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 لصفحةا

 

 عوـــــوضـــــــــــلما

 أخبار األردنية

 QS Starsنجوم في نظام التقييم العالمي  5الجامعة األردنيّة تحصل على تقييم  3

اريخ الت "عبيدات" يكرم "أبو السعود" خريج "األردنية" بوصفه أّوَل عربّيٍّ في 5

 يحرز ميدالية في بطولة العالم للجمباز

ن لباحثيان لنية يفوزون بجائزة عبد الحميد شومثالثة أكاديميين من الجامعة األرد 6

 العرب

 ردنيةاأل وفد من المجموعة البريطانية لالتحاد البرلماني الدولي يزور الجامعة 7

اص "آداب األردنية" تستضيف خريجة فوج الجامعة األردنيّة األول ليلى رص 8

 ضمن برنامج حديث الثالثاء في الكلية

 تعقد لقاء مع طلبة الكلية المستجدين "اللغات األجنبية" 11

صندوق االدخار في الجامعة األردنية يقرر فتح باب االستثناءات لصرف  12

 قروض للمستفدين السابقين

 نادي الجامعة األردنية يكرم الدكتور اسماعيل عبد الرحمن 13

 شؤون جامعية

 أردنية العقبة تسعى الحتضان أول مؤتمر أكاديمي بالتعاون مع السفارة 14

 األمريكية

رف طوكل ت ملزمة بتطبيق نظام تنظيم العمل الحزبي، "التعليم العالي: الجامعا 15

 عليه واجبات"
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 QS Starsنجوم في نظام التقييم العالمي  5تحصل على تقييم  الجامعة األردنيّة

 

 

 QS Starsعة األردنية نتائج مميّزة في نظام التقييم العالمي حقّقت الجام -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( أ

نقطة في  84سنوات. وتقدّمت الجامعة  3، لمدة (Excellent، بحصولها على تقييم خمس نجوم )2022لعام 

 . 2019موع العام مقارنة بعام المج

 

يير ت والمعامارساويُقاس أداء الجامعة وفقًا إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات المختارة وفقًا ألفضل الم

معات في تطوير ؛ الذي يّركز على الدور الرئيسي للجا(Teachingالعالمية، وهي: معيار التعلّم والتعليم )

؛ (Employabilityة والتركيز على تطوير الذات، ومعيار السمعة التوظيفية )عمليات التعلّم والتعليم للطلب

عيار ل، وموالذي يقيس قابلية توظيف الخريجين من الجامعة ومدى قدرة الخريجيين على العمل بشكل فعّا

 لبةل  نسبة الط؛ الذي يقيس سمعة الجامعة عالميًّا والذي يُقاس من خال(Internationalizationالعالمية )

تبادل حثية والوالب الدوليين ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين والشراكات الدولية في المجاالت األكاديمية

يُقاس من  ؛ والذي(Researchالدولي والتنوع الدولي للطلبة في الحرم الجامعي، ومعيار البحث العلمي )

 الستشهادانسبة وبة لعدد أعضاء هيئة التدريس خالل نسبة األوراق المنشورة في قاعدة البيانات سكوبس بالنس

اريع ق على مشإلنفابالنسبة لألوراق المنشورة في قاعدة البيانات سكوبس والسمعة األكاديمية للجامعة ونسبة ا

 البحث العلمي من ميزانية الجامعة. 

 

انخراط الطلبة  ذي يقيس؛ ال(Online Learningأّما المعايير األخرى، فقد كانت معيار التعلّم اإللكتروني )

ة لكترونيّ ت اإلمع أساتذتهم في محاضرات تفاعلية، وانخراط الجسم الطالبي مع التعلّم اإللكتروني والخدما

اجات ي االحتيب ذوالمقدمة للطلبة والتي تشمل اإلرشاد والتوجيه وخدمات المكتبة والتسهيالت المتعلقة بالطال

دفها ها بهة التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي ومدى التزامالخاصة إضافة إلى الخدمات اإللكتروني

يقيس عدد براءات  ؛ الذي(Innovationاالستراتيجي المتعلق بالتعليم والتعلّم اإللكتروني، ومعيار االبتكار )

؛ الذي (Inclusivenessاالختراع، ودعم االبتكار لدى الطلبة، ووجود حاضنات أعمال، ومعيار الشمولية )

قل لطلبة األلقدمة تبر من المتطلبات األساسية لتحقيق العالمية ألي جامعة من خالل المنح والتسهيالت الميُع

ر ي، ومعيالطالبحظًّا والخدمات والتسهيالت المقدمة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة والتنوع الثقافي ا

خاصة،  احد وتُطبّق عليه مؤشرات؛ حيث يُختار برنامج أكاديمي و(Program Strengthقوة البرنامج )

وطني اد الوهي رضا الطلبة عن هذا البرنامج األكاديمي ونسبة توظيف طلبته بعد التخّرج ومؤشر االعتم

الغرض  لهذا والدولي ونسبة إقبال الطلبة على البرنامج ونسبة الطلبة ألعضاء هيئة التدريس، حيث اختير

 نجوم. 5على تقييم  برنامج البكالوريوس في التمريض الذي حصل

 

سسات التعليم بوصفه وسيلة لتقييم مؤ 2009العالمي للتعليم العالي عام  QS Starsوقد أُطلق نظام تقييم 

إضافة إلى  ألقل،االعالي على نطاق أوسع يشمل معايير متنوعة؛ حيث تُقيّم الجامعات وفق ثمانية معايير على 

ط الضعف ى نقاعة تسليط الضوء على مجاالت قوتها، والتعرف علاألداء العام للجامعة، وبذلك تستطيع الجام

 وتحسينها.  

 

 

 

  وزمدينة نيال/ام / طلبة نيوز / الوكيل / هال جو / رؤيا / سوا / أمن اف األنباط /أخبار األردنية 
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نها لتي تستفيد مأداة تسويقية عالمية من خالل الشارات والشعارات الخاصة بها، وا QS Starsويُعتبر تقييم 

ال الطلبة على إقب اجابً الجامعة إلبراز نقاط قوتها في جميع إعالناتها وحمالتها التسويقية، األمر الذي ينعكس إي

 الدوليين وتحسين سمعة الجامعة األكاديمية عالميًّا.

 

والبحث  تعليموبهذه المناسبة أكد رئيس الجامعة  الدكتور نذير عبيدات على ضرورة التميز في التعلم وال

امة مع والمستد اركيةالعلمي والتأكيد على زيادة آفاق الشراكات المحلية والعالمية، وضرورة بناء العالقة التش

بداع لى اإلعالمجتمع وقطاع العمل للمساهمة في تطوير المعرفة وبناء األجيال القادمة ليكونوا قادرين 

عمادات وراكز واالبتكار وتطوير الذات، مشيرا إلى أن هذا  اإلنجاز جاء ثمرة جهود مشتركة بين كليات وم

ت مجاال جودة، والذي يؤكد تميز الجامعة فيووحدات الجامعة المعنية، وبين مركز اإلعتماد وضمان ال

 متنوعة.
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بطولة  ية في"عبيدات" يكرم "أبو السعود" خريج "األردنية" بوصفه أّوَل عربّيٍّ في التاريخ يحرز ميدال

 العالم للجمباز

 

يج اليوم خر جامعة األردنية الدكتور نذير عبيداتكرم رئيس ال -هبة الكايد أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

 لعالماالجامعة العب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود لقاء إحرازه فضية حصان المقابض في بطولة 

 ة.لبطولاللجمباز في مدينة ليفربول اإلنجليزية، ليكون بذلك أول عربي يحرز ميدالية في تاريخ هذه 

 

ة الصعد ى كافأ عبيدات "أبو السعود" على هذا اإلنجاز، معبرا عن فخره واعتزازه بخريجي األردنية علوهن

 ريس.المحلية واإلقليمية والعالمية، وتمنى له التوفيق في تحضيراته للمشاركة في أوليمبياد با

 

ى وأنقى أغل يُكّن لها كما وعبر "أبو السعود" عن سعادته الغامرة لهذه اللفتة الكريمة من جامعته التي

خر فزا آالمشاعر، مؤكدا أن هذا التكريم يزيد من مسؤوليته تجاه مسيرته الرياضية، كما يشكل له حا

 لالستمرار في هذه المسيرة على نفس الخطى وأكثر.

 

ق في لتسويوحضر حفل التكريم، الذي يندرج ضمن أولويات الجامعة ووحدة البرنامج الدولي والخريجين وا

ين في لخريجاواصل مع الخريجين المتميزين وتكريمهم، مدير الوحدة الدكتور زيد عبيدات ومديرة مكتب الت

 الوحدة الدكتورة فرح شيشان.

 

رك فيها تي شاهذا وتجدر اإلشارة إلى أن "أبو السعود" قد أحرز مؤخرا فضية حصان المقابض في البطولة ال

 8لذي ضم افي العالم، وتمّكن من حجز مقعده إلى النهائي دولة  74العب والعبة يُمثلون  400أكثر من 

 العبا خاضوا منافسات جهاز حصان المقابض. 142العبين، بعد أن حّل في المركز الثامن وسط 
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 ثالثة أكاديميين من الجامعة األردنية يفوزون بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب

 

التمريض  لدكتور أيمن حمدان منصور من كليةفاز كل من ا -نية )أ ج أ( سناء الصمادي أخبار الجامعة األرد

ل في ألعمااوالدكتور يحيى عبد الرحمن عثمان من كلية الزراعة والدكتور رائد صالح الغرابات من كلية 

 .2022للعام  40الجامعة األردنية بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب بدورتها الـ

 

م التقد"جاء فوز منصور، الذي حاز على الجائزة مناصفة، عن حقل العلوم الطبية والصحية في موضوع و

 كنولوجيةم التفي معالجة األمراض والتشوهات النفسية"، فيما جاء فوز عثمان، مناصفة كذلك، عن حقل العلو

بد الح عصالدكتور رائد  والزراعية في موضوع " نظريات وتطبيقات في الزراعة بدون تربة"، بينما فاز

الم في ع القادر الغرابات عن حقل العلوم اإلدارية واالقتصادية في موضوع "أثر التسويق اإللكتروني

 األعمال"، وذلك نظير ما قدموه إلى العلم والبحث العلمي.

 

السنة، فيما ذه موضوًعا له 12باحثًا من مختلف الجنسيات العربية، في ستة حقول، تضمنت  17وفاز بالجائزة 

من  2ومن لبنان،  2مصريين، و 3أردنيين،  7توزعت الجائزة على الفائزين حسب الجنسيات التالية: 

 السعودية، وواحد من كل من سوريا والسودان وتونس.

 

، والتطبيقية العلمية معرفةويُشار إلى أن الجائزة تُمنح لنتاجٍّ علمّيٍّ متميّزٍّ يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في ال

 لمي.واإلسهام في حل مشكالت ذات أولوية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، ونشر ثقافة البحث الع

 

ف أل 20ها ة قدروتتكون الجائزة من شهادة تتضمن اسمي الجائزة والفائز والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالي

 دوالر، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.

 

نسانية وم اإلطبية والصحية، والعلوم الهندسية، والعلوم األساسية، والعلوتضم حقول الجائزة: العلوم ال

 واالجتماعية والتربوية، والعلوم التكنولوجية والزراعية، والعلوم اإلدارية واالقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن اف ام / الرأي / المدينة نيوز م/ بترا / عمون / أ / الغد أخبار األردنية
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 نيةوفد من المجموعة البريطانية لالتحاد البرلماني الدولي يزور الجامعة األرد

 

استقبل مدير مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة  –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أ

 ي الدوليرلماناألردنية الدكتور زيد عيادات اليوم الثالثاء وفدًا من المجموعة البريطانية لالتحاد الب

(BGIPU).يترأسه عضو مجلس العموم البريطاني شايليش فارا ، 

 

  

ي اإلقليم تويينواستعرض عيادات خالل اللقاء الدراسات والبحوث والمشاريع التي يُنفّذها المركز على المس

اسية والمحلي، واستطالعات الرأي والتقارير والمؤتمرات والندوات التي يعقدها حول الشؤون السي

 ُمتّبعة فيه.لميّة الة العربي، والمنهجيواالجتماعية واالقتصادية والتنموية والقضايا التي تهّم األردن والوطن الع

  

خاذ هم من اتمّكنوأضاف عيادات أّن المركز يسعى لدعم ومساندة ُصنّاع القرار والسياسات بالمعلومات التي تُ 

دن اجه األرتي توالقرارات البنّاءة، وإيجاد الحلول للتحديات والظواهر السياسية واالجتماعية المختلفة ال

 لية.سات الدوالمؤسوا أهمية الشراكات الفاعلة التي يمتلكها مع الجامعات والمراكز البحثية والمنطقة، مؤّكدً 

  

توجيه  لك فيذمن جهته، عبّر الوفد البريطاني عن تقديره للجامعة األردنية ولجهود وعمل المركز وأهمية 

توى ة، والمسردنيالجامعة األ دفّة العمل السياسي والبرلماني في األردن، كما أعرب أفراده عن إعجابهم بحرم

 المرموق الذي تتمتّع به في المنطقة.
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اء لثالثا"آداب األردنية" تستضيف خريجة فوج الجامعة األردنيّة األول ليلى رصاص ضمن برنامج حديث 

 في الكلية

 

عة البرنامج األسبوعي لكلية اآلداب في الجاممن ض –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

ردنية عة األاألردنية، استضافت الكلية خريجة الفوج األول للجامعة ليلى رصاص، للحديث عن تاريخ الجام

 وكلية اآلداب في الفترة األولى من إنشائها.

  

، إعادة يسهاهات من رئوقال عميد كلية اآلداب الدكتور مهند مبيضين إن الجامعة األردنية تستهدف، بتوجي

ضمن  اضًراالحضور والتفاعل الثقافي مع الخريجين ومجتمع الجامعة، مشيًرا إلى أن هذا النهج سيكون ح

اكرة ن الذ"حديث الثالثاء في كلية اآلداب"، ومؤكدًا على أن الحديث حول التجارب السابقة هو حديث ع

 والنجاحات والتجارب والمعرفة.

  

لثانوية نهت اا قائلة بأنها انتظرت ستة شهور لاللتحاق بالدراسة الجامعية بعد أن أوسردت رصاص ذكرياته

دبي، في %( في الفرع األ62.8بمعدل ) 1962العامة من مدرسة المأمونية في القدس الشريف في حزيران 

 %(.83الوقت الذي حاز فيه األول على امتحانات الثانوية العامة في مدارس الضفتين على معدل )

  

 كمالإلوبسبب الظروف الصعبة للمنطقة آنذاك، ولكونها فتاة، لم تستطع رصاص الذهاب إلى أية دولة 

ول من ة في أيللساميادراستها الجامعية، ليتحقق بعدها حلم الشابة بالدراسة الجامعية بإعالن اإلرادة الملكية 

أول  ردنية؛الملك الحسين بن طالل البشرى بإنشاء الجامعة األ ، حين أعلن جاللة المغفور له1962العام 

 أبواب الخير في التعليم العالي في البالد.

  

 يعًا علىفق سروحضرت ليلى آنذاك مع والديها إلى مكتب رئيس الجامعة الدكتور ناصر الدين األسد، الذي وا

يناًرا، بعد أن د 12ا عت الرسوم المقررة، وقيمتهقبولها طالبة في كلية اآلداب، وقد قدمت أوراقها الثبوتية ودف

 ة.تمكنت عائلتها من جمع المبلغ بصعوبة لتصبح إحدى طالبات الفوج األول في الجامعة األردني

  

جرى  عد أنبوبدأت العائلة في البحث عن سكن مالئم البنتهم في عّمان، واستطاعت أن تحّل هذه المعضلة 

هاية نَطل معهم في بيت يقع في جبل اللويبدة، لتزور رصاص ذويها في عُ  االتفاق مع أحد أقاربها لتقيم

ّمان األسبوع، أي يوم الجمعة في القدس الشريف، بواسطة إحدى الحافالت العاملة على خط القدس ع

 يانًا.قرًشا، حيث كانت الرحلة تستمر بين المدينتين ساعتين وأكثر أح 16وبالعكس، وبأجرة قدرها 

  

انت ان، إذ كة عمّ لى أية معاناة في التنقل بين الجامعة الواقعة في قرية الجبيهة وبين وسط مدينولم تجد لي

 ونصف تستقل حافلة مخصصة لطلبة الجامعة تنطلق يوميًّا من شارع السلط بأجرة مدعومة قيمتها قرش

 للرحلة الواحدة.

  

ا في حياتها، تاريخيًّا وِمفصاًل مهمًّ كان يوًما  1962وتشير رصاص إلى أن الخامس عشر من كانون األول 

احدة هي كلية طالبًا وطالبةً للدراسة في كلية و 167فقد كان أول يوم دراسي في الجامعة، التي استقبلت 

 اآلداب .

 أخبار األردنية 
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 لب الحرمفي ق وانتظم جميع الطلبة الجدد في قاعة كبيرة واحدة، مكانها الحالي هو متحف اآلثار الذي يقع

العربية  اللغتين ات في، الفتةً إلى أّن المواد الدراسية لطلبة السنة األولى اشتملت على محاضرالجامعي حاليًّا

 واإلنجليزية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس واإلرشاد التربوي.

  

ه بعض ا، يتخللظهرً  وأضافت بأن الدوام الدراسي كان يبدأ يوميًّا الساعة الثامنة صباًحا ويستمر حتى الثانية

 رق منلنشاطات الرياضية، حيث كانت تُقام مباريات رياضية في كرة الطائرة وكرة اليد بمشاركة فا

 الجنسين.

  

 17 عنا، كنامرسون وتقول ليلى "اليوم األول بالنسبة لنا نحن الطالبات كان يوًما رهيبًا بسبب وجود شباب يد

لى أن هور إب، واستمر هذا الوضع لعدة شطالبة نجلس في المقاعد األمامية، ال حديث وال كالم مع الطال

لضبط امل لكأقامت الجامعة حفل تعارف، وانفرجت األسارير وبدأت العالقة تأخذ شكلها الطبيعي مع وجود 

 والرقابة الجامعية".

  

لك ه الملوتضيف "كنا نلقى اهتماما من جميع المسؤولين من أعلى المستويات، فقد كان جاللة المغفور 

ى جانب نا، إلطالل يزورنا بين الحين واآلخر، وكانت الزيارات الملكية فجائية لالطمئنان عليالحسين بن 

رص كتبة ويحد الماللقاءات المستمرة التي يعقدها الدكتور األسد مع الطلبة، إذ كان يشجعنا دوما على ارتيا

 .على إثرائها وتزويدها بالمؤلفات والسير والكتب وغيرها من المواد المكتبية"

  

تاذ حسن األس وزادت رصاص بالقول "أما عالقتنا مع العاملين في الجامعة فكانت طيبة للغاية، وأذكر منهم

 امعة".س الجالنابلسي مسؤول المالية والمرحوم محمود األخرس مدير المكتبة ولوريس القدسي سكرتيرة رئي

  

وألبرت  رايبةكريم خليفة وعبد الكريم غوتتذكر رصاص عددًا من المدرسين، منهم عبد الرحمن ياغي وعبد ال

ا، سوري بطرس وهاشم ياغي ومحمود السمرة والمرحوم الدكتور فاخر عاقل الذي كان يحضر أسبوعيًّا من

 "ومس كوتس"؛ المدرسة البريطانية التي كانت تدرس اللغة اإلنجليزية.

  

ي ود حسنأبو ريشة والدكتور محموتستزيد رصاص مشيرة إلى أن "من أبرز الطلبة الذين أتذكرهم زليخة 

رحوم والدكتور عثمان البرغوثي وفواز طيفور وإبراهيم األطرش ومحيي الدين توق ونايف موال والم

 الدكتور بسام هارون وأسماء بهاء الدين ونائلة العمري والمرحومة الدكتورة عائدة دهمش".

  

لمجلة من ا ، خصوصا العددين األول والثانيوتلفت إلى أنها تحتفظ لغاية اآلن بوثائق مهمة عن الجامعة

نشاطات صور لالثقافية التي أصدرتها كلية اآلداب، وتحقيق صحفي نشر عن الجامعة في المجلة العسكرية، و

 الطلبة.

  

 لع الوفدجمهورية مصر العربية، ليطّ  –وتتذكر أنها سافرت ضمن وفد طالبي إلى الجمهورية العربية المتحدة 

 قع أثرية في مدن مصرية وأماكن حضريّة في القاهرة.حينها على موا

  

هرة طار القافي م وقد شاركت مع الوفد أثناء زيارته لمصر في استقبال جاللة الملك المغفور له الملك الحسين

 الدولي، كما كان في االستقبال الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
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اسع ديات سارت على الوجه األكمل"، كما كان ُظهُر التوتقول رصاص "إن الدراسة بالرغم من التح

 رعاية الراحلموعدًا مع حفل التخرج الذي أُقيم في مدرج سمير الرفاعي ب 1966والعشرين من كانون األول 

مح يث يسالعظيم الحسين بن طالل وحضور كبار رجال الدولة، والذي ُوّزعت فيه بطاقتان لكل خريج، بح

ن يرتدو حفل التخرج الذي تميز بدخول منظم للخريجين وأعضاء هيئة التدريس وهمللوالدين فقط بحضور 

 أرواب التخرج ملؤهم السعادة والفرح والسرور بهذه المناسبة.

  

ة بالصدف 2008وتصف رصاص تخريج ولديها من الجامعة األردنية في التاسع والعشرين من حزيران 

 ها.الحسنة، إذ جاءت بعد أربعين عاما على تخرج

  

سبب يال بوبعد تخرجها، ُعيّنت رصاص في مدرسة السلط الثانوية للبنات، لكنها لم تستمر في العمل طو

واستمرت  علمة،اشتياقها لعائلتها التي تقيم في القدس الشريف، لذا عادت إلى مسقط رأسها لتعمل بوظيفة م

 عاما من التدريس في دولة ليبيا. 14عاًما تخللها حوالي  36فيها 

  

ها ّمان التي أحبّتديناًرا، وهي اآلن متقاعدة وتُقيم في ع 32وتتذكر رصاص أول راتب تقاضته، إذ كانت قيمته 

 .لعليااونهلت من جامعتها األردنية العلم والمعرفة، بيد أنها تشعر بالندم لعدم إكمال دراساتها 
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 ة" تعقد لقاء مع طلبة الكلية المستجدين"اللغات األجنبي

 

افة كتجدين من نظمت كلية اللغات األجنبية لقاًء لطلبتها المس –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

 لطلبةاالتخصصات والبرامج، وذلك بحضور عميدة الكلية الدكتورة ناهد عميش ومساعدة العميد لشؤون 

 ية. لحسن ورؤساء األقسام وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلوالخريجين الدكتورة غدير ا

 

بادل مل وتعورحبت عميش بالطلبة، وقدّمت نبذة عن الكلية والبرامج والخدمات التي تتيحها لهم من فرص 

نافس تن أجل المابرة ثقافي، مؤّكدةً على أهمية التحصيل الدراسي والمعدل، ومحفّزةً إيّاهم على الدراسة والمث

 القوي في سوق العمل بعد التخرج.

 

ى وأّكدت عميش على أهمية المواظبة على حضور المحاضرات وعدم التغيُّب، وضرورة االّطالع عل

مام أح دائما مفتو التعليمات الموجودة على الموقع اإللكتروني وااللتزام بها، منّوهةً إلى أّن باب التواصل

و أالكلية  بة فير وحل المشاكل من خالل مكتب مساعد العميد لشؤون الطلالطلبة إلبداء المالحظات واالستفسا

 رؤساء االقسام أو من خاللها مباشرة. 

 

افة ميين، إضكاديفيما تطرقت الحسن إلى دور اإلرشاد األكاديمي في الكلية وكيفية التواصل مع المرشدين  األ

الل يها من خاب إللنوادي التي يمكن للطلبة االنتسإلى األنشطة الالمنهجية والندوات التي تنظمها الكلية وا

وعية التط عمادة شؤون الطلبة، كما تحدثت عن أهمية استثمار الوقت في المكتبة والمشاركة في األنشطة

 الُمقامة بالتنسيق مع مركز تنمية وخدمة المجتمع.

 

 ة وتسجيلدراسيلتزام بالخطة الهذا وتحدث كل رئيس قسم بإيجاز عن قسمه والبرامج التي يقدمها وأهمية اال

 المواد حسب الخطة االسترشادية وكيفية استخراجها أو الحصول عليها من الموقع. 

 

 وفي الختام، فُتح باب النقاش واألسئلة أمام الطلبة، وأُجيب عن استفساراتهم كافّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار األردنية 
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 بقينفتح باب االستثناءات لصرف قروض للمستفدين الساصندوق االدخار في الجامعة األردنية يقرر 

 

 

إضافتها و، 2021دارة صندوق االدخار توزيع أرباح عن عام قررت لجنة إ -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

 ( مليون ومائة وخمسين ألف دينار.1150000إلى أرصدة المشتركين في الصندوق، بمبلغ )

 

لذين اقروض لهذا العام وفتح باب االستثناءات للسماح للمقترضين كما قررت اللجنة زيادة مخصص ال

ك حسب ( ألف دينار وذل1000استفادوا من القروض لهذا العام بصرف قرض آخر لهم وبحد أعلى قيمته )

 نظام وتعليمات قروض االدخار.

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار األردنية 
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 ور اسماعيل عبد الرحمننادي الجامعة األردنية يكرم الدكت

 

احتفلت أسرة #نادي خريجي #الجامعة_األردنية مساء يوم أمس بتكريم األستاذ الدكتور 

 ادي لدعمة الن#اسماعيل_عبدالرحمن تكريماً له على تبرعه بمجموعة كبيرة وثرية من كتبه الخاصة إلى مكتب

لدكتور فيها با اشاد األستاذ عبد الرحيم الزعبي كلمة بهذه المناسبة الدور الثقافي للنادي،وألقى رئيس النادي

ية ة االردنلجامعاسماعيل عبد الرحمن وتميزه على المستوى االكاديمي كاستاذ في كلية العلوم االدارية في ا

دي النا وكمفكر وباحث ومربي فاضل ساهم في تخريج أجيال من خريجي الجامعة االردنية ، وقدم له درع

 لى جهوده الدوؤبة والمتواصلة .ع

لعالقات اوطيد وقد ألقى الدكتور اسماعيل عبد الرحمن كلمة شكر فيها النادي على تكرمه وركز على اهمية ت

رية ين االدالهيئتابين النادي والجامعة االردنية وأساتذتها , وقد حضر االحتفال جمهور من أعضاء النادي من 

 النادي ومؤسسيه .والعامة وعدد من قدامى اعضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليفسو
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 أكاديمي بالتعاون مع السفارة األمريكيةأردنية العقبة تسعى الحتضان أول مؤتمر 

 

ر معاذ لدكتوامندوبا عن رئيس الجامعة األردنية فرع العقبة الدكتور غالب عباسي بحث مساعد رئيس الفرع 

 ألمريكيةارة اأبو فرج بحضور عميد كلية اللغات الدكتور مفلح الحويطات، وضابط ارتباط الجامعة لدى السف

يامز" إيرن ويل"ّمان دير المكتب اإلقليمي للغة اإلنجليزية في السفارة األمريكية بعالدكتور خالد العنبر مع م

 والوفد المرافق أوجه التعاون المختلفة لدعم الجامعة وطلبتها في مجال اللغة االنجليزية.

 

 فارةالس ية فيواكد الدكتور أبو فرج أهمية اللقاء لمد جسور التعاون مع المكتب اإلقليمي للغة اإلنجليز

اليات ة الواألمريكية، وإدامة التشاركية بما ينعكس ايجابا على مستوى الطلبة، موجها الشكر إلى حكوم

تي أرسى ية الالمتحدة األمريكية ممثلة بسفارتها في عّمان مؤكداً على عمق العالقات األردنية واألمريك

 قواعدها جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا ورعاه.

 

 ية تقديم، وآلل اللقاء بحث كافة سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق باحتياجات كلية اللغاتوجرى خال

ر" لسنة ر ويفالمساعدات، وتجديد المنحة التي حصلت عليها الجامعة الستقطاب المحاضرة األمريكية "جينيف

قبة ة في العلجامعان يحتضن فرع رابعة، مشيدا بجهود السفارة األميركية الداعمة لمسيرة الجامعة، وإمكانية أ

ً يجمع أكاديمي الجامعة والمحاضرين العاملين لدى سفارات الوالي متحدة ات المؤتمراً أكاديميا مشتركا

 األمريكية في منطقة الشرق األوسط.

 

عزيز تأجل  من جانبه أشار "ويليامز" إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين من

ً إلى بحث اإلمكاالتع توفير نات لاون البناء، وتطوير تدريس اللغة اإلنجليزية على وجه الخصوص، الفتا

 االحتياجات المطلوبة للكلية من أجِل تعليمٍّ متميزٍّ للغة اإلنجليزية.

 

ة صل للكليلمتوابدوره أشاد ضابط ارتباط الجامعة لدى السفارة األميركية الدكتور العنبر، بدعم السفارة ا

للغة ااقات ثقتهم بها وتجديد المنحة الستقطاب محاضرين مختصين للعام الرابع على التوالي لتدريس مسو

 ً سها جال تدريفي م اإلنجليزية وذلك لإلفادة من خبرة الناطقين باللغة اإلنجليزية والمؤهلين تأهيالً عاليا

 ره مستقبال.للناطقين بلغات أخرى، مؤكدا تطلع الجامعة لمواصلة هذا الدعم وتطوي

 

عد ب ومساالقاّل  وحضر اللقاء رئيس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها الدكتور أيمن أبو شومر والدكتورة إسراء

 مسؤول برامج اللغة اإلنجليزية في السفارة األمريكية عّمان الدكتور إيمان الحباشنة .
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 "تنظيم العمل الحزبي، "وكل طرف عليه واجبات التعليم العالي: الجامعات ملزمة بتطبيق نظام

 

 

م موجب نظابلزمة مأكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، أن الجامعات 

 تنظيم العمل الحزبي بتنفيذ أحكام النظام وما ورد فيه من تحديد للمسؤوليات.

 

ة في حال معة ستكون مسؤولة عن تنفيذ النظام، وهي المرجعيأن رئاسة الجا 24وأضاف الدبعي لـ االردن

 تعرض الطلبة للمضايقات، كما سيكون عميد شؤون الطلبة مسؤوال أيضا.

 

ضح، مى واوقال الدبعي إن النظام حدد المسؤوليات والصالحيات لكل جهة، "واألهم من ذلك أنه جاء بمس

 ن لكّل طرف مهام ومسؤوليات وواجبات".وهو تنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات، بحيث يكو

 

لخصاونة ابشر  وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته التي عقدها يوم األحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور

م، والذي يستند إلى 2022نظام تنظيم ممارسة األنشطة الحزبيَّة الطالبيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 

 اسيَّة الذي تمَّ إقراره سابقاً ضمن منظومة "التحديث السياسي".قانون األحزاب السي
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