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يبقى لرقمي وسليم ا"عبيدات": نملك في األردّن القدرة والوسائل والبنى التحتيّة الالزمة للتّغيير نحو التع

 األردن الحاضنة الدافئة لكّل العرب

 

ملك في ت أنّنا نجامعة األردنية الدكتور نذير عبيداأكد رئيس ال -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

عادة النظر بدأ من إيالذي وة وكافّة الوسائل والبنى التحتيّة الالزمة للتّغيير نحو التعليم الرقمي، األردّن القدر

اسعا في حيّزا و قميّ في تصميم البرامج العلميّة وطرق التّدريس التي ستشهد تحّوال كبيرا، ليحتّل التعليم الرّ 

 قادم األيّام.

  

ه مؤسسة نظمت ة العرب الدارسين في الجامعات األردنية، الذيوجاء كالمه ذاك خالل الملتقى الثاني للطلب

لشريكة، عات اإبصار لعقد المؤتمرات والندوات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجام

 وبرعاية من رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز الذي حضر مندوبا عنه العين محمد الداودية.

  

  

قى ام للملتن العى األمين العام التحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سالمة، واألميوقد تحدث في الملتق

 ؤتة.مامعة جاإلعالمي العربي/الكويت ماضي الخميس، وممثاّل عن الطلبة العرب الطالب عبده الغشامي من 

  

 

لدّول بنا من اطاّل لعرب، ووقال عبيدات في كلمته أنّنا على "ثقة بأّن األردّن سيبقى الحاضنة الدافئة لكّل ا

الوطن وتّاريخ، ّن الالشقيقة هم أبناؤنا الذين سيعيشون في أردّن العرب، أردّن الخير والمحبّة والجمال، وأرد

 .الذي يحفظ الذّاكرة الحضاريّة لألجداد واألمم األخرى التي عاشت على هذه األرض الطيّبة"

  

 

لحياة اوافع رلمعرفة، وروعة من روائع التّاريخ، ورافعة من وأضاف أن هذا الوطن  سيبقى حاضنة العلم وا

المّي بّي اإلسالعر الكريمة لكّل من اختار تراب األردّن مكانا لسكنه أو علمه أو عمله؛ إذ كان وسيبقى البلد

 األمين المحافظ على العهد، والقادر دائما على تجاوز الّصعاب، وعلى تحقيق كل الخير.

  

 

زالت  ت وماعن فرحته وسروره بانعقاد هذا الملتقى على أرض األردّن، األرض التي كان كما عبّر عبيدات

ات نقص الثبولشّك اأرض الخير والعلم والعروبة واإلسالم، سيما وأن العالم يشهد حقبة من التغيير، ساد فيها 

تّعليم ي الفة تحّول واليقين، األمر الذي انعكس على التعليم العالي بوضوح؛ إذ أصبح العالم يعيش مرحل

 العالي، وخاّصة الجامعّي منه.

  

 

كون مّي، ولتالرق ونّوه عبيدات كذلك إلى أهميّة التغيير في بيداغوجيا التعليم في األردن لمواكبة التّحول

على  ة القادرلمعرفاالجامعات قادرة على االبتكار واإلبداع وإنتاج المعرفة، ولتقود في قادم األيّام اقتصاد 

 داث الّرفاه االجتماعّي.إح

  

 

  نبأ / أخبار األردنية
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من ولصعوبة، اية اوبيّن أّن أعتى الدول في العالم أصبحت متيقنة بأّن التعليم الجامعّي يمّر بتحديات في غ

 ّي.لجامعالُمستغرب أّن العالم كله بدوله الغنية قبل الفقيرة أصبح يعيش مرحلة صعبة في التعليم ا

  

 

نا، ئحة كوروات جاالتغيّرات الجيوسياسية التي عصفت بالعالم، وارتداد وأشار إلى أنه ال وجود لشّكٍّ في أنّ 

 ، مضيفًاالخوفوألقتا بظاللهما على مجمل جوانب الحياة، خاّصة على مرحلة الّشّك وانعدام اليقين والقلق 

غيير في التعليم حدث تلي افيًاكإليهما الثّورة التكنولوجية، وما آلت إليه من تحدّيات جديدة، مبيّنًا أّن كّل ذلك كان 

 العالي في العالم كلّه.

  

 

 لعالي فيليم اوخاطب عبيدات األجيال القادمة من طالبي العلم من داخل األردّن وخارجه بالقول إّن "التع

ي كّل شيء فو الحال هكما  األردّن سيبقى محافظا على تألّقه وجماله، ولن يقبل األردنيّون إاّل التميّز في التعليم

 .آخر"

  

 

، وهذا بة العيشوصعو وقال عبيدات أيًضا أّن "العالم، كّل العالم، كما األردّن، يعاني من أزمة تكلفة المعيشة

مة لك من أزّن كذما تشكو منه الّشعوب بشكل عاّم، رغم التفاوت الّشديد بين الدّول. ويعاني العالم واألرد

 ال دورتهى إكمار كافية، ولم يعد المزارع قادرا علمناخيّة بدأت تؤثّر على حياة النّاس؛ فلم تعد األمط

قتصاديّة غييرات القت تالّزراعيّة، بل ويعيش العالم واألردّن فترة ما بعد كورونا، وتداعيات هذه الفترة التي خ

 ونفسيّة واجتماعيّة ضخمة نعيش آثارها كّل يوم في عالم يعّج باالضطرابات".

  

 

تحدّيات ّل اليئين وشجعان متحلّين بعقليّة إيجابيّة ورغبة في مواجهة كوأكد أنه ال بدّ من أن نكون جر

ن يكون را، أوالفرص، ولمواجهة ذلك، نحن بحاجة إلى قيادة التغيير الذي يحرز الهدف، ويجب، أّوال وأخي

ت تفاّل نليجب أالهدف المنشود هو المنتج المطلوب من الجامعات، وهذا المنتج هو الّطالب، الطالب وحده، و

 إلى الّصعاب، فإن أحرزنا الهدف المتعلّق بالمنتج، لن يهّمنا أّي شيء آخر.

  

 

لجامعة جّل اوشدّد على أننا نحتاج إلى قطاع جامعّي قوّي أكثر من أّي وقت مضى، متابعًا بالحديث عن س

اصفًا نغهاي، وشصنيف تالحافل بالتّاريخ واإلنجاز، وتقدّمها في كّل التّصنيفات العالميّة، وأهّمها دخولها في 

تيبا جامعة تررز الاألمر بكونه فتًحا في عالم التّصنيفات، إذ ألّول مّرة في تاريخ الجامعات األردنيّة، تح

 جامعة في الّسمعة األكاديميّة والتّوظيفيّة على مستوى العالم. ٣٠٠يضعها بين أفضل 

  

ي تطّور فاهمت ة ومبتكرة ودائمة في دولتنا، وسهذا ولفت عبيدات إلى أن الجامعات قد أحدثت تغييرات جريئ

 .العالم من حولنا، لذا فنحن اليوم بحاجة إلى قيادة التغيير الذي يحتاجه النّاس والمجتمع

  

 

لسياق في ا واشتمل الملتقى، الذي تولّى عرافته الدكتور منير عجاج، على جلسات ثرية دارت حول األردن

في  ي األردنفياحة العالمية وتداعياتها على االقتصاد العربي، ومستقبل الس اإلقليمي، والتحديات االقتصادية

 ضوء اإلمكانات المتاحة، وتطور العملة األردنية في المئوية األولى.
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 "األردنية" وشركة المنصة الرقمية لتطوير ريادة األعمال توقعان مذكرة تفاهم

 

رئيس جامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات  والوقع رئيس ال -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي أ

ين طلبة لتمك التنفيذي لشركة المنصة الرقمية لتطوير ريادة األعمال الدكتور معن القطامين مذكرة تفاهم

 الجامعة من نشر ثقافة ريادة األعمال والتوجه إليها.

 

 األعمال ريادةت مذكرة التفاهم إلى نشر ثقافة ريادة األعمال وتطويرها، وإتاحة المنصة الرقمية لوتطّرق

ة ع طلبلمجتمع الجامعة الريادي من طلبة وأعضاء هيئة تدريس للمساهمة في إعداد خطط أعمال لمشاري

سابقات الم مشاركة فيالجامعة، ما يسهل عرضها على المستثمرين، وترشيح مجتمع الجامعة من الرياديين لل

طوير تة في السنوية التي تُنّظم من خالل المنصة، ومنح مجتمع الجامعة األردنية من المختصين األولوي

 المحتوى الرقمي للمواد التي تتوفر على المنصة.

 

رة ت كبيوعقب توقيع مذكرة التفاهم، أّكد عبيدات على ضرورة مواكبة العصر؛ حيث حدثت مؤخرا تغييرا

لذا ال بد  والخوف، القلقواع التعليم وعلم المعرفة، الفتًا إلى أنّنا بتنا اليوم نعيش في مرحلة عدم اليقين في قط

 على الجامعات اللحاق بهذا التغير السريع في الثورة التكنولوجية.

 

ي فردنية ألمعة اوأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم ستوفر كل عوامل الدعم والمساعدة لتعزيز اندماج طلبة الجا

عمال، دة األمجاالت اإلبداع واالبتكار وتطوير أفكارهم اإلبداعية من خالل المنصة الرقمية لتطوير ريا

 إلبداعيةتهم اوتدريب الطلبة وتقديم واالستشارات الالزمة لهم في مجاالت متخصصة لتعزيز قدراتهم ومهارا

 والريادية.

 

القتصاد انعاش اهمون في إنتاج مشاريع ريادية، وبالتالي إوزاد "أنه لدينا مبدعون ومبتكرون رياديون سيس

 ورفاه المجتمع".

 

 لى مقاعدعن هم بدوره قال القطامين "إننا سعداء بالشراكة مع الجامعة األردنية األم، لتمكين الشباب ممّ 

ها من يدة فالدراسة والخريجين في مجال ريادة األعمال، و تمكين طلبة الجامعة ومركز االبتكار والريا

 التواصل وبناء مجتمع رقمي عالمي قادر على تطوير بيئة األعمال".

 

، بيداتعوعلى صعيد متصل، ألقى القطامين محاضرة لطلبة الجامعة بحضور رئيس الجامعة الدكتور نذير 

دية اهم الريشاريعمتحدث فيها عن المنصة الرقمية المجانية لتطوير ريادة األعمال التي تتيح للرياديين خدمة 

 وتحفيزهم على االبتكار والريادة واإلبداع ودعم أصحاب المواهب.

 

اريعهم مة مشوأّكد أّن المنصة توفر األدوات الالزمة لتسخير طاقات الشباب وأفكارهم وابتكاراتهم إلقا

ل اة األعمرياد الريادية وتطوير أعمالهم القائمة وتوجيه استثماراتهم، وتقديم أحدث المعارف لهم في عالم

 الرقمية.

 

 

 

 بترا / طلبة نيوز / نبض  /أخبار األردنية 
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وحتى  ة عملوأشار إلى أن المنصة تهدف إلى مساعدة رواد األعمال بدًءا من بلورة الفكرة إلى تطوير خط

ن مع لتعاوتسهيل الوصل إلى التمويل، ومساعدتهم على تطوير نماذج أعمال ريادية متميزة ومستقبلية با

 كبرى المؤسسات والشركات العالمية.

 

تدعم سالتي تكار والريادة الدكتور يزن الزين عن أهمية توقيع مذكرة التفاهم، ووتحدث مدير مركز االب

ذ إل فيها، لتسجيلالرياديين في الجامعة من خالل هذه المنصة المجانية، داعيًا الطلبة إلى استغالل الفرصة 

 : بطستقدم العديد من الخدمات للمسجلين الجدد أو اصحاب المشاريع القائمة وذلك من خالل الرا

 

https://www.entreviable.com/register?promocode=c7fd29d1f41735 
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 ألردنيةاامعة اختتام بطولة خماسي كرة القدم للطلبة العرب الدارسين في الجامعات األردنية في رحاب الج

 

، األردنية عالي األستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعةتحت رعاية م -الجامعة األردنية )أ ج أ( أخبار 

ين ن الملحقمعدد  وبحضور أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، إضافةً إلى

الصالة  في  2022/  11/  17فق والمستشارين الثقافيين العرب في عمان اختتمت اليوم  الخميس الموا

 ي مؤسساتسين فالرياضية داخل حرم الجامعة األردنية فعاليات بطولة خماسي كرة القدم للطلبة العرب الدار

وان " ة تحت عنردنيالتعليم العالي األردنية، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة األ

ركز لى المالفريق السوري بالمركز األول في حين حصل الفريق العراقي عأنتم سفراء األردن"، وقد توج 

ة من أربع أخرى الثاني  بعد إنتهاء المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسة ضمت أربع فرق

فرق دول شاركت في هذه البطولة  هي البحرين، والسعودية،  وفلسطين، والكويت، حيث تم توزيع ال

 ة.لبطولكة إلى مجموعتين لعبت ضمنها تسع مباريات وصوالً إلى المباراة النهائية واختتام االمشار

  

 ين فيويأتي تنظيم هذه البطولة ضمن حزمة من اإلجراءات والترتيبات الموجه للطلبة العرب الدارس

ون ق والتعاتنسيبال مؤسسات التعليم العالي األردنية ، والتي  ستحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نشيط تهيئة ومع شركائها في الجامعات والكليات األردنية الرسمية والخاصة، و وزارة السياحة واآلثار، 

ً لإللتقاء بالطلبة العرب،  ً دوريا لفة زيادة األذلك لوالسياحة األردنية على تنفيذها مستقبالً وجعلها نشاطا

عنها  عالنردن الحبيب، إضافةً إلى ترتيبات أخرى سيتم اإلوالتعارف بين المتواجدين منهم على أرض األ

لي ليم العاالتع تباعاً، والتي تخدم الطلبة العرب وتحقق مصلحتهم، وتزيد من استقطابهم للدراسة في مؤسسات

 األردنية.

  

ول ن األلميداليات والجوائز على العبي الفريقين الحاصلين على المركزيوفي ختام حفل اليوم وزعت ا

 والثاني، كما وزعت هدايا رمزية على العبي جميع الفرق األخرى.

  

 كل دولة،بية لوكان حفل افتتاح البطولة قد تضمن استعراضاَ جميالً لدخول الفرق المشاركة على أهازيج شع

رة فنية ى  فقاألردنية بفقرة فنية نالت استحسان الجميع، إضافةً إل كما شاركت موسيقات القوات المسلحة

 ألهازيج وطنية قدمتها فرقة كورال طلبة الجامعة األردنية.
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 "عبيدات" يتفقد منتجات محطة الجامعة الزراعية

 

ردنية ية تفقد فيها رئيس الجامعة األالل جولة صباحخ –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

امعة ي الجالدكتور نذير عبيدات مركز بيع المنتجات الزراعية التي تنتجها دائرة المحطات الزراعية ف

مساهمةَ وائي، األردنية، أشاد بجودة المنتجات وأكد ضرورةَ التركيز على دعم الزراعة لتحقيق األمن الغذ

 ت زراعية جيدة وصحية للمجمتع األردني.الجامعة األردنية في تقديم منتجا

  

وات لخضرااويُشار إلى أن دائرة المحطات الزراعية تقوم ضمن خطتها بإنتاج ثالثين صنفًا مختلفًا من 

 بوصفها زراعة محمية ومكشوفة، إضافة إلى الحمضيات وأشجار النخيل البرجي والمجهول والعنب

جانب  ، إلىلمواصفات الصحية والممارسات الزراعية الصحيحةوالمحاصيل الحقلية واألعالف، وذلك تبعًا ل

نافسة مبأسعار  ختلفةأصناف مختلفة من الفاكهة اآلسيوية مثل البوبايا والمس فلورا، وإنتاج نباتات الزينة الم

تاج لى إنضمن خطة إنتاجية تهدف إلى رفع مستوى األداء االقتصادي والفني لإلنتاج الزراعي، إضافة إ

 الخراف والماعز والدواجن واألبقار.وتربية 
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 الجامعة األردنية وجامعة بيالروسيا الحكومية تبحثان أوجه التعاون

  

بحثت نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الجودة  –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أ

 المرافق الوفدونعام خلف مع رئيس جامعة بيالروسيا الحكومية الدكتور أندريه كورول واالعتماد الدكتورة إ

 أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين في مختلف المجاالت األكاديمية.

  

إمكانية  اسين،يوناقش الجانبان خالل اللقاء، الُمنعقد بحضور مديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل 

ة ع البحثيمشاريت التبادل الطالبي وأعضاء هيئة التدريس وإنشاء البرامج األكاديمية والالتعاون في مجاال

 المشتركة.

  

الي عليم العت التوأشارت خلف إلى إيالء الجامعة اهتماًما ببناء عالقات تعاون دولية مع نظيراتها من مؤسسا

ون ء تعاعة والطلبة، ورحبت ببنافي مختلف دول العالم؛ خصوصا في المجالت التي تصب في مصلحة الجام

ة المشترك لبحوثمثمر مع الجامعة في المجاالت األكاديمية  ذات االهتمام المشترك كتدريس اللغات وإجراء ا

 وتبادل الطلبة والباحثين.

  

 ات اللغةتخصص من جهتها، لفتت الياسين إلى فرص التعاون في مجاالت تبادل الطلبة واألساتذة الزائرين في

من  ن البحثيلتعاوسية واللغة العربية لغير الناطقين بها، إضافة إلى التعاون في مجال بناء القدرات واالرو

 خالل المراكز البحثية التسع التي تضمها الجامعة.

  

، 1921وجرى خالل اللقاء عرض فيديو تعريفي عن جامعة بيالروسيا الحكومية التي تأسست في 

ع ان الدرولفريقاقها البحثية وعالقاتها الدولية. وفي نهاية اللقاء تبادل والتخصصات المطروحة فيها ومراف

 التذكارية.
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 بحث فرص التعاون مع الجامعة اإلسالمية في الهند

 

حسين بن عبد هللا الثاني ستقبل عميد كلية األمير الا –معة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أخبار الجا

في  إلسالميةاامعة للدراسات الدولية في الجامعة األردنية الدكتور فيصل الرفوع اليوم الخميس ممثاًل عن الج

 الهند الدكتور عبد هللا مانهام.

  

لمشترك اون اوبحث الجانبان، بحضور مديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل ياسين، آليات وفرص التع

 س.المجاالت األكاديمية والثقافية وإمكانية تبادل الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريفي 

  

، وأشار قدمهاتواستعرض الرفوع خالل اللقاء مسيرة الجامعة والكلية وأقسامها والبرامج األكاديمية التي 

 العالي، تعليمفي قطاع الخالل حديثه إلى عمق العالقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، ال سيما 

ماجتسير سة المرّحبًا بأي تعاون من شأنه إفادة الطرفين، خصوصا في استقبال طلبة العلوم السياسية لدرا

 والدكتوراه في الكلية.

  

عاون في ة التمن جهتها، أشارت الياسين إلى عدد من فرص التعاون الممكنة مع الجامعة األردنية، كإمكاني

 ة لدراسة اللغة العربية والشريعة والدراسات العليا.مجال تبادل الطلب

  

معربًا ع بها، وتتمت بدوره، عبر الضيف عن سعادته بزيارة الجامعة، مشيدًا بالّسمعة األكاديمية المرموقة التي

 ية.هنديراال الكالية وعن أمله بتوطيد عالقات التعاون األكاديمي بين الجامعة األردنية والجامعة اإلسالمية في 
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ي مركز تنمية وخدمة المجتمع في "األردنية" يعقد محاضرات توعوية ضمن فعاليات األسبوع الصح

 التوعوي التثقيفي

 

ألردنية، أطلق مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة ا –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي 

ته نطالقاسابيع التوعوية والتثقيفية والصحية، فعاليات األسبوع الصحي، الذي جاءت وضمن برنامج األ

ة بأهم لتوعيابرعاية نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور سالمة النعيمات، وذلك بهدف 

لوك الس ولالقضايا الصحية التوعوية التي تمس حياة األفراد اليومية وإعطائهم المعلومات الصحيحة ح

 الصحي والطبي والدوائي.

 

مديرة  دمتهاوبدأ االسبوع الصحي بمحاضرتين تناولت األولى منهما سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، ق

رة لدكتووحدة الكشف المبكر من مركز الحسين للسرطان وعضو إدارة البرنامج األردني لسرطان الثدي ا

 يسار قتيبة.

 

يه ابة فضرة بماهية سرطان الثدي، وعوامل الخطورة التي تزيد من فرص اإلصوعّرفت قتيبة خالل المحا

 وأبرز أعراضه.

 

وأهمية  وتحدّثت عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ودوره في ارتفاع معدالت النجاة والعالج،

لمرض لى اع التوعية بهذا المرض وضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدورية، والذي يتيح المجال للسيطرة

 ومضاعفاته لدى المصابين به.

 

ي يتوجب للواتاوقدمت قتيبة شرًحا لكيفية الفحص الذاتي للثدي، ومتى يُجرى هذا الفحص، ومن ُهّن النساء 

كذلك عليهن إجراء الفحص، وما الفحص السريري للثدي ومتى يجب أن يُجرى والخطوات التي تسبقه، و

 ة.وغرام" الذي يُجرى وفق العمر والتاريخ الَمَرضي للمرأعرضت الفحَص الشعاعي للثدي "المام

 

 كتلة وأكدت قتيبة على ضرورة إجراء الفحص في عمر األربعين، معللة ذلك بأنه يصعب الشعور بوجود

هم يُسا عميقة بحجم "سنتيمتر أو نصف سنتيمتر"، ويصعب ظهورها في الفحص الذاتي أو السريري، بينما

 كتشافها، وهي المرحلة التي تُعدّ مبكرة في اكتشاف المرض.فحص "الماموغرام" في ا

 

قة ة، متطرّ حميد وأشارت إلى أن أورام الثدي ومشكالتها قد ال يكون لها عالقة بالسرطان، فقد تكون أوراًما

ط حياة اع نمإلى طرق الوقاية من المرض، والتي تشمل: تجنب زيادة الوزن، واتباع نظام غذائي صحي، واتب

 والمشي، واالمتناع عن التدخين، والفحص الدوري للثدي. رياضي،

 

 كتشافاودعت قتيبة الطالباِت إلى إجراء الفحص الدوري حتى دون وجود أعراض، وزيارة الطبيب، ألن 

 سرطان الثدي وعالجه مبكرا يؤدي في أغلب األحيان إلى الشفاء التام.

 

مستشفى  لة فيية، وقدمتها كل من مديرة دائرة الصيدفيما تناولت المحاضرة الثانية موضوع اليقظة الدوائ

 لمومني.الء اآالجامعة األردنية  الدكتورة خولة أبو حمور ورئيسة شعبة الصيدليات الداخلية الصيدالنية 
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حيث  لجانبية؛اارها وخالل المحاضرة، قُدّم للطلبة تعريُف اليقظة الدوائية المرتبطة بسالمة األدوية ورصد آث

ا لتوفير المعلومات الإنّها تب ا، األمر الذي وتحليله كافيةرز بوصفها تخّصًصا سريريًّا وعلميًّا وديناميكيًّا مهمًّ

ضاهم من ة ومريُساهم في توفير السالمة الصحية للمرضى من خالل التفاعل الُمشترك بين األطباء والصيادل

 خالل اختيار طريقة العالج واألدوية المناسبة لكل مريض.

 

لتعليميّة لمناهج ااج في ت أبو حّمور إّن اليقظة الدوائية أصبحت مادّة أساسيّة في العلوم الصيدالنيّة تُدرَ وقال

لمرضى ة واومن األمور األساسية لخلق نظام ُمتكامل ضمن سياسة موّحدة إلتاحة الفُرصة للكوادر الصحيّ 

كافّة بلمعنيّة هات اوف، وذلك لتّطلع عليه الجوذويهم، بتدوين أيّة أعراض جانبيّة لها عالقة في الدواء الموص

 مستوياتها لدراستها وتحليلها وأخذ اإلجراءات المناسبة التي تضمن سالمة المرضى.

 

تابعة متجري وهدفت المحاضرة إلى زيادة الوعي لدى الطلبة ونقله الى المجتمع المحلي من خالل ذويهم، ل

 مأمونية األدوية خالل جميع مراحل تطويرها.

 

ة ي للتوعيلعالماونوقش في المحاضرة مفهوم االستخدام األمثل للمضادات الحيوية، وذلك تزامنًا مع األسبوع 

ن بالمضادات الحيوية، حيث ُرّكز على تعريف الحضور بمعنى مصطلح مضاد حيوي، والتأكيد على أ

 تخدامددة، وأن االساستخدام المضاد الحيوي يجب أن يكون ضمن استطبابات معينة، ولفترة زمنية مح

لى صحة عضًحا الخاطئ لهذه األدوية ساهم في زيادة أنواع البكتيريا متعددة المقاومة، ما يشكل خطًرا وا

 وسالمة المرضى، ويُشّكل عبئًا واضًحا على القطاع الصحي في األردن.

 

 لى إعدادإهدف لجامعة تبدورها، قالت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة جمانة الزعبي إن رسالة ا

وف على لي والوقالمح طلبتها اعدادًا علميًّا وتربويًّا وثقافيًّا، إضافة إلى تأكيد دورها الفاعل في مجتمعها

سات ك مع مؤسلتشارمتطلباته واحتياجاته، وتفاعلها معه إيجابيًّا من خالل عقد وتقديم األنشطة المختلفة، وا

 واالرتقاء به نحو التطور واالزدهار.  المجتمع، من أجل النهوض بالمجتمع

 

بير من كقدر  وأضافت أن المركز يعمل من خالل برنامج األسابيع التوعوية التثقيفية إلى إعداد طلبة على

طور لبات التع متطمالمعرفة والوعي، يتمتعون بحّسٍّ عالٍّ من المواطنة والمسؤولية المجتمعية، وأكثر توافقًا 

 حية والبيئية والسياسية والمجتمعية.فى مختلف المجاالت الص
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 "أردنية العقبة" أول مؤسسة تعتمد خطة إخالء وطوارئ من مديرية الدفاع المدني في العقبة

 

 ردنية فيالخدمات واألنشطة الطالبية في فرع الجامعة األ تواصل دائرة -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

لبرامج اليات واالفع ، وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في محافظة العقبة والشرطة المجتمعية، تنفيذالعقبة

 ل مبادرةن خالالتوعوية في مختلف القضايا المجتمعية المحورية نشًرا للوعي لدى الطلبة والشباب، وذلك م

 معة.بية وعدد من طلبة الجا"وعينا إشراقة حياة"، التي أطلقتها دائرة الخدمات واألنشطة الطال

 

ندوبًا ملدكتور معاذ أبو فرج، بوصفه افرع العقبة  -وفي هذا السياق، حضر مساعد رئيس الجامعة األردنية 

ديرية متبات عن رئيسها، المحاضرة التوعوية التي تناولت "اإلسعافات األولية والطوارئ"، وقدمها من مر

من  اركينالمالزم أول محمد خليل والمالزم فواز مصطفى للمشالدفاع المدني الرائد محمود الشواورة و

 أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.

 

ايير من معورّكزت المحاضرة على المواقف والمخاطر التي يمكن أن تصيب الفرد، وكيفية التعامل معها ض

لمتعلقة تها اسسة اعتُمدت خطوشروط السالمة العامة، في إشارة إلى أن فرع الجامعة في العقبة هي أول مؤ

 ، بوصفهالعقبةاباإلخالء واإليواء في حاالت الطوارئ أو الكوارث من قبل مديرية الدفاع المدني في مدينة 

 وقعة.المت خطوة احترازية ضمن جملة من اإلجراءات والتدابير للتعامل مع األزمات وتقليل حجم الخسائر
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