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 دورة تدریبیة عن برنامج الفوتوشوب للمبتدئین

  
عة األردنیة دورة تدریبیة ألعضاء الھیئة نظم مركز االعتماد وضمان الجودة  في الجام - ھبة الكاید 

 .، قدمھا المدرب طاھر السفاریني"الفوتوشوب للمبتدئین"التدریسیة بعنوان 
   

وجاء تنظیم الدورة بحسب ما أفادت بھ رئیسة شعبة التطویر في المركز مادل العكور بھدف إثراء 
ریسیة تحتاج إلى مثل ھذه البرامج في الحصیلة المعرفیة لدى المشاركین فیھا؛ سیّما وأن الھیئة التد

 .بعض األوقات لغایات متعددة
   

وعرض السفاریني نبذة عن البرنامج شملت أساسیات العمل وكیفیة إضافة الصور والتعدیل علیھا 
وآلیة إعداد بطاقات تعریفیة وعمل بوسترات لغایات البحث العلمي، إلى جانب طریقة إعداد فالیر 

 .المنجزوحفظ وتصدیر العمل 
  
ساعات تدریبیة استمع المدرب ألسئلة المشاركین وأجاب عن  6وفي ختام الدورة التي عقدت بواقع  

 .كافة استفساراتھم

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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 دیوان جدید للشاعرة مھا العتوم "غرف علویة"

 
 صدر مؤخرا دیوان للشاعرة الدكتورة مھا العتوم من مركز اللغات في الجامعة األردنیة –ھبة الكاید 

 .عن الدار األھلیة للنشر والتوزیع" غرف علویة"بعنوان  
   
، 1995جرش حصلت على درجة البكالوریوس من جامعة الیرموك عام  -العتوم، ابنة بلدة سوف 

، وحصلت على درجة الدكتوراه من الجامعة 1998وعلى درجة الماجستیر من الجامعة نفسھا عام 
" أشبھ أحالمھا"و" نصفھا لیلك"و" دوائر الطین"ریة ھي األردنیة، وصدرت لھا أربعة دواوین شع

، وقد وقعت مجموعتھا الرابعة في رابطة الكتاب األردنیین، كما حصلت أیضا على "أسفل النھر"و
 2017، وجائزة الدولة التقدیریة لآلداب للعام 2017جائزة التفرغ اإلبداعي من وزارة الثقافة للعام 

 .في حقل الشعر
   

 ":شاعرة عبرت من ھنا"ن الجدید؛ من قصیدة ومن الدیوا
ینِ  ّ  سأرسم خط

 یعبُر بینھما العمرُ 
 ِ  كالنھر

ا رفیًعا من الماءِ  ً  خیط
 ألضُم فیھ الحصى

ا لشاعرةٍ  ً  ویصیُر طریق
 :عبرْت من ھنا

 الحصى خطواتي
 وتلك الخطوط على الماءِ 

 ما ظّل مني
 ومن كلماتي

  أخبار األردنیة
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 ) ندیزاین زو(و ) ھندسة األردنیة(أبرمتھا 
 المختص بنمذجة معلومات البناء) Revit(مذكرة تفاھم لتزوید الطلبة ببرنامج 

 
وقعت الجامعة األردنیة ممثلة بكلیة الھندسة ومركز دیزاین زون المعتمد من شركة  -فادیة العتیبي 

األوتودیسك وشركة أودبي العالمیتین، مذكرة تفاھم تنص على تزوید طلبة التخصصات الھندسیة 
المختص بنمذجة معلومات البناء والذي بات متطلبا ) Revit(ا والمدنیة بشكل خاص ببرنامج عموم

 .تنافسیا لخریجي التخصصات الھندسیة للمنافسة في أسواق العمل المحلیة والدولیة
  

واالتفاقیة التي وقعھا عن الجامعة رئیسھا الدكتور عبد الكریم القضاة وعن المركز مدیرتھ التنفیذیة 
ندسة إسراء الطویسي، من شأنھا االرتقاء بالقدرات والمھارات العملیة لطلبة التخصصات المھ

الھندسیة بما یعود بالفائدة علیھم، وینعكس إیجابا على مخرجات التعلیم في الجامعة ویجعل الطلبة 
ثة یواكبون كل ما ھو جدید وحدیث في سوق العمل فیما یتعلق بمجال التطبیقات التكنولوجیة الحدی

 .المتعلقة بالمجال
  

وتتضمن بنود المذكرة التي حضرھا عمید كلیة الھندسة الدكتور علي أبو غنیمة ورئیس قسم الھندسة 
ما یقارب ) دیزاین زون(المدنیة الدكتور نسیم الشطرات، ومن المركز المھندس حسام زكي، تقدیم 

سوبیة للفریق األول بما یتطلب نسخة مجانیة من ھذا البرنامج وتنزیلھ على األجھزة الحا) 50(
 .مصلحة واحتیاجات كلیة الھندسة

  
وبموجب المذكرة، یقوم المركز بعقد دورات تدریبیة ألعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة على آلیة  

عمل واستخدام البرنامج، باإلضافة إلى ورش عملیة تستھدف الطلبة بغیة تعریفھم بآخر المستجدات 
یما یتعلق بھذا البرنامج، وكیفیة استخدامھ وفائدتھ في تعزیز مھاراتھم بما یمكنھم وأحدث اإلصدارت ف

 .من خوض سوق العمل بجدارة
  
وقبیل حفل توقیع المذكرة، أثنى القضاة على الجھود التي تبذلھا عمادة كلیة الھندسة في سعیھا  

مشترك، ومواكبة كل ما ھو لالنفتاح والتشبیك مع مختلف المؤسسات التعلیمیة في ذات التخصص ال
جدید وحدیث من شأنھ خدمة العملیة التعلیمیة في الكلیة واالرتقاء بمستواھا بین نظیراتھا محلیا 

 .وإقلیمیا وعالمیا
  
في حین قال الدكتور أبو غنیمة إن كلیة الھندسة كانت وال تزال تحرص على توفیر بیئة نموذجیة  

ات الھندسیة والبحث العلمي الھندسي، لتخریج مھندسین محفزة للطلبة لتعلیمھم مختلف المھار
وباحثین في علوم الھندسة المختلفة التي تلبي متطلبات القطاع الھندسي، وتأمین أسواق العمل المحلیة 
والعربیة والعالمیة بالكفاءات المتمیزة، مؤكدا أن نمذجة معلومات البناء من شأنھ تجسیر الفجوة ما 

وما یتطلبھ سوق العمل، باإلضافة للخاصیة التي یتمتع فیھا في إعداد مخططات بین مخرجات التعلیم 
 .ھندسیة متكاملة ومتطابقة في المعلومات والبیانات

  
  

  الرأي االلكتروني –أخبار األردنیة 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
6 

بدوره، أكد الشطرات أھمیة تدریب طلبة كلیة الھندسة على برنامج نمذجة معلومات البناء بھدف 
حیث بات اإللمام في آلیة عملھ متطلبا أساسیا  تطویر مھاراتھم وقدراتھم الھندسیة في ھذا المجال،

لیكون خریج الھندسة قادرا على المنافسة في سوق العمل، مشیرا إلى أن دوال كبیرة مثل أمریكا 
وأوروبا سبقتنا في ھذا المجال، لما یحققھ ھذا البرنامج من تكاملیة وانسجام في قدرتھ على  تقدیم 

 .دسیة وحساب الكمیاتتصورات مسبقة ودقیقة للمخططات الھن
  
إلى ذلك أعربت الطویسي عن سعادتھا في إبرام المذكرة مع كلیة الھندسة التي تعتبر أكبر ممثل  

لقطاع الھندسة في مختلف الجامعات األردنیة لنسبة الطلبة الدارسین فیھا، وقد تمیزوا على المستوى 
ا من خالل تقدیم البرامج المتخصصة النظري والعملي بین نظرائھم، متمنیة استمرار التعاون معھ

والتعلیمیة الھادفة بما یخدم مصلحة الطلبة ذوي االختصاصات المعنیة وبما یجعل الجامعة األردنیة 
  .في مصاف الجامعات المسایرة لمواكبة كل ما ھو جدید في عالم التكنولوجیا والتطور
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راء یوافق على زیادة الدعم الحكومي للجامعات مجلس الوز: ألول مرة في تاریخ التعلیم العالي 
 ملیون دینار 18بمبلغ 

 
  

وافق مجلس الوزراء في جلستھ التي عقدھا الیوم األربعاء برئاسة رئیس الوزراء الدكتور عمر 
ملیون دینار اعتبارا من العام المقبل،  18الرزاز على زیادة الدعم الحكومي المباشر للجامعات بمبلغ 

  .ملیون دینار 90بحیث یصبح إجمالي الدعم المقدم للجامعات 
 

ولغایات تمكین الجامعات من تجاوز التحدیات وتحقیق االصالح المنشود، شكل مجلس الوزراء، 
لتعلیم العالي وبناء على تنسیب وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي لجنة برئاسة أمین عام وزارة ا

والبحث العلمي، وعضویة عضوي مجلس التعلیم العالي الدكتور نبیل شواقفة والدكتور مأمون 
الدبعي لتقدیم خطة خالل ستة أسابیع تتضمن مصفوفة تحدد كیفیة وأسالیب اإلصالح المالي واإلداري 

لى أن یصاحب ذلك في الجامعات، وضوابط افتتاح الوحدات وإنشائھا، وضبط اإلنفاق الرأسمالي، ع
معاییر أداء قابلة للقیاس، وتقاریر ربع سنویة تحدد مدى اإلنجاز ومدى تحقیق اإلدارات الجامعیة 

  .لإلصالحات المطلوبة، على أن یرتبط الدعم المقَدم للجامعات بمدى تحقیق األداء
 

ار لسداد مالیین دین 10، یشمل 2019ومن المعروف أن الدعم السنوي الذي خصص للجامعات عام 
  .ملیون دینار 72ملیونا دعما مباشرا بإجمالي  42ملیونا لصندوق دعم الطالب، و 20الدین، و

 شؤون جامعیة ومحلیة

  مواقع الكترونیة إخباریة -الصحف الیومیة –طلبة نیوز 
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 قرارات مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي
 
 

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على استمرایة االعتماد وتثبیت 
 .لتخصص بكالورویوس الحقوق في جامعة الزیتونة الطاقة االستیعابیة الخاصة

 
ووافق المجلس خالل جلسة االربعاء برئاسة الدكتور بشیر الزعبي على رفع الطاقة االستیعابیة 
الخاصة لتخصص ماجستیر الحقوق في جامعة الزیتونة، واستمراریة االعتماد الخاص لتخصص 

 .بكالوریوس العمارة في الجامعة األمیركیة بمأدبا
 

وقرر المجلس تأجیل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس التصمیم الداخلي 
  .في الجامعة األمیركیة بمأدبا

  
  
  
 
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طلبة نیوز
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فاالنجازات " افتح یا سمسم "ال تشرع أبوابھا إال ب " علي بابا األسطوریة "كما أن مغارة 
 "ولید المعاني " قق إال ب العظیمة في التعلیم العالي ال تتح

 علي العزام
 

الجمیع یعرف مغارة علي بابا األسطوریة التي كانت مألى بالكنوز ھذه المغارة األسطوریة كانت ال 
اإلنجازات االسطوریة في قطاع التعلیم العالي االردني " ...افتح یا سمسم "تفتح أبوابھا إال بكلمة سر 

الموضوع لیس اطراء أو نفاق " ولید المعاني "نة و محددة وھي ھي كذلك ال تفتح إال بكلمة سر معی
أو تزلف و انما واقع فقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه في جلسة المجلس األربعاء لھ داللة حقیقیة 
ان اإلنجازات ال یمكن أن تكون واقع إال بشخصیات غیر عادیة تعرف كیف تؤدي واجباتھا الوطنیة 

 ٧٢القرار الذي رفع التمویل الحكومي للجامعات الرسمیة من .. لیة و واقتداروالمھنیة بمھارة عا
ملیون دینار ھو أمر لم یحدث منذ عودة وزارة التعلیم العالي والبحث  ٩٠ملیون دینار سنویا إلى 

عاما حیث ان الدعم الحكومي للجامعات كان ثابتا ولم یتغیر حتى في حكومة  ١٦العلمي قبل 
 ١١٨روف الدكتور عدنان بدران الذي تكفل بسداد مدیونیة الجامعات التي كانت آنذاك األكادیمي المع

ملیون من ضمن نفس المبلغ المخصص في الموازنة لتسدید الدین  ١٠ملیون دینار فقد تم تخصیص 
 .دون أن یكون اي زیادة تذكر

 
المطالبة بزیادة الدعم  لم یخلو اي مؤتمر أو استراتیجیة أو أي خلوة بشأن الجامعات والتعلیم من

الحكومي للجامعات إال أن كافة المطالبات كانت تذھب ادراج الریاح دون أي استجابة وكان 
الحكومات المتعاقبة ترفض و بشدة النظر في مطالب الجامعات لزیادة الدعم الحكومي ودائما كانت 

ن انكشف المستور وصارت الحجج الواھیة بأن صنادیق الجامعات تفیض باألموال والمدخرات إلى أ
 .أھم الجامعات تكشف حساباتھا البنكیة لتوفیر الرواتب الشھریة للعاملین فیھا

 
الوزیر الدكتور ولید المعاني قام منذ فترة بتشكیل لجنة متخصصة لدراسة األوضاع المالیة للجامعات 

ا وواضحا في إقناع وقدمت ھذه اللجنة توصیاتھا لمجلس الوزراء فیھا ان المعاني لعب دورا مھم
تلقى ھذه الدعوة  ٢٠٠٣المجلس والوزراء بضرورة زیادة تمویل الجامعات وألول مرة منذ العام 
 .ملیون دینار ٩٠اذانا صاغیة من قبل الحكومة ویصدر القرار برفع قیمة الدعم الحكومي إلى 

 
ملیون لمدیونة  ١٠م ملیون یتم خص ٧٢ھذه الزیادة تمثل نسبة كبیرة فالدعم الحكومي الحالي ھو 

ملیون لصندوق دعم الطالب الجامعي ما یعني أن الدعم الفعلي  ٢٠الجامعات فیما یخصص حوالي 
ملیون دینار من ھذا المبلغ تساوي ما یقارب نسبتھ  ١٨ملیون دینار وبھذا فإن  ٤٢والحقیقي ھو 

  .من الدعم الفعلي الذي یذھب للجامعات% ٤٠
  

كلما جاء الدكتور ولید المعاني إلى وزارة التعلیم العالي یشھد عھده  لم یعد خافیا على احد بأن
من تنظیم االنتساب :إنجازات مھمة و حقیقیة فالرجل كان دائما یؤسس التغییرات نوعیة و عصریة 

في الجامعات الخارجیة إلى تأسیس المجالت العلمیة الوطنیة إلى إعادة ھیكلة مجلس التعلیم العالي 

  طلبة نیوز

 مقاالت 
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وطنیا وغیرھا من اإلنجازات فھو شخص لیس غریبا على االدارة الرشیدة و أجندتھ لیكون مجلسا 
 .االوطنیة ھي بوصلتھ التي تضل أبد

 
ان ھذه الزیادة التي لم تكن متوقعة تضع على كاھل اإلدارات الجامعیة مسؤولیة االدارة والحاكمیة 

لة و واقعیة وتسیر ضمن األطر الرشیدة والتي تتطلب وعي كامل بكیفیة ان تكون أوجھ الصرف فعا
  .التي حددھا قرار مجلس الوزراء والذي سیكون لھ ما بعده 
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 طقس ربیعي نھارا وأجواء باردة لیال بشكل غیر اعتیادي.. الخمیس
 

یتوقع أن یبلغ تأثیر الكتلة الھوائیة الباردة نسبیًا ذروتھ اللیلة الخمیس، حیث یطرأ انخفاض آخر قلیل 
 .درجات مئویة 8- 6رجات الحرارة؛ لتصبح أقل من المعدالت العامة بحدود على د

 
ویسود طقس ربیعي لطیف نھار الخمیس في عموم مناطق المملكة باستثناء المرتفعات الجبلیة، حیث 

ً فوق . یكون الطقس مائل للبرودة وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة الُسرعة مع ھبات نشطة أحیانا
 .الجبال

 
ا مع ساعات اللیل، یُتوقع أن تسود أجواء باردة بشكل غیر اعتیادي لمثل ھذا الوقت من العام، أم

  .وتكون األجواء غیر مناسبة للجلسات الخارجیة؛ لذا ینصح بضرورة ارتداء مالبس أكثر دفئا

  طلبة نیوز

 حالة الطقس
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