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  تخرج طلبة كلیات العلوم، والزراعة، وعلوم التأھیل" األردنیة"
    

واصلت  - سناء الصمادي
الجامعة األردنیة مساء الیوم 
تخریج فوج جدید من طلبة 

لزراعة، وعلوم كلیات العلوم، وا
   .التأھیل

  
وقال عمید كلیة العلوم الدكتور 
سامي محمود إن الكلیة تحتفل 

ً وطالبة موزعین ) 484(بتخریج الفوج الثالث والخمسین من طلبتھا والبالغ عددھم  طالبا
الریاضیات، والفیزیاء، والكیمیاء، والعلوم الحیاتیة، : على خمسة أقسام في الكلیة ھي

  .تطبیقیة والبیئیةوالجیولوجیا ال
  
  
  

وأشار محمود إلى أن الكلیة بصدد استكمال اجراءات الحصول على اعتماد دولي 
)ABET ( لبرامجھا، حیث تم استكمال إجراءات تقدم كل من قسم الفیزیاء والجیولوجیا

لالعتماد خالل ھذا العام، بینما تعمل بقیة أقسام الكلیة على استكمال متطلبات االعتماد 
  . خالل العام القادم الدولي

  
  
  

من جانبھ قال عمید كلیة الزراعة الدكتور محمد العمري إن الكلیة تحتفل بتخریج الفوج 
الثاني واألربعین من طلبتھا ممن نھلوا العلم والمعرفة على أیدي أساتذة متخصصین  

  .لیشقوا طریقھم في مسیرتھم العملیة
  
  
  

تخصصات، ودرجة الماجستیر في ) 8(في وأضاف أن الكلیة تمنح درجة البكالوریوس 
تخصصات، مشیرا إلى أن عدد الطلبة ) 6(تخصصات، ودرجة الدكتوراه في ) 10(

 أخبار الجامعة

  أخبار األردنیة
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ً على مستوى البكالوریوس، منھم ) 355(الذین نحتفل بتخرجھم الیوم بلغ  ً وطالبة طالبا
  .إناث%) 75(ذكور و%) 25(
  
  
  

اعیات معترك العمل الزراعي ولفت إلى أن ھذه األرقام تعكس دخول المھندسات الزر
بشكل قوي بالرغم من الصعوبات التي قد تظھر في العمل المیداني في ھذا القطاع  
واألمل كبیر بأن تسھم المھندسات الزراعیات مع زمالئھن المھندسین الزراعیین في 

  .تطویر ھذا القطاع المھم
  
  
  

ھا المختلفة بالتعاون مع وزاد أن الكلیة تعمل على تطویر الخطط الدراسیة في تخصصات
الجھات ذات العالقة بالقطاع الزراعي بما یلبي متطلبات ھذا القطاع، كما تعمل الكلیة 
بشكل مستمر ضمن برنامج معد لھذه الغایة على تحسین البنیة التحتیة سواًء على مستوى 

یخدم قاعات التدریس أو المختبرات العملیة أو في محطات البحوث التابعة للكلیة بما 
  .العملیة التدریسیة والبحثیة والتدریبیة للطلبة

  
  
  

أن الكلیة ستحتفل بتخریج طلبة متمیزین على مستوى الدراسات العلیا یوم "وتابع
طالبا وطالبة على مستوى درجة ) 27(الخمیس المقبل، حیث بلغ عدد الطلبة الخریجین 

طالبا وطالبة منھم ) 37(خریجة، وعلى مستوى درجة الدكتوراه ) 20(الماجستیر منھم 
  % 73خریجة، أي بنسبة ) 27(
  
  
  

عمیدة كلیة علوم التأھیل الدكتورة نھاد المصري بینت أن الكلیة تحتفل بتخریج الفوج 
السادس عشر ألقسام العالج الطبیعي والعالج الوظیفي واألطراف االصطناعیة 

نطق والبالغ عددھم  واألجھزة المساعدة، والفوج الحادي عشر لقسم علوم السمع وال
  .طالبا وطالبة) 149(حوالي 
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) 885(وأشارت عقب مراسم التخریج إلى أن عدد طلبة كلیة علوم التأھیل بلغ زھاء 
  .طالبا وطالبة موزعین على برنامجي البكالوریوس والماجستیر 

  
  
  

وقالت المصري إن الكلیة حصلت على االعتمادیة الدولیة لبرنامج بكالوریوس في 
عالج الطبیعي والوظیفي، وتتطلع إلى الحصول على االعتراف العالمي لبرنامج ال

األطراف االصطناعیّة واألجھزة الُمساعدة، الفتھ إلى أن الكلیة تعكف على استحداث 
  .برنامج الماجستیر في العالج الطبیعي للجھاز العصبي والعضلي والھیكلي 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  جمهوریات التركیة السهاماتها في دعم ملتقى الثقافاتكلیة اللغات األجنبیة تكرم سفارات ال
  

كرمت كلیة اللغات  -فادیة العتیبي
األجنبیة في الجامعة األردنیة الیوم 
سفارات الجمهوریات التركیة في 
عمان والهیئات الدبلوماسیة 
ومشاركین ممن كان لهم إسهامات 
جلیلة في إنجاح فعالیات ملتقى 

ة واألردن، ثقافات الجمهوریات التركی
الذي عقدته الكلیة في نیسان 

  .الماضي
  
  

/ وسلم عمید الكلیة الدكتور محمود الشرعة الشهادات التقدیریة لكل من مدیر المركز الثقافي التركي
كازاخستان، وأوزبكستان، وكازاخستان، وأذربیجان، (معهد یونس امره، وممثلي سفارات جمهوریات 

  .شاكرا لهم دعمهم للكلیة وأنشطتها ومشاركین في الكلیة،) وقیرغستان
   
   
باسمي وباسم أسرة الكلیة أشكر كل من أسهم في إنجاح :" وقال في كلمة ألقاها خالل حفل التكریم 

الملتقى الذي نظمته شعبة اللغة التركیة في قسم اللغات اآلسیویة، الذي أثبت في فعالیاته أن الثقافة 
، مشیرا إلى "وبهما یتم التعرف على ثقافات وحضارات الشعوب واللغة هما لغتان للتواصل والتعارف،

  .أن اللغة التركیة باتت رائجة ومعروفة وتلقى إقباال بین صفوف الطلبة لدراستها
   
   

وأكد الشرعة عمق العالقات الثقافیة األردنیة التركیة والمستمدة من الروابط المشتركة بین البلدین، 
على طبیعة العالقات التي تربط كلیة اللغات األجنبیة بالجهات والتي انعكست مع مرور الوقت 

  أخبار األردنیة
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التركیة واسهمت في رفعة الكلیة وتطورها، مشیرا إلى أن الكلیة تطرح حالیا برنامج اللغة التركیة 
  .، ولدیها نیة للتوسع من خالل استحداث برنامج اللغة التركیة وآدابها)إنجلیزي/ تركي(المزدوج 

   
   
رئیسة قسم اللغات اآلسیویة الدكتورة باغدا غول خالل حفل التكریم عن سعادتها في حین أعربت  

بمشاركة سفارات الجمهوریات التركیة في الملتقى الذي امتزجت فیه الثقافات التركیة بالثقافة األردنیة، 
  .ودعمها له حتى خرج بالصورة التي تلیق بأم الجامعات؛ الجامعة األردنیة

   
   

م كل من مساعد العمید لشؤون الطلبة الدكتورة بركزار الضباطي، وعدد من حضر حفل التكری
داریین   .األساتذة في شعبة اللغة التركیة وإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  تطلق" األردنیة"آداب 
  غد الثالثاء في األدب والنقد واللغة" بعد ما"المؤتمر الدولي السادس 

  
  

في " ما بعد"ء في الجامعة األردنیة فعالیات المؤتمر الدولي السادس غد الثالثاتنطلق  -سناء الصمادي
  ".األدب والنقد واللغة

  
  

المؤتمر الذي ینظمھ قسم اللغة العربیة وآدابھا في كلیة اآلداب ویستمر یومین یھدف بحسب عمید 
ا بعد الحداثة الكلیة الدكتور محمد القضاة إلى توضیح المرجعیات الفكریّة الكامنة خلف تشكل اتجاه م

في األدب، و تفسیر التحوالت الشكلیّة التي طرأت على األدب، وصلتھا بالمضامین الحضاریّة 
  .، والولوج إلى ما یستجد في األدب والنقد والدراسات اللغویة"ما بعد"المرھونة إلطار 

  
  

ما بعد الحداثة في : القضاة بین أن المؤتمر الذي تشارك فیھ دول عربیة یتناول ثمانیة محاور أساسیة
األدب، وما بعد البنیویة، وما بعد الكولوینالیّة، وما بعد االستشراف، ما بعد النسویّة، الذاكرة الالحقة 

)Post Memory( المتبقي ،)lalangue ( في اللغة، صراع األنماط اللغویة في برنامج الحد األدنى
)Minimalist Program.(  
  
  

الذي یشكل إطاًرا فكریًا ومنھجیًا احتوى " ما بعد"قضاة على مفھوم ویسلط المؤتمر الضوء وفقا لل
مناحي الفكر واألدب وطال مجاالت النقد والدراسات األدبیة واللغویة في العصر الحدیث؛ فأسفر عن 
ظھور اتجاھات كانت اإلطار الذي احتضن تجارب المفكرین، واألدباء، والنقاد، واللغویین ومن ھنا 

  .ؤتمرجاءت أھمیة الم
  
  

وأضاف أن المؤتمر یتناول تفسیر التحوالت الشكلیّة التي طرأت على األدب، وصلتھا بالمضامین 
، والتحوالت الجذریة في النقد الحدیث، وتخلیھ عن مھمتھ التي "ما بعد"الحضاریّة المرھونة إلطار 

لى تبادل اآلراء الفلسفة، واألدب ذاتھ، باإلضافة إ: وضع من أجلھا لیختلط بمجاالت أخرى، مثل
والتصورات حول المستجدات المتالحقة في حقول األدب والنقد واللغة، وكشف الصلة بین جملة من 

  ".ما بعد"المصطلحات والمفاھیم التي قامت على سابقة 

  14:الرأي ص/أخبار األردنیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  خالل مشاركتھا في الدورة األولى للمھرجان العربي لفنون العرض في الدار البیضاء
  تحصد جائزة أحسن سینوغرافیا" ألردنیةا"فرقة المسرح الجامعي في 

  
  

حصدت فرقة المسرح  - فادیة العتیبي
الجامعي التابعة لعمادة شؤون الطلبة 
في الجامعة األردنیة جائزة أحسن 
سینوغرافیا خالل مشاركتھا في الدورة 
األولى للمھرجان العربي لفنون 
العرض الذي نظم أواخر یونیو 
 الماضي في الدار البیضاء  تحت

  .”لنرتقي بالفن العربي“شعار
  
   
  

وكشف أعضاء فرقة المسرح الجامعي 
ّحاد(من خالل العمل المسرحي الفائز  ، عن امكاناتھم الفنیة التي أظھرت مستوى عالیا في األداء )الل

والتفاعل ما أسھم في حصول  العمل المسرحي على جائزة أفضل سینوغرافیا، والمنافسة على األداء 
  .ر ثان ألحد الطلبة المشاركینالتمثیلي كدو

   
   

وخالل افتتاح فعالیات المھرجان الذي أقیم في قاعة العروض بالمدرسة الوطنیة للتجارة و التسییر 
جامعة الحسن الثاني بمشاركة فرق من بلدان عربیة مثل مصر والجزائر واألردن / بالدار البیضاء

امعة األردنیة الدكتور اسماعیل السعودي  في وتونس والمغرب، أعرب المستشار الثقافي لرئیس الج
كلمتھ عن عظیم امتنانھ للحفاوة التي تم فیھا استقبال الوفد األردني المشارك في المھرجان، معلنا 
احتضان الجامعة األردنیة للدورة الثانیة للمھرجان العربي األول لفنون العرض وبمشاركة عربیة 

  .الفتھ
   
   
الحسن الثاني بالشراكة بین الجامعتین، موجھا شكره وتقدیره إلى رئیس  في حین أشاد رئیس جامعة 

  .الجامعة األردنیة وجمیع موظفیھا وطلبتھا
   
   

وعلى ھامش زیارة الوفد األردني، وقعت الجامعة األردنیة وجامعة الحسن الثاني اتفاقیة تعاون 
كالھما من خالل تطویر إمكانیة تھدف إلى خلق مظلة مشتركة بین الجامعتین في الدور الذي تولیھ 

الطلبة في البرامج الثقافیة والفنیة من مسرح وموسیقى وفنون الرسم والشعر والخطابة وتركیزھما 
  .على األنشطة الالمنھجیة ودورھا في بناء جیل من المثقفین

   
   

  المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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رجان حفال كما قدم طالب الدراسات العلیا في الجامعة األردنیة یزن الصباغ ضمن مشاركتھ في المھ
غنائیا حفل بأجمل اللوحات الوطنیة والتراثیة المستمدة من ثقافة وشعوب جمیع الدول المشاركة مثل 

  .تونس والجزائر والمغرب باإلضافة إلى األردن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  في مسابقة لوما ستارت العالمیة) علماء المستقبل(فوز أردني لـ 
  

ول على مستوى العالم في مسابقة لوما ستارت العالمیة بالمركز األ» علماء المستقبل«فاز مشروع 
للممارسات التعلیمیة الفضلى التي أقیمت في فنلندا، والذي تنظمھ جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع 

  .بالتعاون مع الجامعة األردنیة ووزارة التربیة والتعلیم
 

تعلیم «تي ینظمھا مركز لوما ، ال»لوما ستارت العالمیة«وحققت الجمعیة المركز األول في مسابقة 
، وھو منظمة حكومیة تشكل مظلة تجمع مراكز لوما في الجامعات »العلوم والریاضیات والتكنولوجیا

مؤسسة تربویة من مختلف أرجاء العالم، حیث تأھل «، 100«وتقدم للمشاركة في ھذا العام  .الفنلندیة
مؤسسات تربویة من بینھا « 10«لة النھائیة مؤسسة وانتقل الى المرح« 28«منھا في المرحلة االولى 

 التي حققت ھذا النجاح بالوصول إلى المركز األول على مستوى العالم» جمعیة ابتكار«
 

المؤسسة العربیة الوحیدة المدعوة إلى ھذا الملتقى العالمي بین الفرق المتأھلة » جمعیة ابتكار«وتعد 
ً في ملتقى لوما العالمي للبحوث والممارسات في التصفیات النھائیة التي أعلنت نتائجھا رس میا

ً فرق  2018الفضلى في تعلیم الریاضیات والعلوم والتكنولوجیا لعام  وقد فازت في ھذه المسابقة أیضا
وتمت دعوة الجمعیة للمشاركة في حفل التكریم في الخامس من حزیران في جامعة  .من تركیا وفنلندا

لدعوة المشاركة في المنتدى العالمي للممارسات التعلیمیة الفضلي تامبري في شمال فنلندا وتضمنت ا
في الجامعة إضافة إلى فعالیات تدریبة وتربویة متنوعة خاصة بتعلیم العلوم والریاضیات 
والتكنولوجیا في جامع ھلسنكي وزیار المرقب الفلكي التاریخي ومتحف التكنولوجیا التاریخیة 

یوریكا في ھلسنكي وغیرھا من األنشطة التعلیمیة لألطفال والشباب ومتحف الحیاة الطبیعیة ومؤسسة 
  والمعلمین

  
ً من  2015والجدیر بالذكر أن مشروع معرض ومسابقة علماء المستقبل بدأ في العام  ،مبادرة وتنظیما

 جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع، وھي جمعیة أردنیة ثقافیة تطوعیة ویعقد بالتعاون مع الجامعة األردنیة
ووزارة التربیة والتعلیم ویھدف إلى المساھمة في االرتقاء بمستوى تعلیم وتعلم العلم في مدارس 
المملكة واإلسھام في بناء جیل مكتسب للمھارات واالتجاھات والمیول الدافعة للبحث والتقصي 

منھجیة  واالكتشاف واالختراع وحل المشكالت في الحیاة بمنھجیة علمیة إضافة إلى إكسابھم الطلبة
 .العلماء في االكتشاف واالختراع وحل المشكالت وتوظیف المفاھیم والمھارات العلمیة في الحیاة

ویتضمن معرض ومسابقة للمشاریع العلمیة التي تقوم على اإلجابة عن سؤال علمي وفرضیة قابلة 
وتقوم الجمعیة  .مللالختبار والتجریب وینتھج فیھا الطلبة نھج العلماء والمبتكرین في التفكیر والع

بتدریب الطلبة في مختلف محافظات المملكة على المنھجیة العلمیة ومنھجیة المسابقة وشروطھا 
بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم والجامعة األردنیة والجامعة األلمانیة األردنیة ومركز حمدي 

 ملكةمنكو للبحوث العلمیة وغیرھا من المؤسسات الوطنیة في محافظات الم
 
ویتقدم الطلبة بتقاریرھم لھذه المشاریع حیث تقیم وترشح مجموعة كبیرة منھا إلى مرحلة التقییم  .

ویعد ھذا المعرض أضخم  .العملي بالتعاون مع الجامعة األردنیة حیث یقام المعرض والتقییم العملي
ون الخبرات العلمیة عام ویتبادل فیھ الطلبة والمعلم 17-8معرض علمي یشارك فیھ الطلبة من عمر 

. والعملیة ویحصل فیھ أساتذة الجامعة على تغذیة راجعة حول تعلیم العلوم في المدارس والجامعات
ً بامتیاز وعمره أربع سنوات یعمل فیھ كافة المشاركین بجھود تطوعیة  ویُعّد ھذا المشروع وطنیا

ارة التربیة والتعلیم والجامعة األم رائدة ومتمیزة برعایة ودعم من جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع ووز
   .ممثلة بكلیة العلوم وكافة الكلیات العلمیة الداعمة

  13:الرأي ص
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وأعربت جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع بالشكر والتقدیر لجھود وزارة الثقافة االردنیة ممثلة للھیئات 

بداع والتمیز وتمكین الثقافیة على الدعم والمتابعة لعمل ونشاطات الجمعیة الرامیة الى نشر ثقافة اإل
وأشارت في الرسالة التي  .األطفال والشباب من صقل مواھبھم وتحفیزھم على التفكیر والعمل المنتج

وجھتھا للوزارة إلى أن الجمعیة لدیھا حزمة مشاریع من أجل تحقیق رؤیتھا وعلى رأسھا مشروع 
ة ووزارة التربیة والتعلیم على مدار علماء المستقبل الذي نفذتھ الجمعیة بالتعاون مع الجامعة األردنی

مراكز «فقد تقدمت الجمعیة بھذه المشروع لمسابقة عالمیة تعقدھا «، 2018-2015«أربع سنوات 
، والمشرفة على التعلیم في «تعلیم العلوم والریاضات والتكنولوجیا«في الجامعات الفنلندیة » لوما

  .مختلف أنحاء فنلندا
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  ملیون دینار من إیرادات الجامعة لم یتم تحصیلھا 17:’’طبیقیةالبلقاء الت’’رئیس
  

من إیرادات الجامعة %  33قال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبد هللا سرور الزعبي إن 
ملیون دینار لم یتم الحصول علیھا، وھو ما جعل الجامعة تمر بضائقة مالیة  17المالیة بما یعادل 

  .خالل الشھر االخیر
  

وأضاف الزعبي خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده في مركز الجامعة بالسلط، انھ رغم الضائقة 
المالیة تم اإلنفاق على البنى التحتیة وأعمال الصیانة والعطاءات المختلفة، ومنھا طرح عطاءات 

عالیة  لصیانة مركز الجامعة وكلیة الھندسھ التكنولوجیة إضافة إلى عطاء مبان في كلیات االمیرة
والھندسة التكنولوجیة وإربد وقدرت العطاءات اإلنشائیة المنفذة وقید التنفیذ والدراسة بمبلغ یقارب 

  .ملیون دینار 8,5
  
للبحث العلمي واإلیفاد وھي % 7ما نسبتھ  2018وبین أن الجامعة خصصت من موازنتھا للعام  

عضو ھیئة تدریس من رتبة أستاذ  112ھ أعلى نسبة بین الجامعات االردنیة، كما تم ترقیة ما مجموع
مشارك إلى رتبة أستاذ ومن رتبة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، وھي أعلى نسبة تتحقق في تاریخ 
الجامعة، الفتا ان خطة الجامعة التي تستند الیھا في العمل تنطلق من قواعد أساسیة وھي تطبیق 

، وعدم تجاوزھا ومھما كانت األسباب واألوراق )القانون والنظام والتعلیمات(منظومة التشریعات 
النقاشیة لجاللة الملك عبد هللا الثاني وتطبیق الورقة النقاشیة السادسة، بمنتھى الدقة والتي توجھ إلى 

  .سیادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة واالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة
  
راتجیة قامت جامعة البلقاء التطبیقیة بإعداد استراتیجیتھا لألعوام واوضح انھ وانطالقا من ھذه اإلست 

والتي تم بناؤھا بالكامل لتتوافق مع توجھات الدولة االردنیة، وتحتوي أفضل  2021إلى  2017
جامعة تطبیقیة رائدة علمیا ومنافسة عالمیا ومتمیزة (النماذج العالمیة، بحیث أصبحت رؤیة الجامعة 

بحث العلمي التطبیقي واإلبداع واالبتكار والریادة لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة في التدریس، وال
تقدیم تعلیم تقني عالي الجودة وتوفیر بیئة مناسبة حاضنة ومحفزه لالبداع واالبتكار (ورسالة الجامعة 

  .)معرفةوالبحث والتطویر والریادة والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة واالقتصاد القائم على ال
  
ونظرا ألھمیة التعلیم التقني والتطبیقي وھو المولد الرئیسي لفرص التشغیل في األردن قال الزعبي  

ان الجامعة اتخذت إجراءات خالل السنتین الماضیتین، لخلق فرص عمل جدیدة والتقلیل من البطالة 
ني حقیقي لسوق العمل في تطویر التعلیم التقني والتطبیقي، حیث قامت الجامعة بإجراء مسح میدا

للوقوف على احتیاجاتھ من التخصصات التقنیة والتطبیقیة، وتم إغالق التخصصات غیر المطلوبة 
 103ما مجموعھ  2016تخصصا فیما كان قبل عام  73لسوق العمل وأصبح عدد التخصصات 

  .تخصصات
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الغد الكتروني
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حقیقیا مع الجامعة من كما تم توقیع اتفاقیات مع القطاع الخاص، بحسب الزعبي بھدف جعلھ شریكا 
اجل التدریب والتشغیل، مشیرا الى ھیكلة وتطویر الخطط الدراسیة بحیث أصبحت تعتمد على 

  .2017/2018المھارات اعتبارا من العام الجامعي 
  

واضاف ان الھیكلة جاءت بعد عمل لجان مشتركة مع القطاع الخاص أصحاب الشأن لتلبیة 
  .احتیاجاتھم

  
والذي ) الشامل(بأنھ تم ھیكلة وتطویر امتحان الدرجة الجامعیة المتوسطة  وأعلن رئیس الجامعة

  .سیعقد العام القادم في شكلھ الجدید المعتمد على المھارات
  
وأشار إلى أن الجامعة حصلت على موافقة مجلس التعلیم العالي للسماح للطلبة المتواجدین على  

ً مع فترة لدراسة أحد التخ) البكالوریوس(مقاعد الدراسة  صصات التي یحتاجھا سوق العمل، متزامنا
الحصول على الدرجة الجامعیة المتوسطة، مشیرا إلى أن الجامعة باشرت وألول مرة في اعتماد 

  .تخصصا أخرى 15تخصصا ویجري العمل العتماد  14التخصصات التقنیة حیث تم اعتماد 
  
األكادیمي، أعلن الزعبي بأنھ تم وضع وفي مجال البكالوریوس والدراسات العلیا ضمن المحور  

خطة لإلجراءات المطلوب اتخاذھا لتطویر البرامج، وتم تحدید مؤشرات للتنفیذ والزمن الالزم لذلك 
 2019والتكلفة المالیة لتطویر البرامج وتحقیق معاییر االعتماد ومعاییر الجودة، حیث تنتھي في عام 

 13د تم المباشرة بھا حیث تحقق اعتماد ما مجموعھ دینار، وق 200,000وبكلفة مالیة تصل إلى 
  .برنامجا 22برامج قید االعتماد من اصل  5برنامجا وھناك 

  
وأشار الزعبي إلى أن الجامعة انتھت من وضع معاییر لضمان جودة رسائل الماجستیر وتم توقیع  

نیة وسیتم تطبیقھا مع اتفاقیات لمنح الدعم المالي لبحوث رسائل الماجستیر التي تعالج مشاكل وط
  .2018/2019بدایة العام الجامعي 

  
وفي مرحلة البكالوریوس قال الزعبي انھ تم تحدید اإلجراءات المطلوبة لتطویرھا والمدة الزمنیة 
والكلفة المالیة لذلك ومنھا تحقیق معاییر االعتماد ومعاییر الجودة والمعاییر الدولیة لبعض 

الغایة بملیون دینار لیتم استخدام تكنولوجیا المعلومات والتقنیات  التخصصات، وقدرت الكلفة لھذه
  .الحدیثة

  
واشار الى التركیز على تحسین نسبة الطالب إلى المدرس في الجامعة بحیث تحسنت النسب لتصبح 

طالب إلى المدرس بینما كانت في العام الجامعي  1: 28.5ما نسبتھ  2018/ 2017في العام الجامعي 
طالب إلى المدرس، حیث قامت الجامعة بتخفیض أعداد الطلبة في  1:  36ما نسبتھ  2016/2017

بعض التخصصات، التي ال یحتاجھا سوق العمل تدریجیا تمھیدا إلغالقھا، وتعمل الجامعة على 
  .استقطاب أعضاء ھیئة تدریس من جامعات عالمیة مرموقة في بعض التخصصات
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  ربیة الجدید یباشر اعمالھ في عمانمین عام اتحاد الجامعات العأ
  

  
اشر األمین العام التحاد الجامعات العربیة الجدید الدكتور عمرو عزت سالمة أعمالھ في مقر ب

سنوات، بعد فوزه بانتخابات األمانة العامة في المؤتمر العام  3االتحاد بعمان للدورة الجدیدة لمدة 
   .تحدة أخیرالالتحاد الذي عقد في األمارات العربیة الم

  
واعرب سالمة الیوم  .كما باشر االمین العام المساعد الدكتور عبدالرحیم الحنیطي عملھ في االتحاد

عن سعادتھ باإلقامة في االردن لما یتمتع بھ من صور حضاریة واجواء آمنة شكلت انموذجا لألمن 
د اإلعالن عن خطة طموحة وحول اتحاد الجامعات العربیة، اوضح انھ بصد .واالستقرار في المنطقة

واستراتیجیة علمیة وعملیة لمواصلة انجازات االتحاد عبر شبكة من العالقات األكادیمیة الدولیة وما 
یحقق رؤیة جدیدة قائمة على طموحات االمة في وصول جامعاتنا العربیة على امتداد الوطن لمراتب 

   .عالمیة
  

سلطان ابو عرابي العدوان التي انتھت فترة عملھ واعرب عن شكره لألمین العام السابق الدكتور 
   .للدورتین السابقتین، مشیدا بجھوده في االرتقاء باالتحاد وتطویره خالل فترة عملھ

  
یشار الى ان الدكتور سالمھ عمل وزیرا للتعلیم العالي المصري ورئیسا لجامعة حلوان األسبق 

رئیس الجمعیة الھندسیة اإلداریة لجمعیة ورئیسا للمركز القومي واإلسكان والبناء المصري و
المھندسین المصریین وحاصل على جائزة الدولة التقدیریة وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة 

بحثا محكما منشورا في المجالت العالمیة واشرف على مئات الطلبة في الدراسات  65االولى، ولھ 
  .العلیا

  14:الرأي ص
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 اعالنات

  12:الغد ص/39:الرأي ص
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  10:لغد صا
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  اربد –رس سالم سلیم محمود بیب -
  الصویفیة –باسم اسكندر سلیمان فزع  -
  
  
  
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 وفیات

  الرأي
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  ،نعى وزیر الشباب مكرم القیسي مدرب المنتخب الوطني ونادي الوحدات السابق عزت حمزة
مؤكدا في تغریدة على حسابه تویتر أنه ینعى باإلصالة عن نفسه وبالنیابة عن كادر وزارة 

مستذكرین   الشباب وباسم األسرتین الشبابیة والریاضیة في المملكة، عزت حمزه رحمه اهللا،
 .مآثره في خدمة الكرة المحلیة والعربیة نجمًا كرویا ومدربا ومحاضرا

 نوي النقابات المهنیة إطالق حملة جمع تبرعات إلغاثة النازحین السوریین على الحدود ت
 االردنیة السوریة

 عبدالحفیظ الطوالبة أمینا عاما للنقابة.ابة االطباء تعیین دقرر مجلس نق. 
  یرعى  أمین عمان الدكتور یوسف الشواربة، الیوم االثنین في مركز الحسین الثقافي محاضرة

ویقدم المحاضرة التي ، وذلك عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً « معمار عمان « بعنوان 
دیریة الشؤون الثقافیة ، المحاضر المهندس بالل حماد م/ ینظمها قطاع التنمیة المجتمعیة 

الذي صمم العدید من المشاریع الهندسیة منها مبنى الموظفین المانة عمان الكبرى ومبنى 
 . .مركز الحسین الثقافي ومسجد النورین التابعین لموقع راس العین

  

  زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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 یوم منسق الشؤون یلتقي وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي صباح ال
اإلنسانیة لألمم المتحدة في األردن وممثل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة ومدیرة 

اللقاء سیكون مخصصا بصورة رئیسیة لتطورات . في عمان" االوتشا"مكتب 
  . األوضاع في الجنوب السوري واألزمة اإلنسانیة هناك

 
 صر الشریدة أمس سجل رئیس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة نا

اإلساءة "شكوى جزائیة بحق النائب محمد الریاطي لدى مدعي عام العقبة، بتهمة 
بحقه عبر مواقع التواصل االجتماعي من قبل النائب، وما تضمنته من " والتشهیر

  .بحسب ما جاء في الشكوى" معلومات مضللة وعاریة عن الصحة
  

  بادرة لجمع التبرعات للسوریین نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه أطلقت م
النقابة تركز في . النازحین من مناطق القتال في الجنوب السوري داخل حدود سوریة

جمع التبرعات على الخضار والفواكه والمعلبات وتعد الیصالها إلى محتاجیها في 
  .سوریة

   
 في  نقابة المهندسین الزراعیین اعلنت امس عن فتح باب التبرع لمساعدة السوریین

الجنوب السوري، مؤكدة ان حملة التبرعات تتم بالتعاون مع الهیئة الخیریة الهاشمیة 
  .الیصالها للنازحین السوریین

   
  نظم حزب جبهة العمل اإلسالمي مساء أمس وقفة احتجاجیة أمام مقر مكتب األمم

المتحدة في عمان، تضامنا مع الشعب السوري، طالب فیها المجتمع الدولي بحمایة 
 .الشعب السوري

 زواریب الغد
  


