
انني اتوجه بال�سكراجلزيل لكافة الزمالء الأعزاء ر�ؤ�ساء 

لالإ�ستمرار  �الدعم  الثقة  منحنونا  الذين  العربية  اجلامعات 

للجهد  تقديرهم  باأن  يقني  على  �نحن   ، �الإجناز  العطاء  يف 

املتوا�سل �العمل امل�ستمر الذي ي�ستند اىل امل�سداقية �ال�سفافية 

الإجنازات  ، يدفعنا اىل مزيد من  الأكادميية  العملية  �خدمة 

�التقدم ، �هنا ل ُبد من توجيه ال�سكر �التقدير جلامعة ال�سرق 

ال��سط ، ممثلة برئي�س جمل�س اأمنائها الدكتور يعقوب نا�سر 

الدين �رئي�سها الدكتور ماهر �سليم ، �فريق العمل يف اجلامعة 

الذي عمل معنا بتفاين �اإخال�س لإجناح اعمال الد�رة ال�سابعة 

�الربعني للموؤمتر العام .

امللك  جلاللة  ال�سامية  امللكية  بالرعاية  الد�رة  �حظيت 

عبداهلل الثاين بن احل�سني د�رة ) فل�سطني ( �حتقق لنا بحمد 

التن�سيق  اىل  ل�ستناده   ، التوقعات  فاق  جناح  من  اأردنا  ما  اهلل 

ما  �لعل   ، ال��سط  ال�سرق  �جامعة  الإحتاد  بني  �التعا�ن 

املوؤمتر من مناق�سة موا�سيع هامة  تو�سيات هذا  اأ�سفرت عنه 

���سعها على اأجندة الربامج الكادميية ، ُيعترب خطوة عملية 

غرار  على  ياأتي  �الذي   ) العربي  التنال   ( مثل  جديد  �اجناز 

من  العديد  اأ�سبحت  الذي   ، الإجنليزية  للغة  التوفل  امتحان 

يف  للقبول  �سر�ري  مقيا�س  تعتربه  الكادميية  املوؤ�س�سات 

ُتدر�س  التي  �خ�سو�ساً   ، اجلامعية  التخ�س�سات  من  العديد 

مقيا�س  تطبيق  ال�سر�ري  من  �اأ�سبح   ، الإجنليزية  باللغة 

للغة العربية للناطقني بها �لغري الناطقني بها . بحيث تكون 

معياراً للقبول اجلامعي ، �تبنى املوؤمتر اأي�ساً مبادرة لتدري�س 

يوم  جلنة  تبنتها  التي  العربية  اجلامعات  يف  القد�س  م�ساق 

، بهدف غر�س الق�سية الفل�سطينية �احلق العربي يف  القد�س 

فكر ��سمري الأجيال القادمة ، �خ�سو�ساً بعد تعر�س امل�سجد 

من  يومياً  امل�ستمر  �الإعتداء  �التهويد  الإقتحام  اىل  الأق�سى 

ال�سرق ال��سط  ، �مبادرة جامعة  قوات الإحتالل الإ�سرائيلية 

اأجل  من  العربية  اجلامعات  حلوكمة  موحد  منوذج  ل�سياغة 

يف  للحوكمة  مفاهيمي  اإطار  لو�سع  التناف�سية  قدراتها  تعزيز 

اجلامعات العربية ، �حتديد املعوقات التي تواجهنا �املتطلبات 

امل�ستقبلبة لبناء نظام حوكمة يتنا�سب مع الف�ساءات الوطنية 

�القومية �الد�لية �لدينا الإرادة القوية يف دعم هذه املبادرات 

���سعها حيز التنفيذ خالل فرتة ق�سرية.

بقلم :

االأمني العام الحتاد اجلامعات العربية

الدكتور �سلطان اأبو عرابي العدوان

االفتتاحية
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العامني  والأمينني  العام  للأمني  التجديد  على  يوافق  العام  املوؤمتر 

امل�شاعدين لثلث �شنوات قادمة وي�شيد بالأجنازات التي حتققت يف عهدهم

 عمان/ اململكة الأردنية الها�سمية 

العربية  اجلامعات  ر�ؤ��ساء  جدد 

لحتاد  العام  املوؤمتر  يف  امل�ساركون 

املطلقة  الثقة  العربية  اجلامعات 

الدكتور  لالإحتاد  العام  بالأمني 

�الأمني  العدد�ان  ابوعرابي  �سلطان 

راأفت  حممد  الدكتور  امل�ساعد  العام 

امل�ساعد  العام  �الأمني  حممود 

الدكتور م�سطفى اإدري�س الب�سري ملدة 

النظام  ح�سب  قادمة  �سنوات  ثالثة 

مبا  �اأ�ساد�ا   ، لالإحتاد   الداخلي 

حتقق يف عهد الأمانة لعامة احلالية 

اإجناز �تفعيل للعديد  ، من  لالحتاد 

عدد  �زيادة  الهامة  امل�سر�عات  من 

مظلة  جتت  تن�سوي  التي  اجلامعات 

مائتان  اىل  ��سلت  �التي   ، الإحتاد 

�املبادارات   ، عربية  جامعة  �ثمانون 

الد�لية لتد�يل التعليم العايل �فتح 

العلمي  �التبادل  للعوملة  �ا�سعة  اآفاق 

املتقدمة  الد�ل  �الثقايف مع خمتلف 

خا�سًة يف جمال تبادل اأع�ساء هيئات 

البحوث  �ن�سر  �الطلبة  التدري�س 

�املوؤمترات  الند�ات  �عقد  امل�سرتكة 

الد�لية مثل املوؤمتر العربي املاليزي 

�املوؤمتر  كولملبور،  يف  ُعقد  الذي 

العربي الأ�ر�بي الذي ُعقد يف مدينة 

هذا  يف  ُيعقد  �سوف  �الذي  بر�سلونة 

باإ�ست�سافة من جامعة المرية  العام 

يف  الرتكي  العربي  �املوؤمتر  �ُسمية، 
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ني�سان  �سهر  نهاية  ا�سطنبول  مدينة 

الأملاين  العربي  �املوؤمتر   ، اجلاري 

احلايل،  العام  من  الخري  الربع  يف 

ال�سند�ق  اإن�ساء  اىل  بالإ�سافة 

�ال�سبكة  العلمي  للبحث  العربي 

القيادات  لتدريب  ال�ر�بية  العربية 

مقر  يف    ARELEN اجلامعية 

�اجلهود  لالحتاد  العامة  الأمانة 

ل�سمان  العربي  للمجل�س  املتميزة 

ثقافة �سبط اجلودة  ن�سر  اجلودة يف 

اجلامعات  يف  الكادميية  للربامج 

للمعايري  املجل�س  �اعداد  العربية 

بالتخ�س�سات  �اخلا�سة  الدقيقة 

ن�شاط  وتو�شع   ، املختلفة  الأكادميية 

الإقليمي  امل�ستوى  على  الحتاد 

معظم  اإهتمام  اأثار  ب�سكل  �الد�يل 

�املوؤ�س�سات  �املنظمات  الإحتادات 

هذه  فبادرت   ، العامل   يف  الأكادميية 

املوؤ�س�سات بطرح العديد من امل�ساريع 

عدد  تد�سني  اىل  اإ�سافة   . امل�سرتكة 

الأحتاد  مع  الإت�سال  قنوات  من 

الأ�ر�بي �موافقته على متويل اأربعة 

م�ساريع علمية مقرتحة . 

االأمانة  اأن  اىل  االإ�سارة  وجتدر 

نخب  ت�سم  لالحتاد  احلالية  العامة 

مراكز  �سغلو  ممن  االأ�ساتذة  من  متميزة 

عربية  جامعة  من  الأكرث  متقدمة  قيادية 

من  بالعديد  دولية  عالقات  ولديهم   ،

التاريخ  اىل  اإ�سافة  الدولية  املوؤ�س�سات 

ي�سهد  الذي   ، املتميز  واالأكادميي  العلمي 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  مقام  اىل  وتقدير  �سكر  برقية  يرفعون  امل�ساركون 

ال��دورة اأعمال  اإختتام  حفل  يف  الكرمية  لرعايته  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد 
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له القا�سي والداين مما مكنهم من تنفيذ 

عالية  بكفاءة  االحتاد  وبرامج  خطط  

اجلودة واالداء . 

اإختتام  حفل  يف  امل�ساركون  ورفع 

اىل  وتقدير  �سكر  برقية  الدورة  اأعمال 

امللك عبد  مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة 

الكرمية  لرعايته  احل�سني  بن  الثاين  اهلل 

دورته  يف  لالإحتاد  العام  املوؤمتر  اأعمال 

 ) فل�سطني  دورة   ( واالربعني  ال�سابعة 

جامعة  من  باإ�ست�سافة  ُعقدت  والتي 

واجلهد  للدور  وذلك   ، االو�سط  ال�سرق 

املتوا�سل جلاللته على ال�ساحة الدولية يف 

الدفاع عن الق�سية الفل�سطينية ، وتاأكيد 

ونبذ   ، الفل�سطيني  ال�سعب  ثوابت وحقوق 

االإ�سرائيلية يف  للدولة  املتطرفة  ال�سيا�سة 

باالإ�سافة   ، االإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع 

اىل دور جاللته يف الدفاع عن املقد�سات 

 ، فل�سطني  االإ�سالمية واحلفاظ عليها يف 

واحلكمة التي يتمتع بها جاللته على كافة 

بناء  تعزيز  من  مكنه  مما   ، امل�ستويات 

م�ستوى  وحت�سني  وزيادة  االردنية  الدولة 

والتعليمي  وال�سيا�سي  االإقت�سادي  االأداء  

كافة  مع  املبا�سر  التوا�سل  خالل  من   ،

التعليمية  للموؤ�س�سات  ودعمه   ، االأطراف 

بناء  يف  ال�سباب  دور  وتعزيز  واالكادميية 

املجتمعات العربية  .

اجلامعات  الحتاد  العام  االأمني  واأكد 

دور  على  اأبوعرابي  الدكتور  العربية 

االحتاد بالنهو�ض مب�ستوى التعليم العايل 

يف الوطن العربي وعمله املتوا�سل لتن�سيق 

التفاعل  زيادة  �ساأنها  من  التي  اجلهود 

العربي  والعمل  الدويل  العربي  والتعاون 

االإجنازات  اأهم  وا�ستعر�ض   ، امل�سرتك 

التي حققها االحتاد على امل�ستوى الدويل 

�سواء  االإحتاد  موؤ�س�سات  اأن  وبني   ،

او  املتناظرة  للكليات  العلمية  اجلمعيات 

تبذل  جميعها  العلمية  واملراكز  املجال�ض 

الكليات  جهود  لتن�سيق  جهدها  ُق�سارى 

التخ�س�سات  يف  اجلامعية  واالأق�سام 
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امل����واف����ق����ة ع���ل���ى ال���ط���ل���ب امل����ق����دم م����ن ج���ام���ع���ة ال���ق���دي�������س ي���و����س���ف يف 

اجل���م���ه���وري���ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة لإ����س���ت�������س���اف���ة اأع�����م�����ال ال����������دورة ال���ق���ادم���ة

لتبادل  اإت�سال  قنوات  لتكون  املت�سابهه 

من  واالأ�ستفادة  واملعلومات  اخلربات 

التجارب العلمية .

على  عمله  يف  ركز  االحتاد  ان  وبني 

املوؤ�س�سات  بني  اجلودة  ثقافة  ن�سر 

املعايري  تطبيق  على  وحثها  االأكادميية 

يف  واالإعتماد  اجلودة  ل�سمان  الدقيقة 

ظل اإزدياد اأمناط واأ�ساليب التعليم �سواء 

اخلا�ض او التعليم املفتوح اأو االإلكرتوين ، 

للبحث  العربي  ال�سندوق  دور  اىل  واأ�سار 

الدعم  توفري  اىل  ي�سعى  الذي   ، العلمي 

امل�ساريع  من  العديد  لتنفيذ  الالزم 

احليوية وال�سرورية يف املنطقة العربية ، 

وبني اأن البحث العلمي هو ال�سبيل الوحيد 

ونه�ستها  لالأمم  الذاتية  القدرات  لبناء 

وتعزيز مكانتها االدولية ،وقال : ان زيادة 

واالإهتمام  العلمي  البحث  على  االإنفاق 

املوجودة  العربية  واالدمغة  بالكفاءات 

من  ُيعد  الغربية  البلدان  من  عدد  يف 

القرار  اأ�سحاب  التي على  االأولويات  اأهم 

دعمها واإجناحها.

رئي�ض جامعة  املوؤمتر  وتراأ�ض جل�سات 

�سليم  ماهر  الدكتور  االو�سط  ال�سرق 

علم  ت�سلم  الذي  احلالية  الدورة  رئي�ض 

 )47( ال�سابقة  الدورة  رئي�ض  من  الدورة 

دورة �سالح الدين الدكتور اأحمد دي زيي 

وهو رئي�ض جلامعة �سالح الدين يف اإقليم 

كرد�ستان العراق .

ووافق امل�ساركون باالإجماع على و�سع 

وطويلة  ومتو�سطة  ق�سرية  عمل  خطة 

املدى لالمانة العامة لالإحتاد وموؤ�س�ساتها 

زمني  وجدول  برنامج  تت�سمن   ، املتعددة 

لتنفيذ  الالزمة  الزمنية  الفرتات  ُيحدد 

واخلطط  بالربامج  اخلا�سة  االجندة 
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تنفيذها،  تنوي  التي  وامل�ستقبلية  احلالية 

العام  املوؤمتر  اأع�ساء  اإطالع  يتم  بحيت 

�سريها  خط  على  القادمة  املوؤمترات  يف 

واملراحل التي مت اإجنازها .

وجتدر االإ�سارة اىل موافقة املوؤمتر على 

معايري  م�سروع   ، جديدة  مبادرات  ثالثة 

العربية  اللغة  يف  اللغوية  الكفاءة  اختبار 

املناهج  غرار  على   ) العربي  )التنال 

 ، اجلامعات  معظم  يف  املوجودة  العاملية 

مثل امتحان التوفل للغة االإجنليزية الذي 

االكادميية  املوؤ�س�سات  من  العديد  اأ�سبح 

تعتربه مقيا�ض �سروري للقبول يف العديد 

وخ�سو�سًا  اجلامعية  التخ�س�سات  من 

واأ�سبح   ، االإجنليزية  باللغة  ُتدر�ض  التي 

من ال�سروري تطبيق مقيا�ض للغة العربية 

للناطقني بها ولغري الناطقني بها . بحيث 

 ، اجلامعي  للقبول  هامًا  معيارًا  تكون 

لتدري�ض  مبادرة  اأي�سًا  املوؤمتر  وتبنى 

العربية  اجلامعات  يف  القد�ض  م�ساق 

لغر�ض  القد�ض  يوم  جلنة  تبنتها  التي 

يف  العربي  واحلق  الفل�سطينية  الق�سية 

ومبادرة   ، القادمة  االأجيال  و�سمري  فكر 

منوذج  ل�سياغة  االو�سط  ال�سرق  جامعة 

من  العربية  اجلامعات  حلوكمة  موحد 

اأجل تعزيز قدراتها التناف�سية لو�سع اإطار 

مفاهيمي للحوكمة يف اجلامعات العربية ، 

وحتديد املعوقات التي تواجهنا واملتطلبات 

امل�ستقبلبة لبناء نظام حوكمة يتنا�سب مع 

الف�ساءات الوطنية والقومية والدولية.

على  املوافقة  املوؤمتر  عن  ومتخ�ض 

الطلب املقدم من جامعة القدي�ض يو�سف 

الإ�ست�سافة  اللبنانية  اجلمهورية  يف 

يليها اجلامعات   ، القادمة  الدورة  اأعمال 

الفل�سطينية التي كان من املقرر عقد هذه 

والتي  العام  هذا  غزة  قطاع  يف  الدورة 

تعي�سها  التي  ال�سعبة  الظروف  اأحالت 

اجلامعات الفل�سطينية من عقدها هناك، 

يف  فل�سطني  دورة  تلي  التي  الدورة  وعقد 

اجلمهورية  يف  ثم  ال�سودانية  اجلمهورية 

العراقية بطلب من جامعة بغداد .

ووافق املوؤمترون على تو�سيات اللجان 

واللجنة  الع�سوية  جلنة  من  لكل  الفرعية 

املالية واالإدارية واللجنة العلمية والثقافية 

وجلنة املراكز واجلمعيات .



احتاد اجلامعات العربية اأنباءال�سنة الثالثون - العدد الثالث - جمادي االآخرة، 1435 هجرية ، اأبريل - ني�سان 2014 ميالدية

�ش�ؤوننا

7

العام  الأمني  اأكد  الها�سمية-   الردنية  اململكة   / عمان 

ابوعرابي  �سلطان  الدكتور  العربية  اجلامعات  لحتاد 

العام  المني  بح�سور  الإحتاد  �فد  تراأ�س  الذي  العد�ان 

امل�ساعد الدكتور حممد راأفت حممود �الأمني العام امل�ساعد 

اجلانب  موافقة  على   ، الب�سري  اإدري�س  م�سطفى  الدكتور 

الرتكي على عقد هذا املوؤمتر ب�سكل د�ري �بالتنا�ب �سنويا 

ان  مو�سحاً  العربية  �اجلامعات  الرتكية  اجلامعات  بني 

اجلانب الرتكي اأبدى ا�ستعداداً كبرياً للتعا�ن �التوا�سل مع 

�سبكة  باإن�ساء  اأي�ساً  ال�ساركون  �اأ��سى   ، العربية،  اجلامعات 

للتعليم العايل بني اجلانبني �البدء بو�سع الأ�س�س الالزمة 

تبادل  برامج  �ت�سجيع   ، حمددة  زمنية  فرتة  خالل  لها 

الطالب �العلماء من خالل التعا�ن �التن�سيق مع الربنامج 

العربية  املنطقة  العايل يف  بالتعليم  الرتكي مولنا اخلا�س 

، هذا بالإ�سافة اىل تنظم موؤمترات علمية د�لية بالت�سارك 

الطرفني  للعلماء من كال  الفر�سة  �اإتاحة   . بني اجلانبني 

 ، البحوث  جمال  يف  التعا�ن  �تعزيز  �الت�سا�ر  للحوار 

�ت�سجع الربامج الأكادميية امل�سرتكة يف الدرا�سات العليا يف 

تخ�س�سات التاريخ �الثقافة ، �العلوم الجتماعية ، �العلوم 

الإن�سانية ، �العلوم الأ�سا�سية �الهند�سة � العلوم ال�سحية ، 

�عقد الجتماعات العلمية �التعليمية امل�سرتكة ، بالإ�سافة 

اىل التن�سيق لعقد �ر�س عمل حول املو�سوعات التي ت�ستند 

الق�سايا الراهنة على امل�ستوى الإقليمي �الد�يل .

 المرية �ُسمية : ان على قادة اليوم و�سناع القرار اأن ي�سغوا 

لالأكادمييني والطالب الذين يبحثون عن اإجابات للتحديات 

اختتام اأعمال املوؤمتر الرتكي العربي الرتكي يف ا�سطنبول

اب���وع���راب���ي  : م���ائ���ة وع��������������������������������������������������س��رون ات��ف��اق��ي��ة 

ت���ع���اون ب���ني روؤ�����س����اء اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة وال��رتك��ي��ة
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 واأ�ساف الدكتور اأبوعرابي : ان املوؤمتر �ساهم يف اتاحة 

اآوا�سر التعاون  الفر�سة للجامعات العربية والرتكية لتوثيق 

وع�سرين  مائة  توقيع  خالل  من  واملعريف  الثقايف  والتبادل 

اتفاقية تعاون م�سرتكة ،  وبني ان النجاح الكبري الذي حققه 

العربية  جامعاتنا  من  الوا�سعة  للم�ساركة  يعود  املوؤمتر  هذا 

ويف   ، واأربعون جامعة  وخم�سة  مائة  اىل  و�سل عددها  التي 

والتي  احل�سن  بنت  �ُسمية  االأمرية  �سمو  م�ساركة  مقدمتها 

العربي  امل�ستوى  على  الفت  واأكادميي  علمي  بن�ساط  تتمتع 

للفعاليات  امل�ستمر  الدعم  تقدم  �سموها  ان  واأكد   ، والدويل 

العلمية التي يعقدها االحتاد .

االمري  �سمو  عن  نيابة  كلمة  األقت  قد  �سموها  وكانت 

احل�سن بن طالل يف ختام املوؤمتر : ان على قادة اليوم و�سناع 

القرار اأن ي�سغوا لالأكادمييني والطالب الذين يبحثون عن 

اإجابات للتحديات الوجودية التي تواجهنا جميعا، الأن اجليل 

الذي ما يزال على مقاعد الدرا�سة اليوم، هو الذي �سيعي�ض 

تداعيات قرارات اليوم.

تواجه  التي  االأكرب  التحديات  ان  اىل  �سموها  وا�سارت 

منطقتنا والعامل اأجمع ال عالقة لها بالثقافة اأو العقيدة، اأو 

ال�سيا�سة اأو النوع االجتماعي، بل بالتهديدات ال�ساملة للتغري 
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اأكرث  ت�سبح  اأن  لها  واملقدر  امل�سادر  وا�ستنزاف  املناخي 

تهديدا يف ال�سنوات املقبلة.

اجلميع  من  يتطلب  عليها  والتغلب  معاجلتها  ان  واكدت 

والعمل،  النقا�ض  خالل  من  موحدة،  بطريقة  معا  العمل 

اأن  �سمان  م�سوؤولية  جميعا  علينا  لذا  واالبتكار،  احلوار 

اإثراء  على  وقادرة  بذلك  للقيام  موؤهلة  جامعاتنا  تكون 

احلوار وتقدمي ردود علمية م�ستدامة للتحديات االجتماعية 

واالقت�سادية التي قد تن�ساأ.

هامة  موا�سيع  العلمية  اجلل�سات  يف  امل�ساركون  وناق�ض 

بني  العلمية  املجاالت  جميع  يف  التعاون  ؛  حول  تركزت 

اجلودة  و�سبط  والتدويل  والعربية.  الرتكية  اجلامعات 

وموائمة   ، الرتكي  العربي  والتعاون  واحلاكمية   ، واالإعتماد 

ومواجهة   ، ال�سوق  متطلبات  مع  اجلامعية  التخ�س�سات 

 ، املنطقة  يف  العايل  التعليم  قطاع  تواجه  التي  التحديات 

واأع�ساء  الطلبة  وتبادل   ، التكنولوجي   واالأبداع  واالإبتكار 

 ، الدكتوراه  بدرجة  العلمي  البحث  وربط   ، التدري�ض  هيئة 

 ، االإدارة احلديثة  ونظم   ، التوظيف  لغايات  الطلبة  وتاأهيل 

واالجتاهات امل�ستقبلية ل�سمان اجلودة ، والتعاون يف البحوث 

العلمية .

واأ�سار الدكتور اأبو عرابي يف كلمته امام املوؤمتر اىل اننا 

مفتوح   عاملي   و�سوق  واقت�ساد  عاملية  قرية  يف  اليوم  نعي�ض 

وبالتايل ، فاإننا نواجه العديد من التحديات ، الإيجاد �سبل 

اإىل  وبحاجة  احلالية.  العاملية  التناف�سية  اأجواء  مع  للتكيف 

وتبادل   ، التدري�ض  اأع�ساء هيئة  لتبادل  تعاون م�ستمر  قيام 
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البحوث عرب احلدود . و�سياغة برنامج م�سرتك بني البلدان 

النامية لت�سهيل عملية التكيف مع دول العامل املتطورة وعلينا 

واأثرها  االأخرية  العاملية  االأزمة  من  العرب  ن�ستخل�ض  ان 

ال�سلبية . وان انفتاح اجلامعات على العوملة اأدى اىل دفعها 

يف  حقيقي  ارتفاع  اإىل  اأدى  مما   ، الدولية  املناف�سة  اىل 

زيادة الطلب على اجلامعات التي ُتقدم اخلدمات التعليمية 

ال�ساملة بجودة عالية .

على  نعمل  العربية  اجلامعات  احتاد  يف  اننا  واأ�ساف 

مواجهة هذه احتديات املتزايدة يف جمال التعليم اجلامعي 

بني  والتن�سيق  التكامل  اأهمية  على  بالرتكيز  وبداأئنا   ،

العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  اجلامعات  و  العربية  اجلامعات 

وفتح اآفاق جديدة للتدويل جلامعاتنا العربية  ، ومت ترجمة 

هذه الفكرة من خالل العديد من االأن�سطة والفعاليات التي 

اجلامعات  بني  العايل  التعليم  قمة  تنظيم  مثل   ، عقدناها 

العلوم  جامعة  مع  بالتعاون  املاليزية  واجلامعات  العربية 

اأكتوبر   5-3 الفرتة  يف   )  USIM  ( املاليزية  االإ�سالمية 

2012 . و�ست�ست�سيف القمة الثانية من جامعة املن�سورة يف 

م�سر خالل عام 2014.

باالإ�سافة اىل موؤمتر مماثل وهو املوؤمتر العربي االأوروبي 

 ( وجامعة  االأوروبي  االإحتاد  مع  بالتعاون  العايل  للتعليم 

مايو   31-30 من  الفرتة  يف  بر�سلونة  وجامعة   )  EUA
وتبادل  م�ستدام  حلوار  كبرية  فر�سة  املوؤمتر  وكان   .2013

العربية  اجلامعات  بني  التعاون  وزيادة  واملعرفة  االآراء 

العربي  االأوروبي  املوؤمتر  تنظيم  يتم  و�سوف  واالأوروبية. 

الثاين حول التعليم العايل يف الفرتة من 10-12 يونيو 2014 

يف جامعة االأمرية �سمية للتكنولوجيا .
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العام  الأمني  قال   - الها�سمية  الردنية  اململكة   / عمان 

ابوعرابي  �ُسلطان  الدكتور  العربية  اجلامعات  لإحتاد 

العد�ان ان  جامعة �سالح الدين باربيل - اإقليم كرد�ستان 

لتبادل  الع�سرين  امللتقى  اأعمال  ت�ست�سيف  �سوف  العراق 

عر��س تدريب طالب اجلامعات العربية ، �اأ�ساف اأن هذا 

املُلتقى يقوم على  تنظيمه املجل�س العربي لتدريب طالب 

لحتاد  الهامة  املوؤ�س�سات  اإحدى  �هي   ، العربية  اجلامعات 

املقر  الأردنية  اجلامعة  �ت�ست�سيف   ، العربية  اجلامعات 

الدائم للمجل�س  �الذي تاأ�س�س عام 1992 �عقد اأ�ل ُملتقى 

عام  العراق  يف  امل�ستن�سرية  اجلامعة  يف  الطلبة  لتدريب 

. 1994

العام  يف  والع�سرين  التا�سع   امللتقى  عقد  املجل�ض  اأن  ُيذكر   

يوفر  و�سوف   ، االأردن  يف  اخلا�سة  الزرقاء  جامعة  يف   املا�سي 

املُلتقى ُفر�ض جديدة للجامعات العربية لتبادل عرو�ض تدريبية 

للطلبة يف مرحلة البكالوريو�ض يف كافة التخ�س�سات من الدول 

العربية امل�ساركة وعددها 11دولة عربية وهي االأردن، االمارات 

ُعمان،  �سلطنة  العراق،  ال�سودان،  ال�سعودية،  املتحدة،  العربية 

فل�سطني، الكويت، لبنان، م�سر، اليمن. واجلامعات امل�ساركة هي 

االأردنية، جامعة  والتكنولوجيا  العلوم  االأردنية، جامعة  اجلامعة 

البلقاء التطبيقية، جامعــة اإربد االأهلية، جامعة الزرقاء اخلا�سة، 

جامعة  اخلا�سة،  التطبيقية  العلوم  جامعة  فيالدلفيا،  جامعة 

العاملية  االإ�سالمية  العلوم  جامعة  البيت،  اآل  جامعة  الزيتونة، 

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا جامعة تبوك جامعة اخلرطوم، 

والتكنولوجيا،  للعلوم  ال�سودان  جامعة  االأزرق،  النيل  جامعة 

جامعة الزعيم االزهري، ، جامعة ام درمان االإ�سالمية، جامعة 

العلوم  �سندي، جامعة اجلزيرة، جامعة  االحمـر، جامعة  البحر 

الطبية والتكنولوجيا، جامعة النيلني، جامعة كردفـــــان، جامعة 

اجلامعة  بغداد،  جامعـــــة  العاملية  اإفريقيا  جامعة  النيل،  وادي 

جامعة  الدين،  �سالح  جامعة  دياىل،  جامعة  التكنولوجية، 

�سوران،  جامعة  بابل،  جامعــــــة  العراقية،  اجلامعة  االنبــــار، 

جامعــــة  الب�سرة،  جامعة  تكريت،  جامعة  قار،  ذي  جامعة 

املو�سل جامعة نزوى جامعة بري زيت، جامعة القد�ض املفتوحة، 

جامعة اخلليل، جامعة القد�ض، جامعة النجاح الوطنية، جامعة 

بوليتكنيك فل�سطني اجلامعة العربية املفتوحة اجلامعة االإ�سالمية 

يف لبنان االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 

حلوان،  جامعة  الفيوم،  جامعة  طنطا،  جامعة  �سوهاج،  جامعة 

عني  جامعة  والتكنولوجيا،  للعلوم  م�سر  جامعة  بنها،  جامعة 

املن�سورة،  جامعة  اأ�سيوط،  جامعة  الزقازيق،  جامعة  �سم�س، 

جامعة جنوب الوادي، جامعة املنوفية جامعة �سنعـــــاء، جامعــــة 

عدن، جامعة ح�سرموت للعلوم والتكنولوجيا، جامعة تعز، جامعة 

والتكنولوجيا، جامعة عمران،  العلوم  اإب، جامعة ذمار، جامعة 

جامعة حجه، جامعة احلديدة، جامعة االأندل�ض 

االأردين  لل�سباب  االأعلى  املجل�ض  امللتقى  يف  اأي�سًا   وي�سارك 

حلقات  اأربع  تناول  و�سيتم  االأردنية  البرتول  م�سفاة  و�سركة   ،

املجل�ض  رئي�ض  م�ست�سار  احل�سنات   �سامل  الدكتور  من  للنقا�ض 

البله  م�سطفى  الدكتور  ثم  والتطوير  للجودة  لل�سباب  االأعلى 

عميد �سوؤون الطلبة يف جامعة اخلرطوم والدكتور حممد �ساهني  

عميد �سوؤون الطلبة جامعة القد�ض املفتوحة واالأ�ستاذ عبد االإله 

البرتول  م�سفاة  �سركة  يف  الب�سرية  املوارد  مدير  احلديدي 

االأردنية .

الدين �سالح  جامعة  يف  العربية  اجلامعات  طالب  تدريب 

احتاد اجلامعات العربية يعقد امللتقى الع�سرين لتبادل عرو�س 
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موؤمتر  يف  امل�ساركون  كرم    - لندن 

للتعليم  الرابع  الد�يل  اخلليج  �معر�س 

اجلامعات  لحتاد  العام  المني  العايل 

العربية الدكتور �سلطان ابوعرابي العد�ان 

الذي  املوؤمتر  فعاليات  اختتام  حفل  خالل 

ُعقد يف لندن يف الفرتة من 3/31 - 4/1 / 

ال�سعودية  �الأديبة  الكاتبة  برعاية   2014

�سعود  اآل  �سعود  بنت  ب�سمة  الأمرية  �سمو 

اجلامعية  القيادة  موؤ�س�سة  مدير  �ح�سور 

�عدد   ، لوك  ديفيد  الربف�سور  الربيطانية 

العربية  اجلامعات  �ممثلي  ر�ؤ��ساء  من 

من  د�لة  ع�سرين  من  لأكرث  �الأ�ر�بية 

�الأ�ر�بية  �الأ�سيوية  العربية  الد�ل 

املوؤمتر  �يهدف   ، �اأ�سرتاليا  �الأفريقية 

العلمي،  �البحث  التعليم  برامج  دعم  اىل 

الد�لية  املنظمات  بني  ال�سراكات  �ت�سهيل 

�اجلامعات  �الأكادمييات  �املوؤ�س�سات 

بد�ل  الأكادميية  املوؤ�س�سات  مع  العاملية 

التعا�ن اخلليجي �ال�سرق الأ��سط  جمل�س 

للطلبة  الفر�سة  اإتاحة  اىل  بالإ�سافة 

�الكليات  الأق�سام  على  لالإطالع  �املهتمني 

التي  الكادميية  �الربامج  �التخ�س�سات 

ُيعقد  املوؤمتر  �هذا  اجلامعات  تقدمها 

املوؤمتر �سنويا  .

كامل  عر�ض  ب�سمة  االمرية  �سمو  وقدمت 

التعليم  مل�ستقبل  كمنهج   ، الرابع  القانون  مل�سار 

العاملي واملحلي ومواكبة التطوير مبنهج م�ستقبلي 

يف خمتلف العلوم حلاجة االأجيال القادمة .

بكفاءة  �سموها  متتع  اىل  االإ�سارة  وجتدر 

وتقدمي  اال�ست�سارات  تقدمي  جماالت  يف  عالية 

االأبحاث واالأوراق النقدية والعلمية يف املوؤمترات 

وور�ض العمل الدولية وعلى م�ستوى عاٍل مثل االأمم 

املتحدة والبنك الدويل ومنظمات حقوق االإن�سان 

الدولية واملحلية،

ابوعرابي  الدكتور  مع  ل�سموها  حديث  ويف 

 ، لالحتاد  املتميز  االأكادميي  بالدور  اأ�سادت 

دائمة  توا�سل  قنوات  وفتح  التن�سيق  يف  ودوره 

واملوؤ�س�سات  واجلامعات  العربية  اجلامعات  بني 

االأكادميية الدولية وقدمت له ال�سكر على اجلهد 

اجلامعات  دور  وابراز  خلدمة  يقدمه  الذي 

العربية.

اخلامية  اجلل�سة  ابوعرابي  الدكتور  وتراأ�ض 

اللقاء  هذا  ان  اىل  فيها  اأ�سار  الذي  للموؤمتر 

موؤ�س�سات  بني  للتوا�سل  فر�سة  هو  االأكادميي 

التعليم العايل ، واأكد على اأهمية دور احلكومات 

والقطاع اخلا�ض بالتوا�سل مع اجلامعات الإيجاد 

التي  التخ�س�سات  بني  وعملية  حقيقية  موائمة 

خمرجاتها  خالل  من  اجلامعات  هذه  تطرحها  

التعليمية ، وحاجة املجتمع وال�سوق الفعلية لها ، 

للتن�سيق  االطراف  كل  حث  �سرورة  على  م�سددًا 

والتوا�سل يف هذا املجال خلف�ض معدالت البطالة 

بالكفاءات  املجتمعات  ورفد   ، عامليًا  املرتفعة 

كلمته  يف  وتعر�ض   ، واملوؤهلة  املدربة  واخلربات 

العربي،  العلمي  امام املوؤمترين اىل واقع البحث 

جميع  من  ودعم  موؤازرة  اىل  يحتاج  الذي 

يف  تكمن  العلمي  البحث  اأهمية  الأن   ، القطاعات 

من  واجلماعات  االفراد  حياة  م�ستوى  تطوير 

للعديد  العلمية  احللول  وو�سع  االإبتكار  خالل 

ال�سناعه  قطاعات  تواجه  التي  التحديات  من 

والتعليم والزراعة والبيئة والعلوم املختلفة ، ولدى 

اأن  مُيكن  التي  املادية  االإمكانيات  العربية  الدول 

 ، العربي  الوطن  يف  العلمي  البحث  بعجلة  تدفع 

اجلامعات  اأ�س�ض  من  اأول  هم  العرب  ان  موؤكداأ 

 ، ال�سنني  بع�سرات  االأخرى  االأمم  قبل  العامل  يف 

اأوائل اجلامعات هي عربية ، مثل جامعة  فكانت 

 ، االأزهر  وجامعة  الزينونة  وجامعة  القرويني 

العربية  واالأدمغة  الكفاءات  هجرة  اىل  وتطرق 

و�سبب ازدياد هذه الظاهرة املقلقة ، وعدم توفري 

رغم  العلمي  للبحث  واللوج�ستي  املادي  الدعم 

توفر الكوادر الب�سرية املوؤهلة من ُعلماء وباحثني 

متميزين لهم وجود على م�ستوى دويل معروف .

خ����لل م���وؤمت���ر وم���ع���ر����ض اخل��ل��ي��ج ال����راب����ع يف ل��ن��دن

�شعود  اآل  ب�شمة  الأم�����رة  ب��ح�����ش��ور  ع��راب��ي  اب���و  ت��ك��رمي 
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الأمانة  يف  اختتمت    - الها�سمية  الردنية  اململكة   / عمان 

التنفيذي  املجل�س  اأعمال  العربية  اجلامعات  لحتاد  العامة 

لحتاد  العام  الأمني  بح�سور  العربية  اجلامعات  لحتاد 

اجلامعات العربيًة الدكتور �سلطان اأبوعرابي العد�ان �رئي�س 

رئي�س  لالحتاد  العام  للموؤمتر  �الأربعني  ال�ساد�سة  الد�رة 

جامعة �سالح الدين الدكتور اأحمد  اأنور ديزه يي �الأمينني 

�الدكتور  حممود  راأفت  حممد  الدكتور  امل�ساعدين  العامني 

م�سطفى اإدري�س الب�سري �اأع�ساء املجل�س التنفيذي من الأردن 

ال�سابعة  الد�رة  �ال�سومال  �رئي�س  �لبنان �اجلزائر  �م�سر 

المانة  من  يتكون  �املجل�س  �سليم  ماهر  الدكتور  �الأربعون 

امل�ساعدين  العامني  �الأمينني  العام  الأمني  �هي  العامة 

بالإ�سافة اىل رئي�س الد�رة ال�سابقة �احلالية للموؤمتر العام 

�ممثل من جامعة لكل د�لة عربية.

على  املطروحة  الرئي�سية  البنود  اأهم  املجل�ض  اأع�ساء  وناق�ض 

العامة لالحتاد منذ  االأمانة   بن�ساط  تتعلق   والتي  االأعمال   جدول 

انعقاد الدورة ال�سابقة، حيث وافق املجل�ض على ع�سوية  �ستة ع�سر 

لالأمانة  الوالية  بتجديد  التو�سية  اىل  باال�سافة  جديدة  جامعة 

امل�ساعدين  العامني  واالأمينني  العام  االأمني  وميثلها  احلالية  العامة 

واجراء بع�ض التعديالت على بع�ض بنود النظام االأ�سا�سي لالحتاد 

امليزانية  باقرارا  والتو�سية  اخلتامية  احل�سابات  وا�ستعرا�ض 

العمومية .

كما جرى بحث االتفاقيات الدولية التي اأبرمها احتاد اجلامعات 

بانعقاد  يتعلق  ما  وخا�سًة  واإقليمية،  دولية  جهات  عدة  مع  العربية 

والع�سرين  ال�ساد�ض  يف  ُيعقد  �سوف  الذي  العربي  الرتكي  املوؤمتر 

باال�سافة  ا�ستطنبول  جامعة  رحاب  يف  القادم  ني�سان  �سهر  من 

الربع االخري  املانيا يف  ينعقد يف  الذي  العربي  االملاين  املوؤمتر  اىل 

روؤو�ساء  م�ستوى  على  املوؤمترات  هذه  وجميع  اجلاري  العام  من 

االتي  واملوؤمترات   الندوات  ا�ستعرا�ض  اىل  باال�سافة  اجلامعات، 

دورات  انعقاد  مكان  وبحث  االأع�ساء  اجلامعات  بع�ض  بها  تقدمت 

املوؤمتر العام القادمة والتو�سية باملوافقة على عقد الدورة الثامنة 

واالأربعون يف رحاب جامعة القدي�ض يو�سف يف لبنان .

االعتبارية  الهيئات  من  التنفيذي  املجل�ض  اأن  بالذكر  واجلدير 

العليا التي حتدد اخلطوط العري�سة لال�سرتاتيجية العامة لالحتاد 

يف  االأهمية  حيث  من  العام  املوؤمتر  بعد  الثانية  املرتبة  يف  وياأتي 

اتخاذ القرارات ور�سم ال�سيا�سات العامة لالحتاد والتو�سية باتخاذ 

القرارات املنا�سبة طبقًا ملا ي�ستجد من اأعمال خالل عام الدورة. 

ان���ع���ق���اد امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 

م���ق���ر الم�����ان�����ة ال����ع����ام����ة ل���لحت���اد
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الدكتور رافت : احتاد اجلامعات العربية ي�شت�شيف اجتماع الهيئة العمومية ل�شبكة 

جامعات �شمال وجنوب البحر الأبي�ض املتو�شط ) TETHYS ( العام القادم

الردنية  اململكة   / عمان 

العام  الأمني  اأكد    - الها�سمية 

اجلامعات  لحتاد  امل�ساعد 

راأفت  حممد  الدكتور  العربية 

الهيئة  موافقة  على  حممود 

�سمال  جامعات  ل�سبكة  العمومية 

املتو�سط   الأبي�س  البحر  �جنوب 

ل�ست�سافة   )  TETHYS  (

مقر  يف  للهيئة  القادم  الإجتماع 

بعمان  العربية  اجلامعات  احتاد 

البلدان  يف  العايل  التعليم  م�سرية  دعم  يف  الإحتاد  جلهود  تقديراً 

العربية .

جاء ذلك عقب اختتام اجتماع الهيئة العمومية لل�سبكة الذي ا�ست�سافته 

 2014 ابريل  ني�سان-   /11-10 من  الفرتة  خالل  االإيطالية  بالريمو  جامعة 

اجلزائر  تون�ض  ليبيا  م�سر  دول  من  اجلامعات  وممثلي  روؤ�ساء  مب�ساركة 

فل�سطني املغرب لبنان باالإ�سافة اىل فرن�سا ايطاليا ا�سبانيا .

يف  العربية  اجلامعات  احتاد  دور  حول  حما�سرة  راأفت  الدكتور  والقى 

يف  العايل  التعليم  مب�ستوى  النهو�ض 

يبذلها  التي  واجلهود  العربي  العامل 

مع  والتعاون  التن�سيق  يف  االإحتاد 

االأكادميية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 

تطوير  بهدف  واالوروبية  العربية 

قنوات  وفتح  العايل  التعليم  م�ستوى 

ات�سال مبا�سرة بني اجلامعات العربية 

االكادميية  واملوؤ�س�سات  واجلامعات 

اخلربة  تبادل  بهدف   ، الدولية 

يف  احلديثة  التجارب  على  واالإطالع 

ا�ساليب التدري�ض وتعزيز التبادل الطالبي العربي الدويل ، وا�ستعر�ض واقع 

امل�سروعات امل�سرتكة التي يعمل االحتاد على تنفيذها بالتعاون والتن�سيق مع 

االإحتاد االأوروبي وخ�سو�سًا ما يتعلق مب�سروعات التيمبو�ض واالأر�سمو�ض .

على  الرئي�سية  جل�سته  يف  ركز  االإجتماع  ان  اىل  راأفت  الدكتور  واأ�سار 

هيئات  الأع�ساء  الدويل  والتبادل  واحلراك  العاملية  ال�سهادات  مناق�سة 

التدري�ض، باالإ�سافة اىل م�سروعات االإحتاد االأوروبي للتعليم العايل التيمبو�ض 

واالأر�سمو�ض وحوكمة اجلامعات .

احتاد اجلامعات العربية يبحث توقيع اتفاقية م�سرتكة مع املركز اجلغرايف امللكي تتعلق بالدرا�سات العليا
الها�سمية  الردنية  اململكة   / عمان 

اجلامعات  لحتاد  العام  المني  ا�ستقبل   -

العد�ان  ابوعرابي  �سلطان  الدكتور  العربية 

اجلغرايف  املركز  مدير   2014/4/17 اليوم 

�م�ساعده  اخل�سا�نة  عوين  العميد  امللكي 

مدير  بح�سور  البداد  ابراهيم  العقيد 

ال�سيد  الإحتاد  العامة يف  �العالقات  العالم 

�هيب كراجه ، �قدم اخل�سا�نة �سرحاً حول 

�الوحدات  بتنفيذها  املركز  يقوم  التي  املهام 

اخل�سا�نة  �ركز   ، ي�سمها  التي  �الأق�سام 

�سبق  �الذي  القليمي  املركز  ا�ست�سافة  على 

المم  قبل  من  بالجماع  الردن  انتخب  �ان 

املتحدة كرئي�سا ملجل�س اأمناء املركز القليمي 

لغرب  الف�ساء  �تكنولوجيا  علوم  لتدري�س 

�انتخب حينها   ، للرئي�س  نائبا  ��سوريا  اآ�سيا 

الردن  اىل  ا�سافة  عربية  د�لة   12 ممثلو 

انتخاب  حينها  �مت  القليمي  باملركز  اأع�ساء 

رئي�سا ملجل�س امناء املركز القليمي ملدة اأربع 

�سنوات .

�سوريا  االردن  ع�سويته   يف  املركز  وي�سم 

االمارات  الكويت  قطر  م�سر  ولبنان  ليبيا  العراق 

�سلطنة عمان ال�سودان اليمن ا�سافة اىل فل�سطني 

املاج�ستري  لدرجة  العايل  للتعليم  برامج  ، ويقدم 

املعلومات  ونظم  بعد  عن  اال�ست�سعار  بتخ�س�سات 

اجلغرافية واالت�ساالت الف�سائية واالر�ساد اجلوية 

 ، اخلارجي  والغالف  الف�ساء  وعلوم  الف�سائية 

جامعة  مع  بالتعاون  املاج�ستري  درجة  و�سيمنح 

االإ�ستقاللية  اىل  ي�سعى  املركز  ان  واأ�ساف   ، موؤته 

بقطعة  م�سكورة  االأردنية  احلكومة  تربعت  ان  بعد 

اأر�ض الأقامة املركز االإقليمي لتدري�ض علوم الف�ساء 

والذي ن�سعى لتوفري الدعم الالزم الإقامة امل�سروع .

لتن�سيق  وا  بالتعاون  رحب  عرابي  ابو  الدكتور 

والعربي  االردين  العلمي  وال�سرح  املركز  هذا  مع 

اجلامعات  احتاد  �سيا�سة  ان  موؤكدًا   ، املتميز 

العربي  والعمل  التن�سيق  ا�سا�ض  على  تقوم  العربية 

امل�سرتك ، ورحب مبقرتح اخل�ساونة بعقد اتفاقية 

�سوف  والتي  واملركز  االحتاد  بني  م�سرتك  تعاون 

القادمة ويتم فيها عقد  الفرتة  توقيعها خالل  يتم 

حُتدد  �سوف  التي  امل�سرتكة  الفعاليات  من  العديد 

بالفائدة  يعود  واقع  اىل  التعاون  لبلورة  بعد  فيما 

يف  وخ�سو�سًا  االع�ساء  العربية  اجلامعات  على 

التخ�س�سات النادرة .

ويقدم املركز العديد من الدورات املتخ�س�سة 

ملدة ق�سرية باالإ�سافة اىل برنامج الدرا�سات العليا  

لطلبة املاج�ستري .
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اململكة العربية ال�سعودية -  �سارك المني 

العربية  اجلامعات  لحتاد  امل�ساعد  العام 

الدكتور م�سطفى ادري�س الب�سري يف اجتماعات 

لكليات  العلمية  للجمعية  التنفيذية  اللجنة 

يف  الأع�ساء  العربية  اجلامعات  يف  الآداب 

امللك  جامعة  رحاب  يف  ُعقدت  �التي   ، الحتاد 

�سعود .

واآ�سار الدكتور الب�سري اىل دعم االإحتاد ملختلف 

االإحتاد  يف  للجمعيات  العلمية  والفعاليات  االأن�سطة 

خطط  وتنفيذ  ترجمة  يف  فاعلة  اأذرع  باإعتبارها   ،

وبرامج االحتاد اىل واقع ملمو�ض ، والتي يف جمملها 

تهدف اىل االإرتقاء مب�ستوى العملية التعليمية بكافة 

جوانبها .

ورحب عميد كلية االآداب يف جامعة امللك �سعود 

الدكتور �سالح بن معي�ض الغامدي

بامل�ساركني ، وا�ستعر�ض امل�ساركون يف االإجتماع 

اجلمعية  ن�ساط  ت�سمن  الذي  االعمال  جدول 

التي  والندوات  واملوؤمترات  ال�سنوية  واالإ�سرتاكات 

متابعة  اىل  باالإ�سافة  اجلمعية  تعقدها  �سوف 

خماطبة  على  االإتفاق  ومت   ، العلمية  املجلة  اإ�سدار 

ملعرفة  االآداب  وكليات  العربية  اجلامعات  خمتلف 

االإمكانية املتوفرة لن�سر ملخ�سات ر�سائل املاج�ستري 

والدكتوراة للباحثني والطلبة ، وخماطبة اجلامعات 

لزيادة عدد اأع�ساء اجلمعية ، علمًا ان االإنت�ساب اىل 

اجلمعية ال ي�سرتط ع�سوية اجلامعة يف االحتاد .

االآداب يف جامعة  كلية  ان  اىل  اال�سارة  وجتدر 

العلمية  للجمعية  الدائم  املقر  ت�سن�سيف  الريموك 

كلية  وعميد  العربية،  اجلامعات  يف  االآداب  لكليات 

االآداب يف اجلامعة هو االأمني العام الدكتور حممود 

وردات .

الب�شر ي�شارك يف اجتماع اللجنة التنفيذية لكليات الآداب يف جامعة امللك �شعود

احتاد اجلامعات العربية يبحث توقيع اتفاقية م�سرتكة مع املركز اجلغرايف امللكي تتعلق بالدرا�سات العليا

الها�سمية-   الردنية  اململكة   / عمان 

اجلامعات  لحتاد  العام  المني  ا�ستقبل 

العربية الدكتور �سلطان ابوعرابي العد�ان 

العميد عوين  امللكي  املركز اجلغرايف  مدير 

اخل�سا�نة �م�ساعده العقيد ابراهيم البداد 

العامة  �العالقات  العالم  مدير  بح�سور 

�قدم   ، كراجه  �هيب  ال�سيد  الإحتاد  يف 

يقوم  التي  املهام  حول  �سرحاً  اخل�سا�نة 

التي  �الأق�سام  �الوحدات  بتنفيذها  املركز 

ا�ست�سافة  على  اخل�سا�نة  �ركز   ، ي�سمها 

بالجماع  الردن  انتخب  �ان  �سبق  �الذي 

ملجل�س  كرئي�سا  املتحدة  المم  قبل  من 

علوم  لتدري�س  القليمي  املركز  اأمناء 

اآ�سيا ��سوريا  الف�ساء لغرب  �تكنولوجيا 

نائبا للرئي�س ، �انتخب حينها ممثلو 12 

اأع�ساء  الردن  اىل  ا�سافة  عربية  د�لة 

انتخاب  حينها  �مت  القليمي  باملركز 

ملدة  القليمي  املركز  امناء  رئي�سا ملجل�س 

اأربع �سنوات .

�سوريا  االردن  ع�سويته   يف  املركز  وي�سم 

العراق ليبيا ولبنان م�سر قطر الكويت االمارات 

�سلطنة عمان ال�سودان اليمن ا�سافة اىل فل�سطني 

، ويقدم برامج للتعليم العايل لدرجة املاج�ستري 

بتخ�س�سات اال�ست�سعار عن بعد ونظم املعلومات 

واالر�ساد  الف�سائية  واالت�ساالت  اجلغرافية 

والغالف  الف�ساء  وعلوم  الف�سائية  اجلوية 

بالتعاون  املاج�ستري  درجة  و�سيمنح   ، اخلارجي 

ي�سعى اىل  املركز  ان  واأ�ساف   ، موؤته  مع جامعة 

االأردنية  احلكومة  تربعت  ان  بعد  االإ�ستقاللية 

االإقليمي  املركز  الأقامة  اأر�ض  بقطعة  م�سكورة 

لتوفري  ن�سعى  والذي  الف�ساء  علوم  لتدري�ض 

الدهم الالزم الإقامة امل�سروع .

الدكتور ابو عرابي رحب بالتعاون وا لتن�سيق 

مع هذا املركز وال�سرح العلمي االردين والعربي 

اجلامعات  احتاد  �سيا�سة  ان  موؤكدًا   ، املتميز 

العربية تقوم على ا�سا�ض التن�سيق والعمل العربي 

امل�سرتك ، ورحب مبقرح اخل�ساونة بعقد اتفاقية 

�سوف  والتي  واملركز  تعاون م�سرتك بني االحتاد 

يتم توقيعها خالل الفرتة القادمة ويتم فيها عقد 

العديد من الفعاليات امل�سرتكة التي �سوف حُتدد 

بالفائدة  يعود  التعاون اىل واقع  لبلورة  فيما بعد 

العربية  اجلامعات  على 

يف  وخ�سو�سًا  االع�ساء 

التخ�س�سات النادرة .

العديد  املركز  ويقدم 

املتخ�س�سة  الدورات  من 

اىل  باالإ�سافة  ق�سرية  ملدة 

العليا   الدرا�سات  نامج  بر 

لطلبة املاج�ستري .
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فخامة  ممثل  رعى   - لبنان   / بري�ت 

مي�سال  العماد  اللبنانية  اجلمهورية  رئي�س 

اللبناين  �التجارة  القت�ساد  �زير  �سليمان 

الر�ح  جامعة  يف  حكيم  اآلن  الدكتور 

بعنوان  د�لياً  موؤمتراً  الك�سليك   - القد�س 

حوكمة ال�سركات عرب الأخالقيات �الثقافة 

يف  نتوّقع؟  �ماذا  نعطي؟  ماذا  �املواطنية: 

بح�سور   ،  2014 ني�سان   14-13 من  الفرتة 

العربية  اجلامعات  لحتاد  العام  المني 

�رئي�س  العد�ان  ابوعرابي  �سلطان  الدكتور 

عام  �اأمني  حمفوظ  هادي  الأب  اجلامعة 

يف  الأعمال  اإدارة  كلية  �عميد  اجلمعية 

جامعة الر�ح القد�س الدكتور نعمة عاز�ري 

الدكتور  اأبوغزاله  طالل  جمموعة  �رئي�س 

طالل اأبوغزاله �الرئي�س التنفيذي لغلوبال 

املالك  عبد  ال�سيد  بارتنريز  انتاليجان�س 

عال�ي،  �ياأتي هذا املوؤمتر �سمن الن�سطة 

العلمية  اجلمعية  بها  تقوم  التي  العديدة 

الإقت�سادية  �العلوم  الأعمال  ادارة  لكليات 

�هي  العربية  اجلامعات  يف  �ال�سيا�سية 

اإحدى اجلمعيات العلمية املنبثقة عن احتاد 

اإدارة  كلية  �ت�ست�سيفها  العربية  اجلامعات 

الأعمال �الإقت�ساد يف جامعة الر�ح القد�س 

يف لبنان .

واعترب الوزير حكيم يف كلمته اأن هذا املنتدى 

ال�سخ�سيات  من  كبرية  نخبة  يجمع  الدويل 

القارات  خمتلف  من  واالأكادميية  االقت�سادية 

معايري  من  االإدارية  احلوكمة  مبو�سوع  للتداول 

والثقافية  االأخالقية  بالقيم  تتعلق  خمتلفة 

الرائد  بالدور  املنا�سبة   هذه  يف  ونّوه  واملواطنة. 

الك�سليك يف   - القد�ض  الروح  تلعبه جامعة  الذي 

طرح موا�سيع ذات طابع ا�سرتاتيجي يدمج ما بني 

البحث العلمي املتطور والتطبيق العلمي الواقعي. 

الع�سرة  االأعوام  خالل  �سهد  العامل  ان  وا�ساف 

واملالية  االقت�سادية  االأزمات  من  الكثري  املا�سية 

الذي  االأمر  املتقدمة.  البلدان  من  العديد  �سملت 

اإىل  القانونيني  وامل�سرعني  باالقت�ساديني  دفع 

طرح العديد من اال�سئلة حول النظم االقت�سادية 

يعمل على  التي  واالدارية  املالية  والقوانني  املتبعة 

اأ�سئلة  املتح�سر.  االقت�سادي  املجتمع  ا�سا�سها 

مراجعة  تتطلب  التي  واملبادئ  القناعات  تتناول 

والنظم  الوطنية  االأولويات  حول  تدور  عميقة 

واأبعاد  واحل�سارات  الثقافات  واندماج  الرتبوية 

التطور االإلكرتوين وال�سغط االجتماعي.

اإيجازًا حول احتاد  اأبو عرابي  الدكتور  وقدم 

اجلامعات العربية واملوؤ�س�سات التي تن�سوي حتت 

االع�ساء  اجلامعات  عدد  اىل  باالإ�سافة   ، مظلته 

التي اأ�سبح عددها 270 جامعة من 22 بلد عربي 

على  االحتاد  بها  يقوم  التي  العديدة  واالأن�سطة 

ال�ساحة العربية والدولية .

 وتطّرق اإىل ال�سعف العام يف االأبحاث العلمية 

يف العامل العربي، وهذا ما نعطيه االأهمية الكربى 

يف االحتاد . واأ�سار اإىل اأنه يف ع�سر التكنولوجيا 

دوًرا  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  توؤدي  والعوملة، 

وتعزيز  ونخبتها  بقادتها  االأمة  تزويد  يف  اأ�سا�ًسا 

التنمية الفكرية وحتقيق االكت�سافات واالبتكارات 

ف�ساًل عن اإن�ساء مدار�ض للفكر والتوجهات الفنية 

رئي�ض اجلمهورية اللبنانية يرعى املوؤمتر العلمي حول احلوكمة جلمعية 

كليات اإدارة الأعمال والعلوم القت�شادية يف احتاد اجلامعات العربية
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ب�سكل  املعرفة  جمتمع  تنّمي  التي  واالجتماعية 

مبا�سر«. واأ�ساف: هناك عالقات وثيقة بني عاملي 

معنية  اجلامعات  تكون  حيث  واالأعمال  التعليم 

بخلق فر�ض عمل وفق حاجات ال�سوق. لذلك، اإّنه 

التعليم  موؤ�س�سات  جميع  اإىل  بالن�سبة  املهّم  من 

و�سع  بغية  اأهدافها  لتن�سيق  مًعا  تعمل  اأن  العايل 

والتعليم  اجلامعات  لتطوير  فعالة  ا�سرتاتيجية 

التقّدم  ا  اأي�سً باالعتبار  تاأخذ  اأن  وعليها  العايل. 

العاملي املت�سارع«.

املو�سوع  باأهمية  فنّوه  عالوي  ال�سيد  اأما 

ا واأن العامل ي�سهد  الذي يعاجله املوؤمتر، خ�سو�سً

حالّيا تغرّيات كبرية. وحتدث عن بع�ض املفاهيم 

والقناعات واملع�سالت يف عامل ال�سركات، معترًبا 

ت�سهد  اأنها  من  الرغم  على  ال�سركات  بع�ض  اأن 

احل�سنة  االإدارة  على  حتافظ  فهي  بطيًئا،  منوًا 

واالأخالقيات اإىل جانب مراعاة القوانني واملعايري 

الدولية. وحتدث عن املناف�سة يف هذا االإطار.

اأبوغزاله  طالل  جمموعة  رئي�ض  وحتدث 

الدكتور طالل اأبوغزاله عن امل�سوؤولية االجتماعية 

لل�سركة  ال�سراكة  لعالقة  جت�سيد  اأنها  معترًبا 

هي  املجتمع.  مع  ال�سالح  واملواطن  ال�ساحلة 

املجتمع  بف�سل  وال�سركة  الفرد  ادراك  نتائج 

والتعبري عن االمتنان لذلك الف�سل... وامل�سوؤولية 

االجتماعية هي اإحدى اأدوات التوازن االقت�سادي 

اأنها ن�ساأت لهذا الغر�ض. وقد قال  يف املجتمع بل 

فرانكلني روزفيلت: »انني اأوؤمن اأنه ما دام هنالك 

»هذا   : واأ�ساف  �سر كبري«.  الفقر  فان  خري كثري 

لالأمم  العاملي  االتفاق  اإقامة  وراء  كان  املفهوم 

 UN Compact(  2000 عام  املتحدة 

اأحد  كنت  باأن  ت�سّرفت  الذي   )Global
عام  اأمني  اآنذاك  لرئي�سه  نائبا  وعملت  موؤ�س�سيه 

االأمم املتحدة ال�سيد كويف عنان وبعده نائبًا لل�سيد 

بان كي مون، والذي ن�ست مبادئه الع�سرة على ما 

حماية  دعم  التجارية  املوؤ�س�سات  على  يتعني  يلي: 

يتعني  واحرتامها.  دولًيا  املعلنة  االن�سان  حقوق 

انتهاكات  لي�ست �سالعة يف  اأنها  التاأكد من  عليها 

التجارية  املوؤ�س�سات  على  يتعني  االن�سان.  حقوق 

احرتام حرية تكوين اجلمعيات واالعرتاف الفعلي 

باحلق يف امل�سائلة اجلماعية. يتعني عليها الق�ساء 

على جميع ا�سكال ال�سخرة والعمل اجلربي. يتعني 

عليها  يتعني  االأطفال.  لعمل  الفعلي  االلغاء  عليها 

واملهن.  التوظيف  التمييز يف جمال  على  الق�ساء 

على  الت�سجيع  التجارية  املوؤ�س�سات  على  يتعني 

اتباع نهج احرتازي اإزاء جميع التحديات البيئية. 

نطاق  لتو�سيع  مببادرات  اال�سطالع  عليها  يتعني 

على  الت�سجيع  عليها  يتعني  البيئية.  امل�سوؤولية 

تطوير التكنولوجيا غري ال�سارة بالبيئة ون�سرها. 

الف�ساد  مكافحة  التجارية  املوؤ�س�سات  على  يتعني 

بكل ا�سكاله، مبا فيها االبتزاز والر�سوة.

مراكز  ان�ساء  �ساهمنا يف  لقد  اأنه  اإىل  ولفت 

لالتفاق العاملي لالأمم املتحدة يف القاهرة وعمان 

ودم�سق« ،  داعًيا جامعة الروح القد�ض الإن�سائه يف 

لبنان.

ثم األقى عميد كلية اإدارة االأعمال يف جامعة 

الذي  عازوري  نعمه  الربوف�سور  القد�ض  الروح 

باملقابل؟  ننتظر  وماذا  نعطي  »ماذا  ت�ساءل: 

جند  اأن  ميكننا  وال  دائم  طرح  هذا  »اأن  معترًبا 

بل  ال  �سهلة،  االإجابة  اأّن  غري  له.  موحدة  اإجابة 

االأمل  اإىل  وتوؤدي  الثقة  توّلد  الثقة  جًدا:  �سهلة 

االأمد«.  والطويلة  الوثيقة  والعالقات  واالحرتام 

واأكد »اأنه انطالًقا من وجهة النظر هذه، »تنتظر« 

املبادئ جمتمًعا جيًدا  تعتمد هذه  التي  ال�سركات 

قادًرا على حتقيق تطّلعاته اخلا�سة بنف�سه«. واأكد 

نثّقف  اأن  اأعمال  اإدارة  ككلية  واجباتنا  »ومن  اأنه 

واملجتمع  ال�سوق  تزويد  على  القادرين  القادة 

وطاّلبنا  وامل�سوؤولة.  واالخالقية  املهنية  باالأعمال 

ال�سحيح  بال�سكل  زرعها  ينبغي  التي  البذور  هم 

من اأجل اأن تنمو وتزدهر.

فخر  عن  حمفوظ  الدكتور  االأب  واأعرب 

الدويل  االجتماع  هذا  اإطالق  يف  اجلامعة 

عرب  ال�سركات  حوكمة  مبداأ  اإىل  يتطّرق  الذي 

يعالج  اإّنه  اإذ  واملواطنة،  والثقافة  االأخالقيات 

بال�سركات، مبا  ة  اخلا�سّ القوانني  من  هائاًل  ا  كًمّ

اأّيها   : وقال  املعروفة  وغري  املعروفة  تلك  ي�سمل 

الإدراك  لكم  االأمر  يعود  واالأكادمييون،  العلماء 

املجتمع  خلدمة  القوانني  هذه  بني  التوفيق  كيفّية 

اأدرك  اإيّن  االأخالقيات.  مظّلة  حتت  ومتكينه، 

متامًا اأّنكم �ستبحثون يف االأّيام املقبلة يف موا�سيع 

بتحليل  وتقوموا  خمتلف،  منظار  من  احلوكمة 

واأف�سل  اجلديدة  والنزعات  القدمية،  املبادىء 

املمار�سات. كما اأيّن اأعلم جّيدًا اأّن هدفكم االأ�سمى 

يق�سي بن�سر التوعية حول االأخالقيات التي يجب 

عام«.  ب�سكل  العامل  يف  احلوكمة  عامل  تر�سم  اأن 

�سليمان  الرئي�ض  حمفوظ  االأب  �سكر  اخلتام  ويف 

على رعايته املوؤمتر، منّوًها باجلهود احلثيثة التي 

والفريق  عازوري  نعمة  الربوف�سور  العميد  بذلها 

العامل معه، ومّرّحًبا بجميع املتعاونني يف التنظيم 

وامل�ساركني.

املوؤمتر.  من  االأول  اليوم  جل�سات  وبداأت 

وتناولت اجلل�سة االأوىل مو�سوع » هل هناك اأهمية 

حلوكمة ال�سركات واالأخالقيات؟ وتركزت اجلل�سة 

الزمان  حتديات  خ�سم  يف  املواطنية  على  الثانية 

بعنوان:  الثالثة  اجلل�سة  انعقدت  فيما  واملكان. 

اجليد؟«  العمل  عن  كناية  هو  اجليد  املجتمع  هل 

البقاء  »�سراع  اإىل  فتطرقت  الرابعة  اجلل�سة  اأما 

حاجات  توازن  االقت�سادية:  االأزمات  اأوقات  يف 

اجلل�سة  باملوازاة  ودارت  امل�سالح.«  اأ�سحاب 

اخلام�سة حتت عنوان: »ال�سلطة، الثقافة والعوملة: 

مزيج من اأجل م�ستقبل اأف�سل.

ال�ساد�سة  اجلل�سة  انعقدت  التايل  اليوم  ويف 

بعنوان: »االزدهار امل�سرتك: هو توازن بني املجتمع 

اجلل�سة  مع  باملوازاة  الغني«،  واملجتمع  ال�سحي 

ال�سابعة املعنونة: »ثقافات العمل والع�سرنة«. اأما 

اجلل�سة االأخرية فتحمل عنوان:«اأخالقيات العمل: 

�سورة م�سّوهة«. 
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الها�سمية-   الردنية  اململكة   / عمان 

لحتاد  امل�ساعد  العام  المني  افتتح 

راأفت  حممد  الدكتور  العربية  اجلامعات 

الد�يل  �املعر�س  املوؤمتر  فعاليات  حممود 

 9-8 من  الفرتة  يف  عقد  الذي  للتعليم 

الد�يل  القد�س  فندق  يف   2014 ني�سان 

بعمان مب�ساركة ممثلي عدد من اجلامعات 

منظمات  �ممثلي  �الأردنية  الربيطانية 

اأكادميية د�لية.

الهام  اللقاء  ان هذا   : راأفت  الدكتور  وقال   

الإختيار  العربي  �سبابنا  كثريا  يفيد  والذي 

ينا�سب  والذي  العايل  للتعليم  درا�سته  جمال 

قدراته وموؤهالته حتى يجد فر�سة عمل تنا�سب 

تخ�س�سه اأو موا�سلة درا�سته العليا للح�سول على 

ينعك�ض  بالتاأكيد  والذي  والدكتوراة  املاج�ستري 

على احلد من ظاهرة البطالة بني �سبابنا العربي 

يف  �سباب  علماء  العربي  لوطننا  ي�سيف  واأي�سا 

جميع التخ�س�سات والذي بالتاأكيد ينعك�ض على 

تقدم وطننا العربي ليناف�ض البلدان التي �سبقتنا 

يف التطور العلمي والتقدم التكنولوجي.

العربية  اجلامعات  احتاد  اإن   : قائاًل  وتابع 

واالعتماد  اجلودة  �سمان  جمل�ض  خالل  ومن 

خمرجات  ملعايري  كبرية  اأهمية  يعطي  له  التابع 

التعليم وكل ما يتعلق من اإمكانيات مادية ومالية 

وتقنية وب�سرية لتحقيق اأف�سل املخرجات واي�سًا 

ملواكبة هذه املخرجات مع اإحتياجات �سوق العمل 

�سواء  واالعتماد  اجلودة  �سمان  اأدلة  يف  وذلك 

للموؤ�س�سات التعليمية اأو للربامج االكادميية  التي 

كافة اجلامعات  ويعممها على  ي�سدرها االحتاد 

العربية.

ال�ستطالع  معايري  االدلة  هذه  ت�سمل  اأي�سًا 

يف   Stakeholders العمل  اأ�سحاب  اآراء 

االكادميية  الربامج  ملختلف  التعليم  خمرجات 

الربامج  حمتويات  وحتديث  تطوير  يتم  بحيث 

العمل  �سوق  اإحتياجات  تطور  لتواكب  االكادميية 

اأكادميية  لربامج  تخ�س�سات  ا�ستحداث  واأي�سَا 

جديدة يحتاجها �سوق العمل.

احلنيطي  زياد  الدكتور  اأ�سار  جهته  من 

ان   well knowledge موؤ�س�سة  مدير 

املعلومات  توفري  يف  ُت�سهم  �سوف  الفعالية  هذه 

للباحثني عن عمل او الدرا�سة يف اململكة املتحدة 

، وان هناك تعاون وثيق مع اأكرث من 60 جامعة 

بريطانية �سمن ال�سبكة اجلامعية التي يتم العمل 

املجدية  االأ�ست�سارة  تقدمي  يتم  بحيث  معها، 

يف  يرغبون  الذي  التخ�س�ض  على  بناءًا  للطلبة 

درا�سته .

للجامعات  الدويل  الت�سنيف  ان   : واأ�ساف 

ا�سبح يعتمد على مدى قوة الربنامج االأكادميي 

الذي تقدمه اجلامعة يف تخ�س�ض ُمعني ، بحيث 

املعايري  تطبق  التي  هي  االجدر  اجلامعة  تكون 

امل�سرية  مبتابعة  قمنا  ونحن   ، للجودة  الدقيقة 

لهم  كان  الذين  اخلريجني  من  للعديد  العملية 

اجنازات عديدة يف ميادين العمل .

وحتدث عدد من ممثلي املوؤ�س�سات الر�سمية 

يف  احلديثة  االأ�ساليب  حول  امل�ساركة،  واالأهلية 

عمل  عن  بالباحثني  خا�سة  بيانات  قواعد  بناء 

وا�ستخدام �سبكة االنرتنت كو�سيلة متاحة للجميع 

العمل،  �ساحب  او  عمل  عن  للباحث  �سواء   ،

املوؤ�س�سات  من  عدد  بني  م�ستمر  تعاون  وهناك 

اخلا�سة مثل موؤ�س�سة بيت دوت كوم والتي توفر 

قاعدة بيانات اىل 15 مليون باحث عن عمل على 

م�ستوى الوطن العربي ولديها برامج تن�سيقية مع 

املرجوة  الفائدة  الإي�سال  احلكومية  املوؤ�س�سات 

من هذه املعلومات املتوفرة وقد ا�ستفادت العمالة 

االأردنية وغريها من خالل وزارة العمل من هذه 

املوؤ�س�سات كحلقة و�سل بني طالب العمل و�ساحب 

العمل

راعي  قام  املوؤمتر  قعاليات  انتهاء  وبعد 

املعر�ض  اأعمال  باإفتتاح  راأفت  الدكتور  احلفل 

وا�ستمع اىل �سرح موجز من اجلامعات امل�ساركة 

عن التخ�س�سات واالأق�سام واللوازم التي توفرها 

اجلامعات للطلبة .

well knowledge وموؤ�ش�شة  العربية  اجلامعات  احتاد  بني  بالتعاون 

الدكتور راأفت يفتتح فعاليات املوؤمتر واملعر�ض الدويل للتعليم العايل والتوظيف 

راأفت : موا�سلة الدرا�سه العليا ينعك�س على احلد من ظاهرة البطالة بني �سبابنا العربي
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ات���ف���اق���ي���ة ل���ل���ت���ع���اون امل�������ش���رك ب����ني احت����اد 

اجل�����ام�����ع�����ات ال����ع����رب����ي����ة وج����ام����ع����ة ����ش���رت

العامة  المانة  يف  جرى  الها�سمية-  الردنية  اململكة   / عمان 

احتاد  بني  مع  تعا�ن  اتفاقية  توقيع  العربية  اجلامعات  لحتاد 

العام  الأمني  بح�سور  الليبية  �سرت  �جامعة  العربية  اجلامعات 

لالحتاد الدكتور �سلطان ابوعرابي العد�ان �الأمني العام امل�ساعد 

حممد  الدكتور  �الإعتماد  اجلودة  ل�سمان  العربي  املجل�س  �مدير 

راأفت حممود ، �من اجلانب الليبي مدير مكتب اجلودة يف اجلامعة 

الوفد  �اأع�ساء  �الدكنور م�سطفى بن زقطة  الدكتور حممد �سو 

املرافق .

جامعة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  االحتاد  قيام  اىل  االإتفاقية  وتهدف 

اجلامعة  التدري�سية يف  للهيئة  العلمية   واملحا�سرات  الور�ض  لعقد  �سرت 

، خ�سو�سًا ما يتعلق منها ب�سمان اجلودة واالإعتماد باالإ�سافة اىل زيادة 

م�ساهمة اجلامعة  يف االأن�سطة والفعاليات التي يقدمها االإحتاد .

الدكتور اأبوعرابي رحب بالوفد الليبي وقال : ان االحتاد وجد خلدمة 

االحتاد  ا�ستعداد  اىل  ُم�سريًا  مواقعها  اختالف  على  العربية  اجلامعات 

اىل التعاون مع جامعة �سرت ومراعاة خ�سو�سية الظروف التي تعي�سها 

الدائمة  م�ساركتها  على  الليبية  اجلامعات  و�سكر   ، الليبية  اجلامعات  

ع�سر  اثنى  من  اكرث  م�ساركة  اىل  م�سريًا  املختلفة  االإحتاد  اأن�سطة  يف 

يف  موخرًا  اأعماله  اأختتم  الذي  العربي  الرتكي  املوؤمتر  يف  ليبية  جامعة 

2014/4/28 يف مدينة اإ�سطنبول الرتكية.

الدكتور راأفت ، بني ان املجل�ض العربي ل�سمان اجلودة واالإعتماد يف 

معايري  يف  متخ�س�سة  ادلة  �ستة  باإ�سدار  قام  العربية  اجلامعات  احتاد 

املعايري  دليل  اأخرها  كان  تخ�س�سات  واالإعتماد يف عدة  �سمان اجلودة 

اخلا�سة بالتعليم املقتوح ، وهو ي�سعى من خالل الفعاليات العديدة التي 

اجلامعي  التعليم  اأو�ساط  يف  واالإعتماد  اجلودة  ثقافة  ن�سر  اىل  يعقدها 

العربي ، وان املجل�ض وعقد عدد من الور�ض املتخ�س�سة ب�سمان اجلودة 

واالإعتماد يف االإحتاد  وهو يقوم اأي�سًا بعقد بع�ض هذه الور�ض املتخ�س�سة 

يف عدد من الدول العربية ، بهدف ت�سهيل مهمة اأع�ساء هيئات التدري�ض 

يف اجلامعات العربية يف احل�سول على املعلومات املتعلقة ب�سمان اجلودة 

واالإعتماد خ�سو�سًا عندما تكون اأعداد امل�ساركني كبرية من نف�ض الدولة .

حجم  زيادة  يف  الرغبة  لديها  �سرت  جامعة  ان  بني  �سو  الدكتور 

حيث  واالإعتماد  اجلودة  ب�سمان  يتعلق  ما  وخ�سو�سًا  الدويل  التعاون 

بهدف   ، العالقة  ذات  العربية  املوؤ�س�سات  من  عدد  مع  بالتوا�سل  قامت 

رفد الكفاءات التدري�سية باجلامعة باخلربات والتجارب العربية والدولية 

يف جمال �سمان اجلودة واالإعتماد واملوا�سيع االأخرى ، وقال ان جامعة 

�سرت ت�سم  اربعة ع�سر كلية ولديها اثنا ع�سر الف طالب و�ستمائة ع�سو 

هيئة تدري�ض  ، ويف نهاية الزيارة قدم  الوفد ال�سيف ال�سكر لالأمني العام  

وا�سرة االحتاد على تعاونهم الدائم مع اجلامعات واملوؤ�س�سات االأكادميية 

العربية
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ال������رواب������دة ي����رع����ى ف���ع���ال���ي���ات امل�����وؤمت�����ر ال����ع����رب����ي ال��������دويل ال����راب����ع 

ل�������س���م���ان اجل���������ودة وراأف����������ت مم����ث����اًل لحت�������اد اجل����ام����ع����ات ال���ع���رب���ي���ة

اململكة  الزرقاء 

 : الها�سمية  الردنية 

انتهت يف جامعة الزرقاء 

العربي  املوؤمتر  اعمال 

ل�سمان  الرابع  الد�يل 

العايل  التعليم  جودة 

اجلامعة  عقدته  الذي 

املجل�س  مع  بالتعا�ن 

اجلودة  ل�سمان  العربي 

احتاد  يف  �الإعتماد 

اجلامعات العربية .

جمل�ض  رئي�ض  وقال 

االعيان عبدالروؤوف الروابدة الذي افتتح اعمال املوؤمتر ان االردن 

يفتقر لكثري من املوارد الطبيعية والثمينة اال ان اهلل حباه برثوة 

هائلة لها مردودها واهميتها تتعلق بالرثوة الب�سرية التي قال عنها 

القائد الراحل احل�سني بن طالل )االن�سان اغلى ما منلك.

ال�سحة  ال�سعب  منها  ي�ستمد  االردن  ثروات  ان  اىل  وا�سار 

اخرى  �سعوب  اليها  حتتاج  التي  اال�سا�سية  واخلدمات  والتعليم 

لديها ثروات مادية طائلة مبينا اننا يف االردن نركز على التميز 

يف التعليم وال�سحة واجنازاتنا وا�سحة ومب�سره مب�ستقبل اف�سل.  

التعليم  بق�سايا  االهتمام  اىل  املوؤمتر  يف  امل�ساركني  ودعا 

والتميز يف خمتلف املجاالت وان يجعلوا من التعليم طريقا للخري 

واالقليمية  التع�سب واجلهوية  بعيدا عن  الب�سرية  وهدفا خلدمة 

البغي�سة، موؤكدا ان ابناء االردن �سيبقون يحفظون لكل ال�سعوب 

الود والوداد لدى زيارتهم وطنهم الثاين االردن .

مدير  العربية  اجلامعات  الحتاد  امل�ساعد  العام  االمني  وقال 

رافت  حممد  الدكتور  واالإعتماد  اجلودة  ل�سمان  العربي  املجل�ض 

حممود ان املجل�ض يعمل لتحقيق اهدافه الرئي�سية املتمثلة بتعميم 

ل�سمان  وموؤ�سرات  ومرجعيات  معايري  واعداد  اجلودة  ثقافة 

اجلودة واالعتماد وم�ساعدة اجلامعات على بناء قدراتها املوؤ�س�سية 

واجراء عمليات   ، واالعتماد  وتطويرها يف جمال �سمان اجلودة 

االعتماد املوؤ�س�سي والرباجمي للجامعات االع�ساء والبحوث ذات 

العالقة ب�سمان اجلودة 

واأ�ساف ولتحقيق تلك االهداف عمل االحتاد على ان�ساء امانة 

الزرقاء  جامعة  مقر  يف  اجلودة  ل�سمان  الدويل  العربي  املوؤمتر 

باالإ�سافة اىل ا�سدار ادلة 

وعددها  اجلودة  �سمان 

وا�سدار  ادلة  اربعة 

اجلودة  معايري  دليل 

جلامعات وبرامج التعليم 

دليل  اىل  ا�سافة  املفتوح 

للربامج  اجلودة  �سمان 

اجلامعات  يف  االكادميية 

لتخ�س�سات  العربية 

املعلومات  تكنولوجيا 

ا�سدار  الور�ض  وعقد 

ل�سمان  العربية  املجلة 

اجلودة يف التعليم العايل يف جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية .

ان  الوادي  حممود  الدكتور  الزرقاء  جامعة  رئي�ض  وبني 

ايالء  بهدف  جاءت  االردن  يف  العايل  التعليم  بجودة  االهتمام 

واالهتمام  الرعاية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  واجلودة  التميز 

مبينا ان املوؤمتر يحمل معان كثرية واهدافا �سامية حتمل اجلميع 

امل�سوؤولية 

العايل  التعليم  يهتم بجودة  املوؤمتر عربي ودويل  ان  وا�ساف 

ان  مبينا  املجتمع  يف  �سريحة  اهم  على  ومبا�سر  مهم  تاأثري  وله 

املوؤمتر الذي يعقد �سنويا يف احدى اجلامعات العربية يهدف اىل 

ان يكون موؤمترا عربيا ودوليا دوريا وا�سع التمثيل.

ناق�ض امل�ساركون يف املوؤمتر الذي ا�ستمر ثالثة ايام 99 بحثا 

مقدمة من علماء وخرباء من 15 دولة عربية �سمن 10 جل�سات 

ا�ستملت على 8 حماور تتمثل يف االطار الفل�سفي والقيمي للجودة 

 ، اجلامعية  املنظومة  جودة  �سمان  معايري  والتميز،وتطبيق 

وادارة اجلودة يف التعليم العايل،والبعد التخطيطي واالقت�سادي 

للجودة ،وتقومي مناذج وخربات معا�سرة يف �سمان جودة التعليم 

اجلامعي،ومناذج �سمان اجلودة اجلامعية امل�ستحدثة،واجلامعات 

التعليم اجلامعي  الدولية وجودة موؤ�س�سات  والت�سنيفات  العربية 

الطبي 

الرو�سان وعدد  الزرقاء عادل  وح�سر حفل االفتتاح حمافظ 

الزرقاء  جامعة  ادارة  جمل�ض  ورئي�ض  اجلامعات  روؤ�ساء  من 

الدكتور راتب ال�سعود ورئي�ض جمل�ض ادارة �سركة الزرقاء للتعليم 

واال�ستثمار الدكتور حممود ابو �سعرية.
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اململكة   / عمان 

 - الها�سمية  الردنية 

ابو  عماد  الدكتور  �سرح 

ك�سك نائب رئي�س جامعة 

فل�سطني  يف  القد�س 

بالأمني  لقائه  لدى 

اجلامعات  لحتاد  العام 

الدكتور �سلطان  العربية 

العد�ان  عرابي  ابو 

العام  المني  �ح�سور 

امل�ساعد لالحتاد الدكتور 

ارتباط  مكتب  مدير  الع�شايلة  عدنان  وال�شيد  حممود  رافت  حممد 

اجلامعة يف عمان  �مدير العالم �العالقات العامة لالحتاد ال�سيد �هيب 

كراجه خالل الزيارة التي قام بها اىل مقر احتاد اجلامعات العربية بتاريخ 

2014/4/17  ،  ان تاأ�سي�س اجلامعة جاء بعد قرار قادة العامل ال�سالمي يف 

ان�ساء اجلامعة  ، �ذلك بعد  العام 1920 بتاأ�سي�س جامعة عربية يف القد�س 

العربية يف القد�س اآنذاك ، �جاء  تاأ�سي�س اجلامعة مببادرة من الأهايل يف 

العام 19٦٦،  بعد تد�سني املعهد العربي من قبل املغفور لهما جاللة امللك 

ال�سباح �مت  ال�سامل  �سباح  ال�سيخ  الكويت  د�لة  �اأمري  بن طالل  احل�سني 

تطوير املعهد اىل كلية جامعية يف العام 1983، �انت�سابها اىل ع�سوية احتاد 

اجلامعات العربية .

هذه  خل�سو�سية  نظرا  قا�سية  ظروف  واجهت  اجلامعة  ان   : واأ�ساف 

اجلامعة وهي اول جامعة فل�سطينية ت�سم كليات للطب وال�سيدلة واحلقوق 

على  مناطق  اأربعة  يف  منت�سرة   وهي  طالب   12500 و  كلية   15 االآن  وفيها 

االآرا�سي الفل�سطينية  وهي القد�ض ال�سريف ، والبرية ، وجنني ، وغزة .

املناطق  من  العديد  على  موزعة  كانت  التي  اجلامعة  فروع  توحيد  ومت 

كرئي�ض  الدكتور حامت احل�سيني  تعيني  العام 1995 حيث مت  الفل�سطينية يف 

للجامعة ثم الدكتور �سري ن�سيبة اىل يومنا هذا ، ويف العام 1996 مت  عمل 

وعملت    ، اجلامعة   واأق�سام  ومراكز  كليات  لكل  موحد  ومايل  اإداري  نظام 

على  تعتمد  وكانت   ، العامة  النفقات  لتغطية  االأيرادات  زيادة  على  اجلامعة 

امل�ساعدات واملنح  اخلارجية  لت�سبح  ال�سنوية على  باملئة من ميزانيتها   70

بعد  فيما  باملئة  الن�سبة   30

ال�سنوية  التكلفة  وتقدر   ،

مليون   15 بحوايل  لالإنفاق 

دينار اردين  .

اجلامعة  ان  واأ�ساف 

ولي�ض  املعاين  بكل  اأهلية  هي 

وهناك  ربحية  غايات  لها 

فل�سطني  �سبيهة يف  جامعات 

يف  االإ�ستقالل  جامعة  مثل 

االأق�سى  وجامعة  فل�سطني 

يف غزة وهناك خطة لتطوير 

يف  الطب  كليات  منها  انبثقت  حيث  االأم  اجلامعة  وتعترب  وتو�سيعها  اجلامعة 

من  العديد  على  وح�سلت  الطبي  املجال  يف  ومتيزت  الفل�سطينية  اجلامعات 

اجلوائز الدولية ، وقد حققت كلبة الطب متيزُا دوليًا حينما ح�سلت على املركز 

الثالث يف م�سابقة بريطانية من بني خم�سون كلية طب عاملية يف العام  2005 .

الكبرية  واالإجنازات  اجلامعة  بهذه  ابوعرابي  الدكتور  اأ�ساد  جهته  من 

الإرادة  حقيقية  ترجمة  جاءت  والتي  املا�سية  ال�سنوات  عرب  حققتها  التي 

ال�سعب الفل�سطيني وعملت على تاأهيل ال�سباب الفل�سطيني بالكفاءات العلمية 

، ودورها البطويل يف الت�سدي لكل اأ�سكال ال�سغط ال�سهيوين  ، والذي يهدف 

او  اكادميي  تقدم  اي  مقاومة  خالل  من  العربية  والهوية  الثقافة  طم�ض  اىل 

.واآ�سار  الفل�سطيني  للمجتمع  والعلمي  الفكري  امل�ستوى  ُي�ساهم يف رفع  علمي 

ان  م�سريًا  للجامعة  املمكنة  الدعم  اآ�سكال  كل  لتقدمي  االحتاد  ا�ستعداد  اىل 

من  م�ست�ساف  وهو  الفل�سطينية  اجلامعات  لدعم  �سندوقًا  ا�س�ض  االحتاد 

اجلامعة االأردنية .

واأكد الدكتور رافت على �سرورة التعاون والتن�سيق مع االحتاد وامل�ساهمة 

الفاعلة يف االأن�سطة التي يقدمها االحتاد للجامعات العربية  من ور�ض تدريبية 

الكوادر االأكادميية  بكل ما هو  ، وتهدف اىل رفد  وندوات وموؤمترات علمية 

اأف�سل ملواكبة التطورات العاملية يف املجال االأكادميي .

اأبوك�سك  للدكتور  ابو عرابي درع االحتاد  الدكتور  اللقاء قدم  نهاية  ويف 

الطلبة  خدمة  يف  واملتميز  الريادي  لدورها  وتكرميا  للجامعة  تقديرًا 

واالأكادمييني العرب يف فل�سطني .

ق���������رار ت���اأ����ش���ي�������ش���ه���ا م�����ن ال�����ع�����ام 1920واإجن��������ازات��������ه��������ا

اب����وع����راب����ي ي�����ش��ت��ق��ي��ل وف�����د ج���ام���ع���ة ال���ق���د����ض وي�����ش��ت��ع��ر���ض 

و�سع حجر الأ�سا�س بيد الراحلني امللك احل�سني بن طالل والأمري ال�سيخ �سباح ال�سباح
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 اأبوعرابي : دورة فل�سطني اإجنازا  نوعيًا جديدًا جلامعة 

ال�سرق الو�سط ي�ساف اىل �سجلها احلافل بالإجنازات

الها�سمية  الردنية  اململكة   / عمان 

العام لحتاد اجلامعات  اقام المني    -

ابوعرابي  �سلطان  الدكتور  العربية 

العد�ان بح�سور المني العام امل�ساعد 

لالحتاد الدكتور حممد رافت حممود 

ال�سرق  جامعة  لأ�سرة  تكرمي  حفل   ،

جمل�س  برئي�س  ممثلة   ، الأ��سط 

الدين،  نا�سر  يعقوب  الدكتور  الأمناء 

�سناء  الدكتورة  املديرين  هيئة  �رئي�س 

�سقوارة �رئي�س اجلامعة رئي�س الد�رة 

د�رة   ( �الأربعني  ال�سابعة  احلالية 

فل�سطني ( الدكتور ماهر �سليم .

الدور  على  اأبوعرابي  الدكتور  واأكد 

م�ساركتها  يف  للجامعة  واملتميز  الرائد 

امل�ستمرة ون�ساطها الالفت يف متابعة كل ما 

هو جديد يف جمال التعليم اجلامعي  والعايل 

ُتنتهجها  التي  االإنفتاح  �سيا�سة  ان  ٌمبينًا   ،

عربيًا  مرموقة  مكانة  لها  اأوجدت  اجلامعة 

يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  خارطة  على  ودوليًا 

الوطن العربي .

العمل  وفريق  اجلامعة  جهد  وثمن 

ال�سابعة  الدورة  العمال  ا�ست�سافتها  خالل 

فل�سطني  دورة   ( العام  للموؤمتر  واالأربعني 

ُبذلت  التي  الكبرية  اجلهود  ان  موؤكدا   ،   )

ب�سورة  الدورة  اأعمال  اإجناح  يف  اأ�سهمت   ،

ي�ساف  جديدًا  اإجنازا  اأ�ساف  مما  م�سرقة 

العلمية  باالإجنازات  احلافل  ال�سجل  اىل  

واالأكادميية للجامعة يف توا�سلها مع املجتمع 

املحلي والعربي .

الدين  نا�سر  الدكتور  �سكر  بدوره 

لالأمانة  املتميز  الدور  مو�سحًا   ، االحتاد 

باالأمني  واملمثلة  لالإحتاد  احلالية  العامة 

العام واالأمينني العامني امل�ساعدين الدكتور 

ادري�ض  م�سطفى  والدكتور  رافت  حممد 

الب�سري وذلك من خالل احداث نقلة نوعية 

على  وفعالياته  االحتاد  اأن�سطة  يف  كبرية 

امل�ستوى العربي والدويل .

يف  الرئي�سية  ثوابتنا  ان   : واأ�ساف   

على  املحافظة  هي  االأو�سط  ال�سرق  جامعة 

مع  يتنا�سب  مبا   ، التعليم  من  جيد  م�ستوى 

من  اأ�سا�ض  على  ُبنيت  التي  اجلامعة  �سمعة 

جميع  على  وال�سفافية  والثقة  امل�سداقية 

امل�ستويات �سواء  حمليًا او اإقليميا اأو دوليا .

من جانبه اأكد الدكتور �سليم على التزام 

مع  والتن�سيق  التعاون  اإ�ستمرار  يف  اجلامعة 

اجلامعات  جهود  توحيد  �سبيل  يف  االحتاد 

خلدمة   ، العربية  االأكادميية  واملوؤ�س�سات 

العربي  والعايل  اجلامعي  التعليم  قطاع 

ملعرفة  املحلي  املجتمع  مع  والتوا�سل   ،

التخ�س�سات  من  العمل  �سوق  احتياجات 

متوازنة ملخرجات  معادله  وايجاد   ، العلمية 

وقدم   ، العمل  �سوق  ومتطلبات  التعليم  

تقديرًا  للجامعة  االحتاد  درع  العام  االمني 

االاحتاد  مع  والتن�سيق  التعاون  يف  لدورها 

اجلامعات العربية واإ�ست�سافة اأعمال الدورة 

ال�سابعة واالأربعني .

احتاد اجلامعات العربية يكرم جامعة ال�سرق الو�سط
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عمان / اململكة الردنية الها�سمية- 

العامة  المانة  مقر  يف  اختتم  

�ر�سة  العربية  اجلامعات  لحتاد 

التعلم   « بعنوان  املتخ�س�سة  التدريب 

التعليم  يف  املعيار   – اللكرت�ين 

اجلامعات  احتاد  بني  بالتعا�ن   «

املوؤ�س�سي  التطوير  �معهد  العربية 

املوؤ�س�سية  الهوية  لتطوير  �املنتدى 

�هما منبثقان عن جمموعة التطوير 

  ) IWHOGROUP املوؤ�س�سي ) 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.

اجلامعات  الإحتاد  العام  االأمني  وقال 

عرابي  ابو  �سلطان  الدكتور  العربية 

مواكبة  ال�سروري  من  بات  انه  العدوان 

 ، العامل  يف  يجري  الذي  الكبري  التطور 

املتعددة  واالأمناط  والتعليم  التعلم  حول 

واملفتوح  االإلكرتوين  كالتعليم  التعليم  من 

وزيادة  تفعيل  و�سرورة   ، ُبعد  والتعلم عن 

هذا  يف  املعنية  املوؤ�س�سات  بني  التعاون 

التي  الن�ساطات  اىل  وتطرق    ، املجال 

خمتلف  مع  بالتعاون  االحتاد  بها  يقوم 

زيادة  يف  ُي�سهم  مبا  التعليمية  القطاعات 

للتوا�سل بني  قنوات  وفتح  املعريف  التبادل 

هذه االأطراف والذي ُيعترب االحتاد حلقة 

و�سل رئي�سية للجامعات العربية االع�ساء 

وعدد كبري من االأطراف االخرى .

بالتعاون   اأبوعرابي   الدكتور  ورحب 

بني االحتاد و جمموعة التطوير املوؤ�س�سى 

اإقامة  يف   )IWHOGROUP(

مقر  يف  والتدريبية  التعليمية  الور�ض 

االحتاد اأو يف اجلامعات العربية ح�سب ما 

االإتفاق عليه الحقًا ، مبا يتما�سى مع  يتم 

تطلعات الطرفني الهادفة اىل رفد الكوادر 

التدري�سية باخلربة واملعرفة الالزمة ومبا 

اجلامعات  يف  التعليمية  العملية  يخدم 

العربية.

جمموعة  ادارة  جمل�ض  رئي�ض  وبني 

تعريفي  عر�ض  يف  املوؤ�س�سي  التطوير 

والتعريف  املجموعة  ون�ساطات  العمال 

الور�سة  عقد  من  واالأهداف  بالغايات 

وحماورها والتي نوق�ست على مدار يومني 

بالتعاون   2014/4/6-5 من  الفرتة  يف 

مع خرباء من الواليات املتحدة االمريكية 

وهولندا واالردن و�سفري التعاون العربي يف 

املنظمة العربية للم�سوؤولية االجتماعية .

العمل  اوراق  يف  الور�سة  وركزت 

امل�سوؤولية  على  ُقدمت  التي  املتخ�س�سة 

دور  تطوير  جمال  يف  االجتماعية 

خالل  من  العربي  العامل  يف  اجلامعات 

تبني مفهوم التعلم املواكب لثورة املعلومات 

جيل  الحت�سان  توؤهل  التي  واالت�ساالت 

iGeneration«  2018«  ومت عر�ض 

هذا  يف  املتخ�س�سة  للتجارب  منهجي 

املجال وكيفية موؤامتها يف املنطقة العربية 

املجتمع  وحاجات  متطلبات  يخدم  ومبا 

املحلية واالقت�سادية واالجتماعية.

ا�ساتذة  الور�سة  اعمال  يف  و�سارك 

 « العربية  الدول  عدد  من  ومتخ�س�سون 

االردن – فل�سطني – لبنان - البحرين – 

االمارات – ال�سعودية – اليمن – م�سر 

. – ال�سودان  – العراق  – ليبيا 
تو�سيات  عر�ض  مت  الور�سة  ختام  ويف 

امل�ساركني  قبل  من  الور�سة  ونتائج 

للم�ساهمة فيما �سيتم البناء عليه م�ستقبال 

يف الور�ض التدريبية التي �سيتم عقدها يف 

هذا املجال ، وابراز هذه التو�سيات العداد 

ا�سرتاتيجية اقليمية يف جمال ثقافة التعلم 

اال�ستعداد  ودور اجلامعات يف  االلكرتوين 

املعريف  االقت�ساد  جمال  يف  والتاهيل 

وامل�سوؤولية املجتمعية واال�ستعداد لالجيال 

متطلبات  مع  ين�سجم  مبا  امل�ستقبلية 

الع�سروالتحديات االقليمية .

الدكتور  وزع  احلفل  نهاية  ويف 

االدارة  جمل�ض  رئي�ض  بح�سور  ابوعرابي 

على  �سهادات  املوؤ�س�سي  التطوير  ملجوعة 

امل�ساركني .

ور�شة  اأع��م��ال  اإختتام  يرعى  ع��راب��ي  اب��و 

التعليم يف  املعيار   - الإلكروين  لتعلم 



احتاد اجلامعات العربية24 اأنباء

التعليم العايل يف 

اجلمهورية اجلزائرية

اإعداد: الزميل زكريا �سهاب

اإن التعليم العايل يف جمهورية اجلزائر كغريه من القطاعات 

من  خمتلفة  مبراحل  مّر  اجلزائري  لل�سعب  �الهامة  احليوية 

التطور، عك�س خاللها طبيعة الظر�ف ال�سيا�سية �الجتماعية 

احتاد  من  ��سعياً  اجلزائري.  ال�سعب  عا�سها  التي  �القت�سادية 

البلدان  يف  العايل  التعليم  م�سرية  لتوثيق  العربية   اجلامعات 

على  بالطالع  للراغبني  نافذة  يعّد  امللف  هذا  فاإن  العربية، 

للملفات  �متابعة  اجلزائر  جمهورية  يف  العايل  التعليم  اأحوال 

التي ت�سمنتها الأعداد ال�سابقة من ن�سرة اأنباء احتاد اجلامعات 

العربية حول التعليم العايل يف كل من الأردن �فل�سطني �اليمن 

��سلطنة  �لبنان  �العراق  �ليبيا  �الكويت  �املغرب  �ال�سعودية 

عمان ��سوريا �م�سر �المارات العربية املتحدة �البحرين . 

مقدمة:

متوز/  05 عاماً،   50 منذ  ا�ستقاللها  اجلزائر  ا�ستعادت  لقد 

بال�سعادة �ال�ستب�سار، بعد  يوليو 19٦2، �مت ذلك يف جو مفعم 

راح  م�ستميت  كفاح  �بعد  �سنة،   132 دام  طويل  ا�ستعماري  ليل 

تالميذ  من  اأكرثهم  جزائري،  مليون  �ن�سف  مليون  �سحيته 

الثانويات �طلبة اجلامعات ال�سباب.

يف  ماأ�سا�ياً  ��سعاً  تعي�س  ال�ستقالل  غداة  اجلزائر  �كانت 

القت�سادية  اخل�سائ�س  كل  يحمل  ��سعاً  كان  امليادين.  جميع 

�الجتماعية التي ت�سري اإىل بلد جريح �مدمر، خرج لتوه من 

حقبة ا�ستعمارية طويلة بعد حرب حترير الوطن.

�كان قطاع الرتبية �التعليم، مثله مثل القطاعات الأخرى، 

ن�سبة  �كانت   ،%85 الأمية  ن�سبة  بلغت  حيث  كارثي  ��سع  يف 

التمدر�س هينة، �كانت حظرية الهياكل �البنى التحتية �سحلة 

ل  موائمة  غري  التعليمية  �الربامج  �سعيفاً  املدر�سني  �تعداد 

لتاريخ البلد �ل جلغرافيته �ل لثقافته.

�تالميذ  اجلامعات  طلبة  من  ال�سئيل  العدد  �ساهم  �قد 

يف  بتمدر�سهم-  ال�ستعماري  النظام  قبل  –الذين  الثانويات 

عدد  األقى  �قد  �ن�سط.  فعال  ب�سكل  الوطني  التحرير  حرب 

للطلبة  العام  الحتاد  لواء  حتت  املعركة  يف  باأنف�سهم  منهم 

امل�سلمني اجلزائريني الذي تاأ�س�س عام 1955. فاإثر نداء الطلبة 

من  عدد  اعتقال  �بعد  اإ�سراب،  ل�سن   195٦ �سنة  اجلزائريني 

الطلبة �التالميذ، التحق الكثري منهم ب�سفوف جبهة التحرير 

الوطني �جي�س التحرير الوطني.
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ملف العدد

بناء  م�سار  يف  االأربع  االأ�سا�سية  املراحل 

املنظومة اجلزائرية للتعليم العايل:

اجلامعية  املوؤ�س�سة  تاأ�سي�ض  عرف  لقد 

تنظيمها  حيث  من  وتطورها  اجلزائرية 

منذ  اأ�سا�سية  مراحل  اأربع  ومناهجها 

اال�ستقالل:

قواعد  اإر�ساء  يف  متثلت  االأوىل  املرحلة   ·
اجلامعة الوطنية.

يف تنفيذ اإ�سالح  متثلت  الثانية  · الرحلة 
مت  والذي   1971 �سنة  العايل  التعليم  منظومة 

و�سع  خالل  من  م�ساره  وت�سحيح  تدعيمه 

خريطة جامعية �سنة 1982 والتي مت حتديثها 

�سنة 1984.

دعم املنظومة  يف  متثلت  الثالثة  · املرحلة 
ي�سهدها  التي  التحوالت  مع  متا�سيًا  وعقلنتها 

وقد  اجلزائريني.  واالقت�ساد  املجتمع  من  كل 

القانون  �سن  خالل  من  ذلك  يف  ال�سروع  مت 

رقم 99-05 املوؤرخ يف 04 افريل 1999 واملتعلق 

بالتعليم العايل.

· املرحلة الرابعة متثلت يف تطبيق النظام 
العاملي، نظام لي�سان�ض. ما�سرت. دكتوراة، الذي 

�سرع يف تطبيقه �سنة 2004.

تاأ�سي�ض اجلامعة الوطنية:

�سنة  ر�سميًا  تاأ�س�ست جامعة اجلزائر  لقد 

الطب  مدر�سة  اإىل  اأ�سولها  تعود  حيث   ،1909

 .1859 �سنة  اأن�سئت  التي  ال�سيدالنية  والعلوم 

ويف �سنة 1879 اأ�سيف لها، وعلى التوايل، كل 

من كلية العلوم ثم كلية االآداب فكلية احلقوق، 

ويف عام 1909 مت �سم هذه الكليات باالإ�سافة 

اإىل معاهد اأخرى ومتخ�ض عنها ميالد جامعة 

اجلزائر اأثناء احلقبة اال�ستعمارية.

جامعة  اال�ستقالل،  بعد  اجلزائر،  ورثت 

مكونة من كليات اأكادميية ح�سب االخت�سا�ض 

تتميز بف�سل �سارم بني االخت�سا�سات. وهكذا 

كليات  اأربع  ت�سم  كانت  اجلزائر  جامعة  فاإن 

كلية الطب، وكلية العلوم، وكلية االآداب والعلوم 
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االإن�سانية، وكلية احلقوق والعلوم االقت�سادية.

وكانت موؤ�س�سات التعليم العايل يف بدايات 

اإعادة البناء الوطني، وعلى قلتها، موجودة يف 

اجلزائر العا�سمة.

ثالث مراحل كربى يف عملية الإجناز:

ميكننا التمييز بني ثالث مراحل كربى يف 

عملية اإجناز املرافق االأ�سا�سية:

من  االأوىل  الكربى  االجنازات  مرحلة   -

اال�ستقالل �سنة 1962 اإىل �سنة 1980.

- مرحلة تو�سيع ال�سبكة اجلامعية من �سنة 

1980 اإىل �سنة 1988.

- مرحلة الن�سج من �سنة 1999 اإىل �سنة 

.2012

من  االأوىل  الكربى  االجنازات  مرحلة 

اال�ستقالل �سنة 1962 اإىل �سنة 1980:

ال�سروع  مت  مبا�سرة  اال�ستقالل  بعد 

تبعتها  ثم  كربى،  جامعات  ثالث  اإجناز  يف 

ثابتة،  بوترية  وهذا  عديدة،  اأخرى  جامعات 

اإىل  لال�ستجابة  املتوا�سل  االهتمام  اإيالء  مع 

اإعادة  والأهداف  من�سجم  ب�سكل  اجلوار  مبداأ 

ال�سرورات  ملالءمة  وكذا  االقت�سادي  البناء 

الدميغرافية والعلمية والتكنولوجية.

فهذه االإجنازات ت�سكل يف الغالب �سروحًا 

من  كانت  الأنها  هند�ستها،  حيث  من  حقيقية 

تخطيط مكاتب هند�سية ذات �سهرة عاملية.

بومدين  هواري  جامعة  ذلك  مثال 

الزوار  باب  )يف  والتكنولوجيا  للعلوم 

منتوري  االإخوة  وجامعة  العا�سمة(  باجلزائر 

خمططاتهما  و�سع  اللتني  بق�سطنطينية 

املهند�ض الربازيلي “اأو�سكار تييمر”.

بو�سياف  حممد  جامعة  خمططات  اأما 

و�سع  من  فهي  بوهران  والتكنولوجيا  للعلوم 

املهند�ض الياباين كانزو تاجني.

فهذه االإجنازات التي كانت يف الطليعة ويف 

�سل�سلة  بداية  الحقًا  �سكلت  عريقة  مدن  ثالث 

التحقت  وقد  اليوم.  جلزائر  اجلامعية  املواقع 

بهذه اجلامعات، ع�سر �سنوات فيما بعد )�سنة 

للعلوم  القادر  عبد  االأمري  جامعة   ،)1984

االإ�سالمية مبدينة ق�سنطينة.

ق�سنطينة  وجامعة  اجلزائر  جامعة  وبعد 

يف  للتقدم  االأولوية  اأعطيت  وهران،  وجامعة 

التعليم  قطاع  تخ�ض  تنموية  م�ساريع  اإجناز 

العايل اإىل التوزيع املكاين املتحكم فيه، وهذا 

بت�سييد مراكز جامعية ترتقي �سيئًا ف�سيئًا اإىل 

جامعات تبعًا لتو�سعها.

اإن�ساء  االأوىل  املرحلة  هذه  خالل  مت  وقد 

ثمانية مراكز جامعية.

�سنة  من  اجلامعية  ال�سبكة  تو�سيع  مرحلة 

1980 اإىل �سنة 1998:

لقد تعززت هذه العملية يف هذه الفرتة من 

اإ�سافة  ثمانية ع�سر مركزًا  الزمن عن طريق 
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جامعيًا مزود بكافة الو�سائل ل�سريها ال�سري احل�سن، واملق�سود بهذا هو 

التجهيزات البيداغوجية والعلمية وكذا هياكل املرافقة التابعة للخدمات 

اجلامعية.

مرحلة الن�سج من �سنة 1999 اإىل �سنة 2012:

تتميز هذه الفرتة من الزمن بحركتني، فقد متت تد�سني ت�سعة ع�سر 

مركزًا جامعيًا جديدًا، وبالتوازي مت ترقية اأربعة وع�سرين مركزًا جامعيًا 

اإىل جامعة.

بع�ض  ت�سيري  بعقلنة  االن�سغال  مع  امل�ستمر  التقدم  هذا  تالزم  وقد 

ت�سهده  الذي  الكبري  التطور  ب�سبب  االن�سجام  فيها  �سعف  التي  املواقع 

مثلما هو احلال يف اجلزائر العا�سمة وق�سنطينة. ومن ذا برزت ثماين 

جامعات جديدة نتيجة هذه احلركة يف اإعادة هيكلة ال�سبكة اجلامعية.

القوانني  توحيد  اإىل  ترمي،  اأي�سًا م�ساعي  املرحلة  وقد عرفت هذه 

االأ�سا�سية اخلا�سة مبدار�ض املهند�سني ومدار�ض تكوين االأ�ساتذة ومعاهد 

“املدار�ض  قانون  اإىل  اإحداث مدار�ض جديدة تخ�سع  وطنية كثرية، مع 

الوطنية العليا”.

التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر:

وقد مر تطور البحث العلمي يف اجلزائر بعدة مراحل منذ اال�ستقالل 

ومع  واملجتمع.  الدولة  بناء  مراحل  خمتلف  واكب  تطور  وهو   .)1962(

ذلك فاإنه من اجللي اأن اإرادة اجلزائر يف تكري�ض البحث كاأداة يف خدمة 

اأ�سكال  حجبتها  واأن  حتى  امل�سار،  هذا  كل  عرب  ظاهرة  ظلت  التنمية 

خمتلفة اأفرزتها مقت�سيات وحتديات االأو�ساع التي عاي�ستها.

يف  املوؤرخ   11-98 القانون  �سدور  منذ  طراأت  التي  التغريات  فكل 

منظومة  ميالد  وت�سجل  اأ�سا�سية  تغريات  هي   1998 22اآب/اغ�سط�ض 

االأ�سرة  اأو�ساط  يف  االأمل  من  الكثري  تبعث  للبحث  حقيقية  وطنية 

اإدراك اجلزائر  االنطالقة طبعت كذلك  اأن هذه  الوطنية. كما  العلمية 

للرهانات الدولية بخ�سو�ض اأهمية املعرفة ودورها ب�سكل عام والتطوير 

التكنولوجي ب�سكل خا�ض يف بناء جمتمع ع�سري انطالقًا من اقت�ساد 

ينبغي تنويع م�سادره.

يخ�ض  ما  يف  التعلم  ب�سدد  تزال  ما  احلالية  املنظومة  وتظهر 

اال�ستعمال ال�سارم للموارد واإن�ساء الهياكل و�سياغة الربامج وت�سيريها 

واإ�سراك جمموعات الباحثني يف االأعمال.

فهذه العملية التعلمية ت�سكل �سرطًا م�سبقًا، و�سيكون لها كلفة حتمًا، 

فكل العمل، وبطبيعة احلال كل ال�سعوبة، تتمثل يف زيادة فعالية العملية 

اإدراكها من  ي�سهل  قد  وتكاليفها. وهي غاية  اآجالها  التقلي�ض من  بغية 

خالل ا�ستكمال تنفيذ كل ما ن�ض عليه القانون يف جمال التنظيم ور�سد 

الو�سائل. ففي كل االأحوال يتعني تعزيز وتثمني املكا�سب العديدة التي مت 

حتقيقها.

وعلى  املجتمع  على  للبحث  الوطنية  املنظومة  فتح  فاإن  ذلك،  ومع 

العامل اخلارجي ي�سكل حتمية من اأجل حتقيق اأح�سن اأداء لهذه املنظومة 

التعاون  ف�ساءات  تكاثر  ي�سهد  التي  املنا�سبة  االأوقات  هذه  يف  وبخا�سة 

ا�ستجابة لتحديات التناف�ض وتطور املجتمعات على ال�سعيدين االإقليمي 
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والعاملي.

العلمي  للبحث  اجلزائرية  فاملنظومة 

وكما  النحو  هذا  على  التكنولوجي،  والتطوير 

الوطنية  ال�سيا�سة  اإطار  يف  �سياغتها  متت 

املعدل   11-98 القانون  كر�سها  التي  للبحث 

واملتمم �سنة 2008، مينح، وب�سكل كلي، فر�سة 

التفتح والتبادل بغر�ض بناء �سراكات وم�ساريع 

تنموية م�ستقبلية مع خمتلف االأطراف املعنية.

متويل البحث العلمي:

الدولة  تبذله  الذي  اجلهد  تعزز  لقد 

برتتيبات  البحث  ن�ساطات  متويل  عملية  يف 

تكري�ض  طريق  عن  وبخا�سة   ،11-98 القانون 

والتطوير  العلمي  للبحث  الوطني  ال�سندوق 

التكنولوجي الذي مت ا�ستحداثه فيما قبل �سمن 

قانون املالية ل�سنة 1995. وت�ساف موارد هذا 

والتجهيز  الت�سغيل  ميزانيات  اإىل  ال�سندوق 

لكيانات  الدولة  تر�سدها  التي  الكال�سيكية 

البحث، وهي ت�سمح بتمويل كل الن�ساط البحثي 

من مرحلة برجمته اإىل حني تثمينه اقت�ساديًا.

اخلال�سة

ثري  بتاريخ  حتفل  عريقة  اأمة  اجلزائر 

اإال  ال�سنني،  اآالف  اإىل  ميتد  القدم  يف  �سارب 

حداثة  اإىل  –بالنظر  فتية  اأمة  تزال  ما  اأنها 

على  مت�سي  تكد  فلم  باال�ستقالل-  عهدها 

انت�سارها وخروجها، مظفرة، من حرب  عيد 

حترير طويلة، اإال خم�سون �سنة.

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لقطاع 

الكربى  الور�سات  معظم  يف  اإيجابية  ح�سيلة 

التي فتحت غداة اال�ستقالل، يقدمها يف ال�سنة 

خم�سينية  �سنة   ،)2013-2012( اجلامعية 

التعليم  قطاع  اأن  بالتذكري  ويجدر  االنت�سار، 

القطاعات  بني  من  العلمي  والبحث  العايل 

يف  دومًا،  كان  الذي  الدائمة  اال�سرتاتيجية 

خمتلف  يف  االأولوية،  ذات  القطاعات  طليعة 

به  يناط  لكونه  الوطنية،  التنمية  خمططات 

تكوين الراأ�سمال الب�سري وهو الهدف االأ�سمى 

املن�سود.

اأن  الكمي،  ال�سعيد  على  االإ�سارة،  وجتدر 

عدد الطلبة، القليل جدًا غداة ا�ستقالل البالد 

اخلم�سني  الذكرى  �سنة  يف  بلغ  قد   ،1962 يف 

موزعني  طالب   1.300.000 لال�ستقالل 

بعد  وما  التدرج  التكوين:  اأطوار  خمتلف  على 
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التدرج والتكوين امل�ستمر، واأن عدد املوؤ�س�سات 

قد  الهائلة  الب�سرية  املوارد  لهذه  امل�ستقبلية 

اإىل  اال�ستقالل  غداة  واحدة  وحدة  من  انتقل 

 47 كالتايل:  وهي  �سنة،   50 خالل  وحدة   92

مدر�سة  و19  جامعية،  مراكز  و10  جامعة، 

و10  لالأ�ساتذة،  عليا  مدار�ض  و5  عليا،  وطنية 

مدار�ض حت�سريية تتوزع على 48 والية املكونة 

للبالد. كما جتدر االإ�سارة –يف نف�ض ال�سياق- 

اإىل اأن التاأطري البيداغوجي والعلمي يف التعليم 

العايل والبحث العلمي الذي مل يكن يكاد يذكر 

غداة اال�ستقالل قد بلغ اليوم 47.000 اأ�ستاذ 

باحث يف خمتلف الرتب العلمية.

حاملي  من  الهائل  العدد  هذا  تكوين  اإن 

لوال  ليتحقق  يكن  مل  اجلامعية  ال�سهادات 

البيداغوجية  الهياكل  من  العديد  اإجناز 

هياكل  من  العديد  واإجناز  والتقنية،  والعلمية 

اخلدمات اجلامعية: هياكل االإقامة واالإطعام، 

والريا�سية  الثقافية  الن�ساطات  وهياكل 

املوارد  من  كبرية  اأعداد  وت�سخري  وال�سحية، 

امل�ستوى  على  اإن  جيد  تاأطري  ل�سمان  الب�سرية 

االإداري  امل�ستوى  على  اأو  والعلمي  البيداغوجي 

والدعم.

هذه  جمموع  توؤدي  اأن  الطبيعي  ومن 

على  ملمو�ض  اإيجابي  انعكا�ض  اإىل  املكا�سب 

االقت�سادية  املجاالت  يف  احلا�سل  التقدم 

النظام  كان  فلقد  والثقافية.  واالجتماعية 

اجلامعي القوة املحركة للتنمية امل�ستدامة.

بذلته  الذي  الكبري  اجلهد  اأثمر  ولقد 

تخرج  اإذ  اليوم،  اإىل  اال�ستقالل  منذ  الدولة، 

مليونًا )2.000.000( حامل ل�سهادة جامعية.

مت  قد  انه  اىل  اال�سارة  من  بد  ال  كما 

جزاأرة هيئة التدري�ض يف وقت مبكر ن�سبيًا، اإذ 

من   %54 1970 ميثلون  �سنة  اجلزائريون  كان 

جمموع االأ�ساتذة اأما اليوم فاإن هيئة التدري�ض 

تقريبًا جزائرية كلها.

العايل،  التعليم  تعريب  �سيا�سة  واأن  هذا، 

التي مت االنطالق فيها خا�سة �سنة 1971، بلغت 

ن�سبة 100% مع نهاية الثمانينيات يف عدد من 

ال�سعب الكبرية. وهي يف تقدم م�ستمر بالن�سبة 

اإىل ال�سعب التكنولوجية والطبية. وقد ا�ستلزم 

مع  االأ�ساتذة،  تعريب  يف  جبارًا  جمهودًا  ذلك 

متكني  اأجل  من  االأجنبية  اللغات  على  التفتح 

الطلبة من االطالع على املراجع.

ملف العدد
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ملف العدد

احتاد اجلامعات العربية30 اأنباء

اجلامعات اجلزائرية

ناحية الو�سط

1. جامعة بويرة

2. جامعة زيان عا�سور اجللفة

3. جامعة غرداية

4. جامعة خمي�ض مليانة

5. جامعة يحي فار�ض باملدية

6. جامعة بن يو�سف بن خدة اجلزائر1

7. جامعة عبد الرحمان مرية بجاية

8. جامعة ح�سيبة بن بوعلي �سلف

9. جامعة احممد بوقرة بومردا�ض

10. جامعة مولود معمري تيزي وزو

11. جامعة عمار ثليجي االأغواط

12. جامعة �سعد دحلب البليدة

13. جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين

14. جامعة التكوين املتوا�سل

15. جامعة اجلزائر 2

ناحية ال�سرق
1. جامعة عبد احلق بن حمودة جيجل

2. جامعة العربي التب�سي تب�سة

3. جامعة برج بوعريريج

4. جامعة الطارف

5. جامعة خن�سلة

6. جامعة العربي بن املهيدي اأم البواقي

7. جامعة الوادي

8. جامعة �سوق اأهرا�ض

9. جامعة باجي خمتار عنابة

10. جامعة فرحات عبا�ض �سطيف

11.جامعة 8 ماي 1945 قاملة

12. جامعة احلاج خل�سر باتنة

13. جامعة ق�سنطينة1

14. جامعة حممد خيدر ب�سكرة

15. جامعة امل�سيلة

16. جامعة قا�سدي مرباح ورقلة

17. جامعة العلوم اال�سالمية االأمري عبد القادر ق�سنطينة

18. جامعة 20 اأوت 1955 �سكيكدة

19. جامعة �سطيف 2

20. جامعة ق�سنطينة 2

21. جامعة ق�سنطينة 3
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ملف العدد

احتاد اجلامعات العربية 31اأنباء

ناحية الغرب

1. جامعة ب�سار

2. جامعة مع�سكر

3. جامعة طاهر موالي �سعيدة

4. جامعة اأبو بكر بلقايد - تلم�سان

5. جامعة اأحمد دراية اأدرار

6. جامعة ابن خلدون تيارت

7. جامعة جياليل الياب�ض �سيدي بلعبا�ض

8. جامعة اإبن بادي�ض م�ستغامن

9. جامعة وهران ال�سانية

10. جامعة حممد بو�سياف للعلوم والتكنولوجيا- وهران
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اإ�ضــاءات

احتاد اجلامعات العربية32 اأنباء

اطار  يف    : م�سر   / القاهرة 

جهود جامعة القاهرة لدفع خطوات 

�م�ست�سفى  معهد  م�سر�ع  تنفيذ 

)ثابت  �الأ�بئة  املتوطنة  الأمرا�س 

بحثي  معهد  اأ�ل  ليكون  ثابت(، 

�عالجي يف م�سر �ال�سرق الأ��سط 

امل�ستوى  عالية  �سحية  خدمة  يقدم 

يف جمال مكافحة �ت�سخي�س �عالج 

يقوم   ، م�سر  يف  املتوطنة  الأمرا�س 

جامعة  رئي�س  ن�سار  جابر  الدكتور 

القاهرة �الدكتور على عبد الرحمن 

الدكتور  �بح�سور  اجليزة  حمافظ 

جامعة  رئي�س  نائب  ع�سمت  جمال 

العليا  الدرا�سات  ل�سوؤ�ن  القاهرة 

ق�سر  طب  كلية  �عميد  �البحوث 

الكلية   اأ�ساتذة  من  �عدد  العيني 

الهرم  ب�سارع  امل�سر�ع  ملوقع  بزيارة 

الأعمال  �تفقد  باجليزة  الرْىي�سى 

�متابعة  الأ�ىل  للمرحلة  الن�سائية 

التى  املرحلة  هذه  تنفيذ  ا�ستكمال 

 � �سريرا   120 ب�سعة  مبنى  ت�سم 

للعناية  �ق�سم  خارجية  عيادات 

�بنك  �معامل  اأ�سعة  �غرف  املركزة 

دم بتكلفة نحو 120 مليون جنيه.

لنحو  املعهد  ان�ساء  هذا  وتعود فكرة 

االأعمال  رجل  و�سية  خالل  من  عامًا   76

واالإيطايل  االأ�سل  ال�سوري  جورجي  ثابت 

واأو�سى  مب�سر  عا�ض  والذي  اجلن�سية 

مباميلك لبناء م�ست�سفى لعالج االأمرا�ض 

املتوطنة على قطعة اأر�ض م�ساحتها 7300 

مرتًا مربعًا ب�سارع الهرم الرئي�سي وت�سلم 

احلكومة  بني  الق�سايا  وانتهت  للدولة. 

والورثة بتنفيذ و�سيته و�سدور قرار وزاري 

عام 1990 بنقل احلرا�سة على الرتكة اإىل 

كلية الطب  ومت العمل بامل�سروع عام 1997 

اأخرى  مرة  لتعود  البناء  اأعمال  وتوقفت 

املرتني  فى  التوقف  وكان   .2002 عام 

حتى  املالية،  االإعتمادات  نق�ض  ب�سبب 

جانب  من  اأخرى  مرة  امل�سروع  احياء  مت 

جامعة القاهرة قبل ثالثة اأ�سهر و�ساهمت 

جنيه  ماليني  بخم�سة  اجليزة  حمافظة 

من  جنيه  مليون   16 اجلامعة  واتاحت 

موازنة العام احلاىل و5 مليون من املوارد 

الذاتية ، اإىل جانب خم�سة ماليني اأخرى 

 ، ثابت  لرتكة  اخلريي  الوقف  ريع  من 

وذلك حل�ساب املرحلة االأوىل يف امل�سروع 

اأهلية على ح�ساب  اإن�ساء جمعية  وتقرر   .

20002000 يف بنك م�سر للتربع الإن�ساء 

له  اأمناء  جمل�ض  ت�سكيل  املعهد.و�سيتم 

خالل �سهر اأبريل 2014.

وم�شت�شفى  معهد  اأول  تن�شئ  القاهرة  جامعة 

متخ�ش�ض للأمرا�ض املتوطنة والأوبئة يف م�شر

على  ي�سرف  قطر  جامعة  م��ن  اأ���س��ت��اذ 

ترجمة »مو�سوعة اأك�سفورد يف البالغة«

الد�حة 

/ قطر : 

اأ�سرف د. عماد 

عبداللطيف 

الأ�ستاذ يف ق�سم 

اللغة العربية 

يف كلية الآداب 

�العلوم يف 

جامعة قطر 

على ترجمة 

مو�سوعة اأك�سفورد يف البالغة �التي يزيد عدد 

�سفحاتها عن األفي �سفحة من القطع الكبري. 

�قد �سارك يف ترجمة املو�سوعة نخبة من اأبرز 

املتخ�س�سني يف البالغة �علم اللغة يف العامل 

العربي. �تعترب مو�سوعة اأك�سفورد هي الأ�سخم 

�الأكرث �سموًل من بني املو�سوعات احلديثة 

املخ�س�سة لعلم البالغة، �قد �سدرت يف ن�سختها 

الورقية يف العام 2001، �يف ن�سختها الإلكرت�نية يف 

العام 200٦

اأكرث  وتت�سمن  جملدات  اأربعة  يف  املو�سوعة  تقع 

اآالف  عن  وافرة  معلومات  وتقدم  مدخل،  مائتي  من 

واملدار�ض  والكتب  والظواهر  وامل�سطلحات  املفاهيم 

مدًى  وتعالج  بالبالغة.  ال�سلة  وثيقة  وال�سخ�سيات 

وا�سًعا من املو�سوعات التي تقع يف �سلب علم البالغة اأو 

تتقاطع معه اأو تتما�ض به. تقدم املو�سوعة �سورة دقيقة 

لة للبالغة يف ما�سيها وحا�سرها، موليًة اهتماًما  ومف�سَّ

وتلك  الراهن،  الوقت  يف  ترتادها  التي  لالآفاق  ًزا  متمِيّ

التي ميكنها ارتيادها يف امل�ستقبل. وقد �سارك يف تاأليف 

املعا�سر  العامل  يف  الباحثني  اأبرز  من  نخبة  املو�سوعة 

معلومات  اإتاحة  على  هوؤالء  وحر�ض  قاطبة.  واأ�سهرهم 

بتاأليفها.  قاموا  التي  املداخل  حول  و�ساملة  دقيقة 

وتي�سرًيا على القراء الراغبني يف مزيد من املعرفة، فقد 

تت�سمن  واملراجع،  امل�سادر  من  بقائمة  مدخل  كل  ُذِيّل 

تعليقات اإر�سادية موجزة، ملحتوى كٍلّ منها واأهميته.

مقدمته  يف  اللطيف  عبد  عماد  الدكتور  ذكر 

الأكرث  متتد  تغطيها  التي  الزمنية  الفرتة  اأن  للمو�سوعة 

الزمني  االمتداد  هذا  ويتوازى  عام؛  اآالف  ثالثة  من 

ُمِثّلت البالغة  ال�سا�سع مع امتداد جغرايف مماثل؛ فقد 

يف  �سارك  كما  واجلديدة،  القدمية  العامل  قارات  يف 

تاأليف املو�سوعة باحثون من اأقطار العامل املختلفة.
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اإ�ضــاءات

احتاد اجلامعات العربية 33اأنباء

الردنية  اململكة   / عمان 

رحاب  من  انطلقت   : الها�سمية 

برعاية  اليوم  الردنية  اجلامعة 

علي  بنت  ب�سمة  المرية  �سمو 

جيوماتك�س  موؤمتر  اعمال 

افريقيا  ال��سط ��سمال  ال�سرق 

يف د�رته خلام�سة �الذي تنظمه 

كلية العلوم بالتعا�ن مع املنظمة 

البيئة  لبحاث  ال�ر�عربية 

�املياه �ال�سحراء.

ويبحث املوؤمتر ا�ستخدام التقنيات الهند�سية 

امل�سوحات  يف  اجلغرافية  املعلومات  ونظم 

واملجاالت  العلوم  وتطبيقاتها يف خمتلف  االر�سية 

الهبوطات  واخطار  املائية  واملوارد  البيئة  ال�سيما 

واالنهيارات اخل�سفية، مب�ساركة وا�سعة من علماء 

الوطن العربي )االردن والعراق وال�سعودية وم�سر 

وبلدان �سمال افريقيا( ا�سافة لعلماء من بريطانيا 

و�سوي�سرا وبلجيكا.

 )90( علمية  جل�سة   12 خالل  املوؤمتر  ناق�ض 

على  م�سامينها  يف  تركز  متخ�س�سا  بحثا 

املعلومات  ونظم  بعد  عن  اال�ست�سعار  تطبيقات 

والبيئية  االيكولوجية  النظم  وادارة  اجلغرافية 

الطبيعية  املوارد  وتقيم  املو�سوعية  واخلرائط 

التخطيط  اىل  ا�سافة  والكوارث  املخاطر  وادارة 

االقليمي واحل�سري والت�سحر.

اهمية  علي  بنت  ب�سمة  االمرية  �سمو  واأكدت 

ا�ستجابة  يعد  انه  اىل  م�سرية  املوؤمتر  انعقاد 

ال�سرق  منطقة  بها  متر  التي  املرحلة  ملتطلبات 

املياه  ق�سايا  وان   �سيما  افريقيا  و�سمال  االو�سط 

التي  التحديات  اهم  ت�سكل  والت�سحر  والطاقة 

تواجهها.

وقال رئي�ض املوؤمتر وامني عام املنظمة الدكتور 

لطفي املومني اإن املوؤمتر ياتي �سمن �سعي املنظمة 

املعرفة  اقت�ساد  وبناء  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 

من خالل دعم البحث والن�سر العلمي، م�سريا اىل 

والديني  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  املنطقة  واقع  ان 

يحتم عليها النهو�ض بالبحث العلمي للحفاظ على 

وجودها ودميومتها.

من  اال�ستفادة  �سرورة  اىل  املومني  وا�سار 

تنمية جمتمعاتنا  الرتكية يف  التجربة 

تن�سرها  التي  االبحاث  ان  اىل  الفتا 

�سنويا �سعف ابحاث جميع دول الوطن 

دعم  اىل  احلاجة  يوؤكد  ما  العربي 

وت�سهيل  والباحثني  العرب  العلماء 

مهمتهم وفتح احلدود العربية لهم.

العلمي  املجل�ض  رئي�سة  وقالت 

اإن  ال�سيخ  امال  الدكتورة  للموؤمتر 

لالكادمييني  فر�سة  ي�سكل  املوؤمتر 

البحوث  من  لال�ستفادة  والباحثني 

اجليوماتك�ض  يف  املقدمة  العلمية 

يف  وخ�سو�سا  العلوم  خمتلف  يف  وتطبيقاته 

امل�ستقبل  يف  البيئية  ال�ساعة  وا�سكاالت  موا�سيع 

القريب.

 من جانبه اعترب امني عام احتاد اجلغرافيني 

العرب الدكتور �سربي الهيتي انعقاد املوؤمتر مبثابة 

املائية  املوارد  قلة  ت�سببه  ملا  اخلطر  اجرا�ض  دق 

وح�سة  التنمية  على  انعك�ض  الذي  االمر  وندرتها 

وتدين  الت�سحر  ظاهرة  وتنامي  املياه  من  الفرد 

االنتاجية الزراعية وبالتايل انعدام االمن الغذائي.

االأخذ  اىل  القرار  �سناع  الهيتي  ودعا   

باملقرتحات واحللول التي �سيقدمها املوؤمتر لتاليف 

العربي  الوطن  يف  واالقت�سادية  التنموية  امل�ساكل 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة ملوارده.

وف������د �����س����ع����ودي ي���ط���ل���ع ع���ل���ى جت����رب����ة ك���ل���ي���ة ال�����درا������س�����ات الإ�����س����الم����ي����ة الم����ارات����ي����ة

ا�ستقبل   : المارات  د�لة   - دبي 

كلية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  املاجد،  جمعة 

الدكتور  برئا�سة  �سعودياً  ، �فداً  الدرا�سات، 

الأدبي  النادي  رئي�س  الع�سيالن،  عبداهلل 

حممد  ال�سيخ  �ي�سم  املنورة،  باملدينة 

�الرحالة  �املوؤلف  الأديب  العبودي،  نا�سر 

املعر�ف، �الدكتور حممد امل�سوح.

وقدم  بالوفد،  الكلية،  مدير  عبدالرحمن،  اأحمد  حممد  الدكتور  ورحب 

نبذة تعريفية عن اإن�ساء جمعة املاجد للكلية لتكون م�سروعًا علميًا وقفيًا يقدم 

جمل�ض  ودول  االإمارات  لطلبة  املجانية  الدرا�سة 

التي  التطويرية  اخلطط  ا�ستعر�ض  كما  التعاون، 

العلمية  الربامج  م�ستوى  على  الكلية  تطرحها 

املجتمع،  خدمة  وبرامج  الثقافية  واالأن�سطة 

واالأهداف املرجوة من برنامج »اإجناز«، خا�سة يف 

ما يتعلق باإتاحة الفر�سة لتعليم املراأة االإماراتية،

يف  الكلية  به  تقوم  الذي  الدور  الوفد  وثمن 

خدمة الطلبة، كما تقدموا بال�سكر اجلزيل جلمعة املاجد، رئي�ض جمل�ض اأمناء 

الكلية، على رعايته للكلية ومتنى للكلية مزيدًا من التقدم العلمي.

ب����دء اع���م���ال ال������دورة اخل��ام�����ش��ة مل���وؤمت���ر ج��ي��وم��ات��ك�����ض 

ال�����ش��رق الو���ش��ط و���ش��م��ال اف��ري��ق��ي��ا يف اجل��ام��ع��ة الردن��ي��ة
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اإ�ضــاءات

درا�شة بجامعة اخلليج العربي تو�شي بتنمية املهارات الجتماعية لدى ذوي �شعوبات التعلم

حديثة  درا�سة  قالت   - البحرين  مملكة 

نوق�ست اأخريا يف برنامج �سعوبات التعلم بجامعة 

اكت�ساب  على  الطفل  قدرة  اأن  العربي  اخلليج 

تعد من اجلوانب احليوية  املهارات الجتماعية 

اإىل  الدلئل  ت�سري  اإذ  التعلم،  عملية  يف  الفعالة 

اإن العديد من تالميذ �سعوبات التعلم يفتقر�ن 

اأنهم  من  الرغم  على  الجتماعية  للمهارات 

من  اأعلى  اأ�  العادي  الطفل  مب�ستوى  يتمتعون 

اإل  اللفظي،  كالذكاء  كثرية  جوانب  يف  م�ستواه 

الجتماعية  املتطلبات  اأداء  يف  يف�سلون  اأنهم 

الأ�سا�سية يف احلياة اليومية.

الباحثة  ناف�ستها  التي  الدرا�سة  واأو�ست 

بني  »العالقة  بعنوان  البالول  اأحمد  �سبيكة 

ال�سلوك  ومهارات  االأكادميية  التعلم  �سعوبات 

ال�سفني  تالميذ  لدى  واالنفعايل  االجتماعي 

الرابع وال�ساد�ض بدولة الكويت« باالهتمام بتنمية 

التعلم  �سعوبات  ذوي  لدى  االجتماعية  املهارات 

ب�سكل  االآخرين  والتالميذ  اخل�سو�ض  وجه  على 

عام، وتدريب التالميذ ذوي �سعوبات التعلم على 

مواجهة املواقف املختلفة يف احلياة التي تك�سبهم 

االإح�سا�ض بامل�سئولية والثقة بالنف�ض والتدريب على 

التوافق والثبات االجتماعي من خالل التاأكيد على 

حتقيق النجاح.

وقالت البالول اأن اإعداد برامج تدريبية لتنمية 

ذوي  التالميذ  لدى  املقبولة  االجتماعية  املهارات 

�سعوبات التعلم با�ستخدام النمذجة ولعب االأدوار 

ا�ستخل�ستها  تو�سية  والتعزيز،  الراجعة  والتغذية 

اهتمام  توجيه  يجب  وعلية  الدرا�سة،  نتائج  من 

التدابري  اأخذ  اإىل  التعليمي  النظام  يف  املعنيني 

ال�سفي  ال�سلوك  لتنمية  برامج  الإعداد  املالئمة 

االيجابي يف املراحل االأويل من التعليم من خالل 

ور�ض عمل ي�سارك فيها املعلمون واأولياء االأمور.

وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأنه ال توجد فروق دالة 

الت�سخي�سية  الفئات  متو�سطات  بني  اإح�سائيا 

�سعوبات  الريا�سيات،  تعلم  )�سعوبات  الثالث 

تعلم القراءة، �سعوبات الكتابة( يف اأبعاد ال�سلوك 

ذات  فروق  توجد  ال  كما  واالنفعايل،  االجتماعي 

اأبعاد  يف  النوع  ملتغري  ُتعزي  اإح�سائيا  داللة 

�سعوبات ال�سلوك االجتماعي واالنفعايل با�ستثناء 

االإناث،  العدواين ل�سالح  بال�سلوك  البعد اخلا�ض 

ملتغري  ُتعزي  اإح�سائيا  دالة  فروق  توجد  فيما 

ال�سف الدرا�سي يف بعدي الت�ستت و�سعف مفهوم 

الذات ل�سالح ال�سف ال�ساد�ض االبتدائي.   
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وزير التعليم التون�سي يزور جامعة امللك �سعود وي�سيد بتطور البحث العلمي

الأ�ستاذ  �سعود  امللك  جامعة  مدير  ا�ستقبل   : ال�سعودية   / الريا�س 

�زير  اجلامعة  �كالء  �بح�سور  العمر  عبدالرحمن  بن  بدران  الدكتور 

توفيق  الدكتور  التون�سي  �الت�سال  املعلومات  �تكنولوجيا  العايل  التعليم 

اجلال�سي �الوفد املرافق له الذي يز�ر اململكة حاليا للم�ساركة يف موؤمتر 

�زراء التعليم العايل �البحث العلمي الذي تنظمه �زارة التعليم العايل. 

وجرى خالل اال�ستقبال تناول اأهم املوا�سيع التي تخ�ض التعليم العايل 

ومراكز  واإدارات  كليات  من  اجلامعة  حتت�سنه  ما  واالإطالع  البلدين  يف 

واطلع  للجامعة  الدائم  املعر�ض  الوفد بجولة داخل  قام  بعد ذلك  متميزة 

على اأهم امل�ساريع والربامج التطويرية التي تقوم بها اجلامعة، ويف ختام 

اجلولة ذكر الدكتور توفيق اجلال�سي قائال لقد ت�سرفت والوفد امل�ساحب 

ولقد  فيها  وبامل�سئولني  مبديرها  وااللتقاء  �سعود  امللك  جامعة  بزيارة  يل 

والزيارة  لنا  قدمت  التي  املعلومات  خالل  من  كبرية  فائدة  لنا  ح�سلت 

التعليم والبحث  واأننا ن�سيد مبدى تطور منظومة  امليدانية التي قمنا بها، 

التون�سية  للجامعة  رائدا  �ستكون  التي  لها  العريقة  والتجربة  باجلامعة 

م�ستقبال. واأ�ساف قائال اأن اأملنا كبري يف اأن تكون هذه الزيارة لبنة جديدة 

العايل  التعليم  جمال  يف  التون�سية  واجلمهورية  اململكة  بني  التعاون  لدعم 

والبحث العلمي مبافيه تبادل اخلربات واأي�سا تبادل االأ�ستاذة اجلامعيني 

تذكاريا  درع  �سعود  امللك  جامعة  مدير  قدم  الزيارة  ختام  ويف  والطلبة. 

لل�سيف والوفد املرافق له.
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ج���ام���ع���ة ال�������س���رق الأو������س�����ط ت��ن�����س��ئ م���رك���زا 

ل��ل��درا���س��ات و الإ����س���ت�������س���ارات الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اجلامعة العربية المريكية تعقد ور�شة حول اأدوات قيا�ض اجلودة

اململكة   / عمان 

الها�سمية  الردنية 

نائب  مكتب  عقد   -

العربية  اجلامعة  رئي�س 

ل�سوؤ�ن  المريكية 

�التطوير  التخطيط 

الهيئة  لأع�ساء  �ر�سة 

اأد�ات  حول  التدري�سية 

�حتديد  اجلودة،  قيا�س 

�حت�سني  امل�سكالت، 

املخرجات، قدمها خبري 

الدكتور  اجلامعة  يف  الريا�سيات  ق�سم  يف  الإح�ساء  �ا�ستاذ 

اليا�س �سبيط.

افتتح الور�سة، م�ساعد نائب رئي�ض اجلامعة ل�سوؤون التخطيط 

اهمية  على  فيها  اكدت  بكلمة  اهلل  جاد  روال  الدكتورة  والتطوير 

هذه الدورات، من اجل تعزيز مهارات اأع�ساء الهيئة التدري�سية، 

بعد  خا�سة  القيا�ض،  واأدوات  اجلودة  اأهمية  على  واطالعهم 

على  اجلامعة  ح�سلت  ان 

العاملية  املوا�سفات  �سهادة 

يف اجلودة والنوعية »االيزو« 

فل�سطينية  جامعة  كاأول 

حتقق هذا االجناز.

عرف  الور�سة  وخالل 

اجلودة  �سبيط  الدكتور 

احلديث،  مبفهومها 

واالأدوات  قيا�سها،  وطرق 

امل�ستخدمة، ومدى مالئمتها 

و�سيا�سات  الأهداف 

اإيجابا،  اجلامعة  خريجي  اداء  على  تنعك�ض  وكيف  املوؤ�س�سة، 

وناق�س قيا�س مدى االرتباط الوثيق للخدمات مع معايري حمددة 

للجودة.

على  ي�ساعد  االح�سائية  اال�ساليب  ا�ستخدام  ان  بني  كما 

حل  على  واملوؤ�س�سات  املن�ساآت  م�ساعدة  وبالتايل  املتغريات  فهم 

امل�سكالت وو�سع احللول املنا�سبة وحت�سني الفاعلية واملردود.

عمان / اململكة الردنية الها�سمية: اأن�ساأت جامعة ال�سرق الأ��سط 

مركزا للدرا�سات � الإ�ست�سارات الإ�سرتاتيجية يعد ال�ل من نوعه على 

م�ستوى اجلامعات اخلا�سة يف الردن. 

يعقوب  الدكتور  تراأ�سه  الذي  االإجتماع  يف  اجلامعة  اأمناء  جمل�ض  وقرر 

يف  الر�سني  العلمي  البحث  دعم  �سيتوىل  الذي  املركز  اإن�ساء  الدين  نا�سر 

الق�سايا العلمية التي يواجهها االأردن و الوطن العربي.

باالإ�سراف على هذا  العناين  الدكتور جواد  العني  املجل�ض معايل   وكلف 

املركز واإخراجه اإىل حيز التطبيق نظرًا ملا يتمتع به العناين من خربة طويلة 

رئي�ض  اأنه  العملي كما  و  النظري  املجالني  والبحوث يف  الدرا�سات  يف جمال 

املجل�ض االإقت�سادي و االإجتماعي ال�سابق.

وقال الدكتور يعقوب نا�سر الدين اإن« املركز يهدف ايل الربط بني مفهوم 

البحث العلمي وخدمة املجتمع كجانب اأ�سا�سي لتطوير دور اجلامعة يف خدمة 

االأردن وكذلك الت�سبيك مع املراكز املماثلة يف االأردن لالإ�ستفادة من الطاقة 

الفكرية املتاحة يف اجلامعة من اأ�ساتذة وطلبة درا�سات عليا الإجراء البحوث 

العلمية«.
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ب���غ���زة ل��ل���ش��ت��ف��ادة م���ن ب��رن��ام��ج ج������دارة ل��ل��ت�����ش��غ��ي��ل امل���وؤق���ت

الإ�شلمية  واجل��ام��ع��ة  العمل  وزارة  ب��ني  تفاهم  اتفاقية  توقيع 

مكتب  يف  جرى    : فل�سطني   / غزة 

التوقيع  بغزة  الإ�سالمية  اجلامعة  رئي�س 

العمل  �زارة  بني  تفاهم  اتفاقية  على 

من  لال�ستفادة  الإ�سالمية  �اجلامعة 

��قع  املوؤقت،  للت�سغيل  جدارة  برنامج 

التفاقية عن الوزارة املهند�س حممد عبد 

القادر الرقب –�زير العمل، �عن اجلامعة 

الإ�سالمية الدكتور كمالني كامل �سعث –

رئي�س اجلامعة.

وزارة  التزام  اإىل  االتفاقية  بنود  وتف�سي 

اجلامعة  بتزويد  جدارة  برنامج  خالل  من  العمل 

بعدد من اخلريجني يف حدود )350(  االإ�سالمية 

�ستة  ملدة  املتاحة  التخ�س�سات  يف  خريجًا 

رواتب  بدفع  الوزارة  والتزام  خريج،  لكل  �سهور 

اجلامعة،  لدى  للعمل  املخ�س�سة  اخلريجني 

وتوفري البيئة املالئمة للخريجني املر�سحني للعمل 

داخل اجلامعة، وتاأهيلهم وتطوير قدراتهم بح�سب 

االإمكانيات املتوفرة لدى اجلامعة.

بقيمة  خ�سم  تقدمي  على  االتفاقية  وتن�ض 

يف  اجلامعة  لدى  امل�ستفيدين  للخريجني   )%20(

حال التحاقهم يف برامج التدريب املنفذة من قبل 

اإ�سافة  امل�ستمر،  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة 

اإىل تقدمي التدريب ملوظفي وزارة العمل من خالل 

برامج التدريب املنفذة لدى عمادة خدمة املجتمع 

�ساعة   )1000( يعادل  مبا  امل�ستمر  والتعليم 

اعتبارًا  باالتفاقية  العمل  ي�سري  اأن  على  تدريبية، 

عام،  وملدة  2014م  مار�ض  اآذار/   26 تاريخ  من 

قابلة للتمديد باتفاق الطرفني.

اجلامعة  على  الرقب  املهند�ض  معايل  واأثنى 

جديرة  موؤ�س�سة  اأنها  وو�سفها  االإ�سالمية، 

باالحرتام والتقدير، واأكد معايل املهند�ض الرقب 

على  بالنفع  تعود  جدارة  برنامج  من  الفائدة  اأن 

املجتمع.

د�لة الكويت : تقيم �حدة الدرا�سات 

العلوم  كلية  يف  اخلليجية   – الأ�ر�بية 

حلقة  الكويت  بجامعة  الجتماعية 

الربيطانية  »العالقات  بعنوان:  نقا�سية 

الكويتية تاريخاً �مر�راً بتحرير الكويت 

مناخ  يف  امل�ستقبل  با�ست�سراف  �انتهاًء 

ال�سابق  الوزراء  رئي�س  يلقيها  حميط«، 

ال�سيد  العظمى  بريطانيا  جلمهورية 

�سفري  �سعادة  �بح�سور  ميجر،  جون 

اململكة املتحدة يف الكويت �سعادة ال�سفري 

ال�سيد فرانك بيكر.

وحدة  رئي�ض  قالت  املنا�سبة  وبهذه 

ملك  د.  اخلليجية   – االأوربية  الدرا�سات 

»العالقات  هو  الندوة  عنوان  ان  الر�سيد 

وحا�سرًا  تاريخًا  الكويتية:   – الربيطانية 

وم�ستقباًل » وهذه الندوة تاأتي �سمن االأ�سبوع 

ان  م�سيفة  الربيطانية،  لل�سفارة  الثقايف 

رئي�ض الوزراء الربيطاين ال�سابق ال�سيد جون 

جامعة  رحاب  يف  مرة  الأول  �سيحا�سر  ميجر 

عبدامللك  عثمان  م�سرح  على  وذلكً   الكويت 

اجلامعي  احلرم   – احلقوق  بكلية  ال�سالح 

ال�سويخ.

ندوة يف جامعة الكويت » العالقات الربيطانية – الكويتية : تاريخًا وحا�سرًا وم�ستقباًل »
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زي�����ارة وف���د م���ن ك��ل��ّي��ة ف�����وؤاد ���س��ه��اب ل��ل��ق��ي��ادة 

ي��و���س��ف ال��ق��ّدي�����س  ج��ام��ع��ة  اإىل  والأرك��������ان 

كلّية  زار �فد من   : لبنان   / بري�ت 

التابعة  �الأركان  للقيادة  �سهاب  فوؤاد 

يتقّدمه  اللبنايّن،  اجلي�س  لقيادة 

�العقيد  برباري  اإيلي  الركن  العقيد 

جامعة  اإىل  بزيارة  جوين،  ح�سن  الركن 

من  الوفد  تاأّلف  �قد  يو�سف.  القّدي�س 

40 �سابًطا من لبنان، �م�سر، �ال�سودان، 

ا الد�رة  �فرن�سا، �الأردن، يتابعون حالًيّ

يف  وكان  الأركان.  �شّباط  لإعداد   28 الـ 

�الريا�سة  البتكار  َحَرم  يف  ا�ستقبالهم 

الرب�ف�سور �سليم دّكا�س الي�سوعّي رئي�س 

اجلامعة، �جمموعة من كبار امل�سوؤ�لني 

فيها.

انتقل  التذكارّية،  ال�سورة  التقاط  وبعد 

اجلامعة  جمل�ض  اجتماعات  قاعة  اإىل  الوفد 

اجلامعة  عن  وثائقّي  فيلم  ُعر�ض  حيث 

ومن�ساآتها وبراجمها واخت�سا�ساتها و�سهاداتها 

لل�سوؤون  الرئي�ض  نائب  وتوىّل  ون�ساطاتها. 

التعريف  العويط،  هرني  الدكتور  االأكادميّية، 

الرتبوّي  والدور  ور�سالتها،  اجلامعة،  بتاريخ 

والثقايّف الذي ت�سطلع به يف خدمة لبنان والعامَل 

العربّي. ثّم قّدمت الدكتورة ندى مغيزل ن�سر، 

عر�سًا  اجلامعّية،  البيداغوجيا  ب�سوؤون  املكّلفة 

اًل عن اأ�ساليب التعليم اجلامعّي احلديثة  مف�سّ

تعميم  اإىل  اجلامعة  ت�سعى  التي  والنا�سطة 

التدابري  وعن  موؤ�ّس�ساتها،  كاّفة  يف  تطبيقها 

اإن�ساء  ومنها  ذلك،  �سبيل  يف  اعتمدتها  التي 

خمترب التعليم اجلامعّي، والدبلوم يف الطرائق 

املبتَكَرة للتعليم اجلامعّي. ثّم عر�ست ال�سّيدة 

وداد وازن اأبرز ما حّققته اجلامعة على �سعيد 

ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة لتطوير التعليم 

عملّية  يف  الطاّلب  م�ساركة  وتعزيز  اجلامعّي، 

اللقاء  ومتّيز  اأ�ساتذتهم.  مع  وتفاعلهم  التعّلم 

اأثارته من  التي طرحها ال�سّباط وما  باالأ�سئلة 

نقا�ساٍت حّية ومثمرة اأ�سهمت يف بلورة املفاهيم 

واالإ�ساءة على التجارب الرتبوّية الرائدة التي 

تقودها جامعة القّدي�ض يو�سف.

اإىل  بزيارٍة  االأكادميّي  اللقاء  هذا  َج  ُتِوّ ثّم 

خاللها  توىّل  اجلامعة،  يف  املعدنّيات  متحف 

الفريدة  املجموعة  �ساحب  اإّده،  �سليم  ال�ّسيد 

التي اختارها من واحٍد و�سّتني بلًدا، والتي ُتعَترَب 

ة يف  اخلا�سّ املجموعات  اأهّم  من  واحدًة  اليوم 

العامَل، دور الدليل، مربًزا النواحي التاريخّية، 

املعدنّيات،  لعلم  واالقت�سادّية  وال�سناعّية، 

ف�ساًل عن الطابع اجلمايّل االأّخاذ الذي تتحّلى 

به جمموعة املعدنّيات املعرو�سة يف املتحف.
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ج����راح����ة م��ن��اظ��ر 

ال��رك��ب��ة وال��رب��اط 

الدورة  فى  ال�شليبى 

الثالثة  التدريبية 

ب��ج��ام��ع��ة اأ���س��ي��وط
الطب  كلية  تنظم   : م�سر   / ا�سيوط 

الثالث  ال�سنوى  موؤمترها  اأ�سيوط  بجامعة 

جلراحة مناظري الركبة والرباط ال�سليبى 

العظام  بق�سم  املفا�سل  مناظري  بوحدة 

حتت  وذلك  اجلامعى  اأ�سيوط  مب�ست�سفى 

رئي�ض  ال�سميع  عبد  حممد  الدكتور  رعاية 

اجلامعة والدكتور اأحمد خملوف عميد كلية 

م�ست�سفيات  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  الطب 

الع�سال  ماهر  والدكتور  اجلامعية  اأ�سيوط 

والدكتور   ، الوحدة  على  العام  امل�سرف 

كمال اجلعفرى رئي�ض ق�سم العظام.

القا�سى  ه�سام  الدكتور  �سرح  وقد 

رئي�ض وحدة مناظري املفا�سل اأن فاعليات 

اإىل  وتهدف  يومني  ملدة  ت�ستمر  الدورة 

خمتلفة  مهارات  على  امل�سرتكني  تدريب 

االكلينيكى،  الت�سخي�ض  من  بدءًا  وذلك 

بالرنني  لالأ�سعة  اجليد  والتقييم 

ا�ستخدام  من  والتمكن   ، املغناطي�سى 

ا�سابات  عالج  فى  املفا�سل  منظار 

الرباط  وا�ستعوا�س  الركبة  واأمرا�س 

حما�سرات  اأربع  جانب  اإىل  ال�سليبى 

نظرية فى هذا التخ�س�ض وذلك بح�سور 

فى  املتخ�س�سني  اال�ساتذة  من  نخبة 

القاهرة  جامعة  من  في�سارك  املجال  هذا 

اأحمد عبد العزيز والدكتور اأمين  الدكتور 

جامعة  ومن   ، املنوفية  جامعة  من  عبيد 

احلميد  عبد  حممد  الدكتور  اأ�سيوط 

منظم الدورة ، والدكتور حامت جالل زكى 

نحو  اإىل  باالإ�سافة  العلمية  اللجنة  مقرر 

م�سر  من  العظام  اأطباء  من  متدربًا   25

وعدد من الدول العربية مثل اليمن وكينيا 

وال�سودان.
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املنامة / مملكة البحرين- 

العلوم  جامعة  رئي�س  قام  

الدكتور  الأ�ستاذ  التطبيقية 

اإىل  بزيارة  اخلاجة  �هيب 

الها�سمية  الأردنية  اململكة 

التعليم  بوزير  خاللها  التقى 

العايل �البحث العلمي الأردين 

حممود  اأمني  الدكتور  الأ�ستاذ 

اإمكاينة  الطرفان  بحث  حيث 

التعا�ن يف املجالت املختلفة  .

واأ�ساد اخلاجة  بدور  وزارة التعليم العايل يف دعم اجلامعات االأردنية 

وبامل�ستوى املرموق الذي و�سلت اإليه هذه اجلامعات على خريطة املوؤ�س�سات 

املتميزة. الب�سرية  للكفاءات  وامل�سدرة  واحلديثة،  املتقدمة  التعليمية  

والقادرة على املناف�سة اإقليميا وعامليًا.

كما اأ�سار اإىل اأن اجلامعة وفقت 

احلرم  اإىل  االنتقال  يف  اهلل  بحمد 

وفق  اأن�ساأ  الذي  اجلديد  اجلامعي 

اأعلى املعايري واملوا�سفات العاملية مبا 

يحتويه من م�ساحات وا�سعة  وقاعات 

اأن  اإىل  م�سريًا  متطورة  تدري�ض 

اجلامعة ت�سم ثالث كليات هي كلية 

العلوم االإدارية وكلية االآداب والعلوم 

تخ�س�سات   9 وتقدم  احلقوق  وكلية 

يف البكالوريو�ض و5 يف املاج�ستري .

من جهته اأعرب الدكتور اأمني حممود عن �سعادته بلقاء اخلاجة موؤكدًا 

على عمق العالقات التي تربط البحرين واالأردن  ال �سيما يف جمال التعليم 

العايل والبحث العلمي م�سريًا اإىل اأن هذه الزيارة تاأتي جت�سيدًا  للعالقات 

املتميزة بني البلدين ال�سقيقني . موؤكدًا على  اهمية تعزيز التبادل التعليمي 

والثقايف بني خمتلف املوؤ�س�سات التعليمية يف البلدين ال�سديقني .

رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 

الأردين ال�����ع�����ايل  ال���ت���ع���ل���ي���م  وزي���������ر  ي���ل���ت���ق���ي 

الرموك جامعة  يف  والأجنبية  العربية  للجاليات  معر�ض  افتتاح 
 : الها�سمية  الردنية  اململكة   / عمان 

الدكتور  الريموك  جامعة  رئي�س  افتتح 

الوطني  الرتاث  »معر�س  املو�سى  عبداهلل 

بح�سور  �الأجنبية«  العربية  للجاليات 

�الذي  عمان،  يف  �بر�ناي  ليبيا  �سفريي 

باجلامعة،  الطلبة  �سوؤ�ن  عمادة  تنظمه 

العراق،  جاليات  طلبة  فيه  �سارك 

�م�سر،  �اليمن،  �ال�سعودية،  �البحرين، 

�اجلزائر،  �ليبيا،  �فل�سطني،  ��سوريا، 

اإيطاليا،  جاليات  اإىل  بالإ�سافة  �الكويت، 

�بر�ناي،  �اند�ني�سيا،  �ماليزيا،  �تركيا، 

��سنغافورة، �تايالند.

واأ�سار الدكتور املو�سى اإىل اأهمية اإقامة مثل 

اجلامعي،  احلرم  داخل  �سنويًا  املعار�ض  هذه 

احل�سارات  مبختلف  اجلامعة  طلبة  لتعريف 

يف  ولالإ�سهام  واالأجنبية،  العربية  والثقافات 

مبختلف  اجلامعة  طلبة  بني  العالقة  توثيق 

يعك�ض  املعر�ض  هذا  اأن  اإىل  الفتًا  جن�سياتهم، 

كونهم  الوافدين  بطلبتها  اعتزاز اجلامعة  مدى 

بعد  بلدانهم  يف  واالأردن  للجامعة  �سفراء  خري 

تخرجهم الأنهم يعك�سوا ال�سمعة العلمية املتميزة 

جلامعة الريموك.

للدول  اأجنحة  على  املعر�ض  وا�ستمل 

كتيبات  ت�سمنت  امل�ساركة  واالأجنبية  العربية 

لالأماكن  فوتوغرافية  و�سور  وتاريخية،  تعريفية 

املاأكوالت  واأ�سهر  لبلدانهم،  والدينية  ال�سياحية 

التقليدية  االأزياء  اإىل  اإ�سافة  ال�سعبية، 

وال�سعبية، واخلزفيات والف�سيات واأعمال الق�ض 

امل�سهورة  البخور  و  العطور  واأنواع  والنحا�سيات 

لدى بع�ض الدول العربية.

اأغان  اجلاليات  طلبة  من  عدد  قدم  كما 

اإعجاب  نالت  ال�سعبي  تراثهم  عك�ست  فلكلورية 

احل�سور.
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رئي�س  لطفى  امني  الدكتور  رعاية  حتت   : م�سر   / �سويف  بني 

اجلامعة يعقد املوؤمتر العلمى ال�ل لق�سم الن�ساء �التوليد بامل�ست�سفى 

نواب  ال�سادة  �بح�سور  باجلامعة  املوؤمترات  مبركز  �ذلك  اجلامعة 

كلية  عميد  مرز�ق  احلليم  عبد  عالء  �الدكتور  اجلامعة   رئي�س 

الطب �الدكتور حممد ح�سن رئي�س ق�سم الن�ساء �التوليد بامل�ست�سفى 

اجلامعى �بالتعا�ن مع املجل�س القومى للمراأة ��زارة ال�سحة .

واال�سرة  للطفل  اف�سل  حياة  اجل  »من  عنوان  حتت  املوؤمتر  يعقد 

التوا�سل االجتماعى ونقل اخلربات من جيل اىل  »بهدف زيادة عملية 

جيل .وزيادة عملية امل�ساركة فى تخفيف احلياة اليومية للمراأة فى اإطار 

االهتمام امل�ستمر ب�سحة املراأة واالمومة والطفولة وكل ما هو جديد فى 

هذا املجال .

وال��ت��ول��ي��د ال��ن�����ش��اء  ل��ق�����ش��م  الول  ال��ع��ل��م��ى  »امل����وؤمت����ر  ���ش��وي��ف  ب��ن��ى  ج��ام��ع��ة  يف 
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املوؤمتر العلمي الأول لطلب جامعة ح�شرموت يكرم خمرع ح�شرموت الفقيد هاين باجعالة 

هود  علي  الدكتور  بقاعة  اختتمت   : اليمن   / ح�سرموت 

العلمي  املوؤمتر  فعاليات  الد�لية  �املعار�س  للموؤمترات  باعباد 

طالب   ( �سعار  حتت  املنعقد  ح�سرموت   جامعة  لطالب  الأ�ل 

لبحوث  علمياً  بحثاً   4٦ مب�ساركة   ) التنمية  خدمة  يف  اجلامعة 

حما�ر  ثالثة  على  موزعة  اجلامعي  العام  لطالب  التخرج 

رئي�سية ) العلوم الطبيعية ، العلوم التطبيقية ، العلوم الإن�سانية 

�الجتماعية (.

رئي�ض  خنب�ض  �سعيد  حممد   / الدكتور  االأ�ستاذ  اأكد  االختتام  حفل  يف 

طالب  م�ستوى  اأن  اإىل  للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  رئي�ض  ح�سرموت  جامعة 

العليا يف بع�ض  جامعة ح�سرموت اليقل علمًا عن  م�ستوى طالب الدرا�سات 

اجلامعات االأخرى وهذه االأبحاث التي �ساركت باملوؤمتر الطالبي االأول دليل 

االأخرية  زيارته  اإىل  م�سريًا  املجاالت  خمتلف  يف  اجلامعة  طالب  متيز  على 

ت�سنف  بثالث جامعات  التقى خاللها   العريقة  االأمريكية  لبع�ض اجلامعات 

خريجي  تواجه  التي   امل�سكالت  بع�ض  ملناق�سة  بالعامل  اجلامعات  اأعلى  من  

اجلامعات ل�سوق العمل الفتًا باأن جامعة ح�سرموت تخرج الكثري من الطالب 

الذي  باجعالة   هاين  الفقيد  ح�سرموت  خمرتع  اأمثال  واملبتكرين  املبدعني 

مثل اجلامعة خا�سة وح�سرموت عامة يف املحافل الدولية والعربية واالإقليمية 

قدمت  للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  اأن  اإىل  ح�سرموت  جامعة  رئي�ض  واأ�سار 

بفعاليات  امل�ساركة  العلمية  البحوث  ولكافة  للخريجني  والتربيكات  التهاين 

منح  اللجنة  واأقرت  العلوم  جماالت  خمتلف  يف  متيزت  التي  االأول  املوؤمتر 

جميع امل�ساركون من الطالب ميداليات اجلامعة اإ�سهاما مل�ساركتهم باملوؤمتر 

واأعلن االأ�ستاذ الدكتور / حممد �سعيد خنب�ض رئي�ض اجلامعة ت�سمية املوؤمتر 

باجعالة  الفقيد املخرتع هاين  با�سم  االأول لطالب جامعة ح�سرموت  العلمي 

تقديرًا  لدوره يف االإبداع واالبتكار ومتثيله للجامعة يف خمتلف املحافل الدولية 

والعربية واالإقليمية ومت اإقرار جوائز نقدية للثالثة بحوث الفائزة االأول مبلغ 

مائة األف ريال والثاين خم�سة و�سبعون األف ريال والثالث خم�سون األف ريال 

اإ�سافة اإىل م�ساركتهم يف امللتقى العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية يف 

الفرتة القادمة   .

بدورها قدمت الطالبة/  �سارة اأحمد باداوؤد كلمة الطالب امل�ساركني 

واخلريجني اأ�سارت خاللها باأن هذه تعترب بداية موفقة مل�ساركة الطالب 

الطالب  عليها  يتناف�ض  التي  املختلفة  واالأن�سطة  الفعاليات  جميع  يف 

بدل  اإىل  الطالب  كافة  داعية  اليمنية  باجلامعات  العلمية  ال�سروح  يف 

الطالبية  وقدراتهم  مواهبهم  الإبراز  العلمي  للبحث  واملتابعة  اجلهد 

واإقامة  بالطالب  اهتمامهم  على  اجلامعة  رئا�سة  �ساكرة  العمل  ل�سوق 

للطالب يف خمتلف  العلمي  البحث  ثقافة  تعزز  التي  املوؤمترات  مثل هذه 

تخ�س�ساتهم اجلامعية .
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احتاد اجلامعات العربية40 اأنباء

ج����ام����ع����ة 

م�������ش���رات���ة 

على  الأوىل 

اجل��ام��ع��ات 

ال���ل���ي���ب���ي���ة 

جامعة   : ليبيا   / م�سراته 

اجلامعات  على  الأ�ىل  م�سراتة 

الإنفتاح  ترتيب  يف  الليبية 

 Webometrics -

 openness rank
العاملي  التقييم  اأظهر 

ح�سول   Webometrics
املركز  على  م�سراتة  جامعة 

الإنفتاح  ترتيب  موؤ�سر  يف  الأ�ل 

 openness rank
كل  على  التعليمية  للمواقع 

مركز  بجهود  الليبية  اجلامعات 

باجلامعة  �التوثيق  املعلومات 

�بدعم من رئي�س اجلامعة .

ح�سول  التقييم  هذا  اأظهر  كما 

جامعة م�سراتة علىاملركز 28 عربيا 

من بني 830 جامعة عربية على املركز 

جامعة   974 بني  من  اإفريقيا   35

املوؤ�سر  لنف�ض  اإفريقية، واملركز 2825 

العامل  على   openness rank
يف  تعليمي  موقع   12000 نحو  على 

العامل

اأعلنت »جامعة حمدان  د�لة المارات - 

يف  الفائزين  اأ�سماء  عن  الذكية«  حمّمد  بن 

اأف�سل  �«جائزة  عمل«  �رقة  اأف�سل  »جائزة 

بحث من قبل الدار�سني«، �ذلك على هام�س 

الذي   »2014 العام  »املوؤمتر  فعاليات  اإختتام 

بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  عقد 

دبي  عهد  �يل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 

الرئي�س الأعلى للجامعة يف فندق »اأتالنت�س 

الأ�راق  �ركزت  بدبي.  جمريا«  النخلة 

التمّيز  م�سرية  »قيادة  �سعار  على  املقدمة 

امل�ستدام«.

وفاز بـ »جائزة اأف�سل ورقة عمل« لهذا العام كل 

من الدكتور ابراهيم �سلطاين والدكتورة يينغ يينغ 

لياو )املوؤمتر ال�سابع للجودة يف ال�سرق االأو�سط(، 

بني  »التفاعل  عنوان  البحثي  عملهما  حمل  اللذان 

املالية  والقيمة  الر�سا  وم�ستويات  جودة اخلدمات 

والنتائج ال�سلوكية: جتاوز امل�ستوى التحليلي الكلي«؛ 

جامعة  من  يل  �سانغ  يل  و�سامي  مورين  ودانييل 

من  توما�ض  اأي.  دي.  وجينيفر  الكندية  كونكورديا 

للتعليم  ال�ساد�ض  )املوؤمتر  االأمريكية  بي�ض  جامعة 

االإلكرتوين يف ال�سرق االأو�سط( على عملهم البحثي 

اال�ستمرارية  على  االإلقاء  طريقة  »تاأثري  بعنوان 

�سانكارانرايانا،  وكري�سنان  والت�سورات«؛  واالأداء 

كبري م�سوؤويل ال�سالمة يف م�ست�سفى توام يف دولة 

يف  والبيئة  لل�سحة  اخلام�ض  )املوؤمتر  االإمارات 

حمل  الذي  البحثي  عمله  على  االأو�سط(  ال�سرق 

عنوان »التحول النوعي من اللوم اإىل ثقافة العدل 

واالإن�ساف- جتربة م�ست�سفى �سرق اأو�سطية«.

الدار�سني«  قبل  من  بحث  اأف�سل  »جائزة  اأما 

ال�سابع  )املوؤمتر  ال�سعدي  فهد  ن�سيب  من  فكانت 

الذي حمل  االأو�سط( عن بحثه  ال�سرق  للجودة يف 

الرئي�سية  النجاح  عوامل  حول  »حتقيق  عنوان 

البحوث  يف  تاأمالت  العامة:  اخلدمة  يف  للتكامل 

الزعبي  وخديجة  فرانكلني  واأجنيال  النظرية«؛ 

)املوؤمتر  الذكية«  حمّمد  بن  حمدان  »جامعة  من 

االأو�سط(  ال�سرق  يف  االإلكرتوين  للتعليم  ال�ساد�ض 

»ا�ستدامة  عنوان  حمل  الذي  البحثي  عملهما  عن 

روؤية  االإمارات:  دولة  يف  الدولية  اجلامعات  فروع 

اخلام�ض  )املوؤمتر  اخلريي  واأماين  للم�ستقبل«؛ 

عملها  عن  االأو�سط(  ال�سرق  يف  والبيئة  لل�سحة 

البحثي »دعونا نتحرك: تعزيز الن�ساط البدين بني 

االأطفال االإماراتيني«.

الأوراق البحثية الفائزة يف »املوؤمتر العام 2014« ل� »جامعة حمدان 

بن حممد الذكية« ركزت على �سعار »قيادة م�سرية التمّيز امل�ستدام«
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الأمرية  جامعتا  نظمت   : الها�سمية  الردنية  اململكة   / عمان 

حول  متخ�س�سة  عمل  �ر�سة  الأردنية  �الأملانية  للتكنولوجيا  �سمية 

بناء قدرات م�ساريع التعليم يف خميمات الالجئني ال�سوريني بالأردن 

�ربطها بالتكنولوجيا احلديثة.

يف  االأطفال  احتياجات  على  قرب  عن  التعرف  اإىل  الور�سة  وهدفت 

املخيمات من الناحية التعليمية والتكنولوجية وان�ساء خمتربات حا�سوب يف 

املدار�ض االبتدائية.

م�سهور  الدكتور  للتكنولوجيا،  �سمية  االأمرية  رئي�ض جامعة  نائب  واأ�سار 

مع  واملعلومات  اخلربات  تبادل  اأهمية  اىل  الور�سة  افتتاحه  خالل  الرفاعي 

املوؤ�س�سات االأملانية نظرًا خلربتها يف هذا املجال.

ودعا اىل ت�سافر جهود اجلهات الر�سمية واالأهلية مبا فيها اجلامعات 

للم�ساركة يف التخفيف من اعباء اللجوء اىل االأردن.

الدولية  لل�سوؤون  االأردنية  االأملانية  اجلامعة  رئي�ض  نائب  بني  جهته،  من 

الدكتور اأنتون مانغ�ستل حر�ض اجلامعة على امل�ساركة بفعالية يف دعم ق�سية 

اجتماعيا  االأردين  املجتمع  على  انعكا�ساتها  اىل  الفتا  ال�سوريني،  الالجئني 

واقت�ساديا.

اإيجازًا  وقدم املحا�سر يف جامعة �سيجن االأملانية الدكتور فولكر وولف 

حول م�سروع اإقامة اأندية احلا�سوب لالجئني ال�سوريني يف مدار�ض املخيمات 

االبتدائية مب�ساندة متطوعني من اأملانيا والدول املجاورة.

واو�سح وولف �سعي امل�سروع اىل اقامة �سراكات مع اجلامعات االأردنية 

ال�سباب  التطوعي وحتفيز  العمل  لتعزيز روح  واأندية احلا�سوب يف املدار�ض 

على التطوع يف املخيمات.

ي�سار اىل ان هذه امل�سروع يطبق يف عدد من دول اللجوء و�سيتم تطبيقه 

يف االأردن لرفع م�ستوى تعليم االأطفال باملخيمات وم�ساعدتهم على التاأقلم 

مع ظروفهم املوؤقتة.

ال�سعودية   / الإح�ساء 

امللك  جامعة  مدير  رعى   :

العزيز  عبد  الدكتور  في�سل 

ال�ساعاتي  الدين  جمال  بن 

»جتربة  بعنوان  عمل  �ر�سة 

يف  ال�سعودية  اجلامعات 

املعريف«  �التعا�ن  التبادل 

نظمتها الإدارة العامة للتبادل 

�التعا�ن املعريف .

بقاعة  وقائعها  ودارت 

اإدارة  مببنى  الكربى  االجتماعات 

اجلامعة ومّت بُثّها مبا�سرة با�ستخدام نظام الربط التلفزيوين للقاعة العلمية 

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  ال�سعادة  اأ�سحاب  بح�سور  الطالبات،  باأق�سام 

العليا والبحث العلمي االأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد املح�سن امللحم 

ووكيل اجلامعة الدكتور فوؤاد بن اأحمد اآل ال�سيخ مبارك وامل�سرف العام على 

االإدارة العامة للتبادل والتعاون املعريف االأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن اإبراهيم 

الكرا�سي  وم�سريف  البحثية  املراكز  ومدراء  الكليات  وعمداء  ال�سعادات، 

اللجنة  عن  ناهيك  العلمية،  للكرا�سي  الرئي�سية  اللجنة  واأع�ساء  العلمية 

الدائمة للتعاون والتبادل املعريف.

ذلك  بعد  اجلامعة،  ملدير  ترحيبية  بكلمة  الور�سة  ا�ستهلت  وقد  هذا 

اهلل  عبد  الدكتور  االأ�ستاذ  حتدث 

اجلامعات  تطلع  عن  ال�سعادات 

العاملية  الريادة  نحو  ال�سعودية 

والتحول ملجتمع املعرفة مما يتطلب 

والتعاون  التبادل  من  كبرًيا  قدًرا 

املعريف بني اجلامعات على ال�سعيد 

املحلي والعاملي.

يحتاج  هذا  �سعادته:  واأ�ساف 

تدعم  موؤ�س�سية  حتتية  بنية  اإىل 

على  اجلامعات  يف  االإبداع  وحتفز 

اعتبار اأن املعرفة هي منتج اإبداعي 

ي�سهم يف حتول املجتمع نحو جمتمع املعرفة، موؤكًدا �سعادته ال�سعي يف هذا 

التعرف على جتارب  املعريف من خالل  والتعاون  التبادل  تعزيز  اإىل  االإطار 

مدير  ِقبل  من  الكبري  باالهتمام  منّوًها  املجال،  االأخرى يف هذا  اجلامعات 

اجلامعة الإقامة هذه الور�سة يف رحاب اجلامعة، ودعمه الال حمدود للجهود 

وتقديره  �سكره  عن  معرًبا  التقنية،  ونقل  املعريف  التبادل  اإطار  يف  املبذولة 

ل�سيوف اجلامعة الكرام لتج�سمهم عناء امل�ساركة يف هذا اللقاء.

ويف ختام الفرتة االأوىل للور�سة قّدم معايل مدير اجلامعة هدايا تذكارية 

ل�سيوف اجلامعة احتفاَء بهذه املنا�سبة، يف حني جرى يف ختام الفرتة الثانية 

مناق�سة التو�سيات املنبثقة عن الور�سة.

الأردنية« و«الأملانية  للتكنولوجيا  �شمية  الأمرة  جامعتي  بني  عمل  ور�شة 

مدير جامعة امللك في�سل يرعى ور�سة عمل جتربة اجلامعات ال�سعودية يف التبادل والتعاون املعريف
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اختتام فعاليات الأ�شبوع الثقايف 

يف  اجل��دد  ال��ط��لب  ل�شتقبال 

 2013/2014 الدرا�شي  العام 

م��ق��دي�����ش��و ج���ام���ع���ة  يف 

جمهورية   / مقدي�سو 

جامعة  اختتمت   : ال�سومال 

فعاليات  الثالثاء  اأم�س  مقدي�سو 

الأ�سبوع الثقايف ل�ستقبال الطالب 

اجلديد  الدرا�سي  العام  يف  اجلدد 

 1800 على  يزيد  ما  ح�سره  الذي 

القبول  لمتحان  جل�سوا  �سخ�س 

�ذلك  ؛  اأيام  قبل  اأجري  الذي 

بلوائح  �اإر�سادهم  لتوعيتهم 

اجلامعة قبل بدء الدرا�سة .

اأحمد  ال�سيخ  على  الدكتور  واألقى 

قال  كلمة  اجلامعة  رئي�ض  اأبوبكر 

ي�سبغ  ان  العلم  لطالب  ينبغي   « فيها: 

فلن  واإال  ؛  احلميدة  باالأخالق  علمه 

 .  « اإعداده  من  املن�سود  الهدف  يتحقق 

مهمة  يف  ال�سخ�ض  جناح   «  : واأ�ساف 

منحت  التي  الثقة  مبدى  مرتبط  ما 

قادتها  توؤهل  ال�سعوب  اأن  موؤكدا   .  « له 

وزعماءها من اأجل احلفاظ على قيمها 

تلك  خالف  فاإن  ؛  العريقة  ومبادئها 

اأن  يف  ترتدد  لن  فاإنها  واملبادئ  القيم 

بدل  مقادا  وجتعله  منه  ثقتها  ت�سحب 

اأن يكون قائدا ؛ ولذلك ت�سعى اجلامعة 

بكل طاقتها لتخرج طالبا يحمل ر�سالة 

احلب واالأخوة والت�سامح والتعاون على 

اخلريات » .

ومن جانبه األقى عميد الطالب يف 

على  �سيخ  حممود   / االأ�ستاذ  اجلامعة 

باأن  لهم  مو�سيا  الطالب  اأمام  كلمته 

ال�ستكمال  والتحمل  بال�سرب  ي�ستعينوا 

درا�ستهم.

كما تلقى الطالب تو�سيات خمتلفة 

االأق�سام  وروؤ�ساء  الكليات  عمداء  من 

واالأ�ساتذة .

م�������اراث�������ون ل���ل���ع���ل���وم وال����ري����ا�����ش����ي����ات

الإم��������������������������ارات ج��������ام��������ع��������ة  يف 

كلية  نظمت   : المارات  د�لة   / العني 

العلوم يف جامعة الإمارات العربية املتحدة ، 

فعاليات يوم العلوم الأ�ل 2014 حتت عنوان 

بهدف  �ذلك  �ا�ستدامة،  م�ستقبل  العلوم: 

العلمي-  الق�سم   – الثانوية  طالب  تعريف 

�التخ�س�سات  عامة  ب�سفة  العلوم  باأهمية 

الكلية،  تطرحها  التي  الدرا�سية  �الربامج 

يف  بالدرا�سة  لاللتحاق  �ا�ستقطابهم 

اأق�سامها العلمية.

العلوم  كلية  عميد  ويرنر  بيرت  الدكتور  وافتتح 

الكلية  وكيل  بح�سور  االأول  العلمي  اليوم  فعاليات 

اأحمد عبداهلل مراد، واملن�سق العام لليوم  الدكتور 

ل�سوؤون  العميد  م�ساعد  ال�سام�سي  اأحمد  الدكتور 

وروؤ�ساء  بالكلية،  العميد  وم�ساعدي  الطلبة، 

واالإدارية،  االأكادميية  الهيئتني  واأع�ساء  االأق�سام، 

والطلبة بكلية العلوم واملدار�ض امل�ساركة وال�سركات 

الراعية وعدد كبري من الزوار.

ذات  اأن�سطة  عدة  على  العلمي  اليوم  وا�ستمل 

معر�ض  تنظيم  ت�سمنت،  تفاعلية  علمية  اأهداف 

االأن�سطة  على  الطلبة  الطالع  متخ�س�ض  علمي 

عدة  ت�سمن  بالكلية،  االأق�سام  ملختلف  العلمية 

بحثية،  مل�ساريع  ومناذج  علمية  لتجارب  عرو�س 

حيث مت عر�ض وحتكيم  بو�سرتات علمية للم�ساريع 

املختلفة،  الكلية  باأق�سام  تنفيذها  التي مت  البحثية 

يف  ت�ستخدم  التي  العلمية  لالأجهزة  وعر�ض 

للتجارب  معر�ض  اإىل  اإ�سافة  العلمية،  املختربات 

عر�ض  ومت  الطلبة،  مب�ساركة  والعملية  العلمية 

على  ال�سماوية  واالأجرام  الفلكية  القبة  جم�سم 

احل�سور.

وعقد  البولي�سية  للكالب  عر�ض  تقدمي  ومت   

وتدويرها  النفايات  معاجلة  عن  عمل  ور�ض 

اإىل  اإ�سافة  و�سالمتها،  البيئة  على  للمحافظة 

حما�سرات وور�ض عمل، حيث قدم االأ�ستاذ حممد 

عبداهلل مراد من مركز دعم اتخاذ القرار بالقيادة 

وكذلك  للم�ساركني  حما�سرة  دبي  ل�سرطة  العامة 

مراقبة  ق�سم  رئي�سة  بو�سمره  خولة  الرائد  قدمت 

حما�سرة  دبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  ال�سالئف 

اخرى للطلبة .

و�سارك طلبة املدار�ض الثانوية مباراثون العلوم 

وماراثون الريا�سيات، حيث ح�سدت مدر�سة زايد 

الطالب  من  كل  بتمثيلها  وقام  االأول  املركز  على 

عبداهلل تي�سري ح�سن، اأ�سرف حممد ح�سني، خليفة 

الراعفة  مدر�سة  وا�ستطاعت  العتيبة،  مانع  اأحمد 

حتقيق املركز الثاين، ومثلها كل من الطالب اأحمد 

اأحمد  اإبراهيم،  كمال عبدالرحمن، عماد حممود 

حممد غباين، ونالت مدر�سة املقام للتعليم الثانوي 

عادل  حممد  الطلبة  ومثلها  الثالث  املركز  على 

حممد  اأحمد  الكايد،  علي  حممد  �سهيب  حممد، 

مبارك.

وحظي احلدث مب�ساركة وا�سعة من قبل طلبة 

الرتبية  ووزارة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ض  مدار�ض 

حوايل  احل�سور  الطلبة  عدد  بلغ  حيث  والتعليم، 

الفرع  الثانوية  املرحلة  طالب  من  طالبًا   478

العلمي.
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اف����ت����ت����اح امل����ع����ر�����س امل���������س����رتك لأع�����م�����ال ط������الب امل���اج�������س���ت���ري و م�������س���اري���ع ال���ت���خ���رج 

ل�����ط�����الب ك���ل���ي���ة ال�����ع�����م�����ارة ب���ج���ام���ع���ة ت�������س���ري���ن و ج����ام����ع����ة ال������������وادي ال����دول����ي����ة 

افتتح   : �سوريا   / الالذقية 

دا�ؤ�د  �سالح  الدكتور   : ال�سادة 

العربي  البعث  حزب  فرع  اأمني 

ت�سرين  جامعة  يف  ال�سرتاكي 

رئي�س  �سعبان  هاين  الدكتور   �

الدكتور   � ت�سرين  جامعة 

جامعة  رئي�س  حداد  مي�سيل 

املعر�س   / الد�لية  الوادي 

طالب  لأعمال  امل�سرتك 

التخرج  م�ساريع   � املاج�ستري 

املعمارية  الهند�سة  لطالب 

باجلامعتني/ �ذلك ب�سالة املعار�س يف كلية العمارة بجامعة ت�سرين 

 � �سر�حات  اإىل  ا�ستمعوا   � املعر�س  اأرجاء  يف  ال�سادة  جتول  حيث   ،

تو�سيحات مف�سلة حول كيفية اإعداد امل�ساريع املقدمة � التي ركزت 

ال�سياحية � ما هي   � الثقافية � الجتماعية  النواحي  على خمتلف 

يف  املتبعة  املدار�س   � الجتاهات 

 � امل�ساريع  هذه  اأفكار   � ت�ساميم 

الطالع على نوعيتها من الناحية 

العمرانية � املعمارية املطر�حة .

دفع  اإىل  املعر�ض  ويهدف  هذا 

الطلبة نحو حتقيق النجاح و التميز 

و اال�ستفادة من الطروحات الفنية و 

االأفكار اخلالقة التي قدموها بدماء 

للتطور  مواكبة  و  متحم�سة  جديدة 

يف  م�ساركتهم  بالتايل  و  احل�ساري 

عملية التنمية العمرانية �سمن اإطار 

تاأهيلهم و تزويدهم مب�ستوى عال من املعرفة  التنمية ال�ساملة للمجتمع و 

واإعداد املخت�سني يف ميادين الهند�سة املعمارية و الباحثني العلميني .

العايل  التعليم  مكتب  رئي�ض  الدايل  ع�سام  الدكتور   : االفتتاح  ح�سر 

الفرعي بجامعة ت�سرين و نواب رئي�ض اجلامعة و عميد كلية العمارة بجامعة 

ت�سرين و وفد من جامعة الوادي الدولية و ح�سد من الطلبة و املعنيني .

اخلرطوم / جمهورية ال�سودان : التقى 

الدكتور  املفتوحة  ال�سودان  جامعة  مدير 

الدكتور   ، مبكتبه  احلاج  اهلل  عبد  في�سل 

جامعة  مدير  بريقعان  حممد  احمد 

�الدكتور  اليمنية  باجلمهورية  الأندل�س 

 ، بعد   عن  التعليم  اإدارة  عبا�س  اهلل   عبد 

حيث رحب الدكتور في�سل مدير اجلامعة 

اإتفاقية  تفعيل  اىل  تهدف  التي  بالزيارة 

بني  م�سبقاً  املوقعة  امل�سرتك  التعا�ن 

اجلامعتني �من ثم قدم تنويرا عن تقدم 

جامعة ال�سودان املفتوحة يف جمال التعليم 

كالذاعة  التعليمية  �الو�سائل  اللكرت�ين 

التفاعلية  الربامج  �جتربة  �التلفزيون 

بتلفزيون اجلامعة لطالب الدرا�سات العليا. 

جامعة  مدير  احمد  الدكتور  قدم  جانبه  من 

االأندل�ض  جامعة  جتربة  عن  تنويرًا  االأندل�ض 

قدمتها  التي  االإفرتا�سية  الف�سول  يف 

للدار�سني يف نظام التعليم عن بعد باجلامعة 

. و�سكر ادارة جامعة ال�سودان املفتوحة على 

التعاون امل�ستمر مع جامعة االندل�ض يف املجال 

االكادميي.

اليمنية باجلمهورية  الأن��دل�����س  جامعة  م��دي��ر  يلتقي  املفتوحة   ال�����س��ودان  جامعة  م��دي��ر 
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رئي�س اجلامعة الها�سمية يبحث مع نظريه رئي�س جامعة )اكزفري( من جزر الكاريبي اآفاق التعاون يف املجالت الطبية والعلمية

عمان / اململكة الردنية الها�سمية : التقى ال�ستاذ الدكتور كمال 

جامعة  رئي�س  نظريه  الها�سمية  اجلامعة  رئي�س  هاين  بني  الدين 

اكزفري يف جزيرة ازبو الكاريبية الأ�ستاذ الدكتور راف�سانكار بوبالبور 

هريز  بورتن  الدكتور  الطب  كلية  عميد  من  كل  له  املرافق  �الوفد 

�ال�سيد كبري منحا�س ال�سريك الإداري يف �سركة قلوب تاب لتمويل 

امل�ساريع القت�سادية �الدكتور لورن�س يرغايل مدير تطوير الأعمال 

��سفي  الدكتور  العلوم  كلية  عميد  بح�سور  مونوجو  �سركة  يف 

�سطنا�ي �عدد من امل�سوؤ�لني يف اجلامعة الها�سمية.

والوفد  اكزفري  جامعة  رئي�ض  بنظريه  اجلامعة  رئي�ض  رحب  وقد 

االهداف  لتحقيق  اجلانبني  بني  الزيارات  تبادل  متمنني  له  املرافق 

امل�سرتكة التي ت�سهم يف تنمية وتطوير التعليم اجلامعي.

اآفاق التعاون امل�سرتك بني اجلانبني يف   وجرى خالل اللقاء بحث 

الطبية  والعلوم  الطب  جمال  يف  وخا�سة  العلمية  املجاالت  من  العديد 

امل�ساندة والتمري�ض وتبادل الزيارات العلمية بني اع�ساء هيئة التدري�ض 

الطبية مبا يك�سبهم  الطلبة يف املجاالت  والطلبة باال�سافة اىل تدريب 

اال�ساليب  باحدث  املهنة  مزاولة  من  متكنهم  التي  الطبية  املهارات 

اقامة الربامج امل�سرتكة  العلمية احلديثة، كما بحث اجلانبان امكانية 

والتواأمة بني اجلامعة الها�سمية ونظريتها جامعة اكزفري.

مذكرة  لتوقيع  بينهم  فيما  التوا�سل  اهمية  على  اجلانبان  واأكد 

تفاهم م�سرتك ت�سمل العديد من اجلوانب التي مت بحثها خالل اللقاء، 

كما قدم الدكتور بني هاين للوفد ال�سيف �سرحًا موجزًا عن اجلامعة 

الها�سمية م�ستعر�سًا الكليات والتخ�س�سات العلمية والربامج الدرا�سية 

التي تقدمها اجلامعة م�سريًا اىل م�ساريع اجلامعة التنموية.

ويف نهاية اللقاء قدم الدكتور بني هاين لرئي�ض جامعة اكزفري درع 

اجلامعة تقديرًا الهتمامه وتعاونه، كما قام الوفد بجولة داخل احلرم 

اجلامعي زار خاللها مبنى جممع الكليات الطبية واطلع على جتهيزات 

املجهزة  والتمري�ض  امل�ساندة  الطبية  والعلوم  الطب  كلية  خمتربات 

باأحدث ما تو�سل اليه العلم احلديث على امل�ستوى العاملي.

رح����ال م�����س��اب��ق��ة  يف  ال����ث����اين  امل����رك����ز  ي��ح��ق��ق  ال����ق����رى  اأم  ج���ام���ع���ة  وف�����د 

فريق  حقق   : ال�سعودية   / مكة 

يف  الثاين  املركز  القرى  اأم  جامعة 

م�سابقة اأكت�سف كنوز الطائف » رحال 

الطائف  فعاليات  �سمن  املقامة    «

عا�سمة امل�سايف العربية لعام 2014 

�التي انطلقت مب�ساركة ٦8 م�سرتك 

اعتمد  حيث  جامعات  ثمانية  من 

ال�سياحة  دمج  على  امل�سابقة  برنامج 

حتميل  خالل  من  بالتكنولوجيا 

املت�سابقني برنامج »رحال« على هواتفهم الذكية �من ثم ا�ستقبال 

حتديد  اإىل  بالإ�سافة  الواقع  اأر�س  على  �تطبيقها  التحديات 

املواقع الأثرية �املعامل ال�سياحية مبدينة الطائف �ح�سل  الطالب 

عبداملجيد ع�سريي على املركز الثاين من �فد اجلامعة امل�سارك . 

�هناأ عميد �سئون الطالب الدكتور علي بن عبداهلل الزهراين �فد 

على  امل�سابقة  بهذه  امل�سارك  اجلامعة 

هذا الإجناز الذي تكلل بح�سولهم على 

داعياً  »رحال«  م�سابقة  يف  متقدم  مركز 

�ال�ستفادة  للم�ساركة  اجلامعة  طالب 

التي  �املنا�سط  الربامج  جميع  من 

الدرا�سي  العام  طوال  العمادة  تقدمها 

�سواء داخل اجلامعة اأ� خارجها

بامل�سابقة  امل�ساركني  الطالب  وعرب 

ملعايل  وامتنانهم  �سكرهم  جزيل  عن 

مدير اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق ع�سا�ض لدعمه وموؤازرته لهم 

لتقدمي اأف�سل امل�ستويات ومتثيل اجلامعة اأف�سل متثيل كما ثمنوا جهود 

ومتابعة عميد �سئون الطالب الدكتور علي بن عبداهلل الزهراين وذلك 

بت�سخري جميع اجلهود خلدمتهم والتي كان لها االأثر الطيب يف نفو�ض 

جميع الطالب امل�ساركني
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 : العراق  جمهورية   / بغداد 

�الأداء  اجلودة  �سمان  ق�سم  نظم 

�ر�سة  بغداد  جامعة  يف  اجلامعي 

من  اجلامعية  للقيادات  عمل 

�ر�ؤ�ساء  املراكز  �مدراء  العمداء 

اجلامعة  ت�سكيالت  يف  الق�سم 

حملت عنوان »كيفية ا�ستدامة نظام 

اجلودة يف جامعة بغداد« .

الدكتور  املغرتب  اخلبري  والقى 

فيها  عرف  حما�سرة  الربيعي  حممد 

اجلامعي  واالعتماد  اجلودة  �سمان 

تطبق  واإجراءات  اليات  اإيجاد  عملية  بو�سفه 

ان  من  للتاكد  واملنا�سب  ال�سحيح  الوقت  يف 

الباحث  اأ�سار  كما  تتحقق،  املطلوبة  اجلودة 

اىل جملة من خ�سائ�ض اجلامعة ذات الطراز 

من  عدد  امتالكها  �سرورة  وهي،  العاملي 

بتفوقها  ومعرتف  عامليا،  املتميزين  الباحثني 

من  عددا  ومتتلك  العاملية،  اجلامعات  من 

االأق�سام العلمية ذات امل�ستوى العاملي املتميز، 

ا�سيلة،  بحوثا  وتنتج  رائدة  اأفكارا  وتبتكر 

وحت�سل  واخلريجني،  الطلبة  اف�سل  وجتذب 

من  متكنها  التي  العلمية  اجلوائز  اف�سل  على 

العامليني  والباحثني  االأ�ساتذة  اف�سل  جذب 

للعمل فيها، وتركز على البحوث الرائدة التي 

طلبة  من  االعداد  اكرث  وجتذب  بها،  تتميز 

الدرا�سات العليا واالأجانب، وتقدم م�ساهمات 

الع�سرية،  واحلياة  للمجتمع  متميزة 

من  نظرياتها  بني  دائما  وتقارن 

اجلامعات ذات الطراز العاملي املتميز، 

وعندها الثقة الكافية لو �سع م�ساريعها 

جهات  على  االعتماد  دون  وخططها 

على  يح�سلون  طلبة  وتخرج  خارجية، 

يف  الوظائف  من  جدا  عايل  م�ستوى 

تاريخ  لها  يكون  وان  واملجتمع،  الدولة 

املتميز،  امل�ستوى  ذو  النتاج  من  طويل 

وروؤيا  اإدارية  قيادات  امتالك  وعليها 

�سرتاتيجية وخطط للتطبيق.

اما اهم االأ�ساليب املتبعة يف تطبيق جودة 

الربيعي،  حممد  الدكتور  اليها  فا�سار  االأداء 

واخلارجي،  الذاتي،  التقومي  اأ�سلوب  وهي 

االقران،  وتقومي  املرجعية،  واملقارنات 

العلمي،  البحث  وتقومي  اخلارجي،  واملمتحن 

وت�سمني اأع�ساء خارجيني يف جلان املقابلة .

ور�شة عمل يف جامعة بغداد حول ا�شتدامة نظام اجلودة

ور���ض  تعقد  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ج��اح  ج��ام��ع��ة  يف  ال�شحة  وع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية 

ب���راون وغ��ل���ض  الم��ري��ك��ي  اخل��ب��ر  با�شت�شافة  الطبية  الخ����لق  ح���ول  ع��م��ل 

فل�سطني:   / نابل�س 

املعد  الربنامج  �سمن 

الذي  المريكي  للوفد 

برنامج  على  �سيفا  يحل 

لطب  العايل  الخت�سا�س 

ال�سرة، قامت كلية الطب 

بعقد  ال�سحة  �علوم 

ت�سمنت  عمل  �ر�س  عدة 

التمري�س،  لطلبة  �ر�سة 

كل  �الطب  ال�سيدلة 

مبادئ  حول  حدة  على 

�ا�سا�سيات اخالق املهن الطبية يف املمار�سة ال�سريرية �كان هناك 

تفاعل مميز بني الطلبة �املحا�سر.

كذلك قام الدكتور وغال�ض براون بعمل حما�سرة ال�ساتذة الكلية 

حول مبادئ االخالق يف ن�سر االبحاث العلمية ثم اي�سا قام الدكتور 

مع  باالجتماع  براون  وغال�ض 

الكلية حيث  IRB  يف  جلنة 

عمل  ا�س�ض  حول  النقا�ض  مت 

الواليات  يف    IRB جلنة  

عن  اال�ستف�سار  ومت  املتحدة 

عدة نقاط تهم اع�ساء اللجنة 

يف  وتطويره  العمل  �سري  حول 

اللجنة.

عقد  مت  اي�سا  اخلتام  يف   

ور�سة عمل حوارية حول الق�سايا 

التي تهم �سحة املراأة  من وجهة 

االطباء  نظر  وجهة  مع  باملقارنة  ال�سحة  وعلوم  الطب  كلية  طلبة   نظر 

املقيمني يف طب العائلة من الواليات املتحدة وادار احلوار كل من  الدكتور 

يف  ق�سايا  م�ساق  ان�سطة  �سمن  وذلك  م�سمار  �سمر  والدكتور  ماكري  يفيد 

�سحة املراأة والذي يطرح من ق�سم طب اال�سرة واملجتمع  يف الكلية.
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�سنعاء / اليمن : �قعت جامعة العلوم 

للتنمية  �سلة  موؤ�س�سة  مع  �التكنولوجيا 

ال�سيخ �سالح  اتفاقية تنفيذ »م�سابقة  على 

�قع  حيث   ،» لالخرتاع  اهلل  رحمه  بابكر 

التفاقية عن جانب موؤ�س�سة �سلة للتنمية 

علي  الأ�ستاذ  للموؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 

با�سماخ �عن اجلامعة نائب رئي�س اجلامعة 

الوهاب  عبد  الدكتور  الأكادميية  لل�سوؤ�ن 

املعمري.

اجلامعة  بني  متوا�سلة  جهود  وتكللت 

من  اأ�سهر  اأربعة  قرابة  ا�ستمرت   ، واملوؤ�س�سة 

املرجوة  واالأهداف  امل�سروع  ودرا�سة  االإعداد 

االوىل  باخلطوات  والبدء  بالنجاح  منه 

للم�سروع التي متت اليوم بتوقيع االتفاقية.

املخرتعني  ت�سجيع  اإىل  االتفاقية  وتهدف 

واملوهوبني وتكرمي املتميزين منهم يف املجاالت 

روح  وتنمية  الفكري  واالإنتاج  والتقنية  العلمية 

املواهب  وحتفيز  واالخرتاع  واالبتكار  االإبداع 

وحتقيق  العطاء،  موا�سلة  على  والقدرات 

اإبداعاتهم  وتعميم  اإ�سهاماتهم  ا�ستدامة 

واإبراز تلك النماذج امل�سّرفة.

ثقافة  ن�سر  اإىل  االتفاقية  تهدف  كما   

وبناء  املجتمع  تقدم  يف  ت�ساهم  التي  االإبداع 

التفوق  ومعايري  اأ�س�ض  اأرقى  وفق  الوطن 

واالإبداع يف جميع املجاالت العلمية.

تكلفته  البالغ  الربنامج  بتنفيذ  ويقوم 

التفوق  تطوير  مركز  ميني  ريال  مليون   )22(

حيثيجري  العام،  هذا  خالل  للجامعة  التابع 

املراحل  لتد�سني  والتح�سري  االعداد  حاليًا 

االوىل من الربنامج الذي ي�ستهدف املخرتعني 

يف اجلوانب العلمية الهند�سية والفنية.

الكائن  للتنمية  �سلة  موؤ�س�سة  وت�سعى 

عا�سمة  املكال  مبدينة  الرئي�سي  مركزها 

دعم  اإىل  امل�سابقة  خالل  من  ح�سرموت 

وت�سجيع املخرتعني اليمنيني .

اتفاقيةبني جامعة العلوم والتكنولوجيا  اليمنية مع موؤ�ش�شة �شلة للتنمية لتنفيذ م�شابقة ال�شيخ �شالح بابكر للخراع

ك����ازاخ���������س����ت����ان ج����م����ه����وري����ة  و  الزه�����������ر  ج����ام����ع����ة  ب������ني  ث����ق����اف����ى  و  ع���ل���م���ى  ت������ع������اون 

الدكتور  اأكد   : م�سر   / القاهرة 

على  الأزهر  جامعة  رئي�س  العبد  اأ�سامه 

مبارك  نور  جامعة  بني  العالقات  عمق 

خالل  �قال  الأزهر  �جامعة  الإ�سالمية 

جمهورية  مفتى  لف�سيلة  ا�ستقباله 

�الوفد  ماميري�ف  ايرجان  كازاخ�ستان 

املرافق له اإنه �سيتم جتديد اتفاقية �سابقة 

العلمى  التوا�سل  اأجل  من  اجلانبني  بني 

الأزهر  جامعة  بني  الأكادميى  �التعا�ن 

�الإدارة الدينية بجمهورية كازاخ�ستان . .

كازاخ�ستان  مفتى  بدور  العبد  واأ�ساد    

والقانون  ال�سريعة  كلية  خريج  االأزهر  ابن   -

وح�سن تعاونه مع االأزهر .

عن  كازاخ�ستان  مفتى  عرب  جانبه  ومن 

�سعادته بوجوده فى رحاب اجلامعة التى تلقى فيها العلم م�سددا على �سرورة زيادة اأوجه 

التعاون والتبادل الثقافى والعلمى بني اجلانبني . 
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ب�����������ح�����������ث ال���������������ت���������������ع���������������اون الأك������������������������ادمي������������������������ي وال�����������ع�����������ل�����������م�����������ي ب������ني 

ج��������ام��������ع��������ة ال�������������������س���������ارق���������ة واجل������������ام������������ع������������ات ال�������ك�������ازاخ���������������س�������ت�������ان�������ي�������ة

حميد  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  ا�ستقبل   - المارات  د�لة   / ال�سارقة 

جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة بالوكالة اأم�س الأ�ل �سعادة خريات 

قن�سل  يرافقه  الد�لة  لدى  كازاخ�ستان  جمهورية  �سفري  �سريف  لما 

حممد  ماجد  ال�سيد  بح�سور  �ذلك  باييف،  �سوقي  ع�سكر  العام  ال�سفارة 

اجلر�ان نائب مدير جامعة ال�سارقة ل�سوؤ�ن العالقات العامة.

اأطر التعاون بني جامعة ال�سارقة واجلامعات  وجرى خالل اللقاء بحث 

الكازاخ�ستانية وخا�سة جامعة اأورواآ�سيا.

ومت االتفاق على تاأطري �سيغ هذا التعاون ليجري م�ستقبال توقيع اتفاقية 

التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  وتبادل  والعلمية  االأكادميية  املجاالت  يف  جت�سده 

والطالبية.

جامعة  ا�ستقبلت   : فل�سطني   / اريحا 

ال�ستقالل مبدينة اريحا م�سوؤ�ل موؤ�س�سة 

القد�س  يف  الدرا�سية  للمنح  الأملانية  الداد 

ا�ستقباله  يف  �كان  كار�ستني،  د.  ال�سرقية، 

الدكتور  ال�ستاذ  ال�ستقالل  جامعة  رئي�س 

دائرة  �مدير  القد�مي،  النا�سر  عبد 

العالقات الد�لية د. �سادي خاليلة.

الدكتور  اال�ستاذ  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

اأهمية هذه  لهم  واأكد  بال�سيوف  النا�سر  عبد 

الزيارة يف تعزيز التبادل الثقايف بني خمتلف 

ال�سعوب،  بني  امل�سافات  وتقريب  القوميات 

وقدم للوفد ملحة عن جامعة اال�ستقالل ن�ساأتها 

وتطورها واأهم الربامج الدرا�سية فيها.

اإمكانية  الوفد  مع  القدومي  وبحث  هذا 

ل�سباط  االأملانية  اللغة  دبلوم  برنامج  طرح 

واأكد  اجلامعة،  امللتحقني يف  االأمنية  االأجهزة 

اللغة  بتدري�ض  البدء  اال�ستقالل  جامعة  �سعي 

العربية لغري الناطقني بها.

وفد  التقى  الزيارة  هذه  هام�ض  وعلى 

موؤ�س�سة الداد االأملانية بعدد من طلبة اجلامعة 

على  واأطلعهم  االأكادمييني،  من  وجمموعة 

واملوا�سفات  املانيا  يف  الدرا�سة  ميزات 

وال�سروط الالزمة لالنت�ساب جلامعاتها.

الداد  موؤ�س�سة  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

الدرا�سية  املنح  تقدمي  على  تعمل  االأملانية 

ل�سهادتي املاج�ستري والدكتوراه، باالإ�سافة اإىل 

ال�سهادتني  هاتني  حلملة  التدريبية  الدورات 

الطلبة  بني  التوا�سل  ج�سور  مد  بهدف 

الفل�سطينيني واجلامعات االأملانية.

ال��درا���ش��ي��ة للمنح  الأمل��ان��ي��ة   DAAD م��وؤ���ش�����ش��ة  ت�شت�شيف  ال���ش��ت��ق��لل  ج��ام��ع��ة 
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بينهما التعاون  �شبل  الربيطانية  مان�ش�شر  جامعة  مع  تبحث  ق��ار  ذي  جامعة 

الثار  خبرية  مع  قار  ذي  جامعة  بحثت    : العراق  جمهورية 

�سبل  الربيطانية،  مان�س�سرت  جامعة  من  مون(  )جني  الربيطانية 

نف�سه  الوقت  يف  موؤكدة  الطرفني،  بني  �الآثاري  العلمي  التعا�ن 

الثار �احل�سارات يف  با�ستحداث  كلية  الدرا�سة اخلا�سة  انهت  انها 

اجلامعة .

عبد  الدكتور  العلمية  لل�سوؤون  قار  ذي  جامعة  رئي�ض  م�ساعد  وقال 

الكرمي النيازي:« ان جامعة ذي قار تعمل وفق معايري اجلامعة املنتجة 

حتويل  عن  تتحدث  والتي  التكنولوجية  احلا�سنات  وحتاكي  وتالم�ض 

النظرية اىل واقع«.

وا�ساف: »ان درا�سة افتتاح كلية االثار واحل�سارات متت مناق�ستها 

مبجل�س اجلامعة وهي م�ستوفية لكل ال�سروط واالن يف طور ار�سالها اىل 

وزارة التعليم والبحث العلمي للم�سادقة عليها«.

ومن جانبها قالت الباحثة االثارية جني مون من ق�سم امل�سماريات 

من  االن  اراه   ما  اتوقع  اكن  مل  »انني   : الربيطانية  مان�س�سرت  بجامعة 

تطور عمراين يف مدينة النا�سرية رغم التحديات الكبرية التي يواجهها 

العراق وانا �سعيدة للغاية بذلك ،موؤكدة ان مدينة النا�سرية من املدن 

ان  موؤكدة  لل�سياحة،  جاذبة  مدينة  فهي  واهوارها  باأثارها  املعروفة 

بح�سب  تغري  فد  �سيء  كل  ان  اال   1986 عام  كانت  لها  االوىل  الزيارة 

و�سفها«.

ال�سودان  جامعة  مدير  �قع   : ال�سودان   / اخلرطوم 

�سامل  حممد  علي  ها�سم  الدكتور  �التكنولوجيا  للعلوم 

على هام�س اجتماع احتاد اجلامعات العربية بالإردن �قع 

مذكرة تعا�ن م�سرتك مع جامعة ال�سرق الأ��سط بالإردن 

حيث اتفق اجلانبان على تبادل ال�ساتذة �الطالب عال�ة 

على ال�سراف امل�سرتك �تبادل الإجازات ال�سبتية لأ�ساتذة 

اجلامعتني .

التي  العلمية  املجالت  لن�سر  االتفاق  مت  انه  واأ�ساف 

االحتاد  موقع  على  الكرتونيًا  ال�سودان  جامعة  ت�سدرها 

اجلامعة  جمالت  لن�سر  الفر�سة  اتاحة  متت  اأنه  واأ�ساف 

العلمية بكافة املجالت العلمية العربية.

وذكر اأنه وافق اأع�ساء االحتاد على اقامة اجتماع الدورة 

التجديد  مت  انه  وقال   ، بال�سودان  2017م  عام  لالإحتاد   49

الإدارة االحتاد ملدة ثالث �سنوات اخـــرى.

الو�سط ال�سرق  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  توقع  ال�سودان  جامعة 
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الريا�س / ال�سعودية : �ساركت اجلامعة 

الإ�سالمية باملدينة املنورة يف فعاليات حفل 

برنامج  خلريجي  املهنة  �يوم  التخريج 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود لالبتعاث اخلارجي يف 

العا�سمة الربيطانية لندن، .

وزار جناح اجلامعة كٌلّ من �ساحب ال�سمو 

عبدالعزيز  بن  نواف  بن  حممد  االأمري  امللكي 

ال�سريفني يف  �سفري خادم احلرمني  �سعود  اآل 

خالد  الدكتور  العايل  التعليم  ووزير  لندن، 

لندن  الثقايف يف  وامللحق  العنقري،  بن حممد 

اخليل،  اأبا  املهنا  حممد  بن  في�سل  الدكتور 

حيث قّدمت لهم اجلامعة هدايا تذكارية بهذه 

املنا�سبة.

رباح  الدكتور  امل�ساركة  يف  اجلامعة  ومّثل 

بن ر�سيمان العنزي عميد التطوير االأكادميي 

الغامدي  والدكتور تركي بن حممد  واالإداري، 

عميد كلية احلا�سب االآيل.

واأو�سح الدكتور رباح العنزي اأن اجلامعة 

التدري�ض،  هيئة  اأع�ساء  من  بوفد  �ساركت 

ا�ستقطاب  اإىل  جناحها  خالل  من  و�سعت 

املتميزين من خريجي برنامج خادم احلرمني 

ال�سريفني لالبتعاث اخلارجي يف التخ�س�سات 

العلمية التي حتتاجها اجلامعة، لالإفادة منهم 

يف �سّد احتياجها من اأع�ساء هيئة التدري�ض.

اجل��ام��ع��ة الإ���ش��لم��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ت�����ش��ارك ب��ج��ن��اح يف ي����وم امل��ه��ن��ة ب��ل��ن��دن

القد�س / فل�سطني: 

جامعة  فرع  نظم 

يف  املفتوحة  القد�س 

التنمية  �كلية  قلقيلية 

�الأ�سرية  الجتماعية 

جلان  مع  بال�سراكة 

�مدر�سة  ال�سحي  العمل 

الأ�سا�سية  الوكالة  ذكور 

تثقيفي  يوم  الثانية، 

بعنوان:  توعوي 

املراهقة  »�سلوكيات 

التعامل  يف  الأ�سرة  �د�ر 

معها«.

الكلية،  يف  اجتماعيني  اأخ�سائيني  من  بتواجد  الفعالية  وُنفذت 

للم�ساعدة يف التوعية املجتمعية وحل امل�سكالت االجتماعية، حيث مت 

ا�ستهداف الن�ساء يف حي كفر �سابا يف �ساحة املدر�سة املذكورة.

التوعوي  اللقاء  واأدارت 

متطرًقة  قي�سي،  تهاين  اأ. 

مع  االأ�سر  تعامل  كيفية  اإىل 

املراهقة  �سن  يف  االأبناء 

بها  يقوم  التي  وال�سلوكيات 

النظافة  انعدام  من  االأبناء 

التغذية  و�سوء  ال�سخ�سية 

م�سروبات  وا�ستهالك 

ورفاق  والتدخني  الطاقة 

وتغريات  وغريها،  ال�سوء 

عام  ب�سكل  املراهقني  فرتة 

بني  والتوا�سل  واالت�سال 

االآباء واالأبناء، وكيفية اإيجاد لغة م�سرتكة بينهما.

و  امليداين )2  التدريب  اأن�سطة  الن�ساط جاء �سمن  اأن  اإىل  ي�سار 

واأ. زردة �سبيطة وم�ساركة طلبة  اأ. حممد ابو علبة  اإ�سراف  4( حتت 

التدريبني.

معهم ال��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة  امل��راه��ق��ني  ���س��ل��وك  ح���ول  ن����دوة  ت��ن��ظ��م  قلقيلية  يف  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ق��د���س 
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امل�����وؤمت�����ر ال���ع���ل���م���ي ال���������دويل ال����ع���������ش����رون »اآف�������اق 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اجل����ام����ع����ة  يف  ال����ع����ل����وم«  يف  ج�����دي�����دة 

اللبنانية  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  برعاية   : لبنان   / بري�ت 

ديِر عاْم الرتبية اأَْلأُ�ْستاُذ فادي يرق،  َثّاًل مِبُ العماد مي�سال �سليمان مُمَ

�التكنولوجيا-اجلامعة  العلوم  يف  للدكتوراه  العايل  املعهد  اإفتتح 

اللبنانية املوؤمتر العلمي الد�يل الع�سر�ن »اآفاق جديدة يف العلوم، يف 

قاعة املوؤمترات يف اجلامعة اللبنانية بح�سور الأَمنِي العاِم ِللَمجِل�ِس 

الَوَطِنِيّ ِللُبحوِث الِعْلِمَيِة يف ُلْبناْن الُدْكتور ُمعني حمزةممثاًل َرئْي�ِس 

ام �َسالْم، رئي�س اجلمعية اللبنانية لتقدم  ِل�ِس اْلُوَزراِء الأ�ستاذ مَتّ جَمْ

العلوم الدكتور نعيم عويني، َرئْي�ِس املَجِل�ِس الَوَطِنِي ْللُبحوِث اْلِعْلِمَيِة 

للدكتوراه  العايل  املعهد  نيكولي�س، عميد  الَوزيِر لوجي  اإيطاليا  يف 

رئي�س  معايل  ممثاًل  العمر  فواز  الدكتور  �التكنولوجيا  العلوم  يف 

ح�سد  اىل  اإ�سافة  ح�سني،  ال�سيد  عدنان  الدكتور  اللبنانية  اجلامعة 

من الطالب �املهتمني.

يعر�ض املوؤمتر خالله الباحثني موا�سيعهم والتي فاقت ال480 ورقة 

علمية مكتوبة باللغات االنكليزية والفرن�سية والعربية.

كذلك �سوف يت�سمن املوؤمتر على ور�ض عمل متخ�س�سة يف خمتلف 

ميادين املعرفة: من العلوم الهند�سية اىل العلوم الطبية، ومن علوم البيئة 

والكيمياء والفيزياء والريا�سيات اىل العلوم الرتبوية واالجتماعية. هذا 

يف ظل وجود باحثني من اهم اجلامعات من دول اجنبية عدة كاإيطاليا، 

كندا، فرن�سا وغريها.

كلمة  األقى  ثم  اجلامعة،  ون�سيد  الوطني  بالن�سيدين  احلفل  اأ�ستهل 

هذا  اإجناز  يف  �ساهم  من  كل  �ساكرًا  خليل  حممد  الدكتور  االفتتاح 

املوؤمتر الدويل، عار�سًا لعدد االبحاث التي ُقدمت اىل هذا املوؤمتر والتي 

والعاملية،  املحلية  بحثًا علميًا من خمتلف اجلامعات  ال 580  تخطىت 

وي�سارك يف هذه االبحاث 1715 باحثًا. اختارت جلان التحكيم اف�سل 

477 بحثًا ا�سياًل من 25 دولة اقليمية واجنبية.

2014 اجل��ام��ع��ي  للعام  ال��راب��ع  اجتماعها  تعقد  ���س��رت  بجامعة  ال��زارع��ة  كلية 

الزراعة  كلية  عقدت   : ليبيا   / �سرت 

الرابع  العادي  اجتماعها  �سرت  بجامعة 

الكلية  اجتماعات  بقاعة  اجلامعي  للعام 

برئا�سة عميد كلية الزراعة الدكتور / عبد 

الأق�سام  �ر�ؤ�ساء  ال�سغري  اأحميد  اجلليل 

ال�سوؤ�ن  مكتب  �مدير  بالكلية  العلمية 

الإدارية �املالية �م�سجل الكلية ..

عدة  مناق�سة  االجتماع  خالل  مت  حيث 

ال�سيد  مرا�سلة  مناق�سة  بينها  من  بنود 

مدير مركز البحوث اال�ست�سارات باجلامعة 

ب�ساأن االإعالن عن دورات تدربيه على املوقع 

بحوث  تقدمي  واإمكانية  للمركز  االلكرتوين 

للمركز عن طريق  وا�ست�سارات ومقرتحات 

ا�ستعرا�ض  االجتماع  ، كما مت خالل  الكلية 

هيئة  اأع�ساء  من  الكلية  احتياجات  حتديد 

اإدارة  من  الوارد  النموذج  ح�سب  تدري�ض 

للعام  باجلامعة  تدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

اجلامعي 2014 / 2015

 وا�ستعر�ض املجتمعون مرا�سلة امل�سجل 

التقارير  اعتماد  ب�ساأن  باجلامعة  العام 

�سيناء  ابن  م�ست�سفي  قبل  من  الطبية 

الإعادة  الطالب  بها  يتقدم  التي  التعليمي 

من  ي�ستجد  ما  بند  ويف   .. االمتحانات 

اأعمال مت تناول عدة موا�سيع من بينها عدة 

موا�سيع اإدارية وعلمية تتعلق بالعمل اليومي 

بالكلية.
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جمهورية العراق :  برعاية ال�سيد �زير 

التعليم العايل �البحث العلمي الأ�ستاذ  علي 

ال�سيد  �باأ�سراف  الأديب   احل�سني  حممد 

عادل  الدكتور  الأ�ستاذ  بابل  جامعة  رئي�س 

الدرا�سات  كلية  �ستعقد  البغدادي  هادي 

العلمي  موؤمترها  بابل  جامعة  يف  القراآنية 

ال�سنوي الرابع حتت �سعار )البحث العلمي 

للوحدة  �سبيل   ، الكرمي  القراآن  �سوء  يف 

الإ�سالمية �لتحقيق الوحدة الوطنية ( .

فعاليات  مع  تزامنا  املوؤمتر  عقد  وياأتي   

االحتفالية الكربى الذي ت�سهدها  كليات اجلامعة 

و�سيناق�ض   . اجلامعة  يوم  مبنا�سبة  اأبتهاجا 

من  باحث   )91  ( اأعدها  بحثا   )73 املوؤمتر) 

 ، كربالء   ، الكوفة   ، بابل   ( عراقية  جامعات 

بغداد ،امل�ستن�سرية ، املو�سل ، �سامراء، اجلامعة 

العراقية ، القاد�سية ، الب�سرة ، مي�سان ، جامعة 

االأمام االأعظم ، الكلية االإ�سالمية اجلامعة يف ) 

النجف( ، كلية ال�سيخ الطو�سي ، الكلية التقنية 

) امل�سيب(. ومن جامعات عربية )جامعة االأزهر 

يف القاهرة ، كلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية 

وكلية االآداب والفنون االإن�سانية يف تون�ض ف�سال 

يف  االإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  م�ساركة  عن 

بغداد ومركز اأحياء الرتاث العربي .

للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  رئي�ض  وقال 

بابل  جامعة  يف  القراآنية  الدرا�سات  كلية  عميد 

الفتاح  عبد  علي  الدكتور  امل�ساعد  االأ�ستاذ 

حماور  خم�سة  �سيناق�ض  املوؤمتر  اأن  احل�سناوي 

الوحدة  القراآين يف تر�سيخ  االأول توظيف املنهج 

االإ�سالمية وتاأكيد املواطنة واملحور الثاين توظيف 

معطيات التحليل اللغوي القراآين يف بناء الوحدة 

الثالث  املحور  وي�ستعر�ض  وتر�سينها  االإ�سالمية 

وال�سرورة  الواقع  بني  االإ�سالمية  الوحدة  اأ�س�ض 

فيما �سيتطرق املحور الرابع عن البحث القراآين 

املحور  وخ�س�ض  املجتمعي.  ال�سلم  يف  واأثره 

الرابع عن ) الوحدة االإ�سالمية يف دائرة الفكر 

االإ�سالمي ( .

الوحدة  اإىل حتقيق  املوؤمتر يهدف  اأن  مبينا 

من  امل�سلمني  لتمكني  ال�ساملة  االإ�سالمية 

ون�سر   ، العلمية  التحديات  اأمام  بعزة  الوقوف 

وتاأكيد  �سبيله  يف  والت�سحية  الوطن  حب  ثقافة 

الكرمي  القراآن  و�سعها  التي  واالأ�س�ض  القواعد 

للوحدة االإ�سالمية وتبنيها ، وعد م�ساألة الوحدة 

دعا  التي  االأمة  خ�سائ�ض  اأهم  من  االإ�سالمية 

والتحذير  املطهرة  وال�سنة  الكرمي  القراآن  األيها 

من احلركات والتيارات الهدامة التي تفرق االأمة 

والوقوف  ك�سفها  على  والعمل  وحدتها  ومتزق 

بوجهها وتفنيد حججها وتوهينها والق�ساء عليها 

فكريًا .

ال���ق���راآن���ي���ة ال�����درا������ش�����ات  ك���ل���ي���ة  ع���ل���م���ي���ا  ب���ح���ث���ا   )73( مب�������ش���ارك���ة 

يف ج��ام��ع��ة ب���اب���ل ت�����ش��ت��ع��د ل��ع��ق��د م���وؤمت���ره���ا ال��ع��ل��م��ي ال�����ش��ن��وي ال���راب���ع

�سنعاء / اليمن : افتتح رئي�س جامعة 

ال�سرجبي  احلكيم  عبد  الدكتور  �سنعاء 

معمل �سي�سكو يف كلية احلا�سوب بكلفة 32 

األف د�لر بتمويل ذاتي من الكلية.

ويحوي املعمل 25 جهاز كمبيوتر مزودة 

دورات  على  للتدريب  متخ�س�سة  بربامج 

الكلية  اأهلتهم  كادرا   14 عرب   »CCNA
باإ�سراف معهد االت�ساالت.

مطهر  ف�سل  دكتور  الكلية  عميد  واكد 

اإطار  ياأتي يف  املعمل  ا�ستحداث  ان  باعلوي 

مع  بالتن�سيق  �سي�سكو  اأكادميية  مع  �سراكة 

الكلية  مبوجبها  متنح  االت�ساالت  موؤ�س�سة 

دورات  االأكادميية يف  �سهادات معتمدة من 

ال�سي �سي ان اه واالآي تي.

الكلية  اأن  اإىل  باعلوي  الدكتور  ونوه 

اإنهاء  �سهادة  امللتحقني  الطالب  �ستمنح 

التدريب  �ساعة يف  ا�ستيفاء 70  بعد  الدورة 

اجناز  حتقيق  على  احلر�ض  مع  والتطبيق 

الباب  فتح  قبل  الكلية  منت�سبي  تاأهيل  يف 

لتدريب الراغبني من خارجها.

جامعة �سنعاء تفتتح معمل حا�سوب منوذجي بالتن�سيق مع اأكادميية �سي�سكو
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اإ�ضــاءات

احتاد اجلامعات العربية52 اأنباء

ج��ام��ع��ة اإرب�����د الأه��ل��ي��ة ت��ع��ق��د ور����س���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان  »ال��ت��ع��ل��ي��م الل���ك���رتوين«

اربد / اململكة الردنية الها�سمية: 

نظم مركز العتماد �اجلودة برئا�سة 

مع  بالتعا�ن  ال�سقر  �فاء  الدكتورة 

برنامج  ال�ر�بي   الحتاد  من  �فد 

�ر�سة عمل �د�رات تهدف اإىل اطالع 

جامعة  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 

الطرق  احدث  على  الأهلية  اإربد 

�التقنيات  �الو�سائل  التدري�سية 

التعليمية.

اأيام  خم�سة  ملدة  الور�سة  وا�ستمرت 

تخللها تقدمي العديد من املهمات والور�ض 

التي ا�ستخدم فيها برامج حا�سوبية متطورة 

من  التعليمية  العملية  تدعيم  اإىل  هدفت 

التقييم  واأ�ساليب  التدري�ض  اأ�ساليب  خالل 

احلديثة.

الربنامج   لعقد  بالتن�سيق  قام  وقد 

العلوم  كلية  دوا�ض/  اأبو  معت�سم  الدكتور 

اإىل  اأ�سار  والذي  املعلومات،  وتكنولوجيا 

مدربني  اإعداد  اإىل  يهدف  برنامج   اأن 

خمت�سني يف جمال التعليم االلكرتوين.

الباحث  فاز   : م�سر   / القاهرة 

يف  الأ�ل  باملركز  الدين  عالء  حممد 

م�سر  جامعة  اأقامتها  التي  امل�سابقة 

جمال  يف  �ذلك  �التكنولوجيا  للعلوم 

النقل �الطاقة ليمثل م�سر يف امل�سابقة 

 2014  I-SWEEEP النهائية 

م�سر�ع  �كان   ، اأمريكا  يف  �ستقام  التي 

من  الطائرات  حلماية  يهدف  الطالب 

حدوث  عند  احلر  ال�شقوط  حوادث 

املادية  اخل�سائر  تقل  �بالتايل  اأعطال 

�يف الأر�اح .

املعر�ض  يف  الباحث  م�سروع  فاز  وقد 

الدويل للعلوم والهند�سة عام 2013 يف جمال 

النقل والطاقة ، كما تو�سح نهال عبا�ض مدير 

ليمثل  واختري  بانتل،  املوؤ�س�سية  العالقات 

تنظمها  الذي  ال�سنوية  امل�سابقة  يف  م�سر 

 1500 فيها  و�سارك  اأمريكا  يف   )  ISEF(

طالب من60دولة، وقد جنح م�سروعه بن�سبة 

الطالب على منحة درا�سية يف  80% وح�سل 

اجنلرتا  يف   )LSEF( هيئة  تقدمها  لندن 

ودر�ض الديناميكا الهوائية.

يبتكر  التكنولوجيا  و  للعلوم  م�شر  بجامعة  طالب 

ال�سقوط ح��وادث  من  الطائرات  لإنقاذ  منظومة 

ا�سطنبول يف  الأ�سرة  حتديات  ملواجهة  العاملي  امللتقى  يف  ت�سارك  طرابل�س  جامعة 

من  دعوة   : لبنان   / طرابل�س 

الن�سانية  للمنظمات  العاملية  الرابطة 

العربي  العامل  يف  ال�سالمية 

�الإ�سالمي �سارك نائب رئي�س جامعة 

طرابل�س الأ�ستاذ الدكتور راأفت حممد 

العاملي  امللتقى  يف  امليقاتي  ر�سيد 

انعقد  الذي  الأ�سرة  حتديات  ملواجهة 

يف مدينة ا�سطنبول – تركيا.

علماء  من  جمموعة  بح�سور  وذلك   

االأمني  مقدمتهم  ويف  االإ�سالمي  العامل 

امل�سلمني  للعلماء  العاملي  لالحتاد  العام 

االأ�ستاذ الدكتور علي حمي الدين القرة 

مبجموعة  ميقاتي  تقّدم  وقد   ، داغي 

ا�سالمية  وثيقة  اإخراج  بغية  اقرتاحات 

وواجباتها  املراأة  عاملية يف جمال حقوق 

�ساحلة  مب�ّسطة  قانونية  ب�سياغة 

�سارك  كما   ، اللغات  مبختلف  للرتجمة 

الروؤية  الإ�سدار  حت�سريًا  عمٍل  ور�ض  يف 

الدولية اخلا�سة  الق�سايا  الأّهم  النقدية 

منظور  من  والطفل  وال�سكن  باملراأة 

ا�سالمي .
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