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ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف الآ داب
ل�صاحب اجلاللة املغفور له امللك احل�سني بن طالل طيب الـلّه ثراه
ا�ستنادا ً �إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية ) وبناء على تن�سيب

الأ �ستاذ الدكتور نا�رص الدين الأ �سد ،رئي�س اجلامعة .

وحيث �إن جاللة امللك احل�سني بن طالل  ،ملك اململكة الأ ردنية الها�شمية  ،منذ اعتالئه العر�ش وت�سلمه �سلطاته الد�ستورية  ،قد �أظهر من
روحه التقدمية العريقة  ،ومن حت�س�سه الأ �صيل بالأ ماين القومية التي تن�شدها بالده وت�صبو �إليها �أمته ،مت�شيا مع نزعة التطور العلمي

الذي يتميز به عاملنا احلا�رض ،ما كان مدعاة للتقدير والإ عجاب � ،إذ نذر نف�سه لرفعة بالده ورفاهية �شعبه وخري �أمته ووطنه العربي الكبري ،
فر�سم الطريق ال�سليم امل�ؤدي �إىل نه�ضة البالد وتقدمها فـي امليادين العلمية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية  ،و�أخذ من فنون الع�رص
احلديث و�أ�ساليبه وطرائقه يف الإ �صالح االجتماعي ما يكفل حتقيق احلرية والعدالة واالزدهار .

وقد برهن جاللته يف ممار�سته مل�س�ؤوليات من�صبه ال�سامي على �إميانه الرا�سخ مببادئ احلق واحلرية فكان �أمينا ً على حماية الد�ستور والقانون
يف بالده  ،و بقيادة ر�شيدة و جر�أة و �شجاعة نادرتني وقف يف وجه الأ خطار التي تهدد كيان �أمته  ،ومل يرتدد يف ن�رصة ال�شعوب والأ قطار
املنا�ضلة يف �سبيل ا�ستقاللها وحريتها  .كما �أثبت جاللته من احلنكة ال�سيا�سية واحلكمة الواعية يف معاجلة الق�ضايا وال�ش�ؤون اخلارجية

ما �أك�سبه يف الأ و�ساط الدولية �أرفع مراتب االحرتام والإ جالل ل�شخ�صه وبالده و�أمته .

وعلى ال�صعيد القومي العربي حر�ص جاللته �أ�شد احلر�ص على وحدة الهدف و وحدة ال�صف و وحدة العمل العربي � ،سعيا ً لتحقيق الأ مل

العظيم يف الوحدة العربية الكربى .

�إن جمل�س �أمناء اجلامعة الأ ردنية  ،و هو خمول �صالحيات جمل�س اجلامعة مبقت�ضى قانون اجلامعة  ،تقديرا ً لهذه اجلهود واملواقف  ،وعرفانا

منه لف�ضل جاللته يف بناء النه�ضة ال�شاملة لهذا البلد يف �شتى امليادين  ،و ب�صورة خا�صة يف ن�رش التعليم وت�أ�سي�س اجلامعة الأ ردنية
ورعايتها  ،ي�سعده �أن يقرر منح جاللة امللك احل�سني املعظم درجة الدكتوراه الفخرية يف الآ داب و�أن ي�سجل بقراره هــذا �أول درجة علمية
فخرية متنحها هــذه اجلامعة  ،رمزا ً ملا تكنه �أ�رسة اجلامعة جلاللته من عظيم الإ جالل وفائق االحرتام .



براغ  ،الت�شيك


فخامة الرئي�س فا�سالف هافيل
رئي�س جمهورية الت�شيك
1997/9/14م
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ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف الآ داب
لفخامة الرئي�س فا�سالف هافيل رئي�س جمهورية الت�شيك

ا�ستنادا ً �إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية ) وبناء على تن�سيب

الأ �ستاذ الدكتور فوزي غرايبة ،رئي�س اجلامعة .

وحيث �إن فخامة الرئي�س فا�سالف هافيل رئي�س جمهورية الت�شيك قد متيز على امل�ستوى الدويل كرجل دولة ورجل �سيا�سة وكاتب م�رسحي

وم�صلحٍ اجتماعي  ،وفوق ذلك كله كمداف ٍع عن حقوق الإ ن�سان والدميقراطية واحلرية ،

وحيث �إن م�سريته ت�شهد له بالدفاع ال�صلب عن الكرامة الإ ن�سانية واحلرية  ،والتزامه الثابت باخلدمة العامة،

إنعا�ش الثقافة خالل حقبة الإ �صالحاتِ املعروفة با�سم “ربيع براغ” ,
ِ
وحيث �إنه كان ن�شطا ً يف تر�سيخ الدميقراطية و�
وحيث �إنه ت�صدى ب�شدة لعملية الغزو التي تعر�ضت لها بالده يف عام  1969وما بعد ذلك،

وحيث �إنه معروف على امل�ستوى الدويل كممث ٍل حقيقي للمفكرين يف ت�شيكو�سلوفاكيا ،

أ�سي�س ميثاق الـ 77وناطقا ً عنيدا ً با�سم هذا امليثاق ،
ِ
وحيث �إنه كان يف عام � 1977رشيكا ً بارزا ً يف مبادرةِ ت�
وحيث �إنه كان ع�ضوا فاعال ً يف جلنة الدفاع عن املتهمني بغري وجه حق لأ نهم وقعوا ميثاق الـ، 77

وحيث �إنه �سجن مرارا ً ب�سب معتقداته ،

وحيث �إن �أثر كتابات ِ ِه حول الإ �صالح ال�سيا�سي قد جتاوز حدودَ بالده لي�صبح م�صدر الهام للحركاتِ الدميقراطية يف بلدان �أخرى ،

وحيث �إنه كان احد قادة حركة املنتدى املـدين املعار�ضة التي �أ�سهمت يف ن�رش احلرية والدميقراطية فـي بالده ،

وحيث �إنه كرئي�س جلمهورية الت�شيك وال�سلوفاك الفيدرالية قام ب�إ�صالحاتٍ اجتماعي ٍة و�سيا�سي ٍة هامة �ساعد يف �إر�ساء قواعد ال�سيا�سة
اخلارجية يف بالده وفتَح �آفاقا ً جديدةً للتعاون مع العامل،

وحيث �إنه كان مبادرا ً رئي�سيا ً يف �إحداث التغيريات الدميوقراطية يف �إدارة بالده وتنمية الدميوقراطية يف املجتمع،
وحيث �إن م�رسحياته قد عر�ضت حول العامل و �إ ّن كتبه قد ت ُرجمت �إىل لغاتٍ كثرية،

وحيث �إن الق�ضايا التي يتبناها يف كتاباته العلمية �أهلته للح�صول على العديد من اجلوائز الدولية والأ و�سمة الرفيعة،

وحيث �إنه قد حاز على �أكرث من �سبع وع�رشين درجة دكتوراه فخرية من جامعات مرموق ٍة وم�ؤ�س�سات �أكادميية يف جميع �أنحاء العامل ،

وعرفانا ً مـــن اجلامعة الأ ردنية لفخامة الرئي�س فا�سالف هافيل للم�ساهمات ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية املرموقة  ،قرر جمل�س
العمداء منح فخامة الرئي�س فا�سالف هافيل  ،رئي�س جمهورية الت�شيك  ،درجة الدكتوراه الفخرية يف الآ داب
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تايبيه  ،ال�صني
12

فخامة الدكتور لني ت�شان
نائب رئي�س جمهورية ال�صني
1998/2/23م
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14

ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم االجتماعية
لفخامة الدكتور لني ت�شان نائب رئي�س جمهورية ال�صني
ا�ستنادا ً �إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية ) وبناء على تن�سيب

الأ �ستاذ الدكتور فوزي غرايبة ،رئي�س اجلامعة .

وحيث �إن فخامة نائب رئي�س جمهورية ال�صني  ،الدكتور لني ت�شان قد متيز على امل�ستوى الدويل كعالمه  ،ورجل دولة و�سطي و واقعي ،
ولكونه على درجة عالية من العلم واملعرفة واالنفتاح العقلي ،

وحيث �إنه فاز يف �أول انتخابات �شعبية لنائب رئي�س جمهورية ال�صني ،

وحيث �إنه بذل جهودا متوا�صلة للنهو�ض ببالده نحو التقدم والدميوقراطية والنمو االقت�صادي ،

وحيث �إنه طرح برناجما وطنيا لال�صالح االجتماعي  ،و ال�صحي  ،يهدف �إىل حتقيق الت�آلف والأ من يف املجتمع  ،واحلفاظ على التوازن يف

تنمية املدن والقرى وخدمة الفئات الأ قل حظا ً  ,و حتقيق العدالة يف توزيع الرثوة ،

وحيث �إن نهجه ال�شجاع والواقعي للدبلوما�سية قد مكنه من حتقيق �إجنازات عظيمة على امل�ستوى الدويل  ،متثل يف �إعادة العالقات

الدبلوما�سية مع العديد من الدول ،و�إقامة عالقات �صداقة مع دول �أ ُخَ ر ،

وحيث �إنه تر�أ�س برناجما لالنعا�ش االقت�صادي  ،و خطة لتح�سني الو�ضع االقت�صادي يف تايوان  ،وزيادة احتياطياتها من العملة الأ جنبية ،

وحيث �إنه �ساعد تــايوان فــي �أن ت�صبح ع�ضـــوا فــي منظمة التعــاون االقت�صادي الأ �سيوي – البا�سيفيكي  ،كما �أنه مهد الطريق

لدخولها يف االتفاقية العـــامة للتعرفة والتجـارة ( اجلات ) فـي عام ،1995

وحيث �إنه �ساهم يف ت�أ�سي�س �صندوق التنمية و التعاون االقت�صادي الدويل الذي يقدم معونات اقت�صادية للعديد من الدول النامية ،
وحيث �إنه �أوىل �أهمية خا�صة للتبادل احلر للمعلومات بني �شطري م�ضائق تايوان لتعزيز التفاهم والتعاون بينهما ،

وحيث �إن �إدارته احلكيمة  ،كرئي�س للوزراء � ،سعت �إىل تهيئة حكومة قادرة وكف�ؤة حتر�ص على امل�صلحة العامة ،

وحيث �إن اهتمامه بالتقدم التكنولوجي كان الدافع وراء حتويل القطاع ال�صناعي ذي ال�صبغة العمالية يف تايوان � ،إىل �صناعة ذات تقنية

عالية وحيث �إنه دعا �إىل امل�شاركة الفاعلة يف �إدارة م�شاريع الإ نتاج الزراعي  ،والنظرة �إىل حتديث �أمناط احلياة الزراعية  ،و احلفاظ على البيئة
الطبيعية للمناطق الريفية ،

وحيث �إن القوانني اجلديدة التي �أر�ساها النتخاب امل�س�ؤولني ابتداء من الرئي�س وحتى ر�ؤ�ساء جمال�س املدن ال�صغرية والقرى � ،شكلت خطوة
كبرية نحو تر�سيخ الدميوقراطية ،

وحيث �إنه حاز على العديد من درجات الدكتوراه الفخرية والأ و�سمة من جامعات مرموقة و م�ؤ�س�سات �أكادميية يف جميع �أنحاء العامل ،

لذلك  ،و تقديرا ً لفخامة الدكتور لني ت�شان  ،و مل�ساهماته ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية املرموقة  ،قرر جمل�س العمداء منح فخامته
درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم االجتماعية .
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الق�صر الإ مرباطوري  ،طوكيو  ،اليابان
16

�سعادة ال�سيدة �ساداكو �أوغاتا
للمم املتحدة ل�ش� ؤون الالجئني
املندوب ال�سامي أ
2000/5/8م
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ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم ال�سيا�سية
ل�سعادة ال�سيدة �ساداكو �أوغاتا املندوب ال�سامي للأ مم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني

ا�ستناد�أ �إىل ن�ص الفقرة (ب) من املادة ( )4من ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية )وبناء على

تن�سيب الأ �ستاذ الدكتور وليد املعاين ،رئي�س اجلامعة .

وحيث �إن �سعادة ال�سيدة �ساداكو �أوغاتا عملت بفعالية ملحوظة لدى املفو�ضية ال�سامية للأ مم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ملدة تزيد على
ع�رش �سنوات .

وحيث �إنها عنيت بحقوق الإ ن�سان كخبرية م�ستقلة للجنة الأ مم املتحدة حلقوق الإ ن�سان خالل الفرتة . 1985 – 1980
وحيث �إنها �ساهمت م�ساهمة كبرية يف مناق�شات اللجنة العمومية للأ مم املتحدة �أثناء بحثها مو�ضوع الت�سلح  ،ومثلت اليابان يف تلك

اللجنة خالل العديد من جل�ساتها .

وحيث �إنها تر�أ�ست املجل�س التنفيذي ملنظمة اليون�سيف لعامي  1978و  1979موجهة جهود املنظمة كافة مبا يخدم �أهدافها النبيلة .
وحيث �إنها كانت خالل الفرتة  1987 – 1983ع�ضوا فعاال يف اللجنة امل�ستقلة لق�ضايا الإ ن�سان على امل�ستوى العاملي  ،كما كانت ع�ضوا

يف املجال�س اال�ست�شارية للعديد من احلكومات وجمال�س �إدارة امل�ؤ�س�سات الأ كادميية والتعليمية .

وحيث �إنها �ألفت العديد من الكتب ون�رشت العديد من املقاالت و�ألقت العديد من املحا�رضات يف �أنحاء خمتلفة من العامل تتناول ق�ضايا

الالجئني والتاريخ الدبلوما�سي والعالقات الدولية  ،والت�صورات امل�ستقبلية ملا يجب �أن تكون عليه هيئة الأ مم املتحدة .
وعرفانا من اجلامعة الأ ردنية مب�ساهمات �سعادة ال�سيدة �أوغاتا و�إجنازاتها يف خمتلف امليادين.

قرر جمل�س العمداء منح �سعادة ال�سيدة �ساداكو �أوغاتا درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم ال�سيا�سية.
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زهرة االردن  ،ال�سو�سنة ال�سوداء
20

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم
2001/7/5
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ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم ال�سيا�سية
جلاللة امللك عبدالـلّه الثاين ابن احل�سني املعظم
ا�ستنادا ً �إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية ) وبناء على تن�سيب

الأ �ستاذ الدكتور وليد املعاين ،رئي�س اجلامعة .

وحيث �إنه ونظرا لأ ن جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني منذ توليه عر�ش اململكة الأ ردنية الها�شمية قد �أظهر مقدرة قيادية ات�سمت

بروح تقدمية  ،تتح�س�س الأ ماين الوطنية والر�ؤى القومية واالن�سانية .

ونظرا لأ ن جاللته اتبع نهجا �شجاعا و واقعيا يف بناء عالقات اململكة الأ ردنية الها�شمية مع الدول الأ خرى  ،مكنه من حتقيق اجنازات
الُخَ ر ال�صديقة .
عظيمة يف جمال العالقات مع الدول العربية ال�شقيقة والدول أ

ونظرا لأ ن جـاللته يتمتع بر�ؤية وا�ضحة فـي طــرحه لربنامج تطوير اقت�صاد اململكة  ،مما كان له �أثر �إيجابي على حت�سن الو�ضع االقت�صادي
للمملكة واملواطنني.

ونظرا لأ ن جاللته كان وراء حت�سني الت�رشيعات االقت�صادية واملالية يف اململكة  ،تلك الت�رشيعات التي �أدت �إلـى عقــد اتفاقات �رشاكة �أردنية

– �أوروبية و�أخــرى �أردنية – �أمريكية ،ومكنت الأ ردن من ع�ضوية منظمة التجارة العاملية .

ونظرا الهتمام جاللته بالتقدم يف جمال تكنولوجيا املعلومات وحر�ص جاللته على �أن تكون اململكة الأ ردنية الها�شمية رائدة يف هذا املجال

ومركزا �إقليميا له .

ونظرا للجهد الذي يبذله جاللته للنهو�ض بالتعليم العام والتعليم العايل يف اململكة  ،وذلك لتحقيق هدف ا�ستكمال بناء نه�ضة الأ ردن

احلديث .

ونظرا ل�سعي جاللته املو�صول يف تعميق �أ�س�س الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية  ،وتر�سيخ �أ�س�س احلوار من باب حر�ص جاللته على

م�شاركة املواطنني يف حتمل امل�س�ؤولية .

ونظرا لدعوة جاللته �إىل حتقيق الأ من االجتماعي القائم على مبادئ احلق واحلرية وامل�ساواة بني املواطنني  ،وحر�ص جاللته على الزيارات

امليدانية وتوا�صله الدائم مع املواطنني .

ولذلك وتقديرا لهذه اجلهود وعرفانا بف�ضل جاللة امللك عبداهلل الثاين .

قرر جمل�س العمداء منح �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ملك اململكة الأ ردنية الها�شمية درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم

ال�سيا�سية
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�سنتياغو ،عا�صمة ت�شيلي
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ال�ستاذ الدكتور مانفرد ماك�س  -نيف
أ
�أ�ستاذ االقت�صاد وعامل ونائب رئي�س
جلامعة ت�شيلي اجلنوبية
2003/1/6م

25

26

ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف االقت�صاد
للأ �ستاذ الدكتور مانفرد ماك�س  -نيف �أ�ستاذ االقت�صاد وعامل ونائب رئي�س جلامعة ت�شيلي اجلنوبية
ا�ستنادا ً �إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية ) وبناء على تن�سيب

الأ �ستاذ الدكتور عبداهلل املو�سى  ،رئي�س اجلامعة .

وحيث �إنه ونظرا ً لأ ن الأ �ستاذ الدكتور مانفرد ماك�س – نيف متيز على نحو الفت للنظر ك�أ�ستاذ لالقت�صاد  ،نا�رشا ً �أكرث من ثمانية كتب ومائه
بحث ومقالة قيمة .

ونظرا ً لأ نه كان له  ,ب�صفته �أ�ستاذا ً وعاملا ً  ،عظيم الأ ثر يف فكر وفعل العديد من الطلبة واملدر�سني والعلماء لي�س يف بلده ت�شيلي والأ مريكتني

فح�سب بل عرب العامل �أجمع .

ونظرا ً لأ نه من خالل موقعه القيادي يف املحيط الأ كادميي ك�أ�ستاذ وعامل ونائب رئي�س جلامعة ت�شيلي اجلنوبية قد متكن من بلورة ر�ؤية تربوية
مميزة تقوم على ربط البعد املعريف بالبعد التطبيقي .

ونظرا ً لأ نه من خالل زياراته و�أن�شطته الأ كادميية يف اخلارج وع�ضويته يف العديد من امل�ؤ�س�سات الوطنية والإ قليمية والعاملية املهمة

قد متكن من ن�رش �أفكاره اجلريئة واخلالقة بني العديد من الأ فراد وامل�ؤ�س�سات على امل�ستوى العاملي  ،م�ؤثرا ً يف فهم التحديات وامل�شاكل
االقت�صادية ويف طريقة معاجلتها .

ونظرا ً لأ نه متكن من تخطي حدود املعارف الأ كادميية التقليدية بجر�أة وابداع باحثا ً عن الأ �سلوب الأ مثل لفهم �إ�شكاالت عملية التنمية

والتغيري الإ جتماعي.

ونظرا ًلأنه من خالل املبادئ واملعطيات امل�ستقاة من ميادين املعرفة املتداخلة متكن من بلورة ر�ؤى تقوم على معاجلة ق�ضايا حمددة بفاعلية تامة.

ونظرا ً لأ نه  ،من خالل �إ�سهاماته النظرية والتطبيقية  ،متكن من امل�ساهمة الفاعلة يف خلق علم اقت�صاد جديد يقوم على حتقيق احلاجات

الإ ن�سانية الأ �سا�سية .

ونظرا ً لأ ن �أفكاره يف علم االقت�صاد التنموي �ساهمت يف بلورة عالقات تكامل وان�سجام بني العامل الب�رشي والطبيعة وو�سائل التكنولوجيا
ونظرا ً لأ نه من خالل خرباته العملية وتفاعله املبا�رش مع التجمعات ال�سكانية الفقرية والأ قل حظا ً متكن من �إعادة النظر يف طريقة التعامل

مع العديد مـن امل�شاكل واحلــلول  ،مركزا ً على ر�ؤى مناهج م�ستخل�صة من خالل درا�سة حاالت بعينها .

ونظرا ً لأ ن جتاربه املنبثقة من تعامله مع ال�رشائح االجتماعية ال�شعبية العري�ضة متخ�ضت عن بـروز ما �أ�صبح يعـرف باقت�صاد “ الكفاف”

( Barefoot Economyالإ قت�صاد املجرد ) .

ونظرا ً لأ ن �أفكاره امل�ستقاه من ميادين املعرفة املتعددة �أدت �إىل بلورة علم الإ قت�صاد البيئي وتطويره .

ونظرا ً لأ ن العديد من امل�ؤ�س�سات الوطنية والإ قليمية والعاملية قد قامت بتبني �أفكاره وتطبيقها بنجاح يف العديد من املواقف والأ ماكن ،
وبخا�صة يف املناطق الأ قل حظا ً وتطورا ً يف العامل .

ونظرا ً لأ ن �أعماله حــازت على العديد من اجلوائز العاملية املرموقة مبا يف ذلك جائزة نوبل البديلة .

وعرفانا ً من اجلامعة الأ ردنية مب�ساهمات الأ �ستاذ الدكتور مانفرد ماك�س – نيف و�إجنازاته يف خمتلف امليادين  .قرر جمل�س العمداء منح

الأ �ستاذ الدكتور مانفرد ماك�س – نيف درجة الدكتوراة الفخرية يف االقت�صاد.
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�صاحب ال�سمو امللكي ا أ
لمري رعد بن زيد بن احل�سني املعظم
2006/2/19م
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ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف الرتبية اخلا�صة
ل�صاحب ال�سمو امللكي ا أ
لمري رعد بن زيد بن احل�سني املعظم
ا�ستنادا ً �إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية) ،وبناء على نت�سيب

الأ �ستاذ الدكتور عبدالرحيم احلنيطي ،رئي�س اجلامعة،

وحيث �إن �صاحب ال�سمو امللكي الأ مري رعد بن زيد بن احل�سني  ،كبري �أمناء جاللة امللك املعظم؛ قد متيز على امل�ستوى املحلي  ,والعربي ,
والدويل من خالل جهوده اخلرية ،واهتمامه الد�ؤوب بحقوق الإ ن�سان  ،وخ�صو�صا ً الق�ضايا املتعلقة بالأ �شخا�ص املعوقني  ،لتمكينهم من ان

ي�صبحوا �أع�ضاء منتجني يف املجتمع  ،وقادرين على جتاوز معاناتهم ،حيث كر�س حياته خلدمة هذه الفئة من �أبناء الوطن� ،إميانا ً منه بالعمل
الإ ن�ساين واخلريي والتطوعي النابع من الذات لر�سم االبت�سامة على وجوه هذه الفئة الأ قل حظا ً.

وحيث �إنه تبو�أ من�صب كبري �أمناء جاللة امللك املعظم ،و وزيرا ً للبالط امللكي الها�شمي ،و�أدى خالل عمله يف هذين املن�صبني مهام جليلة

يف النواحي الإ ن�سانية واالجتماعية؛ خدمة لوطنه  ،ومليكه  ،و�أبناء �أ�رسته الأ ردنية الواحدة.

وحيث �إنه ير�أ�س العديد من الهيئات  ،واالحتادات  ,واجلمعيات اخلريية ،واالجتماعية ،والطبية  ،والريا�ضية الأ ردنية التي تتوىل تقدمي الرعاية
واخلدمة للأ �شخا�ص املعوقني مبختلف فئاتهم مما �ساعد كثريا ً منهم يف �إعادة ت�أهيلهم  ،ودجمهم يف املجتمع وتوفري املزيد من احلماية

حلقوقهم يف احلياة الف�ضلى وتكاف ؤ� الفر�ص.

وحيث �إنه تبنى م�رشوع قانون رعاية املعوقني الأ ردين رقم ( )12ل�سنة  1993حلني �إ�صداره  ،وبذل جهودا ً م�ضنية يف �إعداد مواده  ،ومتابعة

مراحله الد�ستورية  ،ليتما�شى مع نظرة �سموه املتمثلة ب�رضورة تكامل خدمات الرتبية اخلا�صة لهذه الفئة.

وحيث �إنه ير�أ�س جمعية �أ�صدقاء بنك العيون التي �ساهمت يف توفري القرنيات عن طريق ت�شجيع التربع بها  ،الأ مر الذي �أعاد الب�رص لعدد
من �أبناء املجتمع الأ ردين.

وحيث �إنه �أدخل مفهوم الت�أهيل املجتمعي �إىل برامج اخلدمات والرعاية للأ �شخا�ص املعوقني ،و�أ�رشف على تنفيذ جمموعة من الربامج

الت�أهيلية املجتمعية يف عدد من حمافظات اململكة ومناطقها � ،إميانا ً من �سموه بالدور البناء الذي ميكن �أن يقوم به الأ هل يف عملية
الت�أهيل والدمج.

وحيث �إنه قد تبنى م�رشوع �إ�صدار نظام كودات البناء اخلا�ص باملعوقني مما �أتاح الفر�صة �أمام هذه الفئة ال�ستخدام العديد من املباين ،
واملرافق العامة واخلا�صة بي�رس و�سهولة.
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وحيث �إنه عمل على تخ�صي�ص مقاعد درا�سية يف اجلامعات الأ ردنية الر�سمية لذوي االحتياجات اخلا�صة الذين ينهون بنجاح مرحلة
الثانوية العامة � ،إميانا ً منه مببد�أ تكاف ؤ� الفر�ص  ،وحق ه�ؤالء الأ فراد يف متابعة حت�صيلهم العلمي.

وحيث �إنه عمل على ت�شكيل جلنة ال�سجل الوطني للمعوقني و�إجنازها الذي مت من خالله ح�رص �أعدادهم عن طريق امل�سوحات امليدانية

الُخَ ر التي كفلها لهم القانون  ،وليكون هذا ال�سجل
متهيدا ً لإ �صدار بطاقات خا�صة بهم متكنهم من اال�ستفادة من الإ عفاءات واملزايا أ
م�صدرا ً ملعلومات الدار�سني يف جمال الرتبية اخلا�صة.

وحيث �إنه تابع  ،ومازال  ،مفاو�ضات و�ضع االتفاقية الدولية ال�شاملة يف الأ مم املتحدة الهادفة لتعزيز كرامة املعوقني  ،و�ضمان حقوقهم ،
من خالل متابعته املبا�رشة يف هذا ال�ش�أن مع الأ مانة العامة للأ مم املتحدة  ،و�إيفاد ممثلني عن �سموه حل�ضور جميع االجتماعات  ،و ور�شات

العمل املتعلقة بهذه االتفاقية.

وحيث �إنه �أ�سهم من خالل ورقة العمل التي قدمها حول دور اململكة الأ ردنية الها�شمية يف جمال خدمة الأ �شخا�ص املعوقني  ،وتطبيق

القرارات الدولية ال�صادرة عن الأ مم املتحدة  ،واملنظمات الدولية ذات العالقة بالإ عاقة يف ح�صول الأ ردن على جائزة (روزفلت) الدولية للإ عاقة
لعام  2004التي ت�سلمها ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني خالل حفل كبري �أقيم يف الأ مم املتحدة.

وحيث �إنه ع�ضو م�ؤ�س�س يف منظمة الت�أهيل الدويل � ،شارك يف العديد من امل�ؤمترات الدولية والإ قليمية  ،وقدم العديد من �أوراق العمل

املتعلقة بق�ضايا الأ �شخا�ص املعوقني.

وحيث �إنه ير�أ�س اللجنة امللكية اخلا�صة ب�إعادة �إعمار مقامات ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم  -وت�أكيدا ً على معاين الفخر  ،واالعتزاز

ب�أ�صحابها  ،وعلى املعاين الدينية  ،والثقافية ،وال�سياحية التي متثلها هذه املقامات  ،وجت�سيدا ً الهتمام الها�شميني بها.

وحيث �إنه ير�أ�س اجلمعية الوطنية للمحافظة على البرتاء  ،ت�أكيدا ً على دور �سموه الفاعل يف املحافظة على الرتاث والأ ماكن الأ ثرية.

وحيث �إنه �ساهم يف �إعداد بحوث متنوعة خالل فرتة عمله باحثا ً يف مركز درا�سات ال�رشق الأ و�سط بجامعة كامربيدج الربيطانية التي

�أ�سهمت يف �إثراء ح�صيلة الباحثني والدار�سني  ،وخدمة احلركة الثقافية العربية.

وحيث �إنه توىل �إدارة م�ؤ�س�سة رعاية ال�شباب يف مرحلة مهمة من تاريخ اململكة متيزت بازدهار احلركة الريا�ضية ،وال�شبابية  ،والك�شفية ،

حيث كر�س لدى ال�شباب مفهوم االنتماء ،والوالء للوطن ،وقيادته الها�شمية احلكيمة.

يقرر جمل�س العمداء منح �صاحب ال�سمو امللكي الأ مري رعد بن زيد بن احل�سني  ,درجة الدكتوراه الفخرية يف الرتبية اخلا�صة.
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الق�صر العظيم ،بانكوك  ،تايالند
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المرية ماها �شاكري �سريين تورن
�سمو أ
كرمية جاللة ملك تايالند
 2006/4/18م
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ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف الآ ثار
ل�سمو الأ مرية ماها �شاكري �سريين تورن كرمية جاللة ملك تايالند
ا�ستنادا ً �إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية ) وبناء على تن�سيب

الأ �ستاذ الدكتور عبدالرحيم احلنيطي  ،رئي�س اجلامعة .

و حيث �إن �سمو الأ مرية ماها �شاكري �سريين تورن تفوقت يف درا�ستها يف امل�ستوى املدر�سي واجلامعي على حد �سواء حمققة متيزا ً الفتا ًللنظر

 -حيث �إن �سموها  ،طالبة و �أكادميية  ،قد �أظهرت التزاما ً علميا ً كامال ً  ،وقدمت م�ساهمات وا�سعة يف حقل التاريخ وتطوير مناهجه .

 -حيث �إنها �أبدت �إميانا ً واهتماما ً عظيمني بالتعليم  ،و�إمكانية تطبيقه  ،وبدوره يف الإ �صالح امل�ؤ�س�سي واالجتماعي .

 حيث �إنها كر�ست وبنجاح عرب ال�سنوات خرباتها ومهاراتها التي اكت�سبتها يف ميادين املعرفة املختلفة يف دفع عجلة التطوراالجتماعي.

 -حيث �إنها بذلت جهودا ً وا�ضحة لتوظيف اهتماماتها املختلفة يف تطوير املجتمع التايلندي على نحو متكامل.

 حيث �إنها �ساهمت  ،وب�شكل وا�ضح  ،يف �إجناح م�شاريع عديدة فــي جماالت مهمة مثل  :ال�صحة وعلومها  ،وم�صادر املياه والزراعة ،وبع�ض ال�صناعات .

-حيث �إنها وظفت الإ ر�شاد الزراعي يف حت�سني ظروف التغذية لدى طالب املدار�س .

 حيث �إنها ت ُعد داعما ً قويا ً للتعليم يف تايلندا ابتداءً من مرحلة ما قبل املدر�سة و�صوال ً �إىل �أعلى امل�ستويات  ،وتبذل جهودا ً متوا�صلة يفالعناية بالأ م والطفل  ،وذوي االحتياجات اخلا�صة .

 -حيث �إنها لعبت دورا ً �أ�سا�سيا ً يف املحافظة على الإ رث القومي التايلندي .

 حيث �إنها �ساهمت بقوة يف دعم الفنون اجلميلة  ،واملو�سيقى و اللغات وتكنولوجيا املعلومات . -حيث �إنها قدمت دعما ً قويا للبحث وامل�ؤ�س�سات البحثية .

-حيث �إنها تر�أ�س عدة منظمات وم�ؤ�س�سات خريية � ،أ�سهمت من خاللها يف �إجناز الكثري يف جمال اخلدمة الإ ن�سانية.

حيث �إنها حققت جناحا ً ملمو�سا ً كمفكرة وكاتبة مبدعة يف جماالت �أدبية خمتلفة مثل  :املقالة  ،و ال�شعر  ،والق�صة الق�صرية .-حيث �إنها قدمت دعما ً كبريا ً للطلبة املحتاجني يف املدار�س والكليات املهنية واجلامعات .

-حيث �إنها ت�سلمت عدة درجات علمية رفيعة  ،وحازت على جوائز مرموقة تقديرا ً لإ جنازات وم�ساهمات �سموها الأ كادميية واالجتماعية .

يقرر جمل�س العمداء يقرر منح �صاحبة ال�سمو امللكي الأ مرية التايلندية ماها �شاكري �سريين تورن  ،درجة الدكتوراه الفخرية يف الآ ثار من
كلية العلوم الإ جتماعية والإ ن�سانية .
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القاهرة  ،م�صر
36

ال�ستاذ الدكتور حممد عبد احلليم
أ
�أ�ستاذ الدرا�سات الإ �سالمية بكلية الدرا�سات ال�شرقية
واالفريقية بجامعة لندن

2006/6/15م
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ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف الدار�سات الإ �سالمية للأ �ستاذ الدكتور حممد عبد احلليم
�أ�ستاذ الدرا�سات الإ �سالمية بكلية الدرا�سات ال�رشقية واالفريقية بجامعة لندن
ا�ستنادا ً �إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية ) وبناء على تن�سيب

الأ �ستاذ الدكتور عبدالرحيم احلنيطي  ،رئي�س اجلامعة .

وحيث �إن الدكتور حممد عبد احلليم حقق متيزا ً الفتا ً للنظر يف جمال الدرا�سات الإ �سالمية  ،نا�رشا ً العديد من الكتب واملقاالت والدرا�سات
ذات القيمة العلمية الكبرية.

وحيث �إنه ومن خالل عمله ا�ستاذا ً جامعيا ً وباحثا ً  ،كان له �أثر وا�ضح على الأ عمال والأ فكار للعديد من الطلبة والأ �ساتذة والباحثني يف
بريطانيا وخارجها .وحيث �إنه ترجم معاين القر�آن الكرمي ب�إتقان  ،و�ساهم يف الوقت ذاته يف تطوير الرتجمات القر�آنية والدرا�سات املنبثقة

عن هذه الرتجمات .

وحيث �إنه �أجرى العديد من الدرا�سات ذات القيمة العلمية الكبرية يف كثري من املجاالت املتعلقة بالدار�سات الإ �سالمية والعربية  ،ومنها
على �سبيل املثال ال احل�رص اللغة العربية  ،والأ دب العربي  ،وفقه اللغة  ،وحقوق الإ ن�سان يف الإ �سالم  ،والقانون الإ �سالمي وغريها من

املجاالت

وحيث �إنه �ساهم  ،ومن خالل العديد من املحا�رضات واملقابالت والكتب واملقاالت والدار�سات  ،يف نقل ال�صورة ال�صحيحة عن العرب

وامل�سلمني يف �أرجاء العامل كافة  ،كما �أ�سهم يف زيادة الوعي والفهم للعقيدة الإ �سالمية ور�سالتها النبيلة عامليا ً .

وحيث �إنه �ساهم يف �إثراء الدرا�سات الأ دبية العربية على نحو يربز �أهمية الأ دب العربي على ال�ساحة الدولية .

وحيث �إنه وعلى مر ال�سنني  ،قدم خدمات جليلة لطالب الدرا�سات العربية والإ �سالمية من خالل مواقعه مر�شدا ً  ،ومن�سقا ً  ،وممتحنا ً  ،و�إداريا ً

يف كلية الدرا�سات ال�رشقية واالفريقية يف لندن.

وحيث �إنه املدير امل�ؤ�س�س ملركز الدرا�سات الإ �سالمية يف كلية الدرا�سات ال�رشقية واالفريقية يف لندن.

وحيث �إنه �ساهم يف �إن�شاء جمموعة من برامج اللغة العربية وتطويرها على امل�ستوى اجلامعي يف عدد من الدول العربية بالإ �ضافة �إىل

برامج الدرا�سات الإ �سالمية.

وحيث �إنه ي�ساهم بفاعلية وكفاءة و�إبداع يف حوار الأ ديان  ،مما ي�ساعد يف بلورة فهم �أف�ضل حلوارات الأ ديان وم�ضامينها و�آلياتها .

وحيث �إنه ع�ضو فاعل يف عدد من امل�ؤ�س�سات العلمية واملراكز املتخ�ص�صة وجمتمعات املعرفة يف بريطانيا و�أوروبا والعامل العربي .
ف�إن جمل�س العمداء يقرر منح الدكتور حممد عبد احلليم  ،درجة الدكتوراه الفخرية يف الدار�سات الإ �سالمية .
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باكو � ،أذربيجان
40

فخامة ال�سيد �إلهام علييف رئي�س جمهورية �أذربيجان
2007/7/29م
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ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم ال�سيا�سية
لفخامة ال�سيد �إلهام علييف رئي�س جمهورية �أذربيجان
ا�ستنادا ً �إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية ) وبناء على تن�سيب

الأ �ستاذ الدكتور خالد الكركي  ،رئي�س اجلامعة .

وحيث �إن فخامة رئي�س �أذربيجان �إلهام علييف حقق متيزا ً الفتا ً للنظر يف درا�سة العالقات الدولية والتاريخ يف مرحلتي البكالوريو�س

والدار�سات العليا .

وحيث �إنه  ,وبعد تخرجه ونيله �شهادة الدكتوراه يف التاريخ وعمله حما�رضا ً و�أ�ستاذا ً جامعيا ً � ،أثر ت�أثريا ً ملمو�سا ً يف العديد من طلبته

وحيث �إنه �أحدث نقلة وا�ضحة يف �أداء العديد من امل�ؤ�س�سات ال�صناعية والتجارية التي ر�أ�سها  ،ويف رفع كفاءتها و�إنتاجيتها.

وحيث �إنه م�ستندا ً �إىل ر�ؤية ثاقبة ودرا�سات علمية ر�صينة  ،بلور العديد من ال�سيا�سات والإ �سرتاتيجيات التي حتكم عمل �صناعة النفط
يف �أذربيجان وتربز العديد من انعكا�ساتها ال�سيا�سية واجلغرافية .

وحيث �إنه  ،ومن خالل ع�ضويته الفاعلة يف الربملان  ،قد �ساهم يف الت�أثري يف العديد من الق�ضايا احليوية التي تهم الناخبني من ناحية ويف

احلياة الربملانية يف �أذربيجان وعلى امل�ستوى الأ وروبي على نحو �أعم من ناحية �أخرى.

وحيث �إنه ،وبحكم عمله رئي�سا ً للجنة الأ وملبية الوطنية يف �أذربيجان  ،قد دعم الريا�ضات الأ وملبية وغريها من ريا�ضات  ،مما مكنها من
املناف�سة بجدارة على امل�ستويني الإ قليمي والدويل .

وحيث �إنه قام بالواجبات املوكولة �إليه يف �أثناء توليه رئا�سة الوزراء يف بالده بدبلوما�سية وت�صميم وكيا�سة ومتيز.

وحيث �إنه تزعم حزب �أذربيجان اجلديدة و�أدار �ش�ؤونه �إدارة مكنته من حتقيق العديد من �أهدافه وطموحاته وبراجمه ال�سيا�سية و�إبراز قيمه

ومثله  ،مما �أثر �إيجابيا ً يف احلياة ال�سيا�سية يف �أذربيجان عموما ً .

وحيث �إنه لعب دورا ً ن�شطا ً ومميزا ً من خالل ع�ضوية بالده يف املجل�س الربملاين الأ وروبي والأ دوار القيادية التي تبو�أها فيه .

وحيث �إنه  ،بتوليه مقاليد احلكم رئي�سا ً للوزراء ورئي�سا ً للدولة  ،قد ترك ب�صمات مهمة يف العديد من الق�ضايا الوطنية امل�صريية  ،ويف
م�سرية تقدم �أذربيجان ونه�ضتها وعالقاتها الإ قليمية والدولية .

وحيث �إنه ي�ؤمن �إميانا ً را�سخا ً ب�أهمية التفاهم بني ال�شعوب وحوار الثقافات و�أهمية الأ من وال�سلم العامليني .

وحيث �إنه خدم ع�ضوا ً و رئي�سا ً يف العديد من اللجان على امل�ستويات الوطنية والأ وروبية والدولية بفاعلية و�إخال�ص.

وحيث �إنه برع يف تعلم اللغات و�أتقن عددا ً من لغات التخاطب العاملية  ،مثل الإ جنليزية والرو�سية والفرن�سية والرتكية .

وحيث �إنه حاز على العديد من اجلوائز املرموقة و�شهادات التقدير وامليداليات والأ و�سمة من العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية .
وحيث �إنه منح العديد من �شهادات الدكتوراه الفخرية من جامعات عاملية رفيعة.

ف�إن جمل�س العمداء يقرر منح فخامة ال�سيد �إلهام علييف  ،رئي�س جمهورية �أذربيجان  ،درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم ال�سيا�سية .
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جاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة
2008/3/30م
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ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم الرتبوية
جلاللة امللكة رانيا العبدالـلّه املعظمة
ا�ستنادا ً �إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية ) وبناء على تن�سيب

الأ �ستاذ الدكتور خالد الكركي  ،رئي�س اجلامعة .

وحيث �إن �صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل قد متيزت على امل�ستويني العربي والدويل ك�سيدة �أوىل ا�ستطاعت �أن تعك�س ال�صورة
احلقيقية للمر�أة العربية وامل�سلمة يف املجتمع الدويل وذلك من خالل جهودها املتوا�صلة يف حوار الثقافات والتبادل املعريف بني

ال�شعوب

وحيث �إنها وجهت طاقاتها نحو املبادرات التي تهدف �إىل حت�سني م�ستويات حياة املواطن الأ ردين يف خمتلف قطاعات املجتمع وربطت
جهودها الدولية مبا يعود بالفائدة على املجتمع املحلي والعربي،

وحيث �إنها عملت على ن�رش مفهوم متويل امل�شاريع ال�صغرية و تر�سيخه حمليا ً و دوليا ً ،

وحيث �إنها فتحت �أمام العديد من العائالت الأ ردنية ذات الدخل املحدود �آفاق اال�ستثمار يف م�شاريع �صغرية ذات مردود مايل م�ضمون
وم�ستدام ،

وحيث �إنها تبذل جهودا ً متوا�صلة لتعزيز دور الأ �رسة وحماية الطفل وتوفري الظروف املنا�سبة لتن�شئته و�إعداده للم�ستقبل ،

وحيث �إنها كانت �أول من �أخرج مفهوم حماية الأ طفال من الإ �ساءة �إىل واقع حياتنا اليومية من خالل “دار الأ مان “ التي تعترب �أول مركز
يف العامل العربي يعمل للت�صدي لهذه الظاهرة املوجهة للأ طفال من خالل العمل مع الآ باء والأ مهات واملربني يف برامج متخ�ص�صة

تهدف �إىل توعيتهم حول هذه الظاهرة والتعامل معها،

وحيث �إنها تعمل على تفعيل ال�رشاكة بني القطاع العام واخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين لتوفري البيئة املنا�سبة لدعم اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات ذات الأ ثر املبا�رش على نوعية احلياة للأ �رسة الأ ردنية من خالل املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ �رسة الذي �أ�س�س عام  2001لهذه

الغاية ،

وحيث �إنها �أولت قطاع الطفولة جل عنايتها حيث تر�أ�ست الفريق الوطني لتنمية الطفولة املبكرة الذي خل�ص �إىل �إ�سرتاتيجية وطنية
�شاملة لتنمية الطفولة يف الأ ردن ،

وحيث �إنها تعمل �إىل جانب �شخ�صيات عاملية عديدة لتح�سني نوعية املعي�شة للأ طفال يف العامل باعتبارها احد �أع�ضاء احلركة
العاملية من �أجل الطفولة التي دعتها منظمة اليون�سيف عام  2000لالن�ضمام �إليها تقديرا ً جلهودها يف هذا املجال ،

وحيث �إنها توجه جهودها على امل�ستوى الدويل لق�ضايا الأ طفال كق�ضية ت�أمني املطاعيم الأ �سا�سية للأ طفال من الدول الأ كرث فقرا ً يف
العامل وخا�صة �أن جاللتها ع�ضو فاعل يف جمل�س �إدارة �صندوق املطاعيم العاملي ،
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وحيث �إنها �أ�س�ست عام  1995م�ؤ�س�سة نهر الأ ردن لتعمل كهيئة غري حكومية على متكني املجتمعات امل�ستهدفة يف اململكة اجتماعيا ً
و اقت�صاديا ً للو�صول �إىل ظروف حياتية �أف�ضل ،

وحيث �إنها تويل قطاع ال�شباب �أهمية خا�صة من خالل دعم املبادرات وامل�شاريع الوطنية العاملة على تفعيل دور ال�شباب وت�سليحهم
باملهارات الأ �سا�سية للم�شاركة الفاعلة يف التنمية ،

وحيث �إنها تعمل دوما ً على توفري �أدوات الع�رص الالزمة للأ فراد من خالل متابعتها لتكنولوجيا التعليم يف اململكة وتهيئة البيئة

املنا�سبة ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب يف العملية التعليمية ،

وحيث �إنها ذات ح�ضور دويل قوي وم�ؤثر يف العديد من الق�ضايا امللحة يف هذا الع�رص الأ مر الذي مكنها من االن�ضمام ك�أول �شخ�صية

عربية �إىل جمل�س �أمناء املنتدى االقت�صادي العاملي ،

وحيث �إنها تر�أ�س العديد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املحلية والإ قليمية العاملة يف ال�ش�ؤون االجتماعية وال�صحية والتعليمية

والبيئية وال�سياحية والثقافية والفنية وحقوق الإ ن�سان ،

وحيث �إنها ت�سلمت جائزة الإ عالم الأ ملاين التي متنح للأ فراد املتميزين وامل�ؤثرين �إيجابيا ً يف حياة الأ فراد يف جمتمعاتهم  ،وحيث �إن و�سائل
الإ عالم تربز جاللتها كمثال للمر�أة العربية امل�سلمة الع�رصية وامللتزمة يف �أ�صالتها وثقافتها ،

وحيث �إنها ت�سلمت عددا ً من اجلوائز الدولية التقديرية والدكتوراه الفخرية من عدة جامعات دولية متميزة ،

وحيث �إنها تر�أ�س حاليا ً قمة املر�أة العربية فــي دورتها الثانية لل�سنتني القادمتني  ،وتعمل على �إحداث نقلة نوعية يف م�سرية املر�أة

العربية ونيل حقوقها وتعزيز دورها ك�رشيك فاعل وم�ساند يف التنمية االقت�صادية وال�سيا�سية وعملية �صنع القرار انطالقا ً من دورها
الأ هم ك�أم ،

لذلك وتقديرا ً ل�صاحبة اجلاللة ومل�ساهماتها الإ ن�سانية والتنموية واالجتماعية املرموقة ،
قرر جمل�س العمداء منح جاللتها درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم الرتبوية .

47

جامعة ال�شارقة  ،الإ مارات
48

�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
العلى لالحتاد /حاكم �إمارة ال�شارقة
ع�ضو املجل�س أ
2008/5/5م

49
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ن�ص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية يف الإ دراة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأ على لالحتاد /حاكم �إمارة ال�شارقة
ا�ستنادا ً �إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف اجلامعة الأ ردنية ) وبناء على تن�سيب

الأ �ستاذ الدكتور خالد الكركي ،رئي�س اجلامعة .

وحيث �إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي قد متيّز على امل�ستويني العربي والدويل من خالل جهوده املتوا�صلة

يف خدمة الثقافة العربية والإ �سالمية والتبادل املعريف بني ال�شعوب.

وحيث �إنه قد ت�صدى بفكره املتقد ،وم�ؤلفاته و�أبحاثه القيّمة ،وت�أمله العميق حلقائق الدين ،والتاريخ ،والواقع ،لإ براز معامل ح�ضارتنا

العربية والإ �سالمية ،ونقل �صورتها امل�رشقة يف الأ ر�ض :قيما ً �أ�صيلة  ،وتراثا ً م�ضيئا ً ،ور�سالة خالدة.

وحيث �إنه عمل على �إن�شاء امل�ؤ�س�سات التعليمية  ،واملراكز ال�صحية  ،واجلمعيات اخلريية يف �إمارة ال�شارقة خ�صو�صا ً ،و�سائر �أنحاء العامل
عموما ً.

وحيث �إنه فتح �أمام فئة وا�سعة من طلبة العلم :عربا ً وم�سلمني � ،آفاقا ً رحبة للدرا�سة يف جامعات عربية وعاملية  ،ال �سيما الطلبة

املحتاجني  ،وذلك بتقدمي املنح الدرا�سية وتهيئة الظروف املنا�سبة ملتابعة حت�صيلهم العلمي.

وحيث �إنه يبذل جهودا ً متوا�صلة من خالل قيادته احلكيمة لتعزيز مكانة مواطنية  ،والتزامهم ال�رشعي واخل ُلقي ،وغر�س الآ داب الدينية

والف�ضائل الإ ن�سانية يف نفو�سهم.

وحيث �إن �إمارة ال�شارقة قد غدت يف عهده منتدى ثقافيا ً وملتقى فكريا ً ،يفد �إليها العلماء والأ دباء و املفكرون ال�ساعون نحو خري الإ ن�سان
واحرتام عقله  ،وعل ّو قدْ ره  ،فاختارتها اليون�سكو عام �ألف وت�سعمائة وثمانية وت�سعني عا�صمة الوطن العربي الثقافية.

وحيث �إنه �أوىل قطاع التعليم جل عنايته � ،إذ تبو أ� عددا من املنا�صب العليا يف قطاع الرتبية والتعليم  ،عالوة على ع�ضويته الفخرية يف
عدد كبري من اجلامعات التعليمية داخل الوطن العربي وخارجه ،

وحيث �إنه ت�سلم عددا ً من ال�شهادات واجلوائز الدولية التقديرية والدكتوراه الفخرية من عدة جامعات دولية متميزة.

وحيث �إن اجلامعة الأ ردنية التي تربطها عالقة تو�أمة مع �شقيقتها جامعة ال�شارقة  ،قد حظيت بدعم وعناية �سمّوه  ،ماديا ً ومعنويا ً  ،لذلك

وتقديرا ً ل�صاحب ال�سمو وم�ساهماته الثقافية والفكرية واالجتماعية والإ ن�سانية املرموقة ,

قرر جمل�س العمداء منح �سموه درجة الدكتوراه الفخرية يف الإ دارة.
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