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بل سبحثان عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي يرئيس الجامعة األردنية وأمين 

 التعاون

 

كار جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبت زار وفدٌ من -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي أ

ون بل التعاسبحث لم، الزراعي، يترأسه أمين عام الجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد، الجامعةَ األردنيةَ اليو

 بين الجانبين في مجال األبحاث الزراعية المتعلقة بنخيل التمر.

 

لعالقات لكورة ورحب رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات بالزيارة والتعاون، وهذه الشراكة التي تُعدّ با

يخ محمد لسمو الشحب اين وصاالطيبة بين البلدين الشقيقين، والتي يقودها جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحس

من عزيز األالت تبن زايد آل نهيان، اللذان يوليان التعاون العربي المشترك اهتماًما بالغًا، خاصة في مجا

 الغذائي.

 

بتكار على اال تشجع وقال عبيدات إن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تُعدّ جائزة ريادية

راعية ت الزمور، مثمنا هذا التعاون المثمر، والتشبيك مع الجائزة لتطوير المحطاالزراعي في مجال الت

بحاث ل األالتابعة للجامعة، والفتًا إلى توجه الجامعة للمشاركة في برامج ومسابقات الجائزة من خال

لى عال دليل إا هو والدراسات الُمجراة فيها، كما أضاف أن االهتمام بالنخيل والتمور والتركيز على المنتج م

 التمسك باألصالة والتراث العربي.

 

همية هذا أًرا إلى ، مشيبدوره، أكد األمين العام للجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد دور الجامعة البحثي وتقدُّمه

دة عتبر واحت؛ إذ اللقاء ودوره في تعريف أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالجائزة ودعوتهم للمشاركة فيها

الدولي  لصعيدالجوائز العالمية المهمة التي تضفي قيمة كبيرة، ال على الصعيد العربي وحسب، بل على من ا

 كذلك. 

 

اًما؛ حيث ع   15واستعرض زايد ما حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي على مدى 

المتحدة  ل لدولة اإلمارات العربية، وحظيت برعاية صاحبي السمو: الرئيس الراح2007تأسست في العام 

ة، ة المتحدلعربيالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات ا

بارك مهيان نونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير التسامح والتعايش الشيخ 

ربية ارات العاإلم جائزة،  كما تعمل الجائزة على تعزيز الدور الريادي لدولةآل نهــيان رئيس مجلس أمناء ال

زراعة  قطاع المتحدة عالميًّا في تنمية وتطوير البحث العلمي الخاص بنخيل التمر، وتشجيع العاملين في

 دّرينالنخيل وإنتاج التمور، والمنخرطين في االبتكار الزراعي من باحثين ومزارعين ومنتجين ومص

 ومؤسسات وجمعيات وهيئات مختصة.

 

شرف تور أوعقب الزيارة، عقدت كلية الزراعة، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدك

 ريسيةأبو كركي وعميد كلية الزراعة الدكتور صفوان الشياب، محاضرة تعريفية ألعضاء الهيئة التد

يتها يها، ورؤفتراك أهدافها، وفئاتها ومعاييرها، وكيفية االشوالباحثين والطلبة فيها عن الجائزة وأنشطتها و

جهود تفاء بالاالح لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة، ورسالتها في

 المتميزة التي تُبذل لتطوير القطاع الزراعي من أجل تنمية مستدامة لألجيال القادمة. 

 

 

 أخبار األردنية / بترا / الوقائع / نيروز / نبض / أمن اف ام / الدستور
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لصلة اذات  حاضرة توضيح اآللية المتّبعة إلقامة تعاون وطني وإقليمي ودولي بين الجهاتوجرى خالل الم

ئات ختلف الفمبين  باالبتكار الزراعي وصناعة نخيل التمر، وكيقيّة نشر ثقافة نخيل التمر واالبتكار الزراعي

 باهتمام عالمي تعريف الالُمستهدفة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، وأهداف الجائزة المتمثلة ف

 االبتكارونخيل صاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزراعة ال

از ، مع إبرلمجالالزراعي ومبادراته في األنشطة والمجاالت المتعلقة بدعم البحوث والدراسات الخاصة بهذا ا

القطاع تمر وفي دفع مسيرة اإلبداع واالبتكار في مجال نخيل ال الدور الريادي المسؤول لدولة اإلمارات

م البحث لى دعالزراعي، واالهتمام بقضايا حماية البيئة ومحاربة الفقر وزيادة الرقعة الخضراء، إضافة إ

م، العالوالعلمي وتشجيع وتقدير العاملين في تطوير القطاع الزراعي وقطاع نخيل التمر في اإلمارات 

 لية.الدو ة من مختلف الخبرات لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل الممارساتواالستفاد

 

مجلس  رئيس/وجدير بالذكر أن الجامعة األردنية، وقّعت في آذار الماضي، بحضور وزير التسامح والتعايش

 االبتكاروتمر نخيل الأمناء الجائزة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، خطاب نوايا مع جائزة خليفة الدولية ل

 الزراعي.

 

في  للتعاون قدّمةويُعدّ ذلك الخطاب، الذي وقّعه عن الجامعة عميد كلية الزراعة الدكتور صفوان الشياب، مُ 

مزارعين لح المجاالت تبادل ونشر المعلومات حول األمن الغذائي والتغذية والتنمية الزراعية بما فيه صا

 ا وعالميًّا.والباحثين والمستهلكين إقليميًّ 
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 برعاية رئيس الجامعة األردنية

 ة"ستدامالمدرسة الوطنية األرثوذكسية تعقد المؤتمر الرياضي الثاني "الرياضة وأهداف التنمية الم

 

بيدات، عبرعاية رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير  –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة  

"، لمستدامةمية امؤتمرها الرياضي الثاني بعنوان "الرياضة وأهداف التن عقدت المدرسة الوطنية األرثوذكسية

التنمية"،  المعروف بـ"الرياضة من أجل (GIZبالشراكة مع برنامج الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )

ة، الخاصوبالتعاون مع كلية علوم الرياضة في الجامعة األردنية، وحضور عدد من المدارس الحكومية و

 .ريسهابهدف مشاركة أفضل الممارسات في دمج أهداف التنمية المستدامة في فلسفة الرياضة وتد وذلك

  

عات من س والجاملمداراوفي كلمته، قال عبيدات إّن هذا المؤتمر مهم لتأكيد التكامل بين األدوار التعليمية بين 

عالً فوصفها وعدم التعامل معها بجهة، وبين التعليم والرياضة من جهة أخرى، ولربط الرياضة بالتنمية، 

، اًل نبياًل بح فعجسديًّا تنافسيًّا وحسب، مشيًرا إلى وجوب إدخالها في المجال االجتماعي، حتى تتسامى وتص

لجنس أو أو ا يروم اإلدماج االجتماعي، ونبذ التفرقة، ولتصير نشاًطا في متناول الجميع، بمعزل عن السن

على  لشعوباتضافة دولة قطر الشقيقة لمونديال كأس العالم، حيث تلتقي االنتماء، مستشهدًا في ذلك باس

 أرضها من آسيا شرقًا وحتى أمريكا الجنوبية غربًا، بال فارق بينهم إال في لون الشعار.

  

صول ي الوهوأكد عبيدات أن كل فرد ومؤسسة في هذا البلد، يسعون إلى السير صوب وجهة واحدة، فالغاية 

فية ها، بشفاوظائفم حيث ال يُهّمش أحد فيه، وتحقيق العدالة لتنهض المؤسسات على اختالفها بإلى مجتمع السل

 ال تمنع المواطنين من مالحظتها والتعليق عليها.

  

ية ألردناوشدّد عبيدات على أن اسم األرثوذكسية منقوش في تاريخ الرياضة، وأّن فضلها على الرياضة 

ؤّكدًا اليًا، مالد عتها عديد من أبناء الوطن، وخّرجت أجيااًل رفعوا اسم البسيظل باقيًا، حيث ترعرع في جنبا

بادر رسة أن تالمد أن سعي األرثوذكسية سيؤتي أكله، وأنّه يراه في وجوه طلبتها، متمنيًا في الوقت ذاته على

 لطلبة منين احصبإعادة النظر في طرائق تدريس اللغة العربية واللغة اإلنجليزية لمساعدة الجامعات على ت

 ضعف محتمل بات ملحوًظا في هاتين اللغتين.

  

هود جلاالفتًا إلى  وأضاف أن الجامعة األردنية تدرك أن الرياضة حياة، وأنها ال تنفصم عن الهوية التعليمية،

ية ة األردنلشخصياالحثيثة لكلية علوم الرياضة، وإنجازاتها في المحافل الرياضية الدولية، ودورها في بناء 

 الصلبة في الرياضة كما في التعليم والحياة.

  

الطالب  تخريجوبيّن أّن الجامعة األردنية أخذت على عاتقها العمل على عقد جديد مع المجتمع األردني، ب

ونهم أو لإلى  ليكون إنسانًا قويًّا، وقادًرا على صنع الرفاه ألهله ووطنه، يعيش مع اآلخرين دون النظر

 رية الشعوب.معتقدهم ويؤمن بح

  

ضور لي، والحالدو وفي نهاية كلمته، شكر عبيدات المدرسة الوطنية األرثوذكسية، والوكالة األلمانية للتعاون

ل دن، في ظاألر من معلمين وطلبة، على إقامة هذا المؤتمر، متمنّيًا أن تظّل راية الرياضة حاضرة بقوة في

 القيادة الهاشمية راعية الرياضة األولى.

  

 أخبار األردنية / أمن اف ام 
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 عايتهررها، شكرت مديرة المدرسة الوطنية األرثوذكسية مي القسوس رئيس الجامعة األردنية على بدو

لمعلومات التبادل  مدرسةللمؤتمر، وقالت إّن األردنيّة طالما كانت جزًءا من المؤتمرات المستمّرة التي بدأتها ال

 والممارسات الفُضلى والخبرات الثريّة.

  

 الر عملَ كرليش ياضة من أجل التنمية" في الوكالة األلمانية للتعاون الدولي أووأوجز مستشار برنامج "الر

ر يضم  المؤتمنة إنّ البرنامج، بينما قال منسق األنشطة الرياضية في المدرسة الوطنية األرثوذكسية داهود دباب

 نة.لممكعد اجلسات لعدد من األنشطة النظرية والعلمية، يجري خاللها تشارك المعرفة على كافّة الصّ 

  

لرياضة، اعليم وتناول المؤتمر في جلسته األولى موضوعات تشمل دمَج أهداف التنمية المستدامة في فلسفة ت

اون للتع من خالل عرض ألحد المشاركين من المدرسة الوطنية األرثوذكسية في ورشة للوكالة األلمانية

معة في الجا رياضةم آي وحاضر بها من كلية علوم الالدولي، أما الجلسة الثانية، التي أدارتها الدكتورة ختا

حقيق تة في األردنية ُكلٌّ من الدكتور رامي حالوة والدكتور حران الرحامنة، فتمحورت حول دور الرياض

 صت الجلسةا ُخصّ من أهداف التنمية المستدامة وإقامة مجتمعات ُمسالمة ال يُهّمش فيها أحد، بينم 16الهدف 

وصيات لة، للتّ لرحاح، والتي أدارها عميد كلية الرياضة في الجامعة األردنية الدكتور وليد االثالثة واألخيرة

 حول التحديات التي يجب أن تُعالجها مؤتمرات المدرسة الوطنية األرثوذكسية السنوية.

  

 ته له.رعاي وفي ختام المؤتمر، كّرم عبيدات المشاركين في المؤتمر كما تسلّم درع المدرسة تقديرا على
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 كروباتللتوعية بمضادات الميالجامعة األردنية ومكتب الصحة العالمية يحتفالن باألسبوع العالمي 

 

حة مكتب الص معة األردنية اليوم، بالتعاون معاحتفلت الجا -أخبار الجامعة االردنية )أ ج أ( سناء الصمادي 

يادة ، وذلك بهدف ز(WAAWالعالمية في األردن، باألسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات )

راسمي يين وم وتشجيع الطلبة ومتلقي الخدمة والعاملين الصحالوعي بمقاومة المضادات الحيوية في العال

 .انتشارهاويوية السياسات على اتّباع أفضل الممارسات، تجنّبًا لظهور مزيد من حاالت مقاومة المضادات الح

  

بو كركي شرف أأوتضمن االحتفال، الذي رعاه نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات العلمية الدكتور 

سيرة مريان قيم بحضور عميدة كلية الصيدلة الدكتورة رلى درويش، وعميد كلية الطب الدكتور ياسر الوأُ 

 لطبية.ا، انطلقت من أمام برج الساعة وصوال إلى الكليات "Walk the Talkلنشر الوعي حملت عنوان "

  

 شؤونمن مسؤول ال وعُقدت محاضرة توعوية بهذه المناسبة للطلبة والمهتمين بهذا الشأن، قدمها كل

مة ي منظفالصيدالنية الدكتور أنور الصدر ومنسق األنظمة الصحية ومسؤول مقاومة مضادات الميكروبات 

ن لناجمة عاثار الصحة العالمية الدكتور باسم زيدان، تناولت مخاطر زيادة استخدام المضادات الحيوية، واآل

 لمضادات الحيوية.مقاومة مضادات الميكروبات، وأهمية ترشيد استهالك ا

  

لمسرف دام اكما ُعقدت مناظرة شارك فيها طلبة من الكليات الطبية في الجامعة حول موضوع جائحة االستخ

 للمضادات الحيوية واالستخدام األمثل لها.

  

وعي زيادة الليًّا ويُشار إلى أن األسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات حملة عالمية يُحتفل بها سنو

ها بين كافحتبمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهمها والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات في م

 حد منصفوف الجمهور وأصحاب المصلحة وراسمي السياسات الذين يُؤدّون جميعًا دوًرا حاسًما في ال

 استمرار هذه المشكلة في الظهور واالنتشار.
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 كلية العلوم التربوية في "األردنية" تقيم يوًما مفتوًحا بمناسبة يوم الطفل العالمي

 

م الطفل مناسبة يونّظمت كلية العلوم التربوية يوًما مفتوًحا ب –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

لفئة هذه البرامجها المقدمة  العالمي، حيث استُضيفت فيه مؤسسات معنيّة ومهتّمة بالطفل، للتعريف عن

 العُمريّة.

  

مة الفعالية الدكتورة إيمان المفلح البيتاوي إّن الدول تحتفل في  لثاني من كل عام بيوم اتشرين  20وقالت ُمنّظِّ

لدول احدًا من دّ واالطفل العالمي للتأكيد على أهمية هذه الفئة وحقوقها المشروعة، مشيرة إلى أن األردن يُع

 ت نماء وازدهار األطفال على رأس اهتماماتها.التي وضع

  

 داقة،صوشارك في اليوم المفتوح وزارة التنمية االجتماعية والمجلس الوطني لشؤون األسرة ومؤسسة 

ات طالب لتوضيح البرامج والخدمات التي تقدمها لألطفال واألسرة في المجتمع األردني، وذلك لتمكين

اء تّمة بنمت المهالعلوم التربوية من توسيع مداركهّن فيما يتعلق بالمؤسساتخصص الطفولة الُمبكرة في كلية 

 الطفل وتطوره.

  

ن حيث مرأة، وتخلل اليوم المفتوح ندوة ناقش فيها المشاركون والحضور مواضيع تخّص الطفل واألسرة والم

خاص ال ٧٢رقم معايير جودة الحضانات ومراكز رعاية األطفال، ومؤشرات نماء الطفل وقانون العمل 

 باألمهات العامالت والحضانات.

  

دنية وعلى هامش اليوم، قامت طالبات تخصص الطفولة الُمبكرة باستضافة أطفال روضة الجامعة األر

د جرت ي، وقومجموعة أطفال في الصف األول االبتدائي، وتنفيذ أنشطة تساعد على نمائهم الحركي والمعرف

 وم التربوية.تلك الفعاليات في بهو كلية العل
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 التسجيل لجائزة "هالت برايز" العالمية لطلبة أردنية العقبة

 

يز( هالت براسسة )أطلقت دائرة الخدمات واألنشطة الطالبية في الجامعة األردنية فرع العقبة بالتعاون مع مؤ

لبة طفكار أية، والتي تقوم على حشد لقاء تعريفي حول نسخة العام القادم من مسابقة هالت برايز السنو

 الجامعات حول قضية عالمية ُملحة حيث جرى التعريف بمراحل المسابقة وشروط المشاركة فيها.

 

ز الذي واإلنجا للقاءإلى ذلك ثمن رئيس الجامعة األردنية فرع العقبة األستاذ الدكتور غالب عباسي أهمية هذا ا

ية ة الريادألنشطقيق التميز واإلبداع لطلبتها أكاديميا وفي مجاالت ايعبر عن سعي الجامعة الموصول إلى تح

 والتطوعية وتمثيل الجامعة وتعزيز مكانتها بين الجامعات محليا وعالميا.

 

ني منها ي يعاوتطرق اللقاء الذي حضره عميد كلية السياحة والفندقة الدكتور ايمن حرب إلى التحديات الت

يادة رهمية أء وتأثيرها على البيئة واألفراد ، حيث تحدث الدكتور حرب عن قطاع صناعة األلبسة واألزيا

اغبين ة الراألعمال وأهدافها واثر انخراط الطالب بالمشاريع الريادية، في إشارة إلى ان تسجيل الطلب

 .٢٢/١١/٢٠٢٣بالمشاركة في المسابقة لغاية يوم الثالثاء الموافق 

 

، بهدف تعزيز مهارات ريادة األعمال 2009لية تأسست عام هي مؤسسة دو” هالت برايز“ومؤسسة 

 لج مشكلةي يعاالمجتمعية لدى طالب الجامعات من كافة أنحاء العالم، حيث تقوم المؤسسة سنوياً إطالق تحد

اً منها لم إيمانالعا مجتمعية عالمية استناداً ألهداف التنمية المستدامة، وتستهدف طالب الجامعات من كل أنحاء

 قات الشباب وقدرتهم على الخروج بأفكار إبداعية قادرة على معالجة هذه األهداف.بطا

 

رنامج، في الب تتكون من عدة مراحل وهي: المرحلة المحلية التي تعد المرحلة األولى” هالت برايز“مسابقة 

من قبل  كيمهاحيث يتنافس طالب الجامعة الواحدة فيما بينهم، من خالل عرض أفكار المشاريع الريادية وتح

 خبراء متخصصين.

 

لى لتنافس علحلية المرحلة الثانية هي المرحلة اإلقليمية، عندما تتأهل فرق الطالب الفائزة في المرحلة الم

فكارهم عرض أالمستوى اإلقليمي، حيث يتجمع الفائزون من كل أنحاء العالم للتنافس مرة أخرى، ويقوموا ب

ي خيرة وهبل األجاالت، حيث ينتقل المتأهلين من هذه المرحلة للمرحلة قأمام لجنة من الحكام مختصة بعدة م

 مسرعة األعمال.

تبدأ  ، حيثوعن مرحلة مسرعة األعمال تأتي بعد اختيار أفضل المشاريع الريادية من كافة أرجاء العالم

فضل أة من نخبمرحلة تطوير األفكار ودعمها من خالل عدد من الدورات التدريبية واالستشارات على أيدي 

 المدربين والمرشدين حول العالم.

 

 عمالالمرحلة األخيرة هي مرحلة النهائيات عندما يتم دعوة افضل ستة مشاريع من مرحلة مسرعة األ

حصل على لذي ياللمشاركة في الحدث النهائي والذي تتم فيه المنافسة األخيرة الختيار أفضل مشروع ريادي، 

 تمويل المشروع وإطالقه.جائزة قدرها مليون دوالر ل

  عمون
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 DeCAIRورشة عمل في "األردنية" حول تطبيق طرق التدريس الحديثة ضمن مشروع 

 

، ضمن لشؤون الدولية في الجامعة األردنيةنظمت وحدة ا -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد  

 ، ورشة عمل حول آلية تطبيق طرق(DeCAIRمشروع تطوير مناهج الذكاء االصطناعي والروبوتات )

 التدريس الحديثة في مؤسسات التعليم العالي من خالل هذا المشروع.

  

لى إبندة، عحسب مدير المشروع أستاذ هندسة الحاسوب في الجامعة األردنية الدكتور غيث وهدفت الورشة، 

غرفة واريع تزويد المشاركين وصقل مهاراتهم في بعض أساليب التعلم الحديثة، كالتعلم القائم على المش

 الدرس المعكوسة.

  

اعي ير في الذكاء االصطنوأوضح عبندة أن هذا المشروع هو الذي ُطّور من خالله برنامج الماجست

خالله  رى منوالروبوتات في الجامعة، وبناء عليه جرى تحديث مناهج كلية الهندسة في هذا الجانب، كما ج

 تمويل إنشاء مختبرات متخصصة، وبناء القدرات في هذه المواضيع.

  

ئيس رائب دنية ونوتحدث خالل الورشة خبير أساليب التعلم أستاذ هندسة الميكاترونكس في الجامعة األر

ل" وأهميته في إدارة التعلم  روني، إللكتاجامعة الحسين التقنية الدكتور  لطفي الشريف حول نظام "مودِّ

ن مالختيار اارات وقدرته على توفير أدوات قوية إلدارة التقييمات المستندة إلى المهام، مشيرا إلى أن اختب

 خطائهم.علم من أوالت لى الدراسة باستمرار خالل الفصل الدراسيمتعدد ذاتيًّا تُعدّ أداة قوية لتشجيع الطالب ع

  

يع، لمشاركما تطرق الشريف خالل حديثه إلى مراجعة لعدد من المنهجيات الحديثة، كتلك القائمة على ا

 اياهازم ومتحدثًا عن والتعلم، والتعلم القائم على حل المشكالت، والفصول الدراسية المقلوبة، والتعلم المدمج،

 وعيوبها.

  

ته لب وتنميالطا واستعرضت الورشة مفهوم "المتعلم النشط"، ونوقشت النصائح العملية المتعلقة بكيفية رعاية

ساعدة في م بشكل نشط، إضافة إلى دور مقاطع الفيديو في التعليم العالي وقواعد اإلنتاج، وكذلك دورها

 المندوبين على استخدامها بفعالية.

  

يم يل للتعلالبد التي اشتملت على تدريبات عملية من قبل المشاركين، بمراجعة إطار العمل واختُتمت الورشة،

خصيصات م التالعالي في المملكة المتحدة الذي يعتمد على تجميع نتائج التعلم ومعايير التقييم، ويستخد

 بوصفها شكاًل من أشكال التقييم القائم على األدلة.
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 عقد ندوة بعنوان "زيادة فرص الحصول على وظيفة""اللغات األجنبية" ت

 

دوة ة اليوم ننظمت كلية اللغات األجنبية في الجامعة األردني –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

قسم  يتاذ فبعنوان "زيادة فرص الحصول على وظيفة"، تحدث فيها الخبير في إدارة الموارد البشرية األس

 إدارة األعمال في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور أحمد النسور.

 

عداد إلحسن، وجاء الهدف من عقد الندوة، حسب مساعدة العميد لشؤون الطلبة والخريجين الدكتورة غدير ال

ة ذه الندوهن ى أالطلبة لسوق العمل، وتوسعة مداركهم في الموضوعات التي قد تهّمهم بعد التخرج، الفتةً إل

 راسي.م الدتُعدّ انطالقة لسلسلة من األنشطة الالمنهجية المهمة للطلبة، والتي ستقام على مدار العا

 

اصر بعض العنوبها، وتحدث النسور للطلبة عن آلية كتابة السيرة الذاتية الخاصة بهم، ومكوناتها، وكيفية ترتي

ز ال تتجاوها بأون من أجل الحصول على وظيفة فيها، منوالتي تثريها وتجعلها مهمة أمام الشركة التي يتقدم

إّن  ظيفة؛ أيت الوتلك السيرة صفحة واحدة، وأن تكون خالية من األخطاء اإلمالئية، وأن تُقدّم وفقا لمتطلبا

توافق تديدة جعلى الطالب أاّل يحتفظ بنسخة واحدة لجميع الوظائف، بل أن يتقدم في كل مرة بسيرة ذاتية 

 بلة.المقابوظيفة المطلوبة، كي ال يضيع على نفسه فرصة التأهل للمرحلة الثانية، المتمثّلة وشروط ال

 

لمناسبة اارات كما طرح أمثلة عديدة للمهارات التي يُفّضل وضعها في السيرة الذاتية، وكيفية تحديد المه

إلى  ن األحدثها منه يجب ترتيبللوظيفة، وتنسيق تلك المهارات داخلها. وفيما يتعلق بالخبرات، بيّن النسور أ

ريخ لعمر وتارة وااألقدم، مشيًرا إلى بعض البنود التي يجب أاّل تكون موجودة في السيرة الذاتية؛ وهي الصو

 الميالد والجنس والدين والحالة االجتماعية؛ باعتبارها أموًرا شخصية ال تهم صاحب العمل.

 

اسه ذ على لبإدًا؛ على المتقدم للعمل أن يكون متجّهًزا لها جيّ هذا وتطرق المحاضر إلى موضوع المقابلة التي 

أن يهتم قابله، ولتي تأن يكون رسميًّا بألوان هادئة، وأن يحترم الوقت، وأن يكون مّطلعًا بما يكفي عن الجهة ا

 ين.سابقله البلغة الجسد والعيون، وأاّل يتحدث بسوء عن أي جهة سبق أن عمل فيها، أو أّيٍّ من أرباب عم

 

ر لمحاضاوفي ختام الندوة، التي شارك فيها طلبة على مشارف التخرج وآخرون من باقي السنوات، أجاب 

 ة.عن أسئلة واستفسارات الجميع، وقدم لهم بعض النصائح التي ستثري مسيرتهم العملية والعلمي
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 ورشة إرشاد مهني في كلية التمريض في "األردنيّة" للطلبة المتوقع تخرجهم

  

عقد مكتب متابعة خريجي كلية التمريض في الجامعة  –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أ 

ابا الساي ك ع فرعاألردنية اليوم األحد ورشة إرشاد مهني لطلبة الكلية الُمتوقّع تخرجهم، وذلك بالتعاون م

 األردني/جمعية سيجما ثيتا تاو العالمية للتمريض.

 

هم ضيع توعرضت الورشة، التي قدّمتها نائب رئيس فرع الساي كابا الدكتورة ميسون عبد الرحيم، لموا

رة السي الخريج كمهارات التواصل والعمل ضمن فريق ومهارات المقابلة الشخصية وتسويق الذات وكتابة

 الذاتية. 

  

 دائهم فيأحسين مت عبد الرحيم للطلبة إرشادات مفيدة للنجاح في مقابالت العمل، وعددا من النصائح لتوقدّ 

الستعداد للمقابالت طالبًا وطالبةً، إلى كيفية ا 30المقابالت. كما تطرقت، في الورشة الذي شارك فيها حوالي 

 حصول علىية الاجحة وكيفية كتابتها وأهمالشخصية، وأبرز العناصر الواجب توفّرها في السيرة الذاتية الن

 رسائل توصية من المدرسين.

  

ميع جم في وشرحت كذلك عن جمعية سيجما العالمية التي تسعى إلى دعم العاملين في مهنة التمريض للتقد

جين من الخريالمجاالت التصنيفية: المعرفية والسريرية والبحثية، وطريقة االنتساب وما تقدمه للطلبة و

 ات.خدم

  

تخرجهم  متوقعيُذكر أن مكتب متابعة خريجي كلية التمريض يسعى، من خالل تنظيم دورات تدريبية للطلبة ال

على  ن وهمتتضمن المهارات الحياتية والمهمة لزيادة فرص توظيفهم، إلى تحسين وتطوير مهارات الخريجي

 مقاعد الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار األردنية

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 عالقات العامةالجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم وال                                
 األردن 11942( عمأن  962-6) 5300426فاكس: ( 962-6) 5355028 – 5355000هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

13 | P a g e 

 

 

 

 

 

 العالي عليممجلس الوزراء يُقرُّ نظام تنظيم ممارسة األنشطة الحزبيَّة الطالبيَّة في مؤسَّسات التَّ 

 

 لخصاونة،ور بشر اأقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، اليوم األحد، برئاسة رئيس الوزراء، الدكت

 م.2022التَّعليم العالي لسنة  نظام تنظيم ممارسة األنشطة الحزبيَّة الطالبيَّة في مؤسَّسات

 

ة في تاريخ المملكة يصدر نظام لتنظيم ممارسة األنشطة الحزبيَّة الطالبيَّة ف تَّعليم سات الي مؤسَّ وألول مرَّ

ياسي التي تمَّ إطالقها مع مطلع ا انية للدَّولة ة الثَّ لمئويَّ العالي، ويأتي إقراره في إطار منظومة التَّحديث الّسِّ

 .نظومة، ويستند إلى قانون األحزاب السياسيَّة الذي تمَّ إقراره سابقاً ضمن هذه الماألردنيَّة

 

ار هذا ، إن إقرحافظةوقال وزير التَّربية والتَّعليم ووزير التَّعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي م

اجبها إزاء حكومة بوام الالسياسي، وقيالنِّّظام يعكس إرادة الدَّولة األردنيَّة في المضي قدماً بمشروع التَّحديث 

 تهيئة البيئة الالزمة لممارسة العمل الحزبي البرامجي.

 

الل خعبدهللا الثاني  لة الملكت جالوأكَّد محافظة أنَّ النِّّظام يأتي ترجمةً للرؤى الملكيَّة السَّامية، وإنفاذاً لتوجيها

 الثاني ن عبدهللاسين بة والخاصَّة، ولقاء سمو األمير الحلقائه األخير مع رؤساء الجامعات األردنيَّة الرسميَّ 

 ولي العهد، مع عمداء شؤون الطَّلبة في الجامعات الرسميَّة والخاصَّة.

 

ة يُقرُّ نظام يوفِّّر مساحة آمنة لممارسة األنشطة الحزبيَّة في الجا ل مرَّ طالما أنها  ون تقييددمعات وأضاف: ألوَّ

داً أنَّ أمام طلبة الجامعات فرصة ذهبيَّة ليكونوا جزءاً تتوافق مع نصوص النظام، م قبل عة المستن صنامؤّكِّ

الدور  ت علىالسياسي والحزبي في المملكة، وبما يتوافق مع مخرجات عمليَّة التحديث السياسي، التي أكد

ياسيَّة.  المحوري للشَّباب في الحياة الحزبيَّة والّسِّ

 

ض ألّيِّ طالب جامعي بسبب ممارسة العمولفت محافظة إلى أنَّه من اآلن ف  زبي داخلل الحصاعداً لن يُتعرَّ

ة بما يتوافق مع لداخليَّ تها االجامعات والكليَّات، وأنَّ على جميع مؤسَّسات التَّعليم العالي تعديل أنظمتها وتعليما

مبني لحزبي العمل اعلى المواد هذا النِّّظام، إضافة إلى ضرورة قيام هذه المؤسَّسات بتوعية الطلبة وتحفيزهم 

 على البرامج التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين.

 

لمحافظة على اازن بين لتَّووأشار إلى أّنَّ نظام ممارسة األنشطة الحزبيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي يُراعي ا

ريَّة ، وبين حجهة ات للعلم منالبيئة التعليميَّة في الجامعات والكليَّات وعدم المساس بدورها الرئيس كمنار

 الطَّلبة في ممارسة األنشطة الحزبيَّة من جهة أخرى.

 

لعالي حول اتَّعليم ات الكما أشار إلى أنَّ النِّّظام ينسجم مع الممارسات الفُضلى المتَّبعة في العديد من مؤسَّس

تها ى حياديَّ اظ عللمؤسسات، والحفالعالم، والتي تهدف إلى عدم المساس بسير العملية التعليميَّة داخل هذه ا

ياسيَّة والحزبيَّة  .وكوادرها من األكاديميين واإلداريين، والنأي بهم عن التجاذبات الّسِّ
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 األردن يشارك بملتقى التحول الرقمي للتعليم

 

ه لذي نظمتي، واشارك األردن أعمال الملتقى الخاص للتحول الرقمي للتعليم الذي اختتم أعماله مؤخرا في دب

 و(.أللكسشركة "كالسيرا" للتعلم الذكي بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ا

 

ً عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلومثل األردن في الملتق مي دكتور عزمي الى مندوبا

 مته نبذةض بكلمحافظة، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي الذي استعر

 تاريخية عن الواقع وأهم التطورات على التعلم اإللكتروني.

 

ة ة تاريخيطت خطوخلنظام التعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي، تكون قد وقال: إنه بإقرار المملكة 

ي إللكترونعلم اليس فقط لالستجابة للجائحة وما تالها من تداعيات، بل في إعداد خطة مستقبلية لتطبيق الت

 وضمان جودته تحقيقاً لهدف أساسي يتمثل في تطوير نظام التعليم العالي.

 

ي، إللكترونعلم اثه بالقول: إن هدفنا األساسي اآلن من خالل كل ما تقدم هو ضمان جودة التوختم الدبعي حدي

ً وبحيث نطبقه على النحو المرجو المحترف وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة وطنياً وعربياً   .دوليا
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