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  في الجامعة األردنیة EGREENاختتام فعالیات اجتماع انطالقة المشروع األوروبي

  
اختتمت في الجامعة  –ھبة الكاید 

األردنیة فعالیات ورش العمل التي 
عقدت على ھامش اجتماع انطالقة 

تطویر مساقات ھندسة البیئة "مشروع 
وادخال مفھوم التغیر المناخي في منھاج 

نقل التجربة : المرحلة الجامعیة االولى 
االوروبیة لألردن وسوریا 

)EGREEN "( المدعوم من االتحاد
االوروبي ضمن مشاریع ایراسموس 

  .بلس
   
   

وجاء ضمن فعالیات الجلسة األولى لورش العمل التي امتدت ثالثة أیام عروض تقدیمیة عن جمیع 
شركاء المشروع من مؤسسات وفرق عمل، إلى جانب ملخص عن المشروع أھدافھ ونشاطاتھ 

نسق العام للمشروع الدكتور أحمد السالیمة رئیس قسم الھندسة والنتائج المتوقعة لھ قدمھا الم
  .المیكانیكیة في الجامعة األردنیة

   
   

وقدم الدكتور فھمي أبو الرب من جامعة العلوم والتكنولوجیا في الجلسة الثانیة محاضرة تعریفیة 
ة انسبروك وخطة عملھا، تحدث الدكتور ولفغانغ سترایشر من جامع" شبكة المشروع"بحزمة عمل 

، فیما أوضح الدكتور ادواردو "دراسات احتیاجات التدریب"األلمانیة عن خطة العمل لحزمة 
تطویر المحتوى التعلیمي "كاردوسو من الجامعة الكاثولیكیة البرتغالیة في محاضرة لھ خطة عمل 

  .االلكتروني والكفاءات
   
   

المراقبة "وألقى كل من الدكتور لؤي قویدر من الجامعة األلمانیة األردنیة محاضرة حول حزمة عمل 
، والدكتور عدنان غاتا من جامعة البعث السوریة محاضرة أخرى تعریفیة بحزمة عمل "والتقییم

  .قبل فتح باب النقاش في ختام الجلسة الثانیة" النشر واالستدامة"
   
   

ثة، التي بدأت فعالیاتھا في الیوم الثاني بعرض تعریفي للدكتور سلمان عجیب من وفي الجلسة الثال
؛ عقدت حلقة نقاشیة "تطویر الخطة الدراسیة والمناھج"جامعة ھوكستر األلمانیة عن حزمة عمل 

حول آلیة اختیار المساقات من خالل ثالث مجموعات موزعة على موضوعات الطاقة والمیاه والبیئة 
  .فیھا كل من الدكتور ولفغانغ سترایشر والدكتور باولو بابتیستا والدكتور مارتن كالشمیتالتي شارك 

 أخبار الجامعة 

  األردنیةأخبار 
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قدماھا الدكتور " اإلدارة"و" بناء القدرات"واشتملت فعالیات الجلسة الرابعة على محاضرتین حول 
نیة على مارتن كالشمیت من جامعة ھامبورغ األلمانیة والدكتور أحمد السالیمة من الجامعة األرد

التوالي؛ تضمنت األخیرة اإلعالن عن تشكیل لجان إدارة عامة وعلمیة وجودة وإعالمیة للمشروع، 
  .إلى جانب نبذة عن خطة العمل على اإلدارة المالیة لتكالیف المشروع كافة

   
   

ماني وتخلل الیوم األخیر الذي عرض فیھ السالیمة الخطة التنفیذیة لمراحل المشروع، لقاء الوفد األل
المشارك في االجتماع برئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة ونائبھ لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور 
عمر الكفاوین، باإلضافة إلى لقاء آخر مع الوفد السوري بحثا خاللھ أطر توسیع نطاق التعاون بین 

  .الجانبین
   
   

ة البیئة وإدخال مفھوم التغیر ویھدف المشروع بحسب السالیمة إلى تطویر وتحدیث مساقات ھندس
المناخي في منھاج المرحلة الجامعیة باتباع األسس األوروبیة في التعلیم في كل من الجامعات 
الشریكة في األردن وسوریا، إضافة إلى إدخال نظام التعلم اإللكتروني ونظام الساعات األوروبي في 

اعدین التقنیین والطالب في مجال البیئة تلك الجامعات، وبناء قدرات أعضاء ھیئة التدریس والمس
وتغیر المناخ؛ وذلك من خالل نقل الخبرات األوروبیة وتعزیز ونشر التقنیات البیئیة الحدیثة، 

  .والتشبیك مع مختلف الشركات والمؤسسات والجامعات ذات العالقة
   
   

جامعات من ألمانیا وأشار السالیمة إلى أن ھذا المشروع الذي شارك في فعالیات اجتماعھ أربع 
والبرتغال والنمسا وشركة استشارات برتغالیة وست جامعات أردنیة وثالث جامعات من سوریا 
یسعى لبناء قدرات الطلبة لتناسب حاجة السوق المتجددة وكذلك لتعزیز وتطویر مھارات أعضاء 

  .الھیئة التدریسیة من خالل التدریب على أیدي الخبراء
   
   

حافظة لدى افتتاحھ فعالیات االجتماع أثنى خاللھا على فریق العمل وأشاد بفكرة وفي كلمة ألقاھا م
المشروع والتبادل العلمي الذي سیتم من خاللھ بین مؤسسات التعلیم العالي في اوروبا والشرق 

  .األوسط، مما سیسھم في خدمة أھداف الجامعة األردنیة ورؤیتھا
   
   

ى العدید من المشاریع المدعومة اوروبیا خالل السنوات حازت عل" األردنیة"وأضاف محافظة أن 
الماضیة ضمن برنامج تیمبوس وایراسموس بلس المدعومان من االتحاد األوروبي فضال عن أنھا 

  .شریكة في العدید من المشاریع العالمیة األخرى
یس جامعة یشار إلى أنھ حضر االجتماع كل من رئیس جامعة آل البیت الدكتور ضیاء عرفة ورئ 

مؤتھ الدكتور ظافر الصرایرة ومدیر مكتب ایراسموس بلس الوطني الدكتور أحمد أبو الھیجا ونائب 
رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عمر الكفاوین وعمید البحث العلمي الدكتور شاھر المومني وعدد 

لین عن شركاء من عمداء الكلیات ورؤساء المراكز والوحدات والدوائر اإلداریة إلى جانب ممث
  .المشروع من االردن وسوریا واوروبا
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  بدء االمتحانات التحریریة لشھادة البورد في الجامعة االردنیة
  

لدورة شھر شباط ) البورد(بدأت الیوم األحد االمتحانات التحریریة لشھادة المجلس الطبي األردني 
  .في القاعة المحوسبة بالجامعة االردنیة وتستمر للثاني من شھر آذار المقبل

الیوم ان ) بترا(ل امین عام المجلس الطبي االردني الدكتور نضال یونس لوكالة االنباء األردنیة وقا
  .في طب االسنان ٨في الطب البشري و  ٣٣تخصصا منھا  ٤١امتحانات البورد االردني تعقد في 

  
ن واضاف ان اطباء الجزء الثاني ممن حالفھم النجاح في االختبار التحریري سیخضعون لالمتحا

  .السریري والشفوي
  

واشار الى أن عدد المتقدمین لالمتحان التحریري في الطب البشري وطب األسنان یصل الى نحو 
یتقدمون المتحانات البورد في الجزء االول والباقي وعددھم  ١٠٢٣طبیبا وطبیبة منھم  ٢٠٩٨
  .في الجزء الثاني ١٠٧٥

  
على الجانب التحریري لألطباء المقیمین في وبین الدكتور یونس أن امتحان الجزء االول یقتصر 

المؤسسات التدریبیة المعتمدة بعد إنھائھم السنة االولى بنجاح في حین یخضع المتحانات الجزء الثاني 
التحریري والشفوي والسریري االطباء ممن حققوا النجاح في سنوات االقامة كاملة واجتازوا الجزء 

 ً   .االول سابقا
  

دم لالمتحان ھم االطباء الذین قبلوا للتدریب في المؤسسات التدریبیة المعتمدة من ولفت الى ان من یتق
المجلس الطبي وھي مستشفیات وزارة الصحة والخدمات الطبیة الملكیة والجامعیة وعدد من مشافي 
ً الى االطباء العرب واالجانب المتدربین خارج المملكة ممن انھوا فترة  القطاع الخاص، اضافة

كاملة والحاصلین على اعلى شھادة اختصاص من تلك الدول والذین تم قبولھم من اللجان  تدریبھم
  .العلمیة المتخصصة وانطبقت علیھم الشروط المطلوبة

  
وأكد الدكتور یونس ان ارتفاع نسبة مشاركة االطباء العرب في امتحانات المجلس الطبي للحصول 

البورد األردني والسمعة الطیبة لھذه الدرجة  على االختصاص یدل بشكل واضح على أھمیة شھادة
العلمیة المتمیزة فضال عن المیزات التي یحصل علیھا حامل ھذه الشھادة في القبول باالختصاصات 

  .الفرعیة والدقیقة في الجامعات العالمیة
  

 واشار الى ان كل المعلومات المتعلقة بامتحانات مختلف التخصصات الطبیة وطب األسنان موجودة
على الموقع اإللكتروني للمجلس الطبي األردني ویمكن االطالع علیھ واالستفسار عن أي معلومات 

  .إضافیة من خالل االتصال على أرقام الھواتف والبرید االلكتروني المتوفرة على الموقع
  

أما فیما یتعلق باالمتحانات السریریة والشفویة للناجحین باالمتحان الكتابي أوضح الدكتور یونس بأن 
معظم ھذه االمتحانات العملیة تتم بالتعاون والتنسیق مع مختلف المؤسسات الصحیة التي یوجد فیھا 

  .برامج تدریبیة معتمدة لمختلف التخصصات الطبیة
  

ً ما تعقد في المستشفیات التعلیمیة التابعة لكلیات الطب ان ا: " وقال في ھذا السیاق المتحانات غالبا
األردنیة ووزارة الصحة ومستشفیات الخدمات الطبیة الملكیة اضافة الى ان ھناك بعض التخصصات 

  .الطبیة تجرى امتحاناتھا العملیة في بعض المستشفیات الخاصة المعتمدة

  ٨:الغد ص/٥:الدستور ص/:السبیل ص/بترا
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ن مجموعة من موظفي المجلس الطبي االداریین لمتابعة تم تشكیل لجنة عملیات م: "وقال یونس

اجراءات سیر االمتحانات خالل فترة انعقادھا، مثلما اتخذ المجلس كافة االستعدادات إلجراء 
ً للتعلیمات الناظمة، ضمن بیئة مالئمة للطلبة في قاعات االمتحان   ".االمتحانات وفقا

  
رار في آلیة عملھا وإجراءاتھا وتشریعاتھا التي باتت وأكد ان امتحانات المجلس الطبي بدأت باالستق

  .معلومة للجمیع
  

ً تستمر كل منھا لمدة  یشار الى ان االمتحان التحریري یعقد بالجامعة االردنیة بواقع جلستین یومیا
  .ساعتین ونصف الساعة تبدأ األولى الساعة العاشرة والثانیة في الساعة الواحدة ظھرا
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  ینظم یوماً طبیاً تطوعیاً في األغوار الشمالیة" الجامعة"
  

ً في بلدة نفذ مستشفى الجامعة األردنیة بالتعاون مع جمعیّة الح ً مّجانّیا ً تطوعیا ً طبیا راویة الخیریّة یوما
ً وصیادلة وإداریون وُمساندون ٤٠الحراویّة في لواء األغوار الشمالیّة، شارك فیھ  ً وممرضا   .طبیبا

  
 ً وبحسب البیان الصادر عن المستشفى، الیوم األحد، أشرف على سیر فعالیات الیوم الطبي میدانیا

تور عبدالعزیز الزیادات یُرافقھ عدد من مسؤولي المنطقة وعلى رأسھم مدیر عام المستشفى الدك
النائب خالد البّكار ورئیس بلدیة طبقة فحل خالد الطویسات ورئیس جمعیّة الحراویة الخیریّة عبد 

  .السالم الطویسات ومدیر صحة لواء األغوار الشمالیة الدكتور محمد ابداح وعدد من وجھاء المنطقة
  

ات إن الیوم الطبي التطوعي الذي یأتي ضمن نشاطات المستشفى الدوریة لخدمة وقال الزیاد
المجتمعات، یعد ترجمة عملیّة لنھج المستشفى في التواصل مع أبناء المجتمع األردني وإیصال 
الخدمات العالجیة لھم أینما كانوا على اختالف جغرافیة الوطن، موضحا أنھ تم تقدیم العالج الالزم 

ً عن تقدیم عدد من المحاضرات التوعویة في السیطرة  ٧٥٠لنحو  ً من أبناء المنطقة، فضال مریضا
على العدوى واألنظمة الغذائیة السلیمة، كما قدم المستشفى مجموعة من العالجات األساسیة 

  .والمتخصصة الشاملة بشكل مجاني
  

ات طبیة شاملة ومتنوعة ولفت الدكتور الزیادات إلى أن الفریق المشارك من المستشفى ضّم تخّصص
طب الباطنیة وطب األطفال، والجراحة العامة، والنسائیة والتولید، والمسالك البولیّة والعظام : مثل

ّأھیل، واألنف واألذن والحنجرة، وطب العیون، وطب األسرة باإلضافة إلى  والمفاصل، وطب الت
  .بالعدوىُممرضات وممرضین متخصصین وصیادلة ومتطوعین ومساندین وخبراء 

  
وأشاد بمشاركة شركات ومستودعات أدویة وطنیة ذات شراكة مع المستشفى في المسؤولیة 
ً الشكر لكل من  المجتمعیة، والتي تدل على ُعمق التشاركیّة بین القطاعین الحكومي والخاص، مقدما

  .تعاون وأسھم بإنجاح الیوم الطبي
  

إن ھذه المبادرة لیست بالغریبة على مستشفى من جانبھ، قال رئیس جمعیّة الحراویّة الخیریّة، 
ّي المسؤولیّات الكبیرة ومن أبرزھا الخدمة المجتمعیة  الجامعة الذي عّود أبناء مجتمعھ على تبني وتول

  .التي تمثل التكامل االجتماعي بین المواطن والمؤسسات الوطنیة في أردننا العزیز
  

ُمشارك على تجاوبھم في تنفیذ الیوم الطبي وعلى ما وقدم الشكر إلدارة المستشفى والفریق الطبي ال
ً إلى المحاضرات التوعویّة والتثقیفیّة لألطفال واألمھات في  قّدموه من خدمات طبیّة متمیّزة، إضافة
المنطقة ما یسھم برفع مستوى التثقیف الوقائي نحو األمراض الساریة وقضایا األوبئة والعدوى 

  .وطرق الحد منھا

  ٨:الغد ص/٨:ستور صالد/٤:الدیار ص/عمون
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  دیوان جدید لصالح جرار» في طریقي إلیك«
  

ً دیوان صدر ألستاذ األدب العربي  في طریقي «في الجامعة األردنیة الدكتور صالح جرار مؤخرا
صفحة، غلب علیھا القصائد ) ٢١٥(قصیدة في ) ٧٦(عن اآلن ناشرون وموزعون، ویضم » إلیك

، وقلیل من قصائد التفعیلة، عكست تأثر الشاعر باألدب العربي )نسبة إلى الخلیل بن أحمد(الخلیلیة 
، بشكل خاص، الذي درسھ طوال سنوات عملھ المھني التي زادت عن الكالسیكي، واألندلسي منھ

 ً   .الثالثین عاما
ویشكو  جرار حالة الجنون الالمعقول التي تلبست حیاة األمة في العقود األخیرة، فیقول في قصیدة 

  :»رسالة إلى الجنون«
  یا أیھا الجنون

  ارفع یدیك عن دمائنا
  وعن جمیع ما أغویت من أبنائنا

  ومن رجالنا ونسائنا
  وعن جمیع ما أفسدت من طعامنا

  ومن غذائنا ومن حسائنا
  یا سیدي الجنون

  فكلنا وحق ربك العظیم
  .مؤمنون

التي اشتق الدیوان منھا عنوانھ، فتتحدث عن العالقات اإلنسانیة » في طریقي إلیك«أما في قصیدة 
  :التي ال یمكن أن تبقى بعیدة عن فضول العیون المتربصة

ً ود   خلنا بوابات اللیل معا
  واألسوار مطّرزة

  بالحّراس
  لم نر غیر بصیص من

  بعض ثعالب ذات عیوٍن من یاقوت
  تبحث عن قوت

  كانت تحرسنا عین هللا
  من الوسواس
  لم تمض ثوانٍ 

  حتى قرعت كلُّ األجراس
  وتدافعت الدنیا

  .والناس
  :، یقول فیھا»المیة الغضب«ویغضب الشاعر من حال األمة في قصیدة 

َملُ  َ   ھل ینجلي اللیُل أو ھل یسطُع األ
  أم ھل نرى ُسُحَب اإلظالم ترتحُل؟

  وھل یعود لنا مجٌد نلوذ بھ
َلُ    من الرزایا وقد أزَرْت بنا الِعل

ّي رأیُت بالَد الُعْرب قاطبةً    إن
َلُ  َل َّما ویجافي أرَضھا الب   تشكو الظ

 ٌ ً خانھا فكٌر وفلسفة   یا أّمة
َِحلُ  متھا إلى أعدائھا الن ّ   .وسل

  ١٥:صالدستور 
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  :، فیقول»قمر اللیل«ویشكو حال األمة في قصیدة 
  یا رفیقّي في العذاِب أقیال
  عثراتي ومھّدا لي مقیال
ِ قومٍ    ال تھّزا بجذع نخلة

  بّددوا المْجَد والثرى والنخیال
  غّزة الیوم یستباح حماھا

  وقفت وحدھا تصّد الدخیال
 ِ ً أسلمْتھا األعراُب للذْبح   طْوعا

ُْدَس قبلھا والخلیال   .أسلموا الق
حصل على البكالوریوس في اللغة العربي في . ١٩٥٢یُذكر أن الدكتور صالح جّرار من موالید سنة 

، ومن جامعة لندن حصل على درجة الدكتوراه في ١٩٧٨، والماجستیر ١٩٧٤الجامعة األردنیة 
ً في وزارة التر. ١٩٨٢األدب األندلسي سنة   - ١٩٧٤(بیة والتعلیم األردنیة في الفترة عمل مدرسا

ً في جریدة الشرق األوسط في لندن خالل تواجده فیھا للدراسة)١٩٧٨ ً لغویا   .، ومدققا
أشرف على مشروع الفھرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط بالمجمع الملكي بدوام 

ً لألدب األندلسي في ال)١٩٩٠-١٩٨٥(جزئي خالل الفترة  جامعة األردنیة، وظل یترقى في ، ومدرسا
ً لمكتبة الجامعة األردنیة . ١٩٨٢السلك األكادیمي حتى وصل رتبة أستاذ عام  - ١٩٩٣(ومدیرا

ً لوزارة الثقافة )٢٠١٢ ً عاما ً للثقافة )٢٠٠٢–١٩٩٩(، وأمینا ً )٢٠١٢- ٢٠١١(، ووزیرا ، وقائما
ً لر)٢٠١٤-٢٠١٣(بأعمال رئیس جامعة العلوم اإلسالمیة  - ٢٠٠٧(ئیس الجامعة األردنیة ، ونائبا

ً للبحث العلمي )٢٠١٠ ً لفریق اإلشراف على تطویر مناھج اللغة العربیة في األردن، وعمیدا ، ورئیسا
وھو عضو في العدید من المؤسسات الوطنیة ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(والدراسات العلیا في جامعة آل البیت 

تاب األردنیین، ورأس فریق اإلشراف على اللجنة الملكیة لحقوق اإلنسان، ورابطة الك: العامة، مثل
  ).٢٠٠٦(مناھج اللغة العربیة في وزارة التربیة والتعلیم 

وللدكتور صالح جرار عشرات المؤلفات والتحقیقات األدبیة واللغویة، وعشرات الدراسات المحكمة، 
سیرتھ (، مرج الكحل األندلسي ١٩٨٩المصادر وطریقة البحث في اللغة واألدب، عمان، : ومنھا

ّة١٩٩٣، دار البشیر، عمان، )وشعره تحقیق (ألبي یحیى بن عاصم ) أجزاء ٣(الرضا ’ ، جن
، وأدباء مالقھ ١٩٩٩، )األشعار المنقوشة على جدران الحمراء(، ودیوان الحمراء ١٩٨٩، )ودراسة

دراسات : ، وزمان الوصل٢٠٠١، وجمھرة توقیعات العرب، ١٩٩٩، )تحقیق ودراسة(البن خمیس 
، الجدار ٢٠١١، ووالدة بنت المستكفي، ٢٠٠٤لتمازج الحضاري والتفاعل الثقافي في األندلس، في ا

، المنامات ٢٠١٠، طبقات شعراء األندلس، ٢٠٠٦دراسات جدیدة في الشعر األندلسي،  - األخیر
، ونال الدكتور جرار وسام االستقالل من الدرجة  ٢٠١٥، ودیوان جادك الغیث ٢٠٠٣األیوبیة، 

مجال تحقیق  -في حقل اآلداب  ٢٠٠٩، وحصل على جائزة الدولة التقدیریة لسنة )٢٠٠٢(ة الثانی
  .التراث
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  آذار) ١١.. (المؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي

  
  

عدد من الخبراء المختصین من أعضاء الھیئات التدریسیة في جامعات عربیة وأجنبیة باإلضافة إلى 
  .تلف أنحاء العالمعدد من المنظمات الدولیة التي تعنى بالتعلیم العالي من مخ

  
مفھوم الحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي، ومعاییر الحوكمة : ویتناول المؤتمر ستة محاور ھي

الجامعیة، المساءلة، الشفافیة، المشاركة، أثر البیئة السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة في تعزیز 
مان الجودة، وتجارب الحوكمة، ودور أصحاب المصالح في حوكمة الجامعات، والحوكمة وض

الجامعات في الحوكمة حیث یعرض آللیات تطبیق الحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي الوطنیة 
 ً واإلقلیمیة والدولیة، ومقارنة الحوكمة في الجامعات العربیة، ومخرجات التعلیم العالي، وأخیرا

  .الحوكمة والتخطیط اإلستراتیجي
  

 ً من قبل لجنة علمیة معتمدة من األمانة العامة لمجلس حوكمة  ومن المقرر أن یكون المؤتمر محكما
  .وستنشر األبحاث في مجلة إتحاد الجامعات العربیة المحكمة. الجامعات العربیة

  
وفي ھذا الصدد قال األمین العام لمجلس حوكمة الجامعات العربیة الدكتور یعقوب ناصر الدین إن 
المؤتمر یعد فرصة إلثراء البحث في مجال تطبیق نھج الحوكمة لرفع سویة أداء ومخرجات 

  .الجامعات بما یخدم عملیة البحث واإلبتكار واإلبداع
  

ً لإلرتقاء ً فاعال باألداء لتحقیق مبادئ العدالة في بیئة جامعیة إیجابیة  وأضاف أن للحوكمة دورا
جاذبة، حیث أن تطور مفھوم الحوكمة في قطاع التعلیم العالي ومؤسساتھ ھو محط اھتمام مركزي 

أساس " التشاركیة والشفافیة والمساءلة"في األوساط األكادیمیة في الجامعات العربیة، التي تعد 
  .منطلقاتھا

  
ً مع فلسفة وأھداف مجلس حوكمة الجامعات العربیة واتحاد وتابع أن عقد المؤ تمر یأتي إنسجاما

الجامعات العربیة وجامعة الشرق األوسط الذین یسعون إلى ضرورة تحقیق أھدافھم وربطھا 
بمتطلبات التنمیة الشاملة لتبقى مرجعیة یستند إلیھا، فكان الحرص على توسیع قاعدة التعاون في 

ً على مؤسسات شتى المجاالت مع ال جھات المھتمة بقطاع التعلیم العالي كافة، مما ینعكس إیجابیا
التعلیم العالي في وطننا العربي الكبیر ویمنحھ الفرصة للتطور األكادیمي واإلداري، وتوفیر 
اإلمكانیات للنھوض والسمو بھا، في ضوء منظومة الحوكمة المتكاملة التي تشمل جمیع أطراف 

  .ادیميصناعة القرار األك
  

بدوره قال األمین العام إلتحاد الجامعات العربیة األستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي إن المؤتمر یھدف 
إلى عرض التحدیات والصعوبات التي تعترض التعلیم العالي في الوطن العربي وطرح حلول 

ي نحو التغییر معالجتھاعبر تبني معاییر الحوكمة وإرساء قواعدھا في إدارة شؤون التعلیم العال

 جامعیةومحلیة  شؤون

  ١١:الرأي ص/٣:الدستور ص/طلبة نیوز
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وزیادة قدرة الجامعات على التمیز والتنافسیة والوصول إلى أفضل المستویات باإلضافة إلى تطویر 
  .التشریعات التي تضمن إستقاللیة التعلیم العالي وجودتھ وفعالیتھ

  
وأضاف الدكتور أبو عرابي أن المؤتمر یھدف إلى تأصیل مفوم الحوكمة وثقافتھا في صیاغة 

الناظمة لمؤسسات التعلیم العالي في الوطن العربي وتفعیل دور الحوكمة في إیجاد  التشریعات
منھجیة شاملة تضمن إستقاللیة الجامعات باإلضافة إلى التعریف بتجارب الحوكمة الناجحة في التعلیم 

  .العالي والقطاعات المشابھة في دول العالم
  

مؤتمر العام التحاد الجامعات العربیة في دورتھ وأنشئ مجلس حوكمة الجامعات العربیة بناًء على ال
، ٢٠١٤مارس / آذار ٢١األردن بتاریخ  -السابعة األربعین في رحاب جامعة الشرق األوسط عمان

حیث تبنى المؤتمر المبادرة باإلجماع، وأقرھا في دورتھ الثامنة واألربعین التي عقدت في رحاب 
والتي إنبثق عنھا مجلس حوكمة  ٢٠١٥مارس عام / لبنان في آذار -جامعة القدیس یوسف ببیروت

ومن الجدیر بالذكر أن الجامعات العربیة المنطویة تحت مظلة اإلتحاد، والبالغ . الجامعات العربیة
  .جامعة، ھم أعضاء في الھیئة العامة لمجلس حوكمة الجامعات العربیة) ٣٢٢(عددھا 
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  تعلیم العالي والبواب مدیرا لصندوق دعم البحث العلميالوھادنة امینا عاما لل
  
  
  

قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسیب لجنة التعیینات الوزاریة المنصوص علیھا في نظام التعیین 
القیادیة تعیین عاھد الوھادنة امینا عاما لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على الوظائف 

  .والدكتورة عبیر البواب مدیرا عاما لصندوق دعم البحث العلمي 
  

وكانت لجنة التعیینات الوزاریة قابلت مرشحین لھاتین الوظیفتین بعد دراسة جمیع الطلبات التي تقدم 
  بھا المتنافسون

 .

  ٨:صالرأي 
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  استرداد الرسوم لطلبة المنح والقروض مطلع أیار المقبل: التعلیم العالي 
  

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ان عملیة استرداد الرسوم التي دفعھا 
  .الطلبة المرشحون لالستفادة من المنح والقروض ستكون بدایة ایار المقبل

  
ان اخر موعد الستكمال اجراءات الحصول على المنح » الرأي«وقالت المصادر في تصریح الى 

ح لھا الطلبة حتى العاشر من اذار المقبل، وإال فإن اي طالب لم یستكمل اوراقھ والقروض التي ترش
ً ویفقد حقھ في الترشیح   .خالل الفترة المحددة یعتبر مستنكفا

  
وأوضحت المصادر ان متطلبات استكمال اجراءات حصول الطالب على الدعم تختلف فیما إذا كان 

جعة المستشار الثقافي كل في جامعتھ لمعرفة حاصال على منحة او قرض، وان على الطلبة مرا
  .المطلوب

  
وتتمثل االجراءات المطلوبة ما بین الكفاالت وسندات التعھد وعدم المحكومیة وشھادة خلو من 

 ً   .االمراض، كل حسب نوع الدعم الذي حصل علیھ، سواء اكان منحة او قرضا
  

باعة الوثائق والكفاالت وسندات على الطلبة المرشحین للحصول على الدعم ط«وقالت الوزارة 
  .»التعھد المطلوبة من كل طالب الموجودة على موقع الوزارة وتسلیمھا الى مكتب المستشار

  
منحة الدیوان الملكي : وتتوزع المنح والقورض التي تقدمھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على

، صندوق االمیرة منى )منحة كاملة(الولویة ، اوائل ا)منحة كاملة( ، اوائل المملكة )منحة كاملة(
، منح اقلیمي الوسط والشمال في جامعتي الحسین بن طالل والطفیلة )منحة كاملة(لدعم التمریض 

، بعثات تخصص )جمعیة البنوك(، صندوق الشھید الطیار معاذ الكساسبة )منحة كاملة(التقنیة
اعة، منح التخصصات المھنیة والتطبیقیة س) ٤٥(اناث  –، منح دعم التمریض )ساعة ٤٥(الشریعة 

منح ) ساعة ٤٥(، قروض صندوق دعم الطالب )ساعة ٤٥(ساعة، منح صندوق دعم الطالب ) ٤٥(
  ).ساعة ٤٥(صندوق الدعم الدبلوم المتوسط 

  
ورشحت الوزارة العام الحالي حوالي اربعین الف طالب وطالبة للحصول على منح وقروض، إذ 

ً ) ١٩(اكثر من    .حصلوا على قروض والباقي على منح جامعیةالفا
  

ملیون دینار لصالح صندوق دعم لصندوق دعم الطالب لھذا العام، وھو ما ) ١٥(وخصصت الوزارة 
من نسبة الدعم االجمالي المباشر للجامعات المقدر باربعة وخمسین ملیونا وستمئة %) ٢٠٫٨(یشكل

باشر وغیر المباشر بلغ اثنین وسبعین ملیون وتسعة وعشرین الفا، في حین ان اجمالي الدعم الم
  .دینار

  طلبة نیوز
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  ملیون عربي یختارون التعلم عبر منصة إدراك
  

وصل عدد المتعلمین المسجلین على منصة إدراك للتعلیم اإللكتروني الى ملیون متعلم من مختلف 
  .أنحاء العالم العربي، بحسب الرئیسة التنفیذیة لمؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة ھیفاء العطیة

  
ة، انطلقت عام وتعتبر إدراك منصة إلكترونیة للمساقات الجماعیة مفتوحة المصادر باللغة العربی

برؤیة من جاللة الملكة رانیا العبدهللا كمبادرة من مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة، بھدف  ٢٠١٤
إحداث نقلة نوعیة في آلیة إالیصال والوصول إلى التعلیم في العالم العربي من خالل تسخیر 

  .التكنولوجیا وتوفیر حلول مبتكرة وتجارب تعلیمیة حدیثة ومتطورة
  

ً باللغة العربیة في  ٥٨وقالت العطیة، ان منصة إدراك قامت حتى اآلن بتوفیر اكثر من  ً مجانیا مساقا
مجاالت مختلفة شملت العلوم والكنولوجیا والھندسة والریاضیات ومھارات سوق العمل والریادة 

  .والتعلیم وغیرھا
  

جامعات متعددة إقلیمیة واضافت انھ تم تطویر ھذه المساقات عبر شراكات عقدتھا إدراك مع 
  .ومحلیة، باإلضافة إلى شراكات مع نخبة من الخبراء العرب في مجاالت مختلفة

  
ً في ظل الطلب  وأشارت إلى أھمیة تفعیل استخدام التكنولوجیا في تطویر وإصالح التعلیم خاصة

خبراء والمفكرین المتزاید على التعلیم العالي والحاجة إلى دعم المساواة في التعلیم وتفعیل دور ال
 ً العرب في إنتاج محتوى عالي الجودة یُثري المحتوى العربي على اإلنترنت الذي ال یتجاوز حالیا

  .من مجمل المحتوى الرقمي% ٣
  

بدورھا، قالت رئیسة إدراك التنفیذیة شیرین یعقوب، ان مصر والجزائر والمغرب واألردن تتصّدر 
میھا  ّ لمنصة إدراك، حیث تصل مساقات إدراك لجمیع المتعلمین المراتب االولى في استخدام متعل

العرب في أنحاء العالم والوطن العربي مثل فلسطین والعراق والیمن والمملكة العربیة السعودیة 
وغیرھا، مبینة ان منصة إدراك تمّكنت من إیصال مساقاتھا إلى الالجئین من خالل شراكات مع 

  .المؤسسات المتواجدة في المخیمات
  
اوضحت یعقوب، ان إدراك اتاحت الفرص للمتعلمین سواًء كانوا بحاجة الى َجسر فجوات معینة في و

تعلیمھم المدرسي أو الجامعي، أو كانوا حدیثي التخرج ممن ھم بحاجة الى اكتساب المھارات الالزمة 
  .في سوق العمل أو كانوا متعطشین الكتساب المعرفة والمھارات الجدیدة

  
دراك بتوفیرھا مساقات إلكترونیة مجانیة باللغة العربیة تساعد المتعلمین، بغض النظر وتتمیز منصة إ

عن خلفیاتھم ومؤھالتھم العلمیة، على تخطي العقبات التي یمكن أن تقف في طریقھم مثل حدود 
  .الزمان والمكان واللغة والقدرة المالیة

  
ولوجیا من أجل توفیر حلول وتجارب كما تساھم إدراك في دعم الجامعات العربیة لتسخیر التكن

تعلیمیة ُمبتكرة، حیث عقدت المنصة اخیرا شراكات مع عدد من الجامعات األردنیة لطرح مساقات 
من خالل المنصة تكون معتمدة وتحتسب ساعاتھا ضمن الخطط الدراسیة للطالب وتدّرس بطرق 

  .ُمدمجة
  

  ٨:صالرأي 
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ً من رحلة المتعلم العر بي بمختلف مراحلھا وأھدافھا وتتطلع الى وتعمل منصة إدراك لتكون جزءا
  .»تمكین مالیین المتعلمین العرب خالل األعوام المقبلة من خالل التعلیم اإللكتروني والتعلیم الُمدمج

  
ووصفت إحدى مدرسات المساقات من فلسطین الدكتورة رندة نجدي، ان تبادل اآلراء من خالل 

ألف مشارك من معظم الدول العربیة،  ٣٦ید على المساقات التي درستھا على المنصة مع ما یز
  .بمثابة أسطورة

  
مخاطبة ھذا العدد من المشاركین العرب من جمیع الدول العربیة جعلني أشعر بمقدار تالقي «وقالت 

األفكار وقربھا؛ إدراك تعمل على تسخیر كل ھذه اإلمكانات من أجل دعم التعلیم العربي المرن، 
لتشاركي وتبادل الخبرات بین المشاركین العرب وإزالة الحواجز الجغرافیة وإتاحة الفرصة للعمل ا

  .»والمكانیة ولو من خالل حل مسألة ریاضیة
  

األسلوب المھني «وقال ثائر الدندح من السعودیة وھو احد المستفیدین من التعلیم عبر منصة إدراك 
َتح الباب أمامي لالستفادة من الشیّق في طرح المادة العلمیّة دفعني إلى أخذ الكثیر من الم ساقات، وف

  .»تنوع المعرفة والثقافة المتوفرة في ادراك تحت إشراف أفضل الكفاءات
  

یذكر أن منصة إدراك تستخدم تكنولوجیا إدكس المفتوحة التي تم تطویرھا من قبل مؤسسة إدكس 
  .وھي تحالف بین جامعة ھارفرد ومعھد ماساتشوستس للتكنولوجیا
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  العربیة للتایكواندو الجامعات تستضیف البطولة
  
  
  

-٢١لبطولة العربیة للتایكواندو للطالب التي ستقام اعلن االتحاد الریاضي للجامعات عن استضافة ا
  .نیسان المقبل وذلك بالتنسیق مع االتحاد العربي للجامعات ٢٧

  
رامي السالم أمین سر االتحاد أنھ سیصار خالل الفترة المقبلة لبحث الترتیبات وتشكیل . وحسب د

  .اللجان والبدء بتدریب منتخب الجامعات 

  ١٦:صالرأي 
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  الفایز یؤكد أھمیة تطویر واقع المعلم
  

ز، أھمیة دور المعلم في العملیة التربویة باعتبار التعلیم اساس أكد رئیس مجلس االعیان فیصل الفای
  .التطور واالزدھار ألي مجتمع، الفتا إلى رجاالت دولة عملوا في مھنة التعلیم عبر تاریخ األردن

جاء ذلك خالل لقائھ أمس وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة رئیسھا بالل حسن التل 
عزیز مكانة ودور المعلم وفق أفضل الممارسات العالمیة الختیار وإعداد ت"وتسلمھ وثیقة مبادرة 

التي اطلقتھا الجماعة مطلع الشھر الحالي والھادفة إلى إعادة االعتبار "وتدریب المعلمین األردنیین
  .للمعلم

وقال الفایز، إن األردن بقیادتھ الھاشمیة استثمر في التعلیم واكتسب تجربة رائدة في ھذا المجال 
استفادت منھا دول شقیقة، مشددا على ضرورة تطویر واقع المعلم لتمكینھ من اداء دوره التربوي 

  .والتعلیمي، مع التركیز على التربیة الوطنیة وزرع مفاھیم الوالء واالنتماء الوطني
وأشاد بالمبادرة وجھود الجماعة في تعزیز التشاركیة خالل عملیات البحث عن حلول للمشاكل التي 
یعانیھا القطاع التربوي والتعلیمي، مؤكدا أن اللجنة المختصة في المجلس ستدرس المبادرة مع 

  . المسؤولین المعنیین
علیم كمدخل حقیقي لإلصالح بدوره، اوضح التل أن المبادرة باكورة استراتیجیة عامة تدعم الت

  .والنھوض، مبینا أن المعلم ھو مفتاح إعادة االلق للتعلیم
  

  ٧:صالغد 
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  العلوم والتكنولوجیا توقع اتفاقیة إنشاء المستشفى التابع لكلیة الطب البیطري

  
اعلنت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة الیوم االحد عن توقیعھا اتفاقیة تعاون مشتركة مع شركة 

وقعھا عن " روابي االردن الصناعیة إلنشاء مستشفى جراحي لكلیة الطب البیطري في الجامعة 
  .جيالجامعة رئیسھا الدكتور عمر الجراح وعن الشركة المھندس قاسم البستن

  
وقال الدكتور الجراح ان مشروع المستشفى الجراحي یقع داخل الحرم الجامعي ویتكون من 
المستشفى الجراحي لكلیة الطب البیطري مع االجنحة الخدمیة المحیطة بھ وقسم العزل والخدمات 

، مبینا ان الھدف من انشاء المشروع تفعیل الخدمات ٢م) ٧٠٠٠(الالزمة لھ وبمساحة تقدیریة 
بیطریة والصحیة وخدمة البحوث العلمیة والمحافظة على الصحة الحیوانیة ودعم الخدمات ال

  .البیطریة
  

وبین الجراح ان المشروع ممول من المنحة الخلیجیة الكریمة لصندوق ابو ظبي للتنمیة بقیمة اربعة 
  .مالیین دینار أردني

  
یوان واالنسان معا، مشیرا الى كلیة وشدد الجراح على اھمیة الطب البیطري كونھ یعنى بسالمة الح

الطب البیطري في الجامعة تعتبر مرجعیة علمیة متخصصة في مجال الخدمات البیطریة الصحیة 
  المتعلقة بالثروة الحیوانیة اضافة الى اھتمامھا وحمایتھا وحمایة الصحة العامة والصحة البیئیة

  
یذكر ان كلیة الطب البیطري في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة تمنح درجة البكالوریوس في 
الطب والجراحة البیطریة، ودرجة الماجستیر في عدة تخصصات وھي الكلیة الوحیدة في ھذا 

  .التخصص في المملكة
  

ة الطب البیطري الدكتور وحضر توقیع االتفاقیة نائب رئیس الجامعة الدكتور اسامة نصیر وعمید كلی
فالح شدیفات ومدیر وحدة المشاریع الھندسیة المھندس عماد الطبري ومدیر دائرة العطاءات 

  .المركزیة المھندس رعد التل، والسید محمد البستنجي

  ١١:صالرأي 
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تحت رعایة سمو األمیرة بسمة بنت طالل تنظم اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة بالتعاون مع 
یوم األربعاء الثامن من آذار المقبل ھیئة األمم المتحدة لتمكین المرأة عند الساعة العاشرة من صباح 

وذلك احتفاال بیوم المرأة العالمي » تمكین المرأة اقتصادیا في عالم العمل المتغیر«مؤتمرا بعنوان 
  .عاما على تأسیس اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة، وذلك بفندق الرویال) ٢٥(وبمناشبة مرور 

  
نشر موقع الدیوان الملكي منشورات توضیحیة حول توصیات اللجنة الملكیة لتطویر الجھاز القضائي 

سیادة القانون بتفاصیلھا كاملة على موقعھ االلكتروني أمس، واتاحتھا للجمیع ولكل من وتعزیز 
  .یرغب بمعرفة أي معلومات بشأنھا

  
تحت رعایة سمو االمیرة سمیة بنت الحسن یقیم مركز الملكة رانیا للریادة حفل ختام جائزة الملكة 

ثاء الثامن ، وذلك  في العاشرة والنصف من صباح یوم غد الثال ٢٠١٦رانیا الوطنیة للریادة 
  .والعشرین من الشھر الجاري في حرم جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا 

  
یعقد مجلس حوكمة الجامعات العربیة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربیة وجامعة الشرق األوسط 

  .في الحادي عشر  من آذار المقبل المؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي
  

الدورة (أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب التقدم للمشاركة في مھرجان األردن الدولي لألفالم 
 ٢٠دقائق الى  ٥قط لألفالم القصیرة والتي تتراوح مدتھا ما بین ، حیث ستكون المشاركة ف)الثانیة

  .٢٠/٧/٢٠١٧دقیقة كحد أقصى، علما أن آخر یوم للتقدیم 
  
  

  
  

 زوایا الصحف 

 الدستورصنارة 
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ولید المعاني أمس معارضتھ لتوجھ مجلس التعلیم العالي . جدد وزیر التعلیم العالي األسبق د

. قرار القبول المباشر في كلیات الطب وطب األسنان في الجامعة األردنیة والعلوم التكنولوجیابإ
ألنھ "ودعا، في رأي لھ ثبتھ أمس على مدونتھ اإللكترونیة، للتوقف والمراجعة لمثل ھذا التوجھ 

ن ، محذرا م"ال توجد لدیھم أي ضمانة لتحقیق العدالة وضمان المساواة في قبول غیر معیاري
ألنھ لن  یحقق أیا مما ھو مطلوب، بل إنھ سیخلق مشاكل اجتماعیة نحن "السیر في ھذا االتجاه 

  ".في غنى عنھا
  

رئیس الحركة العربیة للتغییر عضو الكنیست الدكتور أحمد الطیبي یحاضر في منتدى العصریة 
  ".٤٨تحدیات األحدث التي تواجھ فلسطینیي ال"منتصف الشھر القادم، حول 

  
خالل جلسة مجلس النواب عصر أمس، بادرت سیدة كانت تتابع أعمال الجلسة عبر شرفة 
المجلس إلى الوقوف والمناداة على وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز، لحاجة لم تتمكن 

  .نظرا إلیقافھا عن الحدیث عبر الشرفة والتدخل في جلسة النواب تحت القبة من ذكرھا،
  

نفى مصدر عسكري مسؤول أمس ما تم تداولھ عبر وسائل التواصل االجتماعي، عن إعالن 
عار عن الصحة، "الن المصدر قال إن اإلع. تجنید إناث لحساب مدیریة الخدمات الطبیة الملكیة

، مشیرا إلى أن القیادة العامة "وتم تكراره ألكثر من مرة على مواقع التواصل ومواقع إلكترونیة
ً عن ذلك ومن خالل الموقع  للقوات المسلحة تقوم في حال فتح باب التجنید باإلعالن رسمیا

  .الرسمي للقوات المسلحة ووسائل اإلعالم
  

 زواریب الغد
  


