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 ردنية ويزور كلية العلوم التربويةيلتقي رئيس الجامعة األ USAIDوفد من مؤسسة آيركس و 

 

ن ات وفدا مألردنية الدكتور نذير عبيدلتقى رئيس الجامعة اا –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

نفيذ برنامج توالجهات الداعمة والشريكة في  (USAIDمؤسسة آيركس والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

 لطلبة منلبوله إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في األردن، لبحث سبل تطوير البرنامج وتوسعة نطاقات ق

مين اد المعلي إلعدتوظيف التعليم اإللكتروني والُمدمج في برنامج الدبلوم العالقطاع المدارس الخاصة، ودعم 

 وإمكانية االستفادة من التجربة األمريكية المتقدمة في مجال تدريب وتأهيل المعلمين.

  

ة كلها عليميوأكد عبيدات خالل اللقاء على أهمية البرنامج وحجم أهدافه وانعكاساتها على المنظومة الت

ة إلى لجامعاجات التعليم، منوها بضرورة استقطاب مزيد من الطلبة للبرنامج، ومشيًرا إلى استعداد ومخر

 توفير كّل سبل الدعم من أجل استدامة البرنامج واستمرار تنفيذه.

  

 لخدمةابدورها، تحدثت رئيسة مؤسسة آيركس كريستين لورد عن دور البرنامج في تزويد المعلمين قبل 

كاء، الشر ساسية التي تُدّعم علمهم وتجعله أكثر متانة وقوة، مشيدةً بحجم اإلنجاز معبالمهارات األ

 والمخرجات المهمة المتوقعة للبرنامج، وإمكانية تطويره بما يصب في صالح النظام التربوي.

  

أن  الزيود لد صايوزار الوفد كذلك كلية العلوم التربوية عقب لقاء الرئيس، وأكد عميد الكليّة الدكتور محم

 اللغةالبرنامج يستقطب طلبة وخريجي البكالوريس في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية و

ب بالتدري نظريةاإلنجليزية الراغبين بالعمل في مجال التعليم، بهدف تطوير مهاراتهم عبر مزج المساقات ال

اع ريس باتبللتد ة أعداد المعلمين المؤهلينالعملي، والعمل على دعم النظام التربوي األردني من خالل زياد

آخر ُجّهزت بئت وأفضل الممارسات وتوظيف استراتيجيات التعلم والتعليم المتقدمة في بيئة تعلم ُصّممت وُهيّ 

 .عنايةبالتقنيات والتكنولوجيا التي تقوم عليها كوادر بشرية اختيرت وأٌّهلت للعمل في البرنامج 
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 تعاون مشترك بين الجامعة األردنيّة ومؤسسة ولي العهد

 

تنمية  لة بمركزة األردنيّة اليوم الثالثاء، ممثّ وقعت الجامع -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي 

 االبتكار والريادة مذكرات تفاهم مع مؤسسة ولي العهد.  وخدمة المجتمع، ومركز

 

 تنفيذووهدفت المذكرات إلى صياغة إطار عمل لمأسسة التواصل والتنسيق بين الجانبين، بهدف تطوير 

 برامج ومشاريع شبابية في عدد من المجاالت ذات االهتمام المشترك. 

 

ي كهم فهوم التطّوع لدى طلبة الجامعات واشراونّصت المذكرات إلى العمل بشكل مشترك على تعزيز مف

 عطاء. ثقافة الوماعي األعمال التطّوعيّة الهادفة إلى تعزيز دور الجامعة في المجتمع، بهدف تنمية األثر االجت

 

طرق  تعزيزوكما نّصت على تنفيذ ورشات تعريفية بمؤسسة ولي العهد والمبادرات والبرامج التابعة لها، 

 ه.  تواصل الطلبة مع

 

 ب وورشاتلتدريوسيُصار تنفيذاً لمذكرات التفاهم إلى اختيار طلبة من كلية الهندسة للمشاركة في برامج ا

يتم ة، كما سلمملكاالعمل التابعة لمبادرات المؤسسة، ليتنافسوا مع بقية الطلبة والمرشحين من مختلف جامعات 

 التي تعقدها المؤسسة.  ترشيح طلبة من الجامعة للمشاركة في الفعاليات والبرامج

 

ً على ترشيح باحثين من الجامعة للعمل على برامج بحثية تند ن رج ضمهذا ونّصت مذكرت التفاهم أيضا

ركة في المشامبادرات المؤسسة، إلى جانب إتاحة المجال أمام الطلبة الستخدام مرافق مبادرات المؤسسة و

 دها المؤسسة. ورشات العمل والدورات التدريبية وأّي فعاليات تعق

 

عهد، ة ولي المؤسس من جهته قال  رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات "إنّنا "نُثمن الشراكة االستراتيجية مع

مهارات  ي صقللتعزيز فرص طلبة الجامعة األردنية في التدريب واالبتكار واإلبداع، األمر الذي سيساهم ف

ليوم لتعاون اإّن اذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو"الشباب".  وفي السياق ذاته قالت المدير التنفي

 دليل على تكامليّة العمل بين المؤسسة والجامعة األردنية لخدمة الشباب".

 

لجامعة ارئيس  نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور سالمة النعيمات، ونائبوحضر اللقاء 

، ة الزعبيجمان لشؤون الجودة واالعتماد الدكتوره انعام خلف  ومديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة

 ومدير مركز االبتكار والريادة الدكتور يزن الزين.
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 "عبيدات" يرعى اليوم العلمي للعلوم من أجل السالم والتنمية في مدرسة راهبات الوردية

 

ت ذير عبيدارعى رئيس الجامعة األردنية األستاذ الدكتور ن –)أ ج أ( قصي الطراونة أخبار الجامعة األردنية 

 اليوم العلمي للعلوم من أجل السالم والتنمية في مدرسة راهبات الوردية )مرج الحمام( .

  

 دية علىالور وأشاد عبيدات بأسرة المدرسة ودورها في بناء جيل فاعل وقادر، شاكًرا إدارة مدرسة راهبات

على  وقدرتهم لبتهاإقامة هذا اليوم العلمي المهم لطلبة المدرسة المتميزة، ومعربًا عن مدى سعادته بمستوى ط

 هارات.والم االبتكار واإلبداع والتميز، كما هنأ األهالي والطلبة لما رآه اليوم من تنوع في المعرفة

  

رسة، للمد ية على رعايته لليوم العلميوشكرت مديرة المدرسة األخت كالرا معشر، رئيس الجامعة األردن

ا ماًما كمتمعنى مؤكدة أن العلوم بكل أنواعها، فلسفة كانت أم علوما إنسانية أم علوما بحتة، تحقق شرط ال

وط توفير شرلمثل يحقق الغذاء والدواء والكساء شرط البقاء، وأن المؤسسات التعليمية طالما كانت البيئة األ

 .العملا وغاية، مشيرة إلى أنه ال بد من تكريس روح الجماعة في التعامل والسالمة بوصفها ُمنطلق

  

 بة عرًضاالطل واشتمل اليوم العلمي على كلمة لمنسقة مادة العلوم في المدرسة المربية ريمان حداد، وأدى

ا علميًّا "، وعرضً مختبرمسرحيًّا تعريفيًّا عن العاِلم "ألكسندر فليمينغ"، وأغنية "قواعد السالمة العامة في ال

لعلمية في ، وعرًضا للتجارب ا”The Periodic Table“عن "دراسة نسبة اإلصابة بعمى األلوان"، وأغنية 

 مختبرات المدرسة.

  

ً من المدرسة  ا لدعمه كريمً توفي نهاية اليوم العلمي كّرم عبيدات المربيات في المدرسة، كما تسلّم درعا

حر ستورة مديرة مديرية التربية والتعليم في لواء وادي السير الدك ورعايته لنشاطاتها، وذلك بحضور

ر ر الدكتوالسي شخاترة، ورئيس قسم النشاطات والتخطيط التربوي في مديرية التربية والتعليم في لواء وادي

 جابر المناصير، وأهالي الطلبة.

 األنباط / أخبار األردنية
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سابقة ي المفرئيس الجامعة األردنية يُكّرس من جلسة العمداء وقتا لتكريم الطلبة المبدعين على فوزهم 

 ة للبرمجةالوطنية األردني

 

الل خت اليوم، كرم رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدا –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

رمجة دنية للباألر جلسة لمجلس عمداء الجامعة اليوم، الطلبة الفائزين في مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية

  الثاني لتكنولوجيا المعلومات والهندسة.والمشرفين عليهم من كليتي الملك عبد هللا

  

لجامعة شعر اوهنأ عبيدات الفائزين، معبرا عن فخره بوجود الطلبة المبدعين ضمن جلسة العمداء، فهذا يُ 

وا دصحسيما وأنهم  بموقعها من المساحة التي تشغلها إنجازات الطلبة الذين رفعوا اسم جامعتهم وبلدهم عاليا،

ويات ، إلى جانب نجاحات أخرى ضمن مست2022ه المسابقة بمختلف فئاتها للعام المركز األول في هذ

 المسابقة المتعددة.
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 امعة ويحاضر عن تاريخ وآثار جورجياوفد أكاديمي جورجي يزور الج

 

  

زار الجامعة األردنية اليوم الثالثاء وفد جورجي ضم  –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أ

يرافقهم  خبراء وباحثين في مجال اآلثار والتاريخ من المتحف الوطني الجورجي وجامعة تبليسي الحرة،

تور نية الدكإلنسااكانديالكي، ليلتقي بنائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات  السفير الجورجي لدى المملكة زازا

 سالمة النعيمات.

 

حدة وديرة وجرى خالل اللقاء، الذي ُعقد بحضور عميد كلية السياحة واآلثار الدكتور محمود عرينات وم

 األثرية بحوثمعهد ال الشؤون الدلوية الدكتورة هديل ياسين، بحث سبل زيادة التعاون بين الجامعة وكل من

 التابع للمتحف وجامعة تبليسي، والسفارة الجورجية.

 

 ة لتوثيقلجامعاوأكد النعيمات لدى لقائه الوفد على عمق العالقات التي تربط البلدين الصديقين، وتطلُّع 

بة ادل الطلما تبأواصر التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الجورجية في المجاالت التي تهم الطرفين، ال سي

لبلدين ابير بين ه الكوالباحثين من أعضاء هيئة التدريس، وإرسال طلبة لتعلم اللغة العربية، مشيًرا إلى التشاب

 فيما يتعلق بالمناخ والتنوع في اإلرث التاريخي والحضاري والجغرافي.

 

ردن د األوؤب لتزويمن جهته، استعرض عرينات البرامج التي تقدمها كلية اآلثار والسياحة، وعملها الد

د يدعمشيًرا الى  والدول المجاورة بخّريجين في علم اآلثار، والسياحة، وإدارة المصادر التراثية وصيانتها،

، ق األردنمناط من الحفريات وعمليات المسح التي قام بها قسم اآلثار خالل العقود األربعة الماضية في كل

 بحوث األثرية الجورجي.ومرّحبًا ببناء تعاون بين الكلية ومعهد ال

 

 امعاتجبدورها، أشارت الياسين إلى عدد من المجاالت التي يمكن من خاللها توطير تعاون ثنائي مع 

ندوات ت والجورجية أخرى عدا تبليسي، وإمكانية التعاون مع السفارة الجورجية في مجال إقامة الفعاليا

 لجورجي. الثقافية المشتركة التي تُعّرف بالثقافة والمجتمع ا

 

ث اضرة تحدلي محوعلى هامش اللقاء، قدّم أستاذ التاريخ في جامعة تبليسي الحرة الدكتور جورج ناريمانيشفي

ها مرت علي التي فيها عن أبرز المواقع األثرية في جورجيا والتي تُمثّل عددًا من الحقب التاريخية الهامة

مليون  1.8ن ألقدم بقايا بشرية مكتشفة وعمرها كالعصر الحجري والبرونزي، مشيًرا إلى أن جوجريا موط

 سنة. 

 

ورجيا جقليم إوعرضت المحاضرة تاريَخ إنشاء مملكة جورجيا، مع اإلشارة إلى أن أقدم تشكيالت الدولة في 

خيتي، وكول ظهرت في القرن الثالث عشر قبل الميالد، كما ُشّكلت في القرن الخامس دولتان، هما كارتلي

 ا، أُنشئت مملكة جورجيا.ونتيجة التحادهم
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 ندوة في "األردنية" ضمن األسبوع العالمي للمطبخ اإليطالي

 

في إطار األسبوع العالمي للمطبخ اإليطالي، نظمت كلية  –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أ

ي عّمان، يطالية فرة اإلاإليطالية وبالتعاون مع السفااللغات األجنبية في الجامعة األردنية، ممثلة بشعبة اللغة 

 ي.و بيتسوتوتشانلندوة بحضور عميدة كلية اللغات األجنبية الدكتورة ناهد عميش والسفير اإليطالي في عّمان 

  

القواسم  ثل أحدا أنه يمبيّنً موقال بيتسوتي في افتتاح الندوة إن المطبخ اإليطالي يُعدّ جزًءا من الثقافة اإليطالية، 

براز دف إلى إية تهالمشتركة بين إيطاليا وبلدان منطقة البحر المتوسط، ومشيًرا إلى أن هذه المناسبة العالم

 النظام الغذائي للمنطقة والترويج لهذا الموروث الثقافي.

  

ف على عري التمن جهتها، أّكدت عميش أهمية النشاطات الثقافية التي تنظمها الكلية على مساعدة الطلبة ف

حوار بين تعزيز الابة لثقافات اللغات التي يدرسونها، مشيرةً إلى أنها تمثل نافذة لالطالع على ثقافة اآلخر وبو

 الثقافات.

  

إليطالي مطبخ االسفارة اإليطالية، المميزات التي تجعل من الوتناولت الندوة، التي استضافت متحدثين من 

فاظ على ة في الحجتمعيمختلفًا ومميًّزا بما فيها التعايش واالستدامة واالبتكار في هذا المطبخ، والمشاركة الم

 تقاليده.

  

لحيوية، عضوية واة اليوأشار المتحدثون أيًضا إلى أن ايطاليا تعتبر من الدول الرائدة في مجال المنتجات الغذائ

ذائي م الغوتحتل المرتبة األولى أوروبيًّا في المنتجات الزراعة الغذائية، وعرضوا إلى خصائص النظا

 الصحي المتوازن، وفوائد النظام الغذائي للبحر المتوسط.

  

 اتاق الباسكأطب واختُتمت الندوة بتقديم بعض األطباق اإليطالية المميزة والمعروفة على المستوى العالمي،

 والبيتزا.
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 بحث سبل التعاون بين أردنية العقبة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

ي في مقر خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( التقى رئيس الجامعة األردنية فرع العقبة الدكتور غالب عباسأ

 مج األممبرنا عقبة، مدير برنامج البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث فيالجامعة بمدينة ال

ن مالمؤسستين  الدكتور نضال العوران والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بين  (UNDPالمتحدة اإلنمائي)

اني يد المرجالح بيئة خالل مشاريع تتعلق بحماية البيئة البحرية والساحلية في خليج العقبة مع التركيز على

ها زيز قيمتا وتعالذي يتميز بها الخليج، حيث تؤدي الجامعة دورا محوريا لحماية الموارد الطبيعية وتنميته

 لخدمة المجتمع والنمو االقتصادي.

 

قة ا المتعل سيمورحب عباسي بالوفد الزائر مؤكدا على توثيق عرى التعاون في كافة المجاالت ذات العالقة ال

ديه الذي تؤ اتيجيلمشاريع البحثية الرامية لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية، الفتا إلى الدور االسترفي ا

 الجامعة األردنية فرع العقبة في هذا السياق وبشكل خاص في إقليم الجنوب من المملكة.

 

تنفيذ  بذولة فيد المالجهووابدى عباسي الجاهزية التامة لتسخير كافة اإلمكانات األكاديمية واللوجستية إلنجاح 

ألردن ليلعب ا لعلياالمشاريع الخاصة بالتغير المناخي، بما يترجم جهود الحكومة األردنية وتوجيهات القيادة ا

 ألرضية.الكرة دورا رئيسا في حماية عناصر ومقومات البيئة إسهاما منه في تحمل المسؤوليات اتجاه بيئة ا

 

ندوق ع خليج العقبة، الذي يضم األردن ومصر، والمدعوم من الصوقال الدكتور عباسي ان فكرة مشرو

لخاص ، تقوم على أساس توفير تمويل أساسي لتعزيز دور القطاع ا(GFCRالدولي للشعاب المرجانية )

  ودمجه في تطوير األنشطة التنموية القائمة على مبادئ االقتصاد األخضر واالقتصاد األزرق.

 

 دنية فرعاألر لتخصصات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس المؤهلين في الجامعةمن جهته بين العوران، أن ا

شكل تمايتها، ية وحالعقبة، وفي محطة العلوم البحرية، وما وصلت اليه من تقدم ملموس لالعتناء بالحياة البحر

 منصة هامة يعتد بها في حل المشاكل البيئية وإكتشاف الكوارث قبل وقوعها والتحذير منها.

 

لى لمبنية عمة، اوأشار إلى األولويات الوطنية والقطاعية في تعزز مفاهيم التغير المناخي والحلول المستدا

 يتعافىوحلول بيئية، تسهم في بناء رؤية عالمية مشتركة، تهدف إلى جعل كوكب األرض، صحي ومزدهر،  

 بشكل سريع خاذ خطوات وإجراءات، مؤكدا على ان الحاجة ملحة على مستوى العالم الت19بعد جائحة كوفيد 

 لحماية بيئة الكوكب.

 

 قتصاديةبة االوجدير بالذكر ان هذا المشروع يشرف عليه في األردن كل من وزارة البيئة وسلطة منطقة العق

مية التن الخاصة، التي تلعب دورا محوريا في تنمية وتطوير الموارد الطبيعية وحسن توظيفها في خدمة

 طقة.المستدامة في المن

 

من دكتور ايحة الوحضر اللقاء عميد كلية العلوم األساسية والبحرية الدكتور محمد الزبدة وعميد كلية السيا

ر انس لدكتوحرب، ومدير محطة العلوم البحرية الدكتور علي السوالمة، ورئيس قسم األحياء والرياضيات ا

 ند المومني .الطوالبة،  ومدير مكتب رئيس الجامعة األردنية فرع العقبة مه

 

 

 / بترا / هال الدستور / أخبار األردنية
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 "19-كلية طب األسنان في الجامعة األردنية تنظم محاضرة عن آخر مستجدات "كوفيد

 

إيمانًا بأهمية الحفاظ على الصحة العامة في المجتمع،  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

ستمرة، ا المن في الجامعة األردنية، ضمن نشاطاتهنظمت لجنة التعليم الطبي المستمر في كلية طب األسنا

، "COVID UPDATES, SHOULD WE STILL BE CONCERNEDبعنوان "محاضرة 

دية اض المععضو لجنة األوبئة والمركز الوطني لمكافحة األمراض السارية واألوبئة وأستاذ األمرقدمها 

 واألحياء الدقيقة الدكتور حامد الزعبي.

 

ستجدات على الوضع الوبائي عالميًّا ومحليًّا، ، وآخر الم19-رًضا مفّصاًل عن ماهية كوفيدوقدم الزعبي ع

اء انته ورؤيته عن تحول اإلصابة بالفيروس الى مرض موسمي، وتوجه منظمة الصحة العالمية إلى إعالن

رضية، ة األالكرالجائحة في غضون األشهر القادمة  مع نهاية موسم الشتاء الحالي في النصف الشمالي من 

 نفلونزاار اإلمؤّكدًا على ضرورة االستمرار باإلجراءات الوقائية وأخذ المطاعيم المناسبة للحد من انتش

 الموسمية.

 

 سنان. ات األودار نقاش موّسع بين الحضور والزعبي غّطى نواحي عدة متعلقة بمنع انتشار العدوى في عياد

 

تعليم نة الاألسنان الدكتور أحمد عبد السالم حمدان ورئيس لج وفي نهاية المحاضرة، قام عميد كلية طب

 راض.األم الطبي المستمر الدكتور محمد الربابعة بتكريم الزعبي تقديًرا لجهوده في مجال الوقاية من
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 المرأة األردنية والحقوق العمالية" محاضرة توعوية في األردنية

 

ن ، بالتعاواسات المرأة في الجامعة األردنيةعقد مركز در -ار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي أخب

ق الحقوومع مؤسسة صداقة ومركز عدل للمساعدة القانونية، محاضرة توعوية بعنوان "المرأة األردنية 

 العمالية".

 

يوم  16ة "المرأة في الجامعة األردني وتناولت المحاضرة، التي جاءت ضمن سلسلة فعاليات مركز دراسات

وقهم ة بحقلمناهضة العنف ضد المرأة"،  عددًا من المحاور األساسية التي تسهم في زيادة معرفة الطلب

ون العمل التي من قان 72وواجباتهم في أماكن العمل المختلفة من خالل تعزيز معرفتهم القانونية بالمادة 

 ل حقًّا للنساء والرجال. جعلت وجود الحضانة في مكان العم

 

صحاب أوقُدّمت خالل المحاضرة نماذج بديلة إلقامة الحضانات من أجل تسهيل إجراءات التأسيس على 

كن وأما العمل وتحقيق عدالة مجتمعية بإشراك المؤسسات الكبيرة واألسر العاملة في مختلف القطاعات

 ة. ة العاملاألسرر والحقوق العمالية وحقوق المرأة والعمل، كما نوقشت القوانين والتشريعات الخاصة باألجو

 

ي فالطلبة  توعيةوهدفت المحاضرة إلى تعزيز المطالبة ببيئة عمل تراعي احتياجات المرأة واألسرة العاملة و

لى سوق خول إالجامعات بحقوقهم االقتصادية في أماكن العمل وأهمية المطالبة بتهيئة بيئة عمل تدعم الد

 تمرار فيه بغاية تحقيق النمو االقتصادي الوطني.العمل واالس
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 لعقبةا -محاضرة توعوية عن المخدرات في الجامعة األردنية 

 

 

نظمت  جتمع،في اطار رسالتها التنموية ودعما لجهود مكافحة المخدرات والحد من آثارها على الفرد والم

 وعوية فيضرة تة بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة / الشرطة المجتمعية محاالجامعة األردنية فرع العقب

 حول آفة المخدرات وأضرارها وعقوبات تعاطيها واإلتجار بها.

 

ي لرئيساوتحدث رئيس قسم مخدرات العقبة الرائد أديب العمايرة في المحاضرة التي أقيمت في المدرج 

ة / جتمعيستاذ الدكتور معاذ أبو فرج ورئيس فرع الشرطة المللجامعة بحضور  مساعد رئيس الجامعة األ

ها أنواعومندوب أذاعه األمن العام النقيب احمد العباس وعدد كبير من الطلبة، حول ماهية المخدرات 

 وأضرارها على المتعاطي وأسرته والمجتمع بأكمله.

 

ستخدام ي واالالديني والتفكك األسر كما تطرق العمايرة إلى أسباب انتشارها كرفقاء السوء، وضعف الوازع

 لتي تهددفة االسلبي لوسائل التواصل االجتماعي وغيرها، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة هذه اآل

رادها، لى أفعالمجتمع من خالل الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة، والتركيز على دور األسرة في الرقابة 

 شر الوعي عبر المؤسسات التعليمية والجامعات.الفتاً إلى الدور األساسي في ن

 

ية ر الوقائلمحاووأشار العمايرة إلى دور إدارة مكافحة المخدرات في محاربة هذه اآلفة الخطيرة، من خالل ا

ين في صالح والمكافحة، مشيراً إلى دور مركز معالجة اإلدمان في إعادة تأهيل متعاطي المخدرات كأفراد

 المجتمع.

 

لتعامل ائل االمحاضرة دار نقاش موسع تركز على المسؤولية المشتركة في مكافحة المخدرات ووس وفي نهاية

واع ض ألنالقانونية مع حاالت التعاطي، كما أجاب العمايرة عن أسئلة واستفسارات الحضور، كما تم عر

 المخدرات عن طريق المعرض المتنقل إلدارة مكافحة المخدرات.
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 وفد من منظمة الصحة العالمية يزور مستشفى الجامعة األردنية

 

 

 لثالثاء،انية، زار وفد يمثل المكتب العالمي واإلقليمي في منظمة الصحة العالمية، مستشفى الجامعة األرد

مات ال خدحيضم عدداً من المختصين بالتكنولوجيا الُمساعدة وإعادة التأهيل، بهدف االطالع على واقع 

 يل الُمتكامل الذي تُقدّمه دائرة طب التأهيل في المستشفى.التأه

 

وتأتي هذه الزيارة، على هامش ورشة عمل وطنية تهدف إلى تطوير خارطة طريق واضحة لتحسين 

 تشرين ثان. 17-15الوصول إلى التكنولوجيا الُمساعدة وطرق تنفيذها، في الفترة ما بين 

 

م لهم ئر، وقدّ الزا في المستشفى األستاذ الدكتور زياد حوامدة، بالوفد من جانبه، رحب مدير دائرة طب التأهيل

عالي ختصاص الل االشرحاً ُمفّصالً حول أقسام الدائرة وطبيعة عملها والبرامج التدريبية التي تقدمها في مجا

الل ، وذلك خفيها وتدريب طلبة كليتي الطب والتأهيل في الجامعة األردنية، باإلضافة إلى األجهزة المتواجدة

 جولتهم فيها.
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 "عبيدات" يشكل لجنة لدعم التحول الرقمي في الجامعة األردنية

 

لجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات لجنة تختص بدعم شّكل رئيس ا -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( أ

ا ي خطتهمعة فالتحول الرقمي في الجامعة بوصف هذه الخطوة إحدى األهداف االستراتيجية التي تبنتها الجا

نشاء نظام محوسب متكامل ألتمتة العمليات واإلجراءات والخدمات ، وذلك إل2027-2022االستراتيجية 

 معة.اإللكترونية وأتمتة عمليات مركز االعتماد وضمان الجودة المرتبطة بمختلف الجهات في الجا

 

كز ر مرارنة، مديوضّمت اللجنة التي يرأسها مدير مركز االعتماد وضمان الجودة الدكتور منصور المط

 المراكز دد منعتكنولوجيا المعلومات الدكتور بالل أبو صالح وعددًا من أعضاء هيئة التدريس ومندوبين من 

 والوحدات والدوائر اإلدارية.

 

ع الخطة ل ووضوفي هذا السياق، عقدت اللجنة اجتماًعا ضم جميع األعضاء لتناول رؤية اللجنة ومحاور العم

تنفيذ  راع فيبمهامها، حيث رحب مقرر اللجنة المطارنة باألعضاء وأكد على ضرورة اإلسالتنفيذية للقيام 

رار نّاع القة لصُ المهام لما لذلك من أثر إيجابي على الجامعة وعلى جودة ودقة عمل المركز، وما فيه من خدم

 بالهدف في الجامعة وأصحاب المصلحة من عمادات ومراكز وجهات خارجية، واصفًا التحول الرقمي

لجامعة، في ا االستراتيجي الذي تسعى الجامعة لتحقيقه، ومرّكًزا على أهمية وجود نظم إلدارة المعلومات

 والعمل على تطوير أنظمة إدارة العمل والمعرفة.
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 بدء فعاليات أسبوع الريادة العالمي في "األردنية"

 

ركز عاون مع مركز الملكة رانيا للريادة، وبالتمبتنظيم من   -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

قام في ، حيث ستُ ألردناة في الجامعة األردنية، بدأت اليوم فعاليات أسبوع الريادة العالمي في االبتكار والرياد

بتكار، واال منصة زينك، الواقعة داخل الحرم الجامعي، سلسلة من األنشطة والفعاليات في قطاعي الريادة

طلبة لشاد دي، وجلسة إروسيتضمن األسبوع جلسة تعريفية بمهارات الريادة واالبتكار، وأسس العمل الريا

 المشاريع الريادية الُمحتضنة في مركز االبتكار والريادة.

  

تسجيل ية، ووسوف يتخلل األسبوع ورشة تدريبية خاصة ألعضاء الهيئة التدريسية حول حقوق الملكية الفكر

ع مق مشترك بتنسيبراءات االختراع بالتعاون مع شركة بيانات للملكية الفكرية، ووزارة الصناعة والتجارة، و

 مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة األردنية.

  

مشاركين عة الوعلى هامش أسبوع الريادة سيقيم مركز االبتكار والريادة جلسات تدريبية خاصة لطلبة الجام

ي سبوع فم األفي مسابقة الجامعات، وذلك لغاية تأهيل فريقين لمرحلة العرض النهائي الذي سيُقام في ختا

 جامعة األميرة سمية.

  

ة، الشبابي لفئاتاوالجدير بالذكر أن أسبوع الريادة يُقام سنويًّا بهدف نشر ثقافة االبتكار والريادة ضمن 

 وسيستمر منذ اليوم ولغاية يوم األحد المقبل.
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 يوم وظيفي لطلبة كلية التمريض في "األردنية" حول المؤهالت الالزمة للعمل في ألمانيا

 

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

ع وحدة مالتعاون ذلك باألردنية اليوم االثنين يوًما وظيفيًا لطلبة الكلية المتوقع تخرجهم والخريجين الجدد، و

ص انيا وفري ألمالبرنامج الدولي والتسويق والخريجين، بهدف تعريفهم بالمهارات والمعارف الالزمة للعمل ف

 التوظيف فيها بعد التخرج.

  

لكلية صحة المجتمع الدكتور ممدوح الحنيطي لدى تقديمه المحاضرة إلى أن ايض وأشار رئيس قسم تمر

يجين الخر تسعى دائما إلطالع الطلبة على الفرص التعليمية والتوظيفية المتاحة أمامهم، ودعى الطلبة

 والداخلين إلى سوق العمل إلى العمل بجد واجتهاد وااللتزام لتحقيق طموحاتهم المهنية.

   

هد جوته ومع "rekruutحاضرة، التي قدمها مندوبون من شركة التوظيف األلمانية الدولية "واشتملت الم

دلة ة معااأللماني، على توضيح لعملية التقديم والمؤهالت واألوراق المطلوبة ومراحل التوظيف وعملي

 الشهادات غير األلمانية.

  

لية من ك اني نوافلة، كما حضر اللقاءوحضر اليوم الوظيفي األمين العام للمجلس التمريضي الدكتور ه

ون التمريض الدكتور ممدوح الحنيطي بوصفه ممثال عن عميدة كلية التمريض ومساعدة العميدة لشؤ

 الخريجين دعاء المحارمة.
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هات قلب األطفال بمستشفى الجامعة  تعاون أردني أميركي في جراحة تشوُّ

 

من  ء عددزار فريق طبي أميركي من مستشفى لي بونهير األميركي مستشفى الجامعة األردنية؛ بهدف إجرا

لقلبيّة، االفتحات هات وقلب المفتوح لألطفال ممن يُعانون من أمراض القلب الوالدية والخلقيّة كالتشوُّ عمليات ال

معية سي وجوذلك ضمن الحملة الجراحية الحادية عشرة التي تُنظمها المستشفى، بالتعاون مع جامعة نيني

 "هدية الحياة" الدولية وجمعيّة "أطفالنا" والهيئة الطبية الدوليّة.

 

مر لدكتور عفال اووفقا لبيان المستشفى، اليوم االثنين، ترأس الفريق الطبي الزائر أخصائي جراحة قلب األط

 يق الطبيالفر بوسطن يُرافقه طاقم أطباء جراحين وأطباء قلب أطفال وأطباء تخدير وعناية حثيثة، فيما ضم

وية الدم ري جراحة القلب واألوعيةمن المستشفى استشاري قلب األطفال الدكتور إياد العموري، واستشا

ريي استشاالدكتور معاذ الصمادي واستشاري جراحة القلب والعناية الحثيثة الدكتور أمجد بني هاني، و

 التخدير والعناية الحثيثة الدكتور عمر عبابنة والدكتور مصطفى الربايعة.

 

ن التّعاو ني منائر، هذا النمط اإلنساوثمن مدير عام المستشفى الدكتور جمال ملحم، خالل لقائه الوفد الز

وتبادل  لزائرالطبي والجهود المقدّمة في هذه العمليات، مشيرا إلى أهمية االستفادة من خبرات الفريق ا

ً المعارف الطبية في هذا الحقل بما يخدم المستشفى كصرح طبي تعليمي وتدريبي في المملكة، م  أن فريق ضيفا

علمية، دة الفى يطمح إلى أن يكون طب وجراحة األطفال بأعلى مستويات الجوجراحة قلب األطفال في المستش

 عالمي.ي والباالستفادة من خبرات الفريق الطبي األميركي وغيره من الخبرات الطبية على المستوى العرب

 

ي والتفى، لمستشوقال الدكتور العموري إنّه وبعد مناقشة عدد من الحاالت التي تراجع عيادات األطفال في ا

جرى  زائر،تعاني من تشوهات القلب الخلقية، من قِبَل أطباء االختصاص في المستشفى والفريق الطبي ال

ري إجراء سنة من جنسيات مختلفة؛ حيث سيج 13حالة ألطفال تتراوح أعمارهم بين أسبوعين و  12اختيار 

، : قلب األطفالالطبي الزائر وشعب أيام متتالية، بتعاون طبي بين الفريق 7العمليات لهم، وذلك على مدار 

كادر خدير والم التوالعناية المركزة للقلب، والعناية المركزة لألطفال، وجراحة القلب واألوعية الدموية وقس

 الفني وتمريض العمليات في المستشفى.

 

زة جهمُ  وأكد العموري، دعم إدارة المستشفى لهذه الحملة من خالل توفير كل ما يلزم من غرف عمليات

ربة هذه التجبشيدا وكوادر طبية وتمريضيّة مؤهلة ومعدات إلنجاح الحملة وتمكين الفريق من القيام بمهمته، مُ 

 الطبيّة والتعاون بين الفريقين.

 

هر شي نهاية فولى يُذكر أن هذه الزيارة هي الثانية للفريق الطبي األميركي لمستشفى الجامعة بعد زيارته األ

 لنجاح.عمليات جراحية تكللت جميعها با 9عام الماضي، والتي جرى خاللها إجراء تشرين األول من ال
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 تـبحثان إجـراءات اعتماد طـب األسنان« كوينز بلفاست»و« هيئة االعتماد»

 

لفاست، بوينز بحثت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، خالل زيارة وفد لها من جامعة، ك

 أمس األحد، اإلجراءات التي المتبعة العتماد كليات الطب وطب األسنان في األردن.

 

ة ين الهيئبتعاون الهيئة بالوكالة، الدكتور زيد العنبر، الوفد الزائر وبحث معهم إمكانية الواستقبل رئيس 

ا حداثهوجامعة كوينز بلفاست في تحسين جودة مخرجات كليات طب األسنان وخاصة الكليات التي تم است

مج نفيذ براتبعة لمتا مؤخراً في الجامعات األردنية وذلك من خالل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والجامعة،

 كليات طب األسنان في الجامعات األردنية.

 

امعات ج 6ـ لوقال مساعد الرئيس العتماد وجودة الجامعات في الهيئة، سعد بني محمد، إنه تم منح ترخيص 

ة الزرقاء جامعات خاصة( إلنشاء كليات طب األسنان في األردن، مبينا  أن جامع 4)جامعتان حكوميتان و

وبذلك  طلبات مجلس التعليم العالي كافة إلنشاء كلية طب األسنان، وحصلت على اعتماد خاص،أنهت مت

 أصبحت أول جامعة خاصة في األردن تنفذ برنامج طب األسنان لهذا العام.

 

تور الدك وحضر اللقاء رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي وعميد كلية طب األسنان في الجامعة

 بترا»ة. د عودومستشار جامعة كوينز بلفاست في الشرق األوسط وشمال أفريقيا الدكتور مهن أيمن القطيطات،

 «.أمين الرواشدة -
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 ميالتعليم العالي: حريصون على تأهيل خريجي الجامعات لاللتحاق بسوق العمل االقليمي والعال

 

لعامين في ا قال الناطق االعالمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب،  إن المجلس

بع صص مشموعة من االجراءات الهادفة إلى معالجة بعض األمور، كعدم استحداث أي تخالماضيين اتخذ مج

 أو راكد أو مكرر بين الجامعات.

 

ل في اف القبوبإيق وأضاف الخطيب لـ"رؤيا"، اليوم الثالثاء، أن مجلس التعليم العالي، ال يستطيع اتخاذ قرار

ي أخذ فتأن تكون قرارات اكاديمية بحتة، بل  تلك التخصصات بشكل كامل، كون قرارات المجلس ال يمكن

ت تخصصاعين االعتبار متغيرات اجتماعية واقتصادية ومؤثرات مختلفة والمصلحة العامة، وإن كانت ال

 راكدة أو مشبعة.

 

 را أنوأشار إلى وجود أشخاص يرغبون في دراسة تلك التخصصات حتى وإن كانت مشبعة أو راكدة، معتب

 تطيع مجلس التعليم العالي حرمانهم منها.ذلك حق لهم، وال يس

 

 50نسبة وأوضح الخطيب أن قرار المجلس حول التخصصات الراكدة والمشبعة، كان بتخفيض القبول فيها ب

وضمان  لعاليبالمئة في جميع الجامعات األردنية الرسمية، ومن ثم اتخذت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم ا

 ريجي،لية القبول في هذه التخصصات في الجامعات الخاصة بشكل تدجودتها قرارات مماثلة بتخفيض عم

 نظرا الختالف الوضع في الجامعات الرسمية عن الجامعات الخاصة.

 

لتحاق ين لالوأكد على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن يكون خريجو الجامعات ليسوا مؤهل

لف أ 70رابة بلغ قبينا أن عدد الخريجيين من الجامعات سنويا يبسوق العمل المحلي، بل العالمي واالقليمي، م

 طالب خريج، من مختلف التخصصات، وفي حال كانت تلك التخصصات جيدة ومطلوبة، فإن سوق العمل

 المحلي غير قادر على استيعابهم جميعهم.
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