
ن توقعان اتفاقية تعاون  جامعة فيالدلفيا ومؤسسة الملك الحسي 
 

 
 

 ، ن وقعت جامعة فيالدلفيا ومعهد العناية بصحة األرسة التابع لمؤسسة الملك الحسي 
ي قضايا األرسة 

ن
، اتفاقية تعاون تهدف إىل نشر المعرفة المتخصصة ف ن أمس اإلثني 

 .والتعليم والتدريب والقضايا اإلنسانية
 

ن الشيخ سالم، وعن مؤسسة ووقع  االتفاقية عن الجامعة رئيسها األستاذ الدكتور معت 
ن  ن مديرتها التنفيذية هنا شاهي   .الملك الحسي 

 
ك،  وتضمنت االتفاقية تطوير المنهاج العلمي للتخصصات ذات االهتمام المشت 
ي لتنفيذ دبلوم طب العقل

ن العمل األكاديمي والعمل الميدانن  وتحقيق التكاملية بي 
 .والجسم، وإصدار شهادات تدريبية مصدقة من الجامعة والمعهد

 
ن المؤسسات الحكومة والخاصة،  وتهدف االتفاقية إىل تقديم نموذج تعاون يحتذى بي 
لتقديم خدمات تكاملية عالية المستوى، من خالل إقامة ندوات ولقاءات علمية، 

 .وتنظيم دورات دريبية، ترفع كفاءة الكوادر
 



ن الشيخ سالم عن سعادته بتوقيع االتفاقية، وعّتر رئيس ال جامعة األستاذ الدكتور معت 
ن الجامعة ومؤسسة الملك  ي فتح آفاق جديدية للتعاون بي 

ن
ا إىل أهميتها ف ً مشت 

ن   .الحسي 
 

 لطبيعة 
ً
ًحا مفصال وقدم مدير معهد العناية بصحة األرسة الدكتور ابراهيم عقل، رسر

ي ي
ي الخدمات اإلنسانية والتدريبية الت 

ن
قدمها المعهد من خالل مقره الرئيس ف

، و ي محافظات المملكة  18صويلح، وفرع الهاشمي الشماىلي
ن
ة ف عيادة منتشر

ن  ن السوريي   .ومخيمات الالجئي 
 

ي المعهد الدكتور 
ن
وسم الفريقان ضابطي ارتباط هما مدير التدريب والتطوير ف
ة، ومن الجامعة الدكتور ابراهيم بشايرة، لتسهيل ت نفيذ بنود االتفاقية، عاطف شوارسر

امات الموقعة ن  .وإعداد خطة عمل نصف سنوية تحدد طبيعة النشاطات وااللت 
 

وحضن توقيع االتفاقية مستشار الجامعة األستاذ الدكتور مروان كمال، ومستشارا 
ن عواد، والدكتور أبراهيم بدران  .الرئيس األستاذ الدكتور محمد أمي 

 
ي العام وفيالدلفيا من الجامعات األردنية ا

ن
سست ف

ُ
ي أ
، لتكون من 1989لخاصة، الت 

ي التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع. 
ن
ة، ف ن الضوح األكاديمية والعلمية الممت 

ن مزودين بالعلم والمعرفة والمهارات والقيم،  وتسىع الجامعة إىل إعداد خريجي 
 .عضيمتلكون الدافعية للتعلم مدى الحياة، والقدرة عىل مواجهة متطلبات ال

 
ي تقدم خدمات ورعاية صحية 

ومعهد العناية بصحة األرسة من المراكز اإلقليمية الت 
ي الرعاية الصحية األرسية، وحماية األطفال، 

ن
ن ف شاملة لألرسة، وتدريب للمتخصصي 

ن من العنف، والتعذيب   .وإعادة تأهيل الناجي 
 

ن  18وللمعهد  ي عمان والمحافظات ومخيمات الالجئي 
ن
ة ف ، عيادة منتشر ن السوريي 

 .تقدم خدمات مختلفة


