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 "األردنية" تتقدم في تصنيف التايمز للجامعات العربية
 

ي ف، وحلّت لعربيةأخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( تقدّمت الجامعة األردنية في تصنيف التايمز للجامعات ا

ذا  جامعة عربية شاركت في ه 169جامعة أردنية و 14عربيا من أصل  21المرتبة األولى محليا، و 

 التصنيف.

 

 نيفاتوبين رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، أّن الجامعة حققت إنجازات عديدة في مختلف التص

غهاي يف شنوالتقييمات العالمية، ومنها تصنيف الجامعة ألول مرة في تاريخ الجامعات األردنية في تصن

الصادرة من مؤسسة  (Excellentلى تقييم خمس نجوم )ع، وحصلت 800-701العالمي وضمن المرتبة 

 "كيو أس" البريطانية.

 

" التي ستداممومندوبا عن رئيس الجامعة حضر قّمة التايمز السنوية "التحّول في التعلّم من أجل مستقبل 

 وضمان ادالعتماختتمت اليوم في الكويت، وتّم خاللها  إعالن نتيجة التصنيف كال من نائب الرئيس لشؤون ا

 .الجودة الدكتورة إنعام خلف، ومدير مركز االعتماد وضمان الجودة الدكتور  منصور المطارنة

 

امعات ي للجوفي هذا الصدد أوضح المطارنه أن الجامعة األردنية تميّزت في مقياس تصنيف التايمز العرب

امنة رتبة الثي الممستوى العربي فعن نظيراتها المحلية في معايير التعليم والبحث العلمي، كما وحلّت على ال

 في معيار التعليم والمرتبة الثالثة عشرة في مجال البحث العلمي.

 

 األساسي عالميهذا وتجدر اإلشارة إلى أن تصنيف التايمز للجامعات العربية يعتمد نفس معايير التصنيف ال

المجتمع مية وشهاد باألبحاث العللتصنيف الجامعات، حيث يشمل معايير حول التعليم والبحث العلمي واالست

 والصورة العالمية للجامعة، حيث ينبثق عنها ستة عشر مؤشر أداء.

 

ي المي الذز العويذكر أن الجامعة األردنية و بعد ثبات في ترتيبها لمدة خمس سنوات تقدّمت بتصنيف التايم

 .800-601صدر مؤخرا وكانت ضمن الفئة 
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لهدايا جمل ايدات يتحدث عن الجامعة األردنية وهي تدخل عامها الستين عبيدات : األردنية واحدة من أعب

 لهذا البلد، وقد ساهمت في إنارة طريق األردنيين

 

ء له مع ات في لقالجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدقال رئيس ا  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

ه ي مثل هذفامعة مملكة األردنية الهاشمية في بث مشترك مع إذاعة الجامعة األردنيّة "افتُتحت الجإذاعة ال

واحدة يّين،  وألردنلاأليّام قبل ما يقارب الستين عاًم، وهي هدية المغفور له الحسين بن طالل طيب هللا ثراه 

لموا يدة ليتعفاق جدآمن خالل التعليم وفتح من أجمل الهدايا لهذا البلد، وقد ساهمت في إنارة طريق األردنيين 

 ويكون لهم دورا معرفيًّا سواء داخل األردن أم خارجه".

 

ت جامعاوأضاف عبيدات أن عددا كبيرا جدا من خريجي الجامعة األردنية إما يعملوا أو يدرسوا في ال

 األمريكية، وهذا يدل على تأثير الجامعة الكبير على المستوى الدولي. 

 

امعة، ج 800أنه وألول مرة تدخل جامعة أردنية في تصنيف شنغهاي، إذ حلت األردنية ضمن أفضل وأكد 

حدة من باتت "األردنية" ألول مرة، ضمن قفزة كبيرة، وا QSوهذه خطوة جبارة، وفيما يتعلق بتصنيف 

ات لصتنيفافي جامعة، أما فيما يتعلق بالسمعة األكاديمية وسمعة التوظيف، وهما أهم محوران  600أفضل 

 جامعة.  300العالمية فقد حلت "األردنية" ضمن أفضل 

 

تعمل  امعات أنى الجوأشار عبيدات خالل اللقاء إلى أن التعليم العالي الجامعي اليوم يمر بتحديات كبيرة، وعل

بة واكلة لمعلى مراجعة البرامج التدريسية والتخصصات، وعليه، بات هناك تجميد لبعض البرامج، في محاو

 التغيرات المجتمعية واحتياجات سوق العمل. 

 

فه ه بوصوأوضح أن هناك وظيفة جديدة للجامعات، وال بد من التركيز على الطالب والجانب الوجداني ل

صحيح،  بشكل إنسانًا قادًرا على حل مشاكله داخل العمل وخارجه، قادًرا على التعامل مع أسرته ومجتمعه

 ى التفكير النقدي، كما ال بد من التركيز على مهارات التخصص. متقباًل لآلخر، وقادًرا عل

 

اصة في بة، خوتقوم الجامعة أيًضا كما صّرح عبيدات بالعمل على رفع المهارات اللغوية والتواصلية للطل

 مية،ة التعليلعمليااللغتين العربية واإلنجليزية، وهذا يتطلب التركيز أيًضا على عضو هيئة التدريس ومدخالت 

 والبُنى التحتية، وهو ما تعمل عليه الجامعة من حيث تحديث القاعات الصفية. 

 

من مجال محصور، ض 2000وفيما يتعلق بالتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد قال عبيدات أنه قد بدأ منذ سنة 

ّمى ما يُس اتخذ مجلس عمداء الجامعة أن يتضمن كل برنامج مادتين تُدّرسان عن بُعد ضمن 2016وفي عام 

لتدريس، النوع من هذا ابالتعليم الُمدمج، لذا حين حلّت الجائحة لم يتفاجأ أعضاء الهيئة التدريسية وال الجامعة 

آلن عد من اعن بُ  واليوم، بعد مرور الجائحة، علينا بالطبع إعادة النظر بإمكانياتنا وكيفية تعليم البرامج

كانية عد مع إمم عن بلتأهيل القاعات لتكون قاعات ذكية صالحة للتعليوالحقًا، لذا نملك اليوم مشروًعا كبيًرا 

  فيًا.االستفادة من الخبراء من خارج المملكة من خالل هذه القاعات المجهزة تجهيًزا تقنيًّا كا
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يها ُصنّفوا فعضو هيئة تدريس  37وأضاف أن البحث العلمي في الجامعة قفز قفزات كبيرة، إذ ما يقارب من 

ل % من باحثي العالم ضمن تصنيف ستانفورد، ما يشير إلى حجم الخبرات العلمية داخ2أفضل  ضمن

لبحثية ابيئة أسوارها، وعليه يجب تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية للشروع بمزيد من األبحاث مع تطوير ال

د إلى ا قامعة، مداخل الجامعة في السنوات األخيرة، وهذا عمل تراكمي لإلدرات السابقة والحالية للجا

ه بوصف تضاعف عدد البحوث المنشورة من أساتذة الجامعة، ومع ذلك، تنظر الجامعة إلى البحث العلمي

رفد  د إلىموضوًعا قاباًل لمزيد من التطوير، كي تتمكن البحوث العلمية من التشابك مع الصناعات يقو

 االقتصاد الوطني. 

 

ا، عديد منهآلن الوتوقف المؤتمرات لمدة سنتين، أن تشهد الجامعة اولفت عبيدات أنه من الواضح بعد الجائحة 

شرة عن ع إذ في اليوم الواحد ال يقل ما تشهده الجامعة من مؤتمرات وندوات علمية وأنشطة ال منهجية

لى آخر فهم عنشاطات لها دور مهم في تنمية الجوانب المختلفة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في تعري

 ت في العلوم والحياة بالقدر ذاته. التطورا

 

لنواحي، ار من وأكد أنه ال بد للـ"األردنية" أن تتلمس حاجات المجتمع األردني، وقد استطاعت ذلك في كثي

ة رئيسيّ فمستشفى الجامعة له دور كبير في تخريج طلبة الطب واالختصاصيين في التخصصات الفرعية وال

 لخاص أو الخدمات الطبية الملكية.يعملون في وزارة الصحة أو القطاع ا

 

طة ك أنشوبيّن عبيدات أنه ليس مطلوبًا من الطالب أن يدرس ويذهب إلى الغرفة الصفية وحسب، إذ هنا

ارات المه خارج الغرف الصفية، وقد وفرت الجامعة الكثير من األماكن والنشاطات للطلبة تتعلق بزيادة

هذا جامعة، وخل النون األحزاب والنظام الُميّسر للعمل الحزبي داخارج المناهج الدراسية، كما بات لدينا قا

كل شي قولبة ا فليس غريبًا عن الجامعة، فطالما كان هناك اتحادات طلبة في الجامعة، التي لعبت دوًرا مهمًّ 

 العالقة بين الطالب واإلدارة. 

 

ي أتاح ب الذسياسي وقانون األحزاوتابع حديثه، ننظر اليوم، خاصة بعد رؤية جاللة الملك في التحديث ال

ارة من اإلش ال بدوالنشاط الحزبي للطلبة داخل الجامعات، كل ذلك هيّأ لقفزة جديدة ونوعية للنشاط الطالبي، 

آلراء افة اكإلى أن هذا العمل ال بد أن يكون منظما، والجامعة حريصة على الوقوف على مسافة واحدة من 

 هذا النشاط على سير العملية األكاديمية. السياسية المختلفة، كي ال يؤثر

 

لعالم، وكلية اجامعة في  300وتطرق عبيدات كذلك إلى السمعة التوظيفية للجامعة التي تعد حاليا من أفضل 

خصص د للتالطب هذا العام والعام السابق تمكنت من أن يكون خريجيها أكثر الخريجين حصواًل على مقاع

من المقبولين في  طالبًا من خريجي كلية طب األردنية 140بلغ العدد هذا العام  في الجامعات األمريكية، وقد

 الواليات المتحدة. 

 

موا في أفضل موفدا من الجامعة ليتعل 160كما وأشار إلى أن الجامعة اتخذت قرارا بإيفاد ما ال يقل عن 

لكادر ا ضمن اجديدً  معة عددًا كبيًراالمراكز عالميًّا، ويرفدوا الجامعة بطاقة وخبرات جديدة، كما عينت الجا

ة ألهمياالتدريسي من خريجي الجامعات المرموقة، وعليه، فإن موضوع التعيينات واالبتعاث بات بالغ 

 رتها، فيي مسيلتواكب الجامعة كل ما هو جديد، عدا عن وجود مجموعة من األساتذة الكبار الذين يساهمون ف

 ن الخبرة والتجديد. تكامل للعملية التعليمية تتراوح بي
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ل ناك تقليكون هولفت إلى أن هناك فرق بين الزيادة في عدد الطالب والزيادة في عدد البرامج، ونتمنى أن ي

لمملكة، اخارج وفي أعداد الطلبة، لكن مع إدراكنا ألهمية الطلب الكبير على الدراسة في الجامعة من داخل 

ئة الهي لبة، إلعطاء الطلبة مساحة أكبر للتفاعل مع أعضاءونرجو أن يكون هناك تقنين في أعداد الط

 التدريسية. 

 

 م العاليلتعلياوتقوم الجامعة أيضا بحسب ما أفاد به عبيدات بإعادة النظر في برامجها، وقد وافقت وزارة 

 باتت مشكورة على تأسيس كلية الصحة العامة والسياسات العامة، والحاجة على التخصصات الصحية قد

التغيير لسن واورة ملحة خاصة بعد جائحة كورونا، والتحديات الجديدة التي تواجهنا كما التغذية وكبار ضر

ا ًرا كبيرً عة دوالمناخي، والتغييرات االقتصادية على مستوى الفرد والمجتمع، وهذا من شأنه أن يجعل للجام

 ارات سليمة. في تحديث المجتمع األردني، وفي مساعدة أصحاب القرار على اتخاذ قر

 

على  شديد وحول موضوع أعداد الطلبة في كلية الطب فقال عبيدات أنه يتمنى أن ينخفض، لكن هناك إقبال

عدد أكبر  ألف طالب تقدموا لدراسة الطب في الجامعات األردنية، وهو 24دراسة الطب، إذ بلغ آخر عدد 

ب سة الطالة درايدرسوا الطب، فهو يؤمن بحري بكثير من حاجة المملكة، وأوضح هنا أنه ال يقول للطلبة أاّل 

لبة، وال ن من الطتميزيما يريد وفقًا لميوله، وإن تحدثنا عن السوق والتوظيف فقد بات سوقًا عالميًّا، خاصة للم

لوبة يجب النظر إلى السوق المحلي وحده، ومن الواضح للجامعة أن هناك الكثير من التخصصات المط

 نفسه التميز في أي تخصص فعليه أن يدرسه.عالميًّا، ومن يجد في 

 

لت قد عموأكد عبيدات أن الجامعة تعمل على مواجهة التحديات، وأعداد الطلبة إحدى تلك التحديات، و

دد من عت مع الجامعة على معالجة األمر، وعلى سبيل المثال، في كلية الطب، قامت الجامعة بعقد اتفاقيا

ي فاّصة خ، وعلينا مشاركة هذا القطاع واالستفادة من مدى تطّوره، مستشفيات القطاع الخاص في عّمان

 المجاالت الصحية. 

 

معة اجلكننا في ال وأشار إلى أن هناك تحد آخر متعلق بالتمويل، إذ نأمل أن يكون أفضل مما هو عليه حاليًّا،

حديًا تني يشكل كتروتعليم اإللنتبنى الصعوبات القائمة حاليًّا، ونملك طرقًا للتعامل مع هذا التحدي، كما وال

لتعليم امن شكل  نغير كذلك، "إذ ال نعلم شكل التعليم الجامعي من هنا وحتى األعوام العشرة القادمة، وعلينا أن

ت في مواكبة ما يجري، لكن ضمن ضوابط واستعدادات وتدريب ألعضاء هيئة التدريس على التغييرا

 لكتروني في األعوام القادمة". القادمة، وقد نشهد توسعًا في التعليم اإل

 

ء بناء ذي جاكما أن هناك فجوة بين الجانب األكاديمي ومتطلبات سوق العمل تحدث عنها عبيدات، األمر ال

خارج  % من المخطط التدريسي من الخبراء من20عليه قرار مجلس العمداء بأن يُدّرس ما ال يقل عن 

ن العاملين مألساتذة اسماء نهاج التعليمي، وقد ُطلب من الكليات قائمة بأالجامعة، ليكون لهم رأيًا أساسيًّا في الم

 في القطاعات المختلفة ليضطلعوا بهذه المهمة، لتقليل الفجوة التي سبق ذكرها. 

 

من  كبير وحول "فرع الجامعة في العقبة"، أكد عبيدات أنه أثبت جدواه وبات قادًرا على استقطاب عدد

طلبات  جامعةى دائًما لتطويره، أما فيما يتعلق باستحداث فروع أخرى، فقد وصل الالطلبة، والجامعة تسع

 لتأسيس فرع في دول عربية أخرى، وهي تدرس األمر.
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 عبيدات يلتقي بطلبة برنامج الدبلوم العالي إلعداد المعلمين في كلية العلوم التربوية

 

نامج ت طلبة برلجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدااالتقى رئيس  -هبة الكايد أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

ة التي التدريسيبية والدبلوم العالي إلعداد المعلمين في قاعات التدريس، واطلع على الفعاليات العلمية التدري

ة ية للطلبنوع ضافةيقدمها البرنامج للطلبة واإلمكانات والمميزات التي يوفرها والتي تجعل من البرنامج إ

 وللنظام التربوي األردني.

  

  

 جامعة معيس الوتضمنت الزيارة التي رافقه فيها عميد الكلية الدكتور محمد صايل الزيود حوارا موسعا لرئ

رجهم م بعد تخعليه طلبة البرنامج حول الفوائد التي يجنيها الطلبة من االلتحاق بالبرنامج والفرص التي تعود

 الدرجة العلمية. وحصولهم على

  

  

رنامج فرها البتي يووأشاد عبيدات باإلمكانات المادية والتدريسية وباألساليب التعليمية الحديثة المتقدمة ال

نى على ما أثكوالتي تواكب أفضل الممارسات العالمية في البرامج التي تقدمها جامعات العالم المرموقة، 

 ف ويقوم على البرنامج.الكادر البشري المؤهل والمدرب الذي يشر

  

  

وفير تعلى  بدوره شكر  الزيود رئيس الجامعة على هذه الزيارة وهذا االهتمام الذي يأتي في إطار حرصه

 أفضل الخدمات للطلبة واالستماع لوجهات نظرهم فيما يقدم لهم من خبرات وفعاليات.

  

  

لي لوم العاالدب محمد الخوالدة ومنسق برنامج ورافق الرئيس في زيارته مساعد العميد لشؤون الطلبة الدكتور

 إلعداد المعلمين الدكتور عمر خطاطبة وعدد من أساتذة الكلية والبرنامج.

 أخبار األردنية 
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 مركز تنمية وخدمة المجتمع يعقد الفعالية التوعوية "ال تقتل أحالمك بالمخدرات"

 

لدكتور ارعاية نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية ب –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

منية، قضايا األة بالسالمة النعيمات، اختتم مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة األردنية األسابيع التوعوي

رة لعام/إدامن احيث عقد فعالية ختامية بعنوان "ال تقتل أحالمك بالمخدرات"، وذلك بالتعاون مع مديرية األ

 افحة المخدرات.مك

 

ها لمكافحت لجهوداوقال النعيمات إن مسألة المخدرات باتت خطيرة وتعاني منها كل دول العالم، ولو لم تُبذل 

ونوا دد أن يكا الصألدّى ذلك إلى انتشار كثير من الجرائم الناتجة عن تعاطي المخدرات، داعيًا الطلبة في هذ

اية بعها لحمف مناهذه اآلفة، والمساعدة بمكافحة انتشارها وتجفي رافدين لألجهزة األمنية في التوعوية بخطر

 المجتمع من الدمار الذي تسبّبه هذه اآلفة.

 

افحة ة لمكوشكر النعيمات مديرية األمن العام على تعاونها مع الجامعة األردنية في حمالتها التوعوي

ا هلل لملك عبدااللة ج ونهاًرا بتوجيهات من المخدرات، والجهد الكبير إلدارة مكافحة المخدرات التي تعمل لياًل 

 الثاني المعظم حفظه هللا وولي عهده األمين.

 

دًّا، ة قوية جاتيجيوقال نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد أيمن الصرايرة إّن اإلدارة تعمل ضمن استر

االرتفاع من  ألف قضية، وسجل 20بالمقارنة مع سنوات سابقة إلى  2021إذ ارتفعت القضايا الُمكتشفة عام 

 %، وذلك بسبب التطور الهائل في عمل إدارة المكافحة. 21ما نسبته  2021إلى  2020عام 

 

مو ولي هات سأما فيما يتعلق بالتوعية؛ فوّضح الصرايرة أّن لدى اإلدارة خطة توعوية كبيرة تحظى بتوجي

ن ورش مجهة، شملت عديدًا  23لمصفوفات مع العهد الذي أوعز بوضع وتنفيذ عدد من االستراتيجيات وا

 لى أهميةعيًضا أالعمل والمعارض المتنقلة ومواقع التواصل االجتماعي والكثير من قنوات التوعية، مؤّكدًا 

 التوعية، إذ إّن توقف الطلب على المخدرات يعني توقف االتّجار بها.

 

 من رسالةندرج ضتجمانة الزعبي إّن هذه الفعالية بدورها، قالت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة 

ى جانب ستوى، إلعلى مالجامعة الهادفة إلى إعداد طلبتها وتجهيزهم تجهيًزا علميًّا وتربويًّا وثقافيًّا على أ

لوطن ابناء أتكريس الدور الفاعل الذي تضطلع به مع المجتمع المحلي؛ حيث يعمل المركز على التفاعل مع 

 من خالل عقد وتقديم أنشطة وبرامج مختلفة.  بصورة فاعلة،

من ضايا األية بقوأضافت، في إشارةٍ إلى هذه الفعاليّة التي ُعقدت ضمن برنامج األسابيع التوعوية التثقيف

جامعات طلبة ال وقايةالوطني، مبيّنةً أهمية التعاون بين الجامعة واألجهزة الرسمية والجهات المعنية لتوعية و

ر وعي ي تطويوآثار المخدرات بأنواعها، الفتةً إلى أّن الهدف وراء هذه األسابيع ماثٌل فمن انعكاسات 

ثًّرا في نبًرا مؤكون متالشباب حول السلوكيات الخاطئة، وذلك تحقيقًا للغاية التي تصبو إليها "األردنية" في أن 

من ديرية األمأسها المملكة، وعلى ر حياة الّشباب، وتعزيًزا للشراكات االستراتيجية مع المؤسسات الفاعلة في

 العام.

ا نوع منه طر كلوفي ختام الفعالية، افتتح النعيمات المعرض التوعوي لتعريف الطلبة بأنواع المخدرات ومخا

 على حدة.

 

 

 أخبار األردنية/عمون
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 "األردنية" تستضيف يوًما تعريفيًّا ببرنامج إيراسموس بلس

 

تضافت برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، اس –امعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أخبار الج

("، بتنظيم 2027 – 2021الجامعة األردنية اليوم األربعاء فعالية "اليوم التعريفي لبرنامج إيراسموس بلس )

 من وحدة الشؤون الدولية ومكتب إيراسموس الوطني.

  

سات ن مؤسن من مختلف الوزارات والهيئات وكافة الجامعات األردنية وعدد موعرضت الفعالية، للمشاركي

 المجتمع المحلي والمنظمات غير الربحية والشركات، كافة فرص ومحاور البرنامج.

  

معة، ئيس الجاعن ر وقالت مديرة وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الدكتورة هديل ياسين في كلمة ألقتها نيابة

ليم، في التع نهجهايأتي انسجاًما مع جهود الجامعة الغتنام كل الفرص لتعزيز وتطوير فلسفتها و إن هذا الحدث

 شركائها ون معإضافة إلى رغبتها في التعامل مع المتغيرات، والحفاظ على استدامة التعليم العالي بالتعا

لتخطيط في ا اسًما وحتميًاالمحليين والدوليين، مؤكدة أن التوجهات نحو التشبيك الدولي أصبحت أمًرا ح

 االستراتيجي للمؤسسات في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم العالي.

  

ية على ألردنبدورها، شكرت مديرة البرامج في بعثة االتحاد األوروبي لدى األردن أنيش آلفيس الجامعة ا

مج منذ لبرنالالشريك األكبر  استضافتها للفعالية وحسن ضيافتها، مشيرة إلى أن األردنية كانت وما زالت

-2021وام عاًما، وأضافت أن المفوضية األوروبية قامت بتعزيز ميزانية البرنامج لألع 20إنشائه قبل 

 مليار يورو قد ُخّصصت للبعد الدولي من البرنامج. 2.2، كاشفة أن ما يقارب 2027

  

اًما ع 20ر يجاء إن األردن، وعلى مدامن جهته، قال مدير مكتب إيراسموس الوطني الدكتور أحمد أبو اله

طالق هد انشالماضية كان نشًطا للغاية في المشاركة ببرنامج إيراسموس بلس، مشيًرا إلى العام الماضي 

لية لى الفعاإفتًا مجاالت رئيسية جديدة في المشاركة، تمثلت في قطاعي الشباب والتعليم والتدريب المهني، ال

شبيك والتعرف المتواجدة معنا اليوم من أجل الت 35لرسمية وغير الرسمية الـتُعدّ فرصة مهمة للمؤسسات ا

 على الفرص المتاحة للمشاركة في البرنامج.

  

زء ل الجوعرض رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، خال

ت ول سياساكد مسؤالوطنية للتعليم العالي. فيما أاألول من الفعالية، التحديثات التي ُطبّقت على السياسة 

أّن  نال ريوسن بيرالتربية والشباب والرياضة والثقافة في المديرية العامة لمفوضية االتحاد األوروبي هيرما

ي باب فالمفوضية، من خالل البرنامج ستواصل دعم مختلف القطاعات المعنية بالتعليم والتدريب والش

 رقمنةولويات الشراكة بين االتحاد األوروبي واألردن على النمو األخضر والاألردن، حيث تشتمل أ

 واالبتكار.

  

تمع كما جرى خالل الفعالية عرض كافة الفرص المتاحة لمختلف الوزارات والجامعات ومؤسسات المج

ؤسسات المي فالمحلي، حيث سيركز البرنامج الجديد على التعليم المهني والتقني، وبناء قدرات العاملين 

ء ع الشركااون مالشبابية. وتتيح هذه البرامج الفرص للشباب والطلبة واألساتذة االستفادة من مشاريع التع

 .األوروبيين ومنح الحراك األكاديمي، إضافة إلى منح الماجستير وفرص السفر المخصصة للشباب

 أخبار األردنية /طلبة نيوز/الوقائع
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 اضي"كري مقدية في كتاب: مناهج النقد األدب للدكتور ش"آداب" األردنية تعقد ندوة بعنوان "حوارات ن

 

ألردنية لغة العربية في كلية اآلداب في الجامعة اعقد قسم ال  -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة أ

سبوعي مج األندوة بعنوان "حوارات نقدية في كتاب: مناهج النقد األدبي للدكتور شكري ماضي" ضمن البرنا

 حديث الثالثاء"."

 

ثية في اته البحإسهاموبدأ عميد كلية اآلداب الدكتور مهند مبيضين بالتذكير بتجربة ماضي النقدية والمعرفية و 

ا شغل مبكرً ذي انأكثر من مناسبة، وقال إن شكري عزيز ماضي يُعدّ أحد أبرز أعالم النقد العربي المعاصر ال

عرب، لنقاد الاقدمة ذا االنشغال المستمر لغاية اليوم يضع مؤلفه في مبنقد الرواية العربية ومناهج النقد، وه

لكبير لجامعي ااستاذ الفتًا إلى مساهماته في التدريس والتعليم في أكثر من جامعة عربية، وامتالكه لمزايا األ

 صاحب الرؤية وسعة الصدر.

 

 نأمشيًرا إلى  ابًا شاماًل وجامعًا،وتحدث مدير مركز اللغات الدكتور سامي عبابنة عن كتاب ماضي كونه كت

خلَّ ضي لم يتأن ماالقارئ يدرك في هذا الكتاب الرصانة المنهجية وتقديمه مفهوًما نقديًّا له سمة الشمول، و

كست ة انععن سمة التطبيق من خالل استحضار النصوص التي يقدمها بطريقة واعية وسلسة، فخبرته الطويل

 قودا.عتدّت في هذا الكتاب، إذ عايش مؤلفه تحوالت في النقد العربي ام على النقد األدبي وبدَت واضحة

 

 ،  ليكونماضي وقال عضو هيئة تدرس في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسن المجالي أنه تتلمذ على كتب

ن ملُق ن خُ كشف عاألخير أحد مناقشي أطروحته للدكتوراه في الجامعة األردنية، مشيًرا الى أن هذا الكتاب ي

؛ حيث إنه النقدية مناهجأخالق العلماء الكبار، ومبيّنًا تميّز الكتاب في الكشف عن المرجعيات التي تنتمي لها ال

 لم يكن ُمستلبًا ولم يكن سطحيًّا في التعاطي معها، فأعطى لكل منهج حقه.

 

هو ب، فدرسين والطالبدوره، قال الدكتور محمد عواد من قسم اللغة العربية إن هذا الكتاب صالح للم

 موسوعة معرفيّة، وذو أسلوب ميسر، وليس فيه تعقيد مصطلحات النقاد.

 

يف غات تألا مسوّ وانتهى الحوار بشكر ماضي لعمادة كلية اآلداب وقسم اللغة العربية على هذه الندوة، ذاكرً 

 اص يعادلخقدي وت أدبي ونهذا الكتاب، ومبيّنًا أنّه يأتي من منظور جديد لألدب والنقد يختلف في تشكيل ص

يد في هوم الجدالمف الفكاك من أسر التبعية للغرب، فهو رؤية متكاملة لمجموعة من اآلراء، كما يسهم تقديم هذا

 ضبط عملية االنبهار بالغرب. 

 

امج و برنأولفت ماضي أيضا أن الكتاب يتسم باإلحاطة والشمول، ويتضمن دعوة لتأسيس منهج نقدي عربي، 

 ي، أو نقد له طابع عربي ينطلق من خصوصية الحركة العربية.نقدي عرب

 

يؤسس وهي بها،  ينتالوقد أدار الندوة الدكتور عبدهللا العنبر، مبينًا أن النقد عند ماضي يبدأ بالنصوص لكنه 

نقدية  يه أسئلةدّم فعلى التفاعل بين الذاتية والموضوعية، ومؤكدًا على إبداع ماضي في النقد في كتابه الذي ق

 لوعي الكون والوجود واإلنسان.

  أخبار األردنية
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 مركز اللغات في الجامعة األردنية ينظم فعالية "الطبق الشعبي للطلبة األجانب"

 

للغة اللغات في الجامعة األردنية، ممثال بشعبة أقام مركز ا -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي أ

 .ز اللغاتي مركفيرها اليوم، فعالية الطبق الشعبي العالمي للطلبة األجانب الدارسين العربية للناطقين بغ

 

؛ بلدانهم رة فيوعرض الطلبة خالل الفعالية  أطباقًا من المأكوالت والحلويات والمشروبات الشعبية المشهو

 خصوًصا تلك التي تُقدّم في المناسبات االجتماعية.

 

صة هذه  فر تمثّل واإلدارية في المركز األطباق األردنية األشهر واألبرز، إذكما قدّمت الهيئة األكاديمية 

عية في االجتما لحياةمهمة للتواصل وتبادل الثقافات بين طلبة من جنسيات عالمية مختلفة، ال سيّما المتعلقة با

 بلدانهم.

 

عزيز تعمل على لتي توشارك مدير المركز الدكتور سامي عبابنة الطلبة في الفعالية، مثنيًا على هذه المبادرة ا

مد ثقافات وين الوترسيخ الصداقة بين الطلبة، ما يمكنهم من تبادل المعلومات والمعارف ويعّزز التشاركية ب

لبة في ن الطمللناطقين بغيرها مع نظرائهم  جسور المودة واأللفة بينهم، ودمج طلبة شعبة اللغة العربية

 مختلف النشاطات الالمنهجية المتنوعة التي ينفذها المركز.

 

ية، األمر الذي جنس 20ولفت عبابنة إلى أن الدارسين في شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها ينحدرون من 

 يسهم في تنوع الثقافات بين الجسم الطالبي داخل الحرم الجامعي.
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 كلية طب األسنان في "األردنية" تقيم أمسية علمية

 

تعليم الطبي المستمر في كلية طب األسنان في قامت لجنة الأ -ي الطراونة أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قص

فم احة القسم طب وأمراض وجرالجامعة األردنية، ضمن نشاطاتها المتنوعة، أمسية علمية تحدث فيها من 

 واللثة الدكتورة دينا طعيمة ومن قسم المعالجة الترميمية الدكتورة آالء صبرة.

 

ي منطقة فزمنة و في الجزء األول من األمسية، غطت طعيمة أحدث األبحاث السريرية فيما يتعلق باآلالم الم

 الوجه والفكين.

 

 عالجات الترميمية واللبية.فيما تحدثت صبرة عن المحاكاة الحيوية في الم

 

 لقطاعاو قد جرى نقاش موسع بين الحضور، الذي شمل قطاعات مختلفة من أطباء األسنان العاملين في 

 الخاص والخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة والجامعات األردنية.

 

 الء صبرة.كما قامت لجنة التعليم الطبي المستمر بتكريم الدكتورة دينا طعيمة والدكتورة آ
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 محاضرة حول األمن اإلنساني للمرأة العربية نّظمها مركز دراسات المرأة في "األردنية"

 

دراسات المرأة في الجامعة األردنية رئيس  استضاف مركز -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد أ

 عربيّات.لنساء النّي لساني سابقا الدكتور مصلح النّّجار، للحديث عن  األمن اإلنساالمركز اإلقليمي لألمن اإلن

 

 اإلنسان ى أمنوأوضح النجار مفهوم مصطلح "األمن اإلنساني" الذي ُوضع لتحويل التركيز من أمن الدولة إل

ه، عب تحقيقاد يصاألفرالفرد، دون أن يكون أحدهما بديالً عن اآلخر، أو مانعًا أو منافًسا له، حيث إن أمن 

ن ة، واألمالدولوويغدو خاضعًا لكثير من المحدّدات في ظل وجود تهديدات ألمن الدولة، مؤكدا أن أمن الفرد 

 ه.تعارض معيو أن أالدولّي العالمّي، تتكامل جميعها معًا في وحدة واحدة، ال ينبغي ألحدها أن يهدّد سواه، 

  

ة دي مجموعلى أيإلنسانّي برز  على الساحة الدولية، وتبلور مفهومه، عوأشار النجار إلى أن مصطلح األمن ا

ن طالل، بلحسن من المفّكرين والفالسفة والساسة، ومن أبرزهم الوزير الباكستانّي محبوب الحق، واألمير ا

 وبطرس بطرس غالي، ووزير الخارجية الكندي لويد إكسوورثي.

  

ألمن لنجار،  فهي: األمن الغذائي، واألمن الشخصي، واوعن مجاالت األمن اإلنساني كما أفردها ا

 .ثقافياالقتصادي، واألمن الصحي، واألمن االجتماعي، واألمن السياسي، واألمن البيئي، واألمن ال

  

للنساء  نسانيورّكز النجار على أن المجتمعات ينبغي أن تبرز خصوصيتها من خالل بلورة معايير األمن اإل

 إذ تُقاس درجة تحضُّر المجتمعات بالنظر في أحوال النساء.في هذه المجتمعات، 

  

ن كثر مأكما ركز المحاضر على أن الفئات المستضعفة والضعيفة مرشحة للوقوع تحت تأثير االختالالت 

 جاليات.ينية والوالد سواها، كالنساء،واألطفال والمسنّين وذوي االحتياجات الخاّصة وأبناء األقلّيّات العرقية

  

نسانّي ألمن اإلاوجوه ودّم النجار دراسة لواقع المرأة السوريّة واللبنانية واليمنية، وتناول أبعاد حياتهّن وق

؛ أن الغاية ج أهّمهانتائ وانتقاصاته، ثّم قدّم دراسة شاملة لواقع المشاركة السياسية للمرأة العربية، ليخلُص إلى

اركة في المش تمثّلتبّما غابت في كثير من البيئات، فالغاية األصلية من إدماج النساء في المناصب السياسية ر

 ال في الحصول على منصب.

  

من ضانات وتابع النجار أن المشكلة في انتقال المسألة إلى محاصصة سياسية، وحضور المرأة في البرلم

خبة م للنفهالكوتا، وحضورها وزيرة ضمن نسبة مقررة؛ وهذا ليس تمثيال سياسيا حقيقيا فاعال، إذ إنه 

ة فعة جمعيما منالسياسية، أو التي يُراد لها أن تصبح نخبة سياسية، وعلى أّي الحالين لن تتحقق من ورائه

 للنساء.

  

التراث تقاليد ووط الوعبّر في ختام حديثه عن تخوفه من حمل المرأة العربية اليوم لهويّة قلقة، تترّجح بين شر

 لمعاصرة والنموذج الغربي من جهة أخرىوالدين من جهة، وتطلّعات الحداثة وا
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 كلية األعمال في "األردنية" تنظم يوما تعريفيا لطلبة قسم التمويل

 

تعريفيا  تمويل في كلية األعمال في الجامعة األردنية يوما علميانّظم قسم ال -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( أ

 لطلبة القسم.

 

لى أنهم مشيًرا إهم، والدكتور رائد مساعدة بني ياسين بطلبة القسم، معربًا عن سعادته بلقائ ورّحب عميد الكلية

مع  ما ينسجمببية، محط اهتمام الكلية التي تسعى لرفع جودة أساليبها التعلمية والتعليمية والبحثية والتدري

 متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

 

ا تقدمه الل مخاستغالل أوقاتهم باألنشطة المنهجية والالمنهجية، من  وحّث بني ياسين الطلبة على ضرورة 

امج دة البرن، ووحالكلية والوحدات اإلدارية في الجامعة األردنية مثل وحدة الشؤون الدولية، ووحدة المكتبة

 .غيرهاالدولي والخريجين، ومركز الريادة واالبتكار، ومركز خدمة المجتمع، وعمادة شؤون الطلبة و

 

مجاالت يته وبدورها، قدمت رئيسة قسم التمويل الدكتورة مجد اسكندراني إيجاًزا حول تخصص التمويل وأهم

في  سترشاديي واالالعمل في قطاع المؤسسات المالية المحلية والعالمية، مبيّنةً دور وأهمية الجانب التدريب

 لبة.الحياة الجامعية لما له من أثر في رفع سوية التحصيل الدراسي للط

 

 ألردنية،اامعة وتحدثت مديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل ياسين عن دور الوحدة في حياة طلبة الج

ساليب واأل خاصة فيما يتعلق بفرص التبادل الطالبي وأهميته للطلبة، وأثره الملوس في تبادل الثقافات

 التعليمية.

 

ل االستغال تحقيقتوازن بين الدراسة والحياة الجامعية، وفيما تحدثت الدكتورة غادة تيم عن أهمية تحقيق ال

 األمثل للفرص التدريبية الُمتاحة. 

 

ضةً ة، مستعرذهبي وتخلل اليوم التعريفي نصائح قدمتها مساعدة العميد لشؤون االعتماد الدولي الدكتورة ليلى

ية، ة الجامعالطلب وأهميتها لمسيرةأهمية جودة مخرجات التعليم، وأثرها في الحصول على االعتمادية الدولية، 

 وفوائدها المستقبلية.

 

بة، الطل وبينت مساعدة العميد لشؤون الطلبة الدكتورة نورى موسى اللوزي أهمية التواصل المستمر مع

 لحلولوالوقوف على الفرص والتحديات التي تواجههم، بهدف استثمار الفرص بالشكل األمثل وإيجاد ا

  للجوانب ذات العالقة.

 

يجين، الخر وأكد مساعد العميد لشؤون الخريجين الدكتور محمد النوايسة على ضرورة التواصل المستمر مع

 م.لما له من أثر في نقل خبراتهم وتجاربهم للطلبة الحاليين، وإيجاد فرص تدريبية وعملية له

 

 البتكار،ع وادريب واإلبداكما تضمن اليوم العلمي التعريفي كلمات لبعض طلبة قسم التمويل في مجاالت الت

الب، ة الطواستضافة بعض من خريجي قسم التمويل، تحدثوا فيها عن أهمية الجامعة بكل نواحيها على حيا

اة للحي وضرورة الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة بالمالية لما لها من دور في تهيئة الطلبة

 العملية، كما شاركوا قصص نجاحهم.
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 إجراء تمرين إخالء وهمي في مركز العالج بالخاليا في الجامعة األردنية

 

تب سيق مع مكلسالمة العامة في مركز العالج بالخاليا، بالتنانفّذت لجنة  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

ء وهمي إخال السالمة العامة والبيئة في الجامعة األردنية وبإشراف مديرية دفاع مدني وسط عمان، تمرين

 تطبيقي للعاملين في المركز، وذلك بخروج جميع المتواجدين  فيه خالل دقيقة واحدة فقط.

 

اإليواء الء ووتهدف عملية اإلخالء إلى الحفاظ على سالمة  األفراد والممتلكات من خالل تطبيق خطة اإلخ

 ة وكل منالطلبإخالء العاملين و في الحاالت الطارئة الخاصة بالجامعة األردنية، حيث تتضمن الخطة كيفية

متهم هو موجود في أي مبنى عند حدوث أي طارئ، وذلك باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتأمين سال

 وإشعارهم باألمن والسكينة.

 

كد من اء والتأاإلطفووقامت لجنة السالمة العامة بالمركز ومكتب السالمة العامة والبيئة بتفقد أنظمة اإلنذار 

 لتجمعا، كما جرى التأكد من وجود اإلشارات الدالة على المخارج ومسالك الهروب ومناطق اجاهزيته

 الخاصة بعملية اإلخالء.

 

ف، قد تحصلوا موظ 200ويُشار إلى أن لجان السالمة العامة في جميع مباني الجامعة، البالغ عدد أفرادها 

اع ديرية دفدني/مبل المديرية العامة للدفاع المعلى تدريب على اإلسعافات األولية واإلطفاء واإلخالء من ق

 مدني وسط عمان، من خالل ورشات عمل ُعقدت في الجامعة في شهر أيلول الماضي.
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 اختتام ورشة تدريبية في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية في "األردنية"

 

ية في رشة تدريبولجامعة األردنية اليوم األربعاء، اختتمت في ا -أ(  هبة الكايد  أخبار الجامعة األردنية )أ ج

تعاون امعة بالي الجفمجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية، نظمتها وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة 

 مختلفة.جامعة العضو هيئة تدريس من عدة تخصصات من كليات ال ١٥مع معهد اإلعالم األردني، بمشاركة 

 

-٢٠٢٠ة وماتيوجاءت الورشة، التي استمرت أربعة أيام ضمن المبادرة الوطنية للتربية اإلعالمية والمعل 

لمي، لبحث العلي وا، التي تنفذها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات )التربية والتعليم، والتعليم العا٢٠٢٣

 والشباب(، ومؤسسات المجتمع المدني.

 

لهيئة اعضاء ير الثقافة السابق وأستاذ الدراسات اإلعالمية الُمنتدب من قبل المعهد لتدريب أوتحدث وز

ي رئاسة فالمي التدريسية الدكتور باسم الطويسي، خالل أيام الورشة كمتحدث رئيس لها ورافقه الناطق اإلع

 ية اإلعالميةالوزراء حمزة بصبوص والمخرج واألستاذ في معهد اإلعالم فراس عبندة حول الترب

 والمعلوماتية وأهميتها وقوانينها وأهمية تفسير وسائل اإلعالم وتقنياتها.

 

المي اإلع كما وتطرق المحاضرون إلى كافة جوانب التربية اإلعالمية والمعلوماتية المتعلقة بالمحتوى

ر من لكثيايرها الرقمي وخطاب الكراهية والمواطنة الرقمية، والتصوير وآلية التعامل مع الكاميرا، وغ

 الموضوعات المتعلقة بها والتي أصبحت ضرورة وحاجة ماسة في هذا القرن.

 

دفق هذا واشتملت موضوعات الدورة على التغيرات الهائلة التي يعيشها العالم مع تطور وتضاعف ت

 اةلحياالمعلومات بدخوله عصر اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي، وانعكاس ذلك على مختلف أوجه 

 والتهديدات غير التقليدية والتأثيرات التراكمية لهذا التدفق. 

 

م عالء قيأتي إلوحول  الحملة الوطنيّة لنشر مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية قال الطويسي أنها ت

رى جالتي المصداقية والتمكين الرقمي ومكافحة التضليل االعالمي ضمن الجهود الحكومية المتواصلة، و

ي وثيقة ، إنفاذاً لما تعهدت به الحكومة ف2020طيرها ضمن خّطة وطنية أقّرها مجلس الوزراء عام تأ

 أولوياتها.

 

ي وأضاف أن خطة نشر التربية اإلعالمية تستهدف بناء قدرات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ف

لعربية ولة اردن يُعدّ الدالجامعات، وإيجاد منهاج دراسي موحد ضمن المتطلبات الجامعية، سيما وأن األ

 ية.التدريس مناهجالوحيدة التي تبنّت رسميًّا نشر مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية وإدخالها في ال

 

صف من جهته، شكر مدير وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة في الجامعة الدكتور محمد وا

ن تحيات شاركيالقيمة بكل مضامينها وأهدافها، وبلغ للم المحاضرين وإدارة معهد اإلعالم على هذه الورشة

 ي ظل هذايام فرئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ودعمه لمثل هذه الورشات التي لها أهميتها في هذه األ

 التطور الهائل للتكنولوجيا.

 

 

 أخبار األردنية
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ارة ية مع إدوماتوالمعل وأكد واصف على أنه سيتم التركيز  قريبا على مناقشة موضوع مادة التربية اإلعالمية

 الجامعة، ليُصار إلى تضمينها ضمن متطلبات الجامعة اإلجبارية في الجامعة األردنية.

 

امعة، ي الجوتجدر اإلشارة إلى أن الهدف من الورشة جاء لبناء قدرات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ف

ذي ماتية اللمعلواقي التربية اإلعالمية واوإيجاد منهاج دراسي موحد ضمن المتطلبات الجامعية يتمثّل في مس

 ُطّور ضمن الخطة الوطنية، ومفاهيم التربية اإلعالمية ومهاراتها.
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  السفير الفرنسي يزور أردنية العقبة ويلتقي طلبة قسم الفرنسي
 

فرج مع  ذ أبومعامندوبا عن رئيس الجامعة األردنية فرع العقبة الدكتور غالب عباسي بحث مساعده الدكتور 

امعة ن الجالسفير الفرنسي بعمان اليكسي لو كوور غرانميزون سبل تطوير وتوطيد العالقات الثنائية بي

ام بها ة التي قلزياروالسفارة والجامعات الفرنسية في مجال اللغة الفرنسية والتبادل الطالبي. جاء ذلك خالل ا

يث حطات، ية اللغات في الجامعة الدكتور مفلح الحوياليكسي إلى الحرم الجامعي اليوم بحضور عميد كل

حو نبلية استمع إلى شرح مفصل قدمه الدكتور فرج حول نشأة الجامعة ومسيرتها وتطورها وخطتها المستق

اطار  ها فيبفتح مزيد من الكليات والتخصصات والتركيز على موضوع تدريس اللغة العربية لغير الناطقين 

وقال  عليم.لسياحية ودور ذلك في استقطاب الطلبة األجانب في برنامج سياحة التمقومات مدينة العقبة ا

جها ممتدة موواسخة الدكتور  أبو فرج ان العالقة التي تربط الجامعة األم والسفارة الفرنسية عالقة قديمة ور

ر جسو مدالشكر إلى الحكومة الفرنسية من خالل سفارتها بعمان على جهودها في تعظيم هذه العالقة و

على  العريقة. وركز مساعد رئيس الجامعة” لورين” التواصل مع الجامعات الفرنسية وخصوصا جامعة 

سي هد الفرنالمع أهمية تسهيل مهمة طلبة الجامعة لتقديم امتحان التوفل الفرنسي من خالل تطوير العالقة مع

لعلمي البحث مراجع العلمية من اجل ابعمان، وتوفير اآلليات الكفيلة بحصول أعضاء هيئة التدريس على ال

للغة اطلبة قسم خالل لقاءه مع رئيس وأعضاء هيئة التدريس و” اليكسي ” باللغة الفرنسية . من جانبه أشاد 

داقة مع ط الصالفرنسية بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه مؤكدا حرص بالده على توثيق عرى التعاون ورواب

 وأكد السفير علمي.كافة المجاالت ال سيما في مجال التعليم العالي والبحث ال المملكة األردنية الهاشمية في

بين  الطالبي تبادلالفرنسي بان هذه الزيارة ستجد صداها في المستقبل القريب من خالل مزيد من االتفاقيات لل

ة، الفرنسي للغةاس الجامعة األردنية فرع العقبة والجامعات الفرنسية في إطار التعاون المشترك وتطوير تدري

يٍم متميٍز. قديم تعلجِل تأالفتاً إلى بحث اإلمكانات لتوفير االحتياجات المطلوبة لقسم اللغة الفرنسية وآدابها من 

 م.لبة القسعة وطوحضر اللقاء الدكتور باسل الزبون والدكتور محمد مطارنة من قسم اللغة الفرنسية في الجام

 

 االنباط
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 مديرة مبادرة مشاريع كولومبيا العالمية في جامعة كولومبيا األمريكية تزور "األردنية"

 

وم التقى رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات الي –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أ

يس التنفيذي ونائب الرئ "Columbia World Projectsالثالثاء بمديرة مبادرة مشاريع كولومبيا العالمية "

ة ركز جامعفي جامعة كولومبيا األمريكية الدكتورة وفاء الصدر يرافقها مديرة م "Columbia Globalلـ"

 كولومبيا في عّمان هانيا صالح ومدير البرامج في المركز أحمد الموسى.

  

ددا عسين، دكتورة هديل ياووضع الطرفان خالل اللقاء، الذي جرى بحضور مديرة وحدة الشؤون الدولية ال

 جاالتممن التصورات لبناء تعاون مشترك بين الطرفين في المجاالت األكاديمية والبحثية، خاصة في 

 عمارية.ندسة المواله الصحة العامة والتعليم والفنون والثقافة وريادة األعمال والجغرافيا السياسية والالجئين

  

ام ت االهتمت ذافي بناء تعاون بين الطرفين في أي مجال من المجاال وأكد عبيدات خالل اللقاء رغبة الجامعة

 السياساتامة والمشترك، مشيًرا إلى إمكانية التعاون في مجال تبادل أساتذةٍ للتدريس في كلية الصحة الع

 العامة المنوي افتتاحها في الجامعة خالل العام المقبل.

  

كات حثين على العمل مع الحكومات والمنظمات والشربدورها، أشارت الصدر أن المبادرة تشجع البا

ء بة وأعضاالطل والمجتمعات لمواجهة التحديات العالمية، وإلى إمكانية التعاون مع الجامعة في مجال تبادل

طلبة هيئة التدريس والباحثين وإجراء البحوث المشتركة، وعقد ورشات تدريب على البحث العلمي لل

 والباحثين المبتدئين.
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تضافة " باسوحدة البرنامج الدولي والخريجين والتسويق في "األردنيّة" تفتتح سلسلة "أحاديث األردنية

 Madfooatcomمؤسس شركة 

 

 

نية البرنامج الدولي والخريجين والتسويق في الجامعة األرد افتتحت وحدة -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( أ

ألثر في ان له سلسلة "أحاديث األردنية"، التي سوف تستضيف بصورة دوريّة خريًجا متميًّزا من الجامعة كا

 صناعة تاريخ األردن المعاصر. 

 

 لهمة،وتهدف السلسلة إلى إنشاء مساحة لخريجي الجامعة المتميزين لعرض قصص نجاحهم وأفكارهم الم

ء أسس اعي وبنااإلبد من تجارب حياتية ُملهمة تُحفّزهم على التفكيروإتاحة الفرصة للطلبة الحاليين لالستفادة 

 متينة للحياة المهنية والعملية. 

 

 e-fawateercomالمشغلة لمنصة  Madfooatcomوقد كان أول متحدث في هذه السلسلة مؤسس شركة 

رنامج الب ير وحدةالمهندس ناصر صالح الذي التقاه رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات بحضور كل من مد

 ن. الدولي والخريجين والتسويق الدكتور زيد عبيدات ومديرة مكتب الخريجين الدكتورة فرح شيشا

 

ج لبراموأشاد رئيس الجامعة الدكتور عبيدات بدور الصناعة في توفير التغذية الراجعة للجامعات وا

ل لح سبلجامعات، كما بحث مع صااألكاديمية، إضافة إلى دورها في توفير فرص تدريب وتوظيف لطلبة ا

 . التعاون الممكنة لربط القطاع الخاص أكثر بالبرامج األكاديمية وفرص تدريسها في الجامعات

 

لى إصغير بدوره، عرض صالح خالل الفعاليّة قصة نجاحه في إنشاء الشركة التي بدأت من تمويل محدود و

ثل مردني التي سوف تكون متاحة قريبًا للسوق األأن وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وأشار إلى الخدمات 

 طناعي. كاء االصوالذ التقسيط اإللكتروني، وبيّن أّن الشركة تدخل عصًرا جديدًا مع استخدام تقنيات تعلم اآللة

 

أخرى وأثرى الحضور النقاش بطرح األسئلة عن ذكريات صالح في الجامعة والتحدياث التي واجهها، و

 لريادة، ليجيب عنها األخير ويتبادل مع الجمهور مزيدًا من األفكار.متخصصة باألعمال وا

 

ئة الهي وقد حضر الفعالية التي اُقيمت في مدرج علي بدير في مبنى رئاسة الجامعة مجموعة من أعضاء

 التدريسية والطلبة من مختلف الكليات.
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ريب ودة التدجة في اد المعلمين في الجامعة األردنية يشّكل نقلة نوعي"الزيود": برنامج الدبلوم العالي إلعد

 الُمقّدم للمعلمين

 

فضائية، ة رؤيا المج دنيا يا دنيا، الذي تبثّه قنااستضاف برنا -أخبار الجامعة األردنيّة )أ ج أ( نذير ملكاوي 

د لي إلعداالعا لحديث عن الدبلومعميد كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية الدكتور محمد الزيود ل

 المعلمين في الجامعة.

  

ارب خمسين عاًما، ، أي إّن لها ما يق1972وبدأ الزيود حديثه بالقول إّن كلية العلوم التربوية أُنشئت عام 

 وم. ه والدبلكتوراموّضًحا أنّها تضّم في جنباتها برامج متعدّدة على مستويات البكالوريوس والماجستير والد

  

، الفتًا أّن ثاني فقطمه الأّما بخصوص البرنامج، فبيّن الّزيود أنّه أحد البرامج الوطنيّة الجديدة، إذ يدخل في عا

لمعلمين ادريب البرنامج يُطرح بالشراكة مع جهات وطنية ودولية متعدّدة، منها أكاديمية الملكة رانيا لت

مور اإلدارية المعنية بالبحث والتطوير واأل IREX ومؤسسة (USAIDوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

 نامج. البر واللوجستية، ووزارة التربية والتعليم التي تعمل على إيفاد عدد من معلّميها سنويًّا إلى

  

وعية ث نقلة نه أحدوأضاف بأّن هذا البرنامج الوطني يُطرح في أربع جامعات أردنية، ُمعلّقًا بأنّه يتصور أن

نيا لملكة رامية االتدريب الُمقدّم للمعلّمين؛ إذ يبني على ما قُدّم من تدريب نوعي في أكادي من حيث جودة

ًرا قدّم تصوّ يث يُ لتدريب المعلّمين في السنوات األخيرة، كما يخدم النظام التربوي والتعليمي في األردن، ح

 نب النظري. جديدًا من حيث التدريب القائم على الممارسة العمليّة دون إغفاٍل للجا

  

ت الرياضيالوم ووبيّن الزيود أّن البرنامج يستقبل الطالب من عدد من التخصصات، منها البكالوريوس في الع

 عتمد علىيهذا  واللغة العربية، ويأمل أن يمتدّ ليشمل تخصصات أكثر في السنوات المقبلة، مشيًرا إلى أنّ 

زارة ية وولحاجة وفقًا لضوابط ديوان الخدمة المدنحاجة سوق العمل بالدرجة األولى، والتخصصات ذات ا

 التربية والتعليم. 

  

ا وخاصًّا من هيئة اعتماد مؤسس عالي تعليم الات الولفت الّزيود إلى أّن هذا البرنامج معتمد اعتمادًا عامًّ

يرها من غية واألردنية، مؤّماًل أن يحصل على عدد من االعتمادات الدولية في الواليات المتحدة األمريك

 الدول حول العالم، خاصة لما لهذه االعتمادات من أثر إيجابّي على بنية البرنامج. 

  

جة العلمية، يعة الدرق بطبأما عن الفارق بين هذا الدبلوم والدبلوم المهني، فعلّق الزيود قائاًل بأّن الفارق يتعل

وراه، أما ر والدكتاجستيابه للدرجات العُليا كالمالفتًا إلى أّن هذا البرنامج يندرج ضمن الدبلوم العالي، الُمش

صنّف هذا يُ ما كان  لحظة الدبلوم المهني فهو ليس إاّل شهادة مهنية، شارًحا ما يشّكله هذا من نقلة نوعيّة، إذ في

م لدبلواأخذ صفة ية ليالبرنامج بوصفه دبلوًما مهنيًّا، لكنّه أفاد من إضافة عدد من المساقات والساعات الدراس

 العالي. 

  

ساعة معتمدة، باإلمكان إنجازه على الفصلين األول والثاني، مع إمكانية  27والبرنامج الذي يتشكل قوامه من 

امتداده إلى الفصل الصيفي حسب الزيود، وهذا على غرار الدرجات العلمية الممنوحة في بعض من دول 

 أخبار األردنية
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ل عام دراسّي واحد، وفي هذا تسهيل على الُمعلّمين العالم، إذ تُمنح درجة الماجستير في المملكة المتحدة خال

قصير، كما يتيح لهم إعفاًء من بعض المواد الدراسية إذا ما  ون إنجاز البرنامج في ظرف زمنّيٍ الذين يريد

 شاءوا يوًما إكمال درجة الماجستير بمعادلة بعض ساعات هذا الدبلوم بساعات معيّنة في المجاستير.

  

مج ه البرناض عنرؤية الكلية والبرنامج تنصّب على أن يكون االنعكاس الكبير الذي سيتمخّ  وأوضح الزيود أنّ 

د بها الُملتحقون به، ففيه ما يوازي أفضل البرامج العا سواء في  لمشابهة،المية قائًما في الممارسات التي يُزوَّ

الطلبة  تقييمودام التكنولوجيا المهارات أم الكفايات أم في طريقة التدريس واإلدارة الصفية أم في استخ

 .الخاّصة ياجاتومختلف جوانب العملية التعليمية، وصواًل إلى ما يتعلق بالتعامل مع الطلبة من ذوي االحت

  

لى هذا تّجهوا إي أن ودعى الّزيود، في نهاية اللقاء، كلَّ من يريد التميز في وظيفته بوصفه معلًما أو معلّمةً 

هم تهيّئكه من كادر بشري مؤهل ومدرب وذي خبرة ومهارة ستساعد الملتحقين والبرنامج، خاصة لما يمل

 للتّميّز في وظيفتهم التربويّة والتّعليميّة.

 

سي ام الدراة العبدورها، رّحبت رئيسة القسم األكاديمي الدكتورة أمل عواودة بالطلبة الُمستجدّين في بداي

تصبو  منهم ما قق كلات العلمية العليا والنجاح الباهر، وأن يح، متمنّيةً لهم عاًما حافاًل بالدرج٢٠٢٢/٢٠٢٣

 إليه أنفسهم من آمال وطموحات.
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 طلبة مساق قيم واخالق انسانية ينفذون مبادارات انسانية 

 

 

 

عة في مبادرة ضمن مساق قيم واخالق انسانية وهي متطلب جامعي نفذ مجموعة من الطالب في الجام

السالم  لى دارامبادرات انسانية بزيارات الى مركز اضواء القدس لالحتياجات الخاصة وزيارة االردنية عدة 

 للمسنين وزيارة الى مركز ايتام مخيم غزة.

 

 ونفذ ايضا زيارة الى بعض العائالت في جنوب شرق عمان وتوزيع احتياجات الشتاء.

 

 االعمال ة علىالجامعية. تدريب طلبة الجامع وستتابع طلبة الشعبة تنفيذ المبادرات باشراف مكتب متطلبات

 التطوعية. خدمة للمجتمع.

 سرايا
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 ألف طالب بالمنح والقروض الجامعية 33شمول 

 

 د الخطيبي مهنقال المستشار االعالمي لوزير التربية و #التعليم_العالي والبحث العلمي والناطق االعالم

 ة.الف طالب وطالب ٣٣#القروض_الجامعية تشمل قرابة بان المخصصات المالية المرصودة للمنح و 

 

 الب.طالف  ٨٩وكشف ان #الطلبة الجامعيين المتقدمين لالستفادة من المنح والقروض الجامعية نحو 

 

 روض الجامعية،االف طلب نظرا لعدم تحقق الشروط الواجب تقديمها للمنح والق ٩واشار إلى انه تم استثناء 

 ضالمنح والقروطالب لن يتم شمولهم بالمنح من الذين تقدموا بطلبات االستفادة من #الف  47الفتا إلى أن 

 الجامعية.

 

 

ة لشمول مالي واكد الخطيب بان التعليم العالي تبذل جهودا حثيثة وذلك مع وزارة المالية لتوفير مخصصات

 اكبر عدد ممكن من الطلبة. .

 

 صرف المستحقات المالية للطلبة.وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق عن موعد 

 

قروض ساعة وال ٤٥يشار بان الوزارة ستقوم بصرف مستحقات الطالبات الحاصلين على المنح الجزئية 

بالغهم الم ملجميع الطلبة الدارسين في كل من الجامعة األردنية والهاشمية، حيث يمكن جميع الطلبة است

 دة اعتبارا من الثالثاء القادم.باستخدام البطاقة الجامعية او البنوك المعتم

 

خلية روض الداوالق كما ستقوم الوزارة بإعالن النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات لالستفادة من المنح

 يوم غد بعد اجراء التدقيق الالزم. 2023/  2022للعام الجامعي 

 

 

 

 سواليف
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