذه المدينة الحانية، المليئة بالحّب والخير والّسالم

 

إننا نجتمع اليوم محتفين ال مؤبّنين، فالكبار “بدورها قالت عميدة كلية اللغات الدكتورة ناهد عميش 

الكبار ال يموتون وقد تركوا فينا ما تركوا من قيم وأخالق ومعارف وذكرى طيبة وروحا ترفرف 

 .”حول المكان

 

وأضافت أننا نجتمع اليوم إلحياء سنّة حميدة من سنن أم الجامعات في تكريم أساتذتها وكبارها وجيل 

التأسيس فيها، الذين حملوا على عاتقهم رعاية غرٍس من غراس الحسين رحمه هللا، حين أراد أن 

 .اره حتى اليوميكون لألردنيين جامعة، فكانت األردنية، حلمه وغرسه الطيب الذي ال يزال يؤتي ثم

 

وتابعت عميش أن الفقيد، ومنذ والدته في سنوات الثاّلثين من القرن الماضي، تنقّل طلبا للمعرفة 

والعلم بين القدس وعّمان، وصوال إلى لندن إلكمال دراسته الجامعية األولى، وذهابه إلى الواليات 

ها من جامعة كولومبيا في سنوات المتحدة للحصول على درجة الدكتوراة في اللغة اإلنجليزية وآداب

الستين، وعودته إلى وطنه األردن ُمدّرًسا، ثّم أستاًذا ومؤّسًسا لقسم اللغة اإلنجليزية في الجامعة 

األردنية، وعميًدا للبحث العلمي فيها، يسكنه شغف المعرفة والعلم، والوقوف ُمعلًّما في قاعات الدرس 

 .اجسا يرافقه أنّى حّل وارتحلحيث لم يفارقه هذا الشغف لحظة، وظّل ه

 

وأكملت عميش أنه حتى عند انتدابه من األردن ليكون رئيسا للجمعية الملكية، ومستشارا خاصا لسمو 

األمير الحسن، وسفيرا لها لدى المملكة المتحدة، ظل البحث العلمي هاجسه األول، فلم ينقطع عن 

 .وال تبلى وتبقى خالدة على مّر األزمنة كتابة األبحاث والتأليف؛ ألن المعرفة قيمة ال تفنى

 

وألقى ممثل قسم اللغة األنجليزية الدكتور محمد شاهين كلمة استذكر فيها مسيرة الدكتور ألبرت 

بطرس الطويلة والمشّرفة في الجامعة األردنية، إذ كان واحدا من األوائل الذين أخذوا على عاتقهم 

 .بناء لبناتها األولى

 

إنجازات ألبرت بطرس في الجامعة، ومنها مساهمته في وضع التعليمات وذكر شاهين بعض 

واألنظمة التي ما زال بعضها نافذا حتى اآلن، وتأسيس عمادة البحث العلمي، وكذلك تأسيس مجلة 

دراسات، ووضع األسس التي قامت عليها كلية الدراسات العليا، وغيرها من المشاريع التنموية 

 .النهضوية

 

هل الفقيد، ألقى بكر الحياري كلمة عّدد فيها مناقب الراحل الذي أفنى حياته في العلم ونيابة عن أ

 .والتعليم وخدمته

وتخلّل حفُل التأبين الذي حضره رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية دولة األستاذ الدكتور عدنان 

يديو عن الفقيد الراحل بدران، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأهل الفقيد ومحبّوه، عرَض ف

 .أُنتج بالتعاون مع وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة

 

وفي ختام الحفل، سلّم رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات درع الجامعة ولوحة فنية قامت 

 .نهاد ورغدة بطرس: زيزيت أبو خضرا من مرسم الجامعة برسمها البنتي الّراحل
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 ”ألبرت بطرس“الجامعة األردنيّة تؤبّن األستاذ ومؤسس قسم اللغة اإلنجليزية فيها 

 

أبّنت الجامعة األردنية اليوم فقيدها الراحل الدكتور ألبرت جميل بطرس، أستاذ األدب اإلنجليزي 

 .ومؤسس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في الجامعة األردنية

 

إنّنا لو تأّملنا “سن بن طالل، أوعز بإلقائها إلى الدكتور جواد العناني وجاء في كلمة لسمو األمير الح

في السيرة الذاتية للدكتور ألبرت بطرس كما هي منشورة على ويكيبيديا، أو إحدى المواقع 

اإللكترونية لرأينا أن الرجل عصامي بنى نفسه بنفسه ووجد عبر مسيرته من رأى فيه صفات تؤهله 

ّن عيب هذه المسيرة أنها ال تعكس روح اإلنسان وعمقه الثقافي وحالوة لمناصب متعددة، ولك

 .”شخصيته وروح الفكاهة العالية التي كان يتمتّع بها

 

وأضاف أن الدكتور ألبرت، الحاصل على شهادته الجامعية األولى من جامعتي لندن وإكستر في 

نجليزية، ذو بصمة واضحة ال على المملكة المتحدة، والدكتوراة من جامعة كولومبيا في اللغة اإل

تدريس اللغة بأسلوب صحيح وحسب، بل بمشاركاته في لجان المناهج وامتحانات المدارس الثانوية، 

وتدريسه اللغة في الجامعات األردنية واألمريكية، وإدارته المتمثّلة في عمادة كلّيّة الدراسات العليا 

 .والبحث العلمي في الجامعة األردنيّة

 

ذكر العناني مناقب الفقيد في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي ليس فقط في مجال اللغة، واست

وإنّما عبر الفضاء العريض للتربية والتعليم المدرسي والجامعي أيًضا، وكذلك مساهمته الفاعلة في 

 .تطوير أداء الجمعية العلمية الملكية أثناء توليه رئاستها

 

بعد “جامعة األردنيّة الّدكتور نذير عبيدات قّصته مع ألبرت بطرس، بالقول من جانبه، سرد رئيس ال

عودتي بسنة، أكثر أو أقّل، من سيدني في أستراليا، وكنت في بداية عملي بكلّية الطّّب ومستشفى 

الجامعة، تلقّيت رسالةً تطلب منّي استشارةً لعالج أستاٍذ متميٍّز، اسمه ألبرْت بطرس، التقيته فكان 

تلفًا صاحب فكٍر وفلسفٍة، مريًحا رغم الهيبة والقّوة، ومنذ ذلك اليوم أحسست بأّن ألبرت بطرس مخ

أستاٌذ من طراز مختلف، رجل حكيم؛ المريض الذي يعرف ماذا يريد من طبيبه، وما عليه من واجٍب 

 .”تجاه نفسه واآلخرين

 

علم والمعرفة حين عرضت جامعة وأّكد عبيدات أن ألبرت سّجل موقفه الذي يتغنّى به كّل أهل ال

سأختار الجامعة األردنيّة، وسأنحاز إليها برغم كّل “: كولومبيا عليه أن يكون أستاًذا فيها، فقال

، مضيفًا، على لسان بطرس، بأنّه إن لم يذهب للتّدريس في جامعة كولومبيا ربّما سيجدوا ”المغريات

 .سّد مكانه فيهاغيره، لكّن الجامعة األردنيّة ربما لن تجد من ي

 

وأشار أيًضا إلى أن الفقيد أّسس قسم اللغة االنجليزية الذي أحبّه وبقي متميًّزا ليومنا هذا، يتغنّى فيه 

 .أهل الجامعة األردنيّة كافّة، القسم الذي ما زالت قسمات وجه ألبرت تمنحه القّوة والثّقة والجمال

 طاألنبا
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عّمان؛ المدينة القريبة من روحه وفكره والتي  وأضاف أّن الّراحل اختار، بعد أن درس في القدس،

أحبّها قبل أن يعيش فيها حتّى، ورغم تركه القدس حزينًا، فقد وجد الكثير من الجمال في عّمان، فمال 

 .قلبه لهذه المدينة الحانية، المليئة بالحّب والخير والّسالم

 

مع اليوم محتفين ال مؤبّنين، فالكبار إننا نجت“بدورها قالت عميدة كلية اللغات الدكتورة ناهد عميش 

الكبار ال يموتون وقد تركوا فينا ما تركوا من قيم وأخالق ومعارف وذكرى طيبة وروحا ترفرف 

 .”حول المكان

 

وأضافت أننا نجتمع اليوم إلحياء سنّة حميدة من سنن أم الجامعات في تكريم أساتذتها وكبارها وجيل 

عاتقهم رعاية غرٍس من غراس الحسين رحمه هللا، حين أراد أن  التأسيس فيها، الذين حملوا على

 .يكون لألردنيين جامعة، فكانت األردنية، حلمه وغرسه الطيب الذي ال يزال يؤتي ثماره حتى اليوم

 

وتابعت عميش أن الفقيد، ومنذ والدته في سنوات الثاّلثين من القرن الماضي، تنقّل طلبا للمعرفة 

عّمان، وصوال إلى لندن إلكمال دراسته الجامعية األولى، وذهابه إلى الواليات والعلم بين القدس و

المتحدة للحصول على درجة الدكتوراة في اللغة اإلنجليزية وآدابها من جامعة كولومبيا في سنوات 

 الستين، وعودته إلى وطنه األردن ُمدّرًسا، ثّم أستاًذا ومؤّسًسا لقسم اللغة اإلنجليزية في الجامعة

األردنية، وعميًدا للبحث العلمي فيها، يسكنه شغف المعرفة والعلم، والوقوف ُمعلًّما في قاعات الدرس 

 .حيث لم يفارقه هذا الشغف لحظة، وظّل هاجسا يرافقه أنّى حّل وارتحل

 

وأكملت عميش أنه حتى عند انتدابه من األردن ليكون رئيسا للجمعية الملكية، ومستشارا خاصا لسمو 

ير الحسن، وسفيرا لها لدى المملكة المتحدة، ظل البحث العلمي هاجسه األول، فلم ينقطع عن األم

 .كتابة األبحاث والتأليف؛ ألن المعرفة قيمة ال تفنى وال تبلى وتبقى خالدة على مّر األزمنة

 

برت وألقى ممثل قسم اللغة األنجليزية الدكتور محمد شاهين كلمة استذكر فيها مسيرة الدكتور أل

بطرس الطويلة والمشّرفة في الجامعة األردنية، إذ كان واحدا من األوائل الذين أخذوا على عاتقهم 

 .بناء لبناتها األولى

 

وذكر شاهين بعض إنجازات ألبرت بطرس في الجامعة، ومنها مساهمته في وضع التعليمات 

العلمي، وكذلك تأسيس مجلة واألنظمة التي ما زال بعضها نافذا حتى اآلن، وتأسيس عمادة البحث 

دراسات، ووضع األسس التي قامت عليها كلية الدراسات العليا، وغيرها من المشاريع التنموية 

 .النهضوية

 

ونيابة عن أهل الفقيد، ألقى بكر الحياري كلمة عّدد فيها مناقب الراحل الذي أفنى حياته في العلم 

 .والتعليم وخدمته

ضره رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية دولة األستاذ الدكتور عدنان وتخلّل حفُل التأبين الذي ح

بدران، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأهل الفقيد ومحبّوه، عرَض فيديو عن الفقيد الراحل 

 .أُنتج بالتعاون مع وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة

 

الدكتور نذير عبيدات درع الجامعة ولوحة فنية قامت وفي ختام الحفل، سلّم رئيس الجامعة األردنية 

 .نهاد ورغدة بطرس: زيزيت أبو خضرا من مرسم الجامعة برسمها البنتي الّراحل
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 يستضيف وزيرة خارجيّة كوسوفو الّسابقة" األردنيّة"مركز دراسات المرأة في 
 

استضاف مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنية  -ي نذير ملكاو( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

 .السيدة ميليزا هاراديناي ستوبال؛ وزيرة الخارجية والشتات السابقة في جمهورية كوسوفو

 

وقدمت ستوبال محاضرة لطلبة المركز عن دور المرأة في كوسوفو وأوروبا الشرقية في الفضاء 

ية النسوية الذين أبدوا اهتماًما وتفاعاًل كبيرين مع واستهدفت في محاضرتها طلبة النظر. السياسي

الموضوع قيد النّقاش؛ إذ أَثرى معارفهم الّسابقة التي كان لها دوٌر أيًضا في توسعة النّقاش واألسئلة 

 .المطروحة

 

ويُذكُر أّن ستوبال أكملت دراساتها العليا في تخصص الدبلوماسية من جامعة أكسفورد في إنجلترا، 

ز على السياسة الدولية والقانون الدولي العام والتجارة الدولية والتمويل والممارسة مع تركي

، والذي ساهم في 3545الدبلوماسية، وقد كان لها دوٌر كبير في إنشاء معهد كوسوفو للدبلوماسية عام 

 .تعزيز دور الّدولة الناشئة في المجتمع الدولي

 

من المناصب السياسية والدبلوماسية في جمهورية كوسوفو، إضافة إلى ذلك، فقد شغلت ستوبال العديد 

 .وهي عضو حالي في حزب التّحالف من أجل مستقبل كوسوفو

   أخبار األردنية 
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 "ركن الطالب"الجامعة األردنية تطلق أولى حمالت المشروع الخيري 

 

 

أطلق مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة األردنية مشروعه  -( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

 .بمناسبة شهر رمضان المبارك، والموّجه إلى خدمة الطّلبة" ركن الطالب"الخيرّي 

  

عم ويهدف المشروع وفقا لمديرة المركز الدكتورة جمانة الزعبي إلى تعزيز دور الجامعة في تقديم الد

لطلبتها من ذوي الدخل المحدود عبر تأمين احتياجاتهم من المالبس مّجانًا وبصورة دورية على مدار 

 .سنواتهم الجامعية، وبما يُسهم في التخفيف من أعباء الحياة على ذويهم

  

ولفتت الزعبي إلى أن المشروع  يعمل على تعزيز الشراكات المجتمعية مع مؤسسات القطاعات العام 

ص والتطوعي، كما إّن المركز حرص على أن تتالءم المالبس مع الحياة الجامعيّة دون تغاٍض والخا

 .عن الجودة العالية، أو مناسبتها لكال الجنسين

  

وقد أعّد المركز، للحفاظ على خصوصيّة الطّلبة وإيصال الخدمة لمستحقّيها، نظاًما محوسبًا يُمكن 

 .مةالتّسجيل عليه لالستفادة من هذه الخد

  

إلى جانب ذلك، فإّن المركز سيسعى عبر حمالِت منظّمة لهذه الغاية، إلى جمِع التّبّرعات من أعضاء  

الهيئتين التدريسيّة واإلداريّة وطلبة الجامعة، لدعم الفكرة وتقوية فرص التآخي والتكافل بين أفراد 

 .الجامعة

  

على كميات مناسبة من المالبس جرى توفيرها جّراء شراكات عميقة عقدها " ركن الطالب "ويتوفّر 

 .المركز مع مختلف المؤّسسات الحكوميّة والخاّصة

  

ا بعدٍد من المراحل انتهت مع إتمام النّظام  كما يُذكر أّن العمل على هذا المشروع قد بدأ منذ مّدة ماّرً

 .اآلن جاهًزا للّشروع في مرحلة تقديم الخدمات وتوزيعها على مستحقّيها المحوسب ُكلّيًّا، وبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   عمون/أخبار األردنية 
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 استحداث تخصصات نوعية في الطفيلة التقنية

 

 

نواف المعايطة  أنه تم الموافقة على استحداث  أكد  رئيس جامعة الطفيلة التقنية األستاذ الدكتور عمر

تخصصين لبرنامج الماجستير ، األول في الرياضيات التطبيقية في كلية العلوم ، والثاني  في  

االقتصاد والتمويل الرقمي في كلية األعمال وهو األول من نوعه في الجامعات األردنية،  لتدرس 

 . بعد اعتمادها اعتماداً خاصاً   3533/3535بالجامعة  مطلع العام الجامعي القادم 

 

وبين الدكتور المعايطة أن استحداث هذه التخصصات جاء لتحقيق خطط وتطلعات الجامعة لتوفير  

المزيد من التخصصات  النوعية التي تتالءم مع احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي وتلبي  

 . هً لرسالة الجامعة ورؤيتها التعليميةمتطلباته،  ولخدمة أبناء المجتمع المحلي، وترجم

 

وتقدم الدكتور المعايطة بالشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور 

وجيه عويس، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األستاذ الدكتور ظافر الصرايرة وأعضاء 

ود المبذولة من  قبل الوزارة والمجلس والهيئة في تقديم  الدعم مجلس التعليم العالي، مشيداً بالجه

 .المتواصل للجامعة ومؤسسات التعليم العالي في األردن

 

وزاد بأن الجامعة وضعت نصب عينيها االرتقاء بمدخالت التعليم  في المجاالت الهندسية والتقنية،  

للجان من مركز األعتماد وضمان الجودة وتجويد مخرجاته من خالل الجهود المكثفة التي قامت بها ا

وأعضاء الهيئة التدريسية  في كليتي العلوم واألعمال الستحداث الخطط الدراسية وتطويرها لتوائم 

التوجه التقني للجامعة نحو اإلبداع المؤسسي وريادة األعمال ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي، 

 .ات المحلية والعالميةوتضعها في مضمار التنافس مع كبرى الجامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهينة نيوز/  مدار الساعة/ األنباط 
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 جامعة البلقاء التطبيقية تبدأ استقبال طلبات صندوق الطالبة المحتاجة

 

بدأت جامعة البلقاء التطبيقية استقبال طلبات صندوق الطالبة المحتاجة الذي يستهدف الطالبات 

 .ساعدتهن في بعض تكاليف حياتهن الجامعيةالمحتاجات لتقديم مساعدات مالية لهن بشكل شهري لم

 

الثالثاء، إن الصندوق " المملكة "رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني قال في تصريح لـ  

 .دينارا أردنيا طول مدة الدراسة 65موجه للطالبات باألخص ويوفر لهن معاشا شهريا قيمته 

 

دراسة حالتهن االجتماعية، مشيرا إلى أن مدة التسجيل  وأكد العجلوني أن المعاشات تعطى لألحق بعد

 .مفتوحة

 

وكان العجلوني أكد في بيان سابق أن النموذج المعد للتقديم لالستفادة من الصندوق موجود لدى عمادة 

شؤون الطلبة، داعيا الطالبات المحتاجات في مركز الجامعة إلى ضرورة تعبئة النموذج ليتم دراسة 

لسرعة الممكنة، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم فكرة الصندوق على الكليات الخارجية هذه الحاالت با

 .للجامعة في الوقت المناسب

 

وأشار العجلوني إلى فتوى دائرة اإلفتاء العام في المملكة األردنية الهاشمية حول حكم جمع الزكاة 

اإلنفاق على حاجاتهن  والصدقات التطوعية لصالح صندوق الطالبة المحتاجة لمساعدتهن على في

 .الشخصية التي أكدت بدورها على جواز دفع الزكاة والصدقات لهذا الصندوق حسب الفتوى المرفقة

 

ودعا العجلوني كافة المؤسسات والشركات والمصانع ورجال األعمال والقائمين على أعمال الخير 

ات في الجامعة وإلنجاح هذا والزمالء للتبرع لحساب هذا الصندوق ليكون عونا للطالبات المحتاج

 .الصندوق ليتم تعميمه على الكليات الخارجية للجامعة التي تنتشر من العقبة جنوبا إلى إربد شماال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    زاد األردن


