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 واإلذاعة اإلعالم والعالقات العامة وحدة
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رئيس الجامعة األردنية يبحث تعزيز سبل التعاون مع الملحق الثقافي العراقي وعدد من رؤساء 

 الجامعات العراقية

 

 

 

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

اليوم المستشاَر الثقافيَّ في الملحقية العراقية في المملكة األردنية الهاشمية الدكتور وسيم التميمي 

ا من رؤساء الجامعات العراقية، لبحث تعزيز سبل التعاون األكاديمي والعلمي والثقافي بين  وعددًّ

 .الجامعة والملحقية الثقافية في عمان من جهة، ومختلف الجامعات العراقية من جهة أخرى

 

 

 

وأك د عبيدات خالل اللقاء حرَص الجامعة على تعزيز وتوثيق التعاون العلمي واألكاديمي والثقافي مع 

لعربية الشقيقة في عمان، بما يدعم جهود الجامعة في استقطاب مختلف ملحقيات وسفارات الدول ا

الطلبة العرب للدراسة في مختلف برامجها األكاديمية المطروحة والتي تشمل مختلف الدرجات 

 .العلمية، إضافة إلى تسهيل وتوفير سبل الرعاية القصوى التي يُمكن توفيرها لطلبة الجامعة الوافدين

 

 

 

مية تفعيل الشراكة والتعاون مع الجامعات العراقية وتبادل الخبرات والمعارف وأشار عبيدات إلى أه

بين أعضاء الهيئة التدريسية بما يُسهم في تطوير ورفع َسِوي ة التدريس والبحث العلمي بين الجامعة 

 .األردنية والجامعات العراقية

 

 

 

ب عبيدات خالل اللقاء بقبول مزيد من الطلبة العراقيين للدراسة في كليات الجامعة سواء العلمية  ورح 

أم اإلنسانية، مشيدًّا بصالبة ومتانة العالقات التاريخية القائمة بين األردن والعراق، التعليمية منها 

 .على وجه الت حديد

 

 

 

الماثل في الرعاية التي توليها للطلبة العراقيين  من جانبه، ثم ن التميمي دوَر الجامعة األردنية

الدارسين فيها، وأعضاء الهيئة التدريسية من العراقيين الُمنخرطين ضمن كادرها التدريسي، الفتًّا 

إلى سعي السفارة لتفعيل برامج التبادل العلمي والثقافي للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية العراقيين 

لجامعة األردنية لما تحظى به من سمعة علمية متميزة على مختلف لقضاء زيارات علمية في ا

 المدينة نيوز/الدستور/االنباط/نبض/الوقائع/ بترا/الرأي / الغد /  أخبار األردنية 
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المستويات، وكذلك تبادل البحوث المشتركة والمشاريع العلمية وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون 

 .الجودة واالعتمادات الدولية

 

 

 

إلى تأسيس كربالء وبابل واألنبار وكلية المستقبل الذين حضروا اللقاء : ودعا رؤساء العراقية

وتطوير العالقات األكاديمية والثقافية والبحثية المشتركة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون الجودة 

واالعتمادات الدولية والتصنيفات العالمية واالستفادة من خبرة الجامعة األردنية في هذا الشأن، عالوة 

 . على تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة

 

 

 

ء نائب رئيس الجامعة األردنية للشؤون الدولية وشؤون الجودة واالعتماد الدكتور زيد وحضر اللقا

: عيادات، ومديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل الياسين، وعدٌد من رؤساء الجامعات العراقية

 .كربالء وبابل واألنبار وكلية المستقبل
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 نحرص على التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية األردنية والليبية: رئيس الجامعة األردنية

 

 

أكد رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات على  –هبة الكايد ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

ا في الجامعة االردنية  42اد من الطلبة الوافدين الفتًّا إلى وجود أهمية رفد الجامعة بأعد برنامجًّ

 .برنامج على مستوى العالم 355ُصن فت من أفضل 

 

  

ان  وجاء ذلك خالل لقائه اليوم بالمستشار الثقافي في الملحقية الثقافية لدى سفارة دولة ليبيا في عم 

سبل التعاون الممكنة بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور أحمد الدويك والوفد المرافق له، لبحث 

 .نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية وشؤون الجودة واالعتماد الدكتور زيد عيادات

 

 

تسعى إلى تحقيق تعاون مشترك يتناسب وعمق العالقات األخوية التي " األردنية"وقال عبيدات إن 

األردن وليبيا، إلى جانب سعيها إلى ترجمة العالقات التي تربطها مع المؤسسات : تربط الشقيقتين

برات والخروج األكاديمية في كافة الدول باتفاقيات تعاون مثمرة وبناءة، وذلك من خالل دمج كافة الخ

 .بمنظومة واحدة متكاملة وواضحة المعالم للعملية التعليمية والبحثية في كافة المراحل الجامعية

 

 

ا عن رغبة  بتوسيع آفاق التعاون مع الجامعات في برامج أخرى كيال يُحصر " األردنية"وعب ر أيضًّ

صنفت ضمن أفضل برنامجا في الجامعة  42األمر على التخصصات الطبية، موضحا أن هناك 

برنامج على مستوى العالم؛ إذ ال بد من العمل على رفدها بأعداد من الطلبة الوافدين، وهو  355

 355إلى مرتبة بين أفضل " األردنية"األمر الذي يحقق أحد شروط التصنيفات العالمية كي تصل 

 .جامعة على مستوى العالم

 

 

للجامعات الليبية في التخصصات التقنية والعلوم وأكد عبيدات على ضرورة توجيه كافة أطر الدعم 

الطبية والدورات التدريبية، الفتا الى أن الجامعة ترحب باحتضان وتبن ي البرنامج التقني الذي 

وضعت ليبيا أطره القانونية والتشريعية مع وزارة التعليم العالي، وذلك في أكاديمية الملكة رانيا 

 .للتدريب

 

 

وجامعة طرابلس " األردنية"حول إمكانية تطوير اتفاقية التعاون المبرمة بين بدوره، تحدث الدويك 

الليبية، لتشتمل على بنود إضافية ال تتوقف على تبادل الخبرات فحسب، بل تمتد إلى شراكات حقيقية 

في مجاالت أخرى، إضافة إلى إمكانية توقيع مذكرات تفاهم منفصلة ومتخصصة تهدف إلى تأهيل 

ية العاملة في برامج التعليم التقني في مؤسسات التعليم العالي الليبية ألهمية هذه البرامج القوى البشر

 .في خدمة االقتصاد الليبي

 الدستور/  أخبار األردنية 
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وأشاد الدويك بالمعاملة الطيبة التي حظي بها الطلبة الليبيين من الجامعة األردنية، ومراعاتها 

يا، ووقوفها معهم في تلك الظروف والسماح لظروفهم المادية التي يعانون منها بسبب األوضاع في ليب

هًّا إلى وجود فرص مختلفة للتعاون بما  لهم بتسجيل المواد وتقديم االمتحانات رغم كل التحديات، منو 

 .يُصبُّ في مصلحة الجانبين مستقبال
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 منحة دراسية لألردن سنوي ًّا من هنغاريا 044

 

نظ مت وحدة الشؤون الدولية في الجامعة األردنية  -سهى الصبيحي ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

ا ثقافي ًّا هنغاري ًّا بحضور السفير الهنغاري لدى  ان يومًّ اليوم بالتعاون مع السفارة الهنغارية في عم 

 ".أتيال كالي"المملكة 

 

 

لجامعة، نائب الرئيس للشؤون الدولية وشؤون الجودة وتهدف الفعالية التي افتتحها مندوبًّا عن رئيس ا

واالعتماد الدكتور زيد عيادات، إلى تعريف طلبة الجامعة والمهتمين بالثقافة واللغة الهنغاري ة، إضافة 

 .إلى التعريف بالمنح الدراسية التي تُقد مها حكومة هنغاريا لطلبة الدراسات العليا

 

والملحق الثقافي في السفارة روجينا سوراني، إن العالقات " كالي"وقال عيادات خالل لقاٍء جمعهب 

عد، ُمعربًّا عن رغبته باستضافة السفير في  بين الجامعة والسفارة الهنغارية متمي زة على جميع الصُّ

 .غارياالجامعة إللقاء محاضرة حول العالقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية لدولة هن

 

ا تطلَُّعه لمزيٍد من  دًّ وأعرب كالي في محاضرة قد مها خالل حفل االفتتاح عن سعادته بهذا اللقاء، مؤك 

 .والجامعات الهنغارية" األردني ة"الت عاون بين 

 

م السفيُر لمحة عن تاريخ بلده، تخل لها عرض عدد من الفيديوهات القصيرة عن اإلرث الثقافي  كما قد 

اري لهنغاريا، إضافة إلى معلومات قَيِّمة حول المنح األكاديمية التي تُقد مها الحكومة واللغوي والحض

ا إلى استئثار األردن بأكبر عدد من المنح، وال تي تُقد ر  الهنغاري ة للطلبة في جميع أنحاء العالم، مشيرًّ

 .منحة سنوي ًّا 055بـ

 

ن إن  لدى الجامعة اتفاقي ات مع ثالث وقالت مديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل الياسي

جامعات هنغاري ة ضمن برنامج الحراك األكاديمي إيراسموس بلس، ُمشيرةًّ إلى استضافة الجامعة 

انًّا في  لمحاضر هنغاري لتدريس مساق اللغة الهنغارية، إلى جانِب طرحها دورة لل غة الهنغارية مج 

 .ن من المنح الحكومية الهنغاريةمركز االستشارات في الجامعة للطلبة المستفيدي

 

 

 

 

 

 

 رم/مدار الساعة/  األنباط/أخبار األردنية
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 تنويه صادر عن مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية

 

  

ينوه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية أن عبارة ( أ ج أ)أخبار الحامعة األردنية 

التي جرى تداولها في بعض المواقع اإلعالمية، منسوبةًّ للسفير األمريكي في األردن " الدولة العميقة"

مع أساتذة وطلبة  3533اذار  32وم أمس الثالثاء سعادة السيد هنري ووستر في الحوار الذي جرى ي

الدراسات العليا في الجامعة األردنية والباحثين في مركز الدراسات االستراتيجية بحضور  رئيس 

العالقات "الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات ليست صحيحة وإنما هي خطأ في ترجمة عبارة 

سعادة السفير ووستر في حديثه، وأن ما يربط البلديين هي  بين البلدين، والتي أكد عليها" العميقة

 . ومشاركة بين البلديين لمصلحة شعبيهما، ولألهمية جرى نشر هذا التنويه" عالقة عميقة"

 

 

 

يشار إلى أن مركز الدراسات االستراتيجية قد نظم هذه الجلسة النقاشية من خالل منتدى السياسات 

مينها وأطروحاتها ومخرجاتها طريقا معرفيا يلجأ إليه الطلبة العامة في المركز، لتكون بمضا

.والباحثين ممن تأخذ دراساتهم ذلك المنحى والموضوع

 القلعة نيوز/الغد/األردنيةأخبار 
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 قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 

 

أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم األربعاء، إدراج جامعة العلوم 

العربية للتكنولوجيا، ومؤسسة التدريب المهني في اإلطار الوطني التطبيقية، والكلية الجامعية 

وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم، . للمؤهالت

استمرارية االعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس وماجستير علم الحاسوب، وماجستير الذكاء 

ا معلومات األعمال، واألمن السيبراني في جامعة اليرموك، االصطناعي، وبكالوريوس تكنولوجي

تكنولوجيا المعلومات، / وعلوم طبية مخبرية في جامعة مؤتة، والتاريخ والجغرافيا وعلم المكتبات

وأقر المجلس استمرارية . وماجستير إدارة المعلومات واألرشفة الرقمية في جامعة الحسين بن طالل

قبول طلبة جدد في تخصص دكتوراه اللغة العربية وآدابها في الجامعة االعتماد الخاص وفتح باب 

األردنية، واستمرارية االعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس معلم صف، هندسة الطاقة المتجددة 

والمستدامة، في جامعة آل البيت، واللغة االنجليزية والترجمة، والشريعة والدراسات االسالمية في 

ة، والتسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي في جامعة الشرق األوسط، جامعة عمان العربي

الذكاء االصطناعي في جامعة العقبة / والهندسة الميكانيكية في جامعة الزرقاء، وعلم الحاسوب 

للتكنولوجيا، وهندسة الطاقة المتجددة المتكاملة في جامعة الطفيلة التقنية، واألمن السيبراني والحوسبة 

ية في جامعة العلوم التطبيقية، ودبلوم متوسط إدارة التزويد، والعلوم الجمركية والضريبية، السحاب

وقياس وتشخيص اضطرابات التوحد في كلية القادسية، وبكالوريوس التقنيات اللوجستية وسلسلة 

 (.عمان)المركز/ اإلمداد في كلية لومينوس الجامعية التقنية 

  عمون/بترا/األنباط
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 انطالق الحملة األكاديمية األردنية لدعم الشعب الفلسطيني في يوم األرض

 

انطلقت في عمان ، اليوم األربعاء ، الحملة األكاديمية األردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في 

 .أرضه ووطنه ودولته المستقلة

 

 

  

 :وهذا نص البيان كما ورد إلى سوا

 

فلسطيني في أرضه انطلقت في عمان اليوم األربعاء الحملة األكاديمية األردنية لدعم حقوق الشعب ال

ووطنه ودولته المستقلة ، ويعد تحرير أرضه والحفاظ عليها من أشرف الرسائل والمهام التي يقوم 

 . .بها المواطن في حياته

 

محمد مصالحة ، أمين عام حملة الجامعة .د.تضمن برنامج إطالق الحملة كلمات رئيسية ألقاها أ

ضية الفلسطينية وداعميها من األردن وفلسطين ومصر األردنية ، باإلضافة إلى كلمات من أنصار الق

التركيز على مركزية القضية الفلسطينية والقيم النبيلة التي تضمنها . والعراق ولبنان ، وجميعها

االحتفال بيوم األرض الذي استشهد على أرضه آالف الفلسطينيين والعرب منذ بداية القرن الماضي 

 .وحتى اليوم

 

نية عن امتنانها وامتنانها ألصحاب السعادة السياسيين واألكاديميين واإلعالميين أعربت الحملة األرد

 .الذين شاركوا ، شخصياًّ أو عن بعد ، في الترويج لهذا الحدث الكبير

 

وشكرت الحملة الجامعية الدولية ضد االحتالل والفصل العنصري والجمعية العربية للعلوم السياسية 

رمزي عودة ، أمين عام الحملة األكاديمية . تهم في حفل اإلطالقالرئيس واألعضاء على مساهم

الدولية ضد االحتالل اإلسرائيلي والفصل العنصري ، جهود العلماء األردنيين إلطالق الحملة ، 

 .وأشاد بمواقف األردن ملكا وشعبا وحكومة لصالح الثوابت الفلسطينية

 

 

 البوصلةموقع 


