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 عقب لقاٍء جمعه برئيس الجامعة لبحث سبل التعاون

 بعمق العالقات بين بالده واألردن" األردنية"السفير األمريكي يكاشف طلبة 

 

االستراتيجية في الجامعة األردنية  نظّم مركز الدراسات -هبة الكايد ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

جلسة حوارية للسفير األمريكي لدى األردن هنري ووستر مع طلبة الجامعة للحديث عن السياسة 

الخارجية األمريكية والعالقات األمريكية األردنية؛ وذلك عقب لقاء جمع السفير برئيس الجامعة 

 .زيز سبل التعاون بين الجانبينالدكتور نذير عبيدات ونوابه؛ بحثوا خالله إمكانية تع

 

وقال عبيدات خالل اللقاء إن الجامعة األردنية تركز على تطوير سبل التعاون مع الجامعات العالمية 

على كافة المستويات بدًءا من الجانب المحلي ثم اإلقليمي وصوال إلى العالمية، معربا عن أمله بفتح 

قطاع األكاديمي وترتقي به بما فيه مصلحة المنظومة آفاق جديدة للتعاون في مجاالت أخرى تهم ال

التعليمية ككل، وبما بإمكانه صقل مهارات الطلبة وزيادة حصيلتهم المعرفية في كثير من 

 .الموضوعات

 

إلى ذلك، أشار السفير األمريكي إلى أن الواليات المتحدة األمريكية ليس لديها أي شريك في العالم 

 . ي شراكة قائمة على الثقة واالحترام المتبادلْين بين الجانبْينواإلقليم كما األردن، وه

 

وأكد السفير كذلك على عمق العالقات األردنية األمريكية المتجذرة على مر التاريخ، وأن الواليات 

المتحدة ال تزال تشهد استمرارا في دعم األردن في جميع المجاالت االقتصادية والصحية واألمنية 

فاألردن من الدول ذات السيادة المستقلة "كذلك في القطاع المائي وخلق فرص العمل، والتعليمية، و

 . ، على حد تعبيره"وقوتها من مصلحة الواليات المتحدة

 

قد نظم هذه الجلسة " الدراسات االستراتيجية"بدوره، أكد مدير المركز الدكتور زيد عيادات أن 

ي المركز، لتكون بمضامينها وأطروحاتها ومخرجاتها النقاشية من خالل منتدى السياسات العامة ف

طريقا معرفيا يلجأ إليه الطلبة والباحثين ممن تأخذ دراساتهم ذلك المنحى والموضوع، مشيدا بعمق 

 .الروابط التي تجمع األردن مع الواليات المتحدة األمريكية
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 رسم مستقبل التعليمال بد من مشاركة الطلبة في : رئيس الجامعة األردنية

 

أكد رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات على أهمية ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

 .التشاركية بين إدارة الجامعة والطلبة الذين تعتبرهم محور العملية التعليمية

 

أنه ال بد من مشاركة الطالب في رسم وأضاف خالل استضافته في إذاعة الجامعة األردنية أمس 

مستقبل التعليم  للنهوض به وليكون هنالك صورة حقيقية للتعليم العالي بالمملكة والجامعة األردنية 

 .بشكل خاص

 

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر بما تقوم به الجامعات ومنها األردنية لتواكب التطور السريع خاصة 

والتقدم الكبير بهذا المجال خاصة بعد الظروف التي مر بها العالم  فيما يتعلق بالتحول اإللكتروني

 .خالل العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا

 

وتحدث عبيدات حول مشروع شبكة اإلدارات المحلية الذي تم إطالق المرحلة الثانية منه أمس مؤكًدا 

د األوروبي واألمم المتحدة أن الجامعة مشاركة بشبكة اإلدارات المحلية مع شركائنا من اإلتحا

 .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الداخلية والهيئة المستقلة لإلنتخاب

 

وأشار إلى أهمية المشاركة في هذه الحملة والشبكة المهمة حيث يعد من صميم عمل الجامعة أن 

 .تكون جزء من هذه الشبكة لتخدم المجتمع المحلي وليكون لها دور مميز

 

عبيدات العاملين في الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية والطلبة بمناسبة قدوم شهر  وهنأ

 .رمضان المبارك متمنيا التوفيق للطلبة معتبًرا أنهم هم مركز العملية التعليمية
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 بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لمعركة الكرامة" األردنية"احتفال في 

 

أكد رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات  -سناء الصمادي( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

 .حرص الجامعةُ األردنيّة على ترسيِخ معاني الوطنيِّة والُعروبِة وُحبِّ األرِض في نفوِس طلبتِها

 

النشامى بإشراف عمادة شؤون الطلبة في الجامعة جاء ذلك في كلمة ألقاها في احتفال نظمته كتلة 

الكرامة اعتزاز "اليوم الثالثاء، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة بعنوان 

 ".وافتخار

 

سيظلُّ الواحُد والعشروَن من آذار يوًما خالًدا في ذاكرِة األردنيّيَن، يستيقظوَن مَعهُ ُكلَّ "وقال عبيدات 

 ". ليستذكروا مجًدا ما زالْت شواِهُدهُ حاضرةً بيننا  عامٍ 

 

أن الفرحةُ بذلَك اليوِم، بشجاعِة أبطاِل قّواتِنا الُمسلّحِة ليسْت شعوًرا مقصوًرا على "وأضاف 

األردنيّيَن وحَدهم، بل كانت وستظلُّ انتصاًرا لألّمة من خليِجها إلى ُمحيِطها، فبعَد أن عانَت األُّمةُ من 

ضعٍف وهواٍن، غيَّر ذلَك التّاريُخ من نظرِة العالِم ليُعلَن للجميِع بأنّها باقيةٌ، وستعوُد إلى سابقِ  أيّامِ 

ِر والتّجديِد واإلنسانيِّة، تحمُل من جهةً تاريًخا عريقًا حافاًل : عهِدها أّمةٌ تمشي في ركِب التّحضُّ

 ".قيًّا وجمااًل من جهٍة أخرى باألمجاِد، وتتقّدُم البشريّةَ إلى آفاٍق أرحَب وأكثَر رِ 

 

سّرتني مبادرتُكم ألسباٍب كثيرة، فإذا نادى أحُد أبطاِل فرقِة االستطالِع في معركِة الكرامة " وأضاف

، ُمقّدًما نفَسهُ شهيًدا للوطِن واألّمِة، ناسيًا حياتَه وأحبّاَءه  رفاقَه بأن يضربوا موقَعهُ ليُلِحَق هزيمةً بالعدوِّ

ِض وتُرابِها، فها أنتُم اليوَم، أحفاُد أبطاِل الكرامة، تنهلوَن من بحِر العلِم، وتبذلوَن وقتَُكم في سبيِل األر

وُجهَدُكم في واحدٍة من أسمى األموِر، أال وهي المعرفةُ، أرى فيُكم وفي أساتذتُِكم معانَي اإلبداعِ 

 ".طنُِكم للعالمِ واإلنجاِز، سائريَن على درِب أسالفُِكم في تقديِم أروعِ صورٍة عن و

 

وألقى أستاذ التاريخ في جامعة البلقاء الدكتور محمود الجبارات كلمة سرد فيها أحداث معركة الكرامة 

-التي شكلت بماء شهدائها وتضحياتهم منعطفا تاريخيا عاما في جميع جوانب الصراع العربي

 .الصهيوني

 

، وعرض لفرقة موسيقات القوات المسلحة وتخلل االحتفال فقرة شعرية قدمها الشاعر مهند السالمين

الجيش العربي، وعرض مسير صامت لحرس الشرف الملكي، وميسر للقوات المسحلة  -األردنية

 .وفرسان األمن العام من أمام المكتبة وحتى الكليات الطبية واإلنسانية، ودبكة قدمتها فرقة الشعالن
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 األردنية"في " "EU-Middle East Relations"انطالق أعمال المؤتمر الدولي 

 

انطلقت في الجامعة األردنية، اليوم االثنين، أعمال  –سهى الصبيحي ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية  

َولّي  ، الذي تنظمه كلية األمير الحسين ابن عبد هللا "EU-Middle East Relations"المؤتمر الدُّ

 EU-Middle East Network in Action"لية بالتعاون مع الثاني للدراسات الدو

(EUMENIA ") أحد مشاريع إيراسموس بلس الممولة من االتحاد األوروبي، وبمشاركة نخبة من

 .األكاديميين والمتخصصين والخبراء في العالقات والسياسات الدولية من الشرق األوسط وأوروبا

 

حه مندوبا عن رئيس الجامعة، نائب الرئيس لشؤون الكليات ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي افتت

اإلنسانية الدكتور أحمد المجدوبة، ويستمر لمدة يومين، العالقات الثقافية والسياسية واالجتماعية 

والقانونية واالقتصادية بين دول الشرق األوسط واالتحاد األوروبي، وتبادل الخبرات حول عدد من 

 .ة االتحاد في المنطقة، بما في ذلك الديمقراطية، والالجئون، وحقوق اإلنسانالمحاور المتعلقة بسياس

 

وتحدث مندوبا عن مدير إدارة الشؤون األوروبية في وزارة الخارجية األردنية أكرم الهياجنة في 

كلمته عن تاريخ العالقات بين األردن واالتحاد األوروبي، مشيرا الى أن الشراكة بينهما، والتي بدأت 

، تُعّد استراتيجية، وقد 4227مع توقيع األردن ودول االتحاد األوروبي على اتفاقية الشراكة في 

 .توسعت لتشمل التعاون على المستوى اإلقليمي أيضا

 

ومن جهته قال مندوب سفيرة االتحاد األوروبي لدى األردن المستشار السياسي في السفارة آدم 

جاه األردن ودول المنطقة تسعى إلى تشجيع اإلصالح السياسي جانسون إن سياسة االتحاد األوروبي ت

واالقتصادي ودعم النظام القضائي فيها، مؤكدا استمرار االتحاد في دعم االستجابة تجاه الالجئين 

 .السوريين، الفتا الى أن األردن شريك رئيسي في عملية تعزيز السالم في المنطقة

  

المساعد في جامعة أمستردام الهولندية، الدكتور ، األستاذ EUMENIAوأشار مدير مشروع 

ديميتريس بوريس أن المشروع الممول من االتحاد األوروبي يهدف إلى تحقيق التبادل األكاديمي 

والمعرفي بين الباحثين والطلبة في الجامعات الشريكة، والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني 

طبيعة هذه العالقة المعقدة بين االتحاد والشرق وصانعي السياسات للوصول إلى فهم أعمق حول 

 .األوسط

  

وبدوره، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ومنسق المشروع في الجامعة األردنية الدكتور وسام 

الهزايمة إن الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي تعتبر أنموذجا بين شراكاته مع منطقة الشرق 

لكنه استطاع  42-لمشروع واجه عديًدا من التحديات كان أبرزها وباء كوفيداألوسط، منوها إلى أن ا

 .تحقيق أهدافه حيث يُعّد هذا المؤتمر إحداها

 

مناهج وقضايا معاصرة في العالقات : ويناقش المؤتمر ضمن جلساته في اليوم الثاني ثالثة محاور

ع منها سياسة الجوار األوروبي بين االتحاد األوروبي والشرق األوسط، ويضم هذا المحور مواضي

والسياسة الخارجية للحكومة األلمانية الجديدة، ومحور التنمية والديمقراطية والالجئين في العالقات 

بين االتحاد األوروبي والشرق األوسط، أما المحور الثالث فيناقش العوامل الخارجية في العالقات 

 .بين االتحاد األوروبي والشرق األوسط

  الرأي/أخبار األردنية
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ف المؤتمر متحدثين من عدة جامعات في أوروبا هي جامعة أمستردام الهولندية، جامعة ويستضي

روسكيلدا الدنماركية، جامعة السوربون الفرنسية، جامعة كورفينوس الهنغارية، جامعة البيلوبونيز 

اليونانية، جامعة كارلوس الثالث اإلسبانية، جامعة إراسموس روتردام الهولندية، معهد الشؤون 

دولية في إيطاليا، ومن الشرق األوسط جامعة يشار التركية، جامعة بيرزيت الفلسطينية، والجامعة ال

 .األمريكية في بيروت، باإلضافة للجامعة األردنية
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صنع " عميد شؤون الطلبة في األردنية يفتتح معرض منتوجات نزالء مراكز االصالح والتأهيل 

 "عزيمة ب

 

افتتح عميد شؤون الطلبة الدكتور مهند المبيضين في  -قصي الطراونة( اج أ) أخبار الجامعة األردنية 

لمنتجات نزالء مراكز اإلصالح " صنع بعزيمه"قاعة المعارض في عمادة شؤون الطلبة معرض 

ما بين مديرية األمن العام ومؤسسات المجتمع  والتأهيل األردنية، وذلك في إطار التعاون المشترك

 .المحلي، والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة

  

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور مهند مبيضين أٌن الفعالية تأتي ضمن العمل التكاملي بين الجامعة 

يل األردنية األردنية ومديرية األمن العام، للمساعدة في تسويق منتجات نزالء مراكز اإلصالح والتأه

لتحفيزهم على العمل بعد قضاء محكومياتهم، واكتسابهم مهنة تضمن لهم حياة صالحة، وإبراز 

 .الصورة الحقيقية المشرقة لما تقوم به مراكز اإلصالح والتأهيل األردنية 

  

على بدوره شكر مدير إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل العميد الدكتور عٌمار القضاة الجامعة األردنية 

دعمها وتسهيل فتح هذا المعرض، مؤكداً سعي مراكز االصالح والتأهيل لتقديم كل ما يحتاجه النزالء 

من دعم ينمي فكرهم وثقافتهم وعرض منتوجاتهم،وذلك انسجاماً مع التوجه العالمي نحو حماية 

بارز في هذا حقوق اإلنسان والمحافظة عليها باعتبار أن مراكز اإلصالح والتأهيل صاحبة الدور ال

صنع بعزيمة في اطار " المجال، ويأتي تنظيم معرض منتوجات نزالء مراكز االصالح والتأهيل 

النهج اإلصالحي الذي تنتهجه مديرية األمن العام في تأهيل وتقويم سلوك نزالء مراكز اإلصالح 

على انخراطه في  والتأهيل، هدف منح النزيل ثقة في قدرته على العمل واإلنتاج وبما ينعكس إيجابا

 .المجتمع بعد انقضاء محكوميته 

  

يستمر يومين ومن الساعة التاسعة صباحاً في قاعة ( صنع بعزيمة)يُذكر أٌن المعرض اإلنتاجي 

المعارض لدى عمادة شؤون الطلبة،ويحتوي على عدة أجنحة تعرض فيها منتجات النزالء التي 

كز اإلصالح والتأهيل، ويمكن للجميع الشراء تصنع بشكل يدوي داخل المشاغل المقامة في مرا

 .مباشرة من المعرض، والتي يعود جزء من ريعها على النزالء أنفسهم 
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 في األردنية ينظم محاضرة تعريفية لتوفير فرص عمل" دكتور لكل مصنع"

 

 

ج الوطني لربط الصناعة باألكاديميا نظم البرنام -قصي الطراونة( اج أ) أخبار الجامعة األردنية 

للتعريف بفرص ( PWC)محاضرة اليوم بالجامعة األردنية بالتعاون مع شركة ( دكتور لكل مصنع)

 .التأهيل التي تقدمها الشركة لمساعدة طلبة الجامعة في اكتشاف قدراتهم لتحقيق االنجازات 

  

كتورة أنعام خلف مندوبة عن رئيس وحضر المحاضرة نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الد

ميشيل اورفلي ، ( PWC)الجامعة ، وكل من المدير العام والشريك الرئيسي في األردن لشركة 

 .وعميد كلية الهندسة الدكتور ناصر الحنيطي وعميد كلية األعمال الدكتور فايز حداد 

  

الدكتور يوسف ( دكتور لكل مصنع)وقال مدير البرنامج الوطني لربط الصناعة باألكاديميا 

العبدالالت أن البرنامج يقوم على دعم دور البحث العلمي التطبيقي كونه المدخل الصحيح إلى التغيير 

ؤثراً في الشامل ، واإلصالح الحقيقي المنشود حيث يتخذ البحث العلمي التطبيقي موقًعا محورياً وم

المجاالت جميعها؛ فهو وسيلة توليد المعرفة، وتحديثها، وتسخيرها في إنتاج السلع والخدمات التي 

 .تكفل القوة والنفوذ لإلقتصاد الوطني

  

 –وأحد البرامج المتميزة في المنطقة  –وأشار إلى تميز البرنامج بكونه األول من نوعه في األردن 

تقليدية قابلة للتطبيق آللية ربط المؤسسات األكاديمية بالمجتمع وتأتي فكرته بكونها فكرة غير 

، وهي إحدى ( PWC)اإلنتاجي المتمثل بالقطاع الصناعي ، ونتيجة لذلك جاء التعاون مع شركة 

أكبر اربع شركات في العالم في مجاالت االستشارات والتدقيق والمواضيع الحديثة كالثورة الصناعية 

 .ا خدماتهم لطلبة الجامعة األردنية والتحول الرقمي ليضعو

  

ميشيل اورفلي ، إهتمامه ( PWC)بدوره أبدى المدير العام والشريك الرئيسي في األردن لشركة 

بدعم طلبة الجامعة األردنية وتأهيلهم وتدريبهم على كافة المهارات لمواكبة التطور السريع في العالم 

من تعليم متقدم وضع خريج الجامعة األردنية في مقدمة  والبناء على ما تقوم به الجامعة األردنية

خريجي الجامعات في المنطقة ، للوصول إلى توظيف أمثل لطاقات الخريج وتطويرها ودعمه في 

 .الحصول على فرصة عمل يستحقها

  

، (نوا)وأعلن عن تخصيص عشرين مقعد لطلبة الجامعة األردنية في دورة لغة إنجليزية في شركة 

 .فرص عمل للخريجين وتدريب الطلبة الذين على مقاعد الدراسة وتوفير 

  

وجرت خالل المحاضرة مسابقة علمية تتعلق بسوق العمل ، وتم اختيار أول عشر طلبة فائزين 

 ( .PWC)بفرصة تدريب من أجل التوظيف في شركة 

 

 

 

 

 أخبار األردنية 
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 مليونا 94ى مليون دينار مديونية البلقاء التطبيقية وبحاجة إل 02: العجلوني

 

 

استعرض رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني الوضع العام للجامعة 

 02مليون دينار فيما الجامعة بحاجة إلى  35وتطلعات الجامعة مشيرا إلى أن مديونيتها تقارب الـ 

 .مليون دينار للبنية التحتية

 

عالم محلية اليوم الثالثاء، إن العديد من الكليات وقال العجلوني خالل لقاء مع ممثلي وسائل ا

 .والمراكز العلمية في الجامعة بدون مبان خاصة بها

 

 :وفي المحور األكاديمي بين العجلوني انه تحقق في هذا المحور ما يلي

 

إعادة تشكيل لجنة التعيين والترقية وشمول أكثر للكليات فيها، تشكيل لجنة لتعديل تعليمات التعيين 

والترقية تضمن جميع الرتب األكاديمية من كافة الكليات ومراعاة الظروف الخاصة بالكليات العلمية 

من نظام الهيئة التدريسية والتي تعنى بفقدان عضو هيئة  45والكليات اإلنسانية، وتعديل المادة 

 5ى أخرى خالل التدريس وظيفته حكما ان لم يستطع التثبيت بالخدمة الدائمة واالنتقال من رتبة إل

سنوات أسوة بالمعمول به بالجامعات األردنية، وفتح  45سنوات، وتعديل المدة لتصبح خالل 

تخصصات جديدة تناسب السوق المحلي واإلقليمي والعالمي مع التركيز على التخصصات التقنية، 

 3545عد عام وهيكلة الخطط الدراسية، ودفع المستحقات المالية ألعضاء هيئة التدريس للمعينين ب

والتي لم تدفع حتى تاريخه من خالل جدولة هذه المستحقات والبدء بدفعها على ( الراتب الثالث عشر)

ماليين دينار، وتعديل التعليمات والتشريعات التي  5دفعات علما بأن المبالغ المستحقة تصل لحوالي 

الجامعة، وتشكيل لجنة  تحكم عمل اعضاء هيئة التدريس بما يحقق الرضى الوظيفي لهم ومصلحة

 .أكاديمية للنظر بكافة مظالم أعضاء هيئة التدريس وحل الممكن منها

 

وفي المحور الطالبي قال العجلوني إن الطالب هو أساس ومحور العملية التعليمية في الجامعة وهو 

الطالبة محط االهتمام الكبير إلدارة الجامعة فقد سعت إدارة الجامعة الى إقرار تعليمات صندوق 

دينارا للطالبات المحتاجات بعد دراسة اجتماعية  65المحتاجة بحيث يقدم دعما شهريا بما ال يقل عن 

واقتصادية للمتقدمات للدعم، وزيادة الدعم المقدم للطلبة من صندوق الطالب ليغطي جزءا أساسيا من 

الدراسات العليا، رسوم الساعات الدراسية، وتشكيل لجنة إلعادة النظر برسوم بعض تخصصات 

وتفعيل مشاركة الطلبة في األنشطة الالمنهجية في كافة المحافل والمناسبات الوطنية ودعم المبادرات 

 .الطالبية، ودعم مشاركة طلبة الجامعة في المسابقات الوطنية واإلقليمية والعالمية

 

ن المعلوم ان جامعة البلقاء اما محور البحث العلمي فقد تم وضع خطة شاملة لالبتعاث الفتا إلى انه م

التطبيقية هي أكبر جامعة في األردن من حيث عدد الطلبة وانتشارها في كافة محافظات المملكة، وان 

حجم االبتعاث في الجامعة ال يتناسب مع حجم واحتياجات الجامعة لذا وضعت خطة شاملة لالبتعاث 

كافة التخصصات والى الجامعات العالمية هذا العام واألعوام القادمة لزيادة عدد المبتعثين في 

المرموقة فتم تعديل االنظمة والتشريعات الخاصة بالبحث العلمي وجعلها متناسبة مع خطة الجامعة 

 عمون
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في دعم البحث العلمي للمشاريع واألبحاث والرسائل وغيرها و زيادة موازنة البحث العلمي بشكل 

 : حقيقي ويلبي احتياج عضو هيئة التدريس من خالل

 

زيادة البحث العلمي ودعم الزيارات الخارجية للمدرسين من خالل التبادل الثقافي بين الجامعة 

والجامعات العالمية من خالل البرامج الدولية مثل ايراسموس بلس ،دعم مشاركة أعضاء هيئة 

 3355، التدريس في المؤتمرات الخارجية والوطنية ،تقديم دعم للرسائل الجامعية الدراسات العليا

دينار للرسائل في التخصصات اإلنسانية بشرط  4335دينار للرسائل في التخصصات العلمية و 

،دفع (skopus)او ( web of science)النشر في المجالت العالمية المصنفة في قواعد البيانات 

 (.التفرغ العلمي)ضعف الراتب للزيارات العلمية 

 

نه سيتم خالل الشهر القادم طرح عطاء مباني كلية جرش اما في البنية التحتية قال العجلوني إ

التقنية،طرح عطاء مبنى قاعات تدريسية في كلية عجلون الجامعية ،صالة رياضية في كلية عجلون 

ألف  475الجامعية ،مبنى مختبرات ومكاتب وقاعات تدريسية في كلية الكرك الجامعية بقيمة 

في كلية الزرقاء الجامعيةإنشاء مباني في مركز الجامعة دينار،طرح عطاء مبنى للقاعات التدريسية 

وهي مبنى لكلية الحقوق، مبنى لكلية الدراسات العليا،إنشاء مبنى لكلية األمير : خالل السنوات القادمة

 .عبدهللا بن غازي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء مبنى لكلية الذكاء االصطناعي

 

، إنشاء كلية (خطط مستقبلية)ة الصيدلة في حرم مستشفى السلط الجديدومبنى لكلية التمريض وكلي

بحرية متخصصة في العقبة من خالل تطوير مركز العقبة للتدريب والتعليم البحري خالل السنوات 

 .القليلة القادمة لتكون مركزا إقليميا متميزا في العلوم والهندسة البحرية في المنطقة

 

العمل على تثبيت امالك الجامعة بالتعاون مع امالك الدولة ووزارة واوضح العجلوني انه سيتم 

التربية والتعليم حيث ان الجامعة بحاجة الى مخطط شمولي لكافة كليات الجامعة ونعمل على وضع 

محطة األميرة تسنيم بنت " المخطط الشمولي لها وايضا وضع مخطط شمولي لمزرعة الجامعة 

االف دونم،مشاريع المبادرات  45والبالغة اكثر من " الصحن حمرة/ غازي للبحوث الزراعية 

الملكية كلية معان الجامعية،مشاريع المبادرات الملكية كلية الشوبك الجامعية، مبنى للقاعات 

، ا نقل موظفي اكاديمية البلقاء االلكترونية 3م 6555التدريسية في كلية الزرقاء الجامعية بمساحة 

التطبيقية، والسير بتصفية شركة البلقاء للتعليم االلكتروني وبما يحقق وفرا  الى مالك جامعة البلقاء

 .ماليا على الجامعة

 

وفي جانب المجتمع المحلي اكد العجلوني ان الجامعة تعمل على زيادة إدماج الجامعة مع المجتمع 

فعاليات المشتركة المحلي ومؤسساته الرسمية واألهلية من خالل زيادة التعاون في إقامة األنشطة وال

بين الجانبين وفتح قاعات ومسارح الجامعة للمجتمع المحلي في إقامة النشاطات الهادفة وخاصة 

الوطنية منها ودعم المبادرات للمجتمع المحلي الفتا انه يجري العمل على إيجاد المكان المناسب لننقل 

ساهم في تحقيق النمو وزيادة الحركة كلية العمارة إلى احد المباني التراثية في قلب المدينة مما ي

 .السياحية والتجارية في المدينة

 

وفي المحور اإلداري اوضح العجلوني انه تم تعديل األنظمة والتشريعات الناظمة للعمل اإلداري في 

الجامعة وبما يحقق مصلحة الموظفين والجامعة على حد سواء ومنها تعديل نظام الموظفين في 

ام للعاملين في الجامعة يعالج االختالالت في النظام السابق مثل إلغاء المادة التي الجامعة وإصدار نظ

تتيح للمرجع المختص إحالة الموظف على التقاعد المبكر بطلبه او دون طلبه إذا حقق شروط لتقاعد 
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المبكرو تشكيل لجنة لدراسة تعليمات التأمين الصحي وبما يحقق مصلحة أفضل للعاملين مع الحفاظ 

على المكتسبات التي حققتها وحدة التأمين الصحي،تشكيل لجنة مختصة لدراسة تظلمات الموظفين 

وحل ما أمكن منها،هيكلة كافة وحدات ومراكز ودوائر الجامعة،وضع أسس عادلة لصرف مكافأة 

افة نهاية الخدمة ، تعديل تعليمات نادي العاملين في الجامعة ليشمل كافة العاملين في الجامعة من ك

كلياتها من العقبة جنوبا إلى اربد شماال، تعديل هيكلة مكتب العالقات الدولية لتصبح دائرة العالقات 

الدولية وذلك لمتابعة عالقة الجامعة مع المؤسسات العالمية والمانحة وتطوير هذه العالقات وزيادة 

 .التعاون وفتح مجاالت تعاون اكبر مع الجامعات العالمية المرموقة
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 خطط للنهوض بالتعليم أولها تعرض على الحكومة األربعاء 9

 

 

أكد مصدر حكومي، أن الحكومة ومن خالل وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي 

 .خطط للنهوض بالتعليم في األردن 0بصدد إجراء 

 

تلك الخطط تتمثل بتطوير التعليم المهني التي من المفترض أن تكون على  وقال المصدر، إن أولى

 .طاولة مجلس الوزراء يوم األربعاء المقبل

 

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي بصدد إجراء خطتين إلصالح التعليم العالي في الجامعات إلى 

 .جانب خطة للتعليم ما قبل المدرسة

 

التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس كان قد قال إن خطة تطوير  وزير التربية والتعليم وزير

التعليم المهني تتضمن بشكل أساسي أنشطة لتحسين األداء العام لقطاع التعليم المهني وزيادة معدالت 

 .االلتحاق في التعليم الثانوي

 

األكاديمي، حيث  وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا إتاحة مسارين للتعليم؛ المسار المهني والمسار

وينتهي كل مسار بشهادة ( من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر)سنوات  5يتضمن كل مسار 

 .الثانوية العامة، وذلك بعد اجتياز الطالب المتحانين أحدهما نظري واآلخر عملي

 

فة إلى ولفت إلى أن الخطة تقترح أن يبدأ القبول في مسارات التعليم المهني من الصف العاشر، إضا

منح الطلبة حوافز مالية لتشجيعهم على االلتحاق بالمسار المهني خاصةً أصحاب المعدالت المرتفعة 

سنوات بهدف منح الطلبة المزيد من  5منهم، وزيادة عدد سنوات االلتحاق بالمسار المهني إلى 

 .التدريب العملي

 

رامجه في سنتين الحادي عشر والثاني وبين أن اإلشراف على عملية التعليم الثانوي المهني وتنفيذ ب

عشر، بعد إكمال المرحلة األساسية، يهدف إلعداد العمال المهرة والمهنيين في مستويات العمل 

 .األساسية
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 اتفاقية تشغيل وتدريب لمتدربي الوطنية للتشغيل والتدريب في جامعة اليرموك

 

ثنين، اتفاقية تشغيل وتدريب بين الشركة الوطنية للتشغيل ُوقعت في جامعة اليرموك يوم أمس اإل

وتنص االتفاقية على قيام الجامعة بتوفير اإلمكانيات الالزمة لتدريب . والتدريب وجامعة اليرموك

المشتركين في برامج الشركة مهنياً لمدة شهرين للعمل كمساعد مهني في مهن التمديدات الكهربائية 

لمنيوم والتكييف والتبريد والطاقة الشمسية، على أن تقوم الوطنية للتشغيل والصحية والنجارة واأل

والتدريب بمتابعة أداء المتدربين خالل مراحل التدريب وتنفيذ برامج توجيه توعوية وطنية شاملة في 

 .مواقع العمل وبمشاركة الجانبين في عملية تقييم المتدربين ووضع االختبارات وأساليب القياس لهم

 

وقع االتفاقية عن الوطنية للتشغيل والتدريب مديرها العام العميد الركن عبد هللا النعيمي وعن و 

 .جامعة اليرموك رئيس الجامعة األستاذ الدكتور إسالم مساد

 

الجيش العربي  -وأعرب رئيس جامعة اليرموك عن اعتزاز الجامعة بدور القوات المسلحة األردنية  

ألردني، خاصةً البرامج الريادية الذي تنفذها الوطنية للتشغيل والتدريب في في تلمس قضايا المجتمع ا

تدريب وتأهيل ودعم وصقل مهارات أبناء الوطن للحد من ظاهرة البطالة، مؤكداً استعداد الجامعة 

للتعاون وتكامل الجهود مع الشركة الوطنية بما يلبي رؤيتها وفلسفة رسالتها واالعتزاز بدورها الذي 

ه هذه االتفاقية التي تمثل نهجاً وإطاراً تشاركياً حقيقياً لمعالجة قضايا المجتمع بإخضاع الشباب تجسد

 . في البرامج التدريبية المهنية التي تساعدهم على بناء مستقبلهم والمشاركة بنهضة وطنهم

 

تؤكد حرص  وأعرب العميد النعيمي عن تقديره لدور الجامعة وتعاونها لتنفيذ هذه االتفاقية التي

الجامعة واهتمامها وتفاعلها في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها، مبيناً أن فكرة الشركة جاءت 

انسجاماً مع رؤى قيادتنا الهاشمية بأهمية مشاركة الشباب األردني في عملية التنمية االقتصادية وخلق 

للقوات المسلحة بإنشاء الوطنية  جيل من الشباب المؤهل مهنياً، من خالل توجيهات ملكية سامية

للتشغيل والتدريب لتدريب الشباب وتأهيلهم مهنياً في قطاع اإلنشاءات والمهن المساندة وتسليحهم 

بالمهارات الالزمة للعمل والعطاء وزيادة اإلنتاج بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات 

 .القطاع الخاص

 

 

 األنباط


