
ن�ضلط ال�ض�ء يف هذا العدد على النجاح الباهر الذي حققه امل�ؤمتر العربي 

اال�ر�بي الثاين للتعليم العايل �احل�ض�ر الكبري الذي جتا�ز فيه عدد ر�ؤ�ضاء 

اجلامعات امل�ضاركة مائتي رئي�س جامعة عربية �اأ�ر�بية .

�قد كانت �الدة هذا امل�ؤمتر يف منت�ضف العام املا�ضي �انطالقه من مهده 

اأكادميي م�ضرتك �قد  اأ�ر�بي  يف جامعة بر�ضل�نة �اعالٌن مبا�ضرة عمل عربي 

حقق امل�ؤمتر جناحات �ا�ضعة من خالل قيام العديد من ال�ضراكات بني اجلامعات 

العربية �االأ�ر�بية .

ن�ضمن  بحيث  امل�ؤمتر  هذا  ماأ�ض�ضة  على  االأ�ر�بيني  �ضركائنا  مع  �عملنا 

هذا  �ضكرتارية  بر�ضل�نة  جامعة  �ت�ضت�ضيف  م�ضتمر   ب�ضكل  �عقده  دمي�مته 

امل�ؤمتر .

امل�ضت�يات  كافة  على  كبرياً  د�ليا  ترحيبا  �جد  امل�ؤمتر  ان  �الالفت 

االأكادميية، �لعل ا�ضت�ضافة جامعة االمرية �ُضمية لهذا امل�ؤمتر �االهتمام املبا�ضر 

بكل التفا�ضيل من �ضاحبة ال�ضم� االمرية �ُضمية دليل اآخر على جناح هذا امل�ؤمتر، 

باال�ضافة اىل م�ضاركة نخب عربية من ا�ضحاب الد�لة �املعايل �ال�ضعادة .

اأن ر�ؤيتنا لهذا امل�ؤمتر مل ترتكز على اخلر�ج بت��ضيات ا� نتائج �قرارات 

تكد�س يف امللفات ا� يف االدراج ، بل كان جهدنا من�ضًب دائماً على اإتاحة الفر�ضة 

قطاع  ت�اجه  التي  �امل�ضتجدات  التحديات  �بحث  املبا�ضر  للح�ار  اجلميع  امام 

، �اال�ضتفادة من التجارب الناجحة �الن�عية التي ا�ضتخل�ضتها  التعليم العايل 

�ضياغة  اعادة  ا�  التدري�س  ا�ضاليب  يف  �ض�اء  العلمية  �املراكز  اجلامعات  بع�س 

املناهج مبا يتالئم مع متطلبات الع�ضر مع ت�فر ال��ضائل امل�ضاندة كاالإت�ضاالت 

هذه  بني  ت�افقية  �ضيغة  �بل�رة  املرج�ة  الفائدة  اىل  لل��ض�ل   ، �التكن�ل�جيا 

اجلامعات على اأ�ضا�س من الفائدة امل�ضرتكة بني الطرفني .

القرار  �اأ�ضحاب  اجلامعات  ر�ؤ�ضاء  زمالئي  انظار  لفت  املنا�ضب  من  �لعل 

العايل  التعليم  ا�ضرتاتيجية  يف  النظر  باإعادة  البدء  اىل   ، االأكادميي  املجال  يف 

باإن�ضاء  املبادرة  زمام  �اآخذ  جامعاتنا،   يف  التعليم  �ن�عية  العربية  املنطقة  يف 

ا�  العلمي  املجال  يف  �ض�اء  متخ�ض�ضة  جامعات  اىل  اجلامعات  بع�س  حت�يل  ا� 

الكليات  من  حمدد  عدد  على  �االقت�ضار   ، التقني  حتى  ا�  الرتب�ي  ا�  االأدبي 

�عدم اال�ضتمرار بانت�ضار الن�ع ال�ضائد من اجلامعات ال�ضاملة �التي ت�ضم  معظم 

التخ�ض�ضات .

م�ؤهلة  بكفاءات  املحلية  جمتمعاتنا  حاجات  تلبية  اىل  نحتاج  الننا 

معظمها  يف  �التي  العريقة  اال�ر�بية  اجلامعات  اىل  اإ�ضارة  �هنا  �متخ�ض�ضة، 

تك�ن متخ�ض�ضة �ت�ضم عدد حمد�د من الكليات ، �لذلك حققت �ُضمعة ��ضهرة 

كبرية �اأ�ضبحت مق�ضداً للطلبة من �ضتى بقاع العامل .

بقلم :

االأمني العام الحتاد اجلامعات العربية

الدكتور �سلطان اأبو عرابي العدوان

االفتتاحية
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احتاد اجلامعات العربية

الها�ضمية - :اختتمت يف  عمان / اململكة االأردنية   

امل�ؤمتر  فعاليات  للتكن�ل�جيا  �ضمية  االأمرية  جامعة 

العربي اال�ر�بي الثاين للتعليم العايل مب�ضاركة نح� 

العربية  ر�ؤ�ضاء اجلامعات  اكادميية من  200 �ضخ�ضية 

 . �االأ�ر�بية  العربية  الد�ل  معظم  من  �االأ�ر�بية 

الذي  الد�يل  للحراك  ثمرة  امل�ؤمتر  هذا  عقد  �ياأتي 

عدة  مع  بتعا�نه  العربية  اجلامعات  احتاد  به  يق�م 

�جامعة  االأ�ر�بية  اجلامعات  احتاد  د�لية  حهات 

امل�ؤمتر  هذا  �ضكرتارية  ت�ضت�ضيف  التي  بر�ضل�نة 

�االأحتاد االأ�ر�بي �جامعة االمرية �ُضمية  .

الأم���������������������رة ������س�����م�����ي�����ة ت��������رع��������ى ح������ف������ل اخ�����ت�����ت�����ام

اأع��������م��������ال امل��������وؤمت��������ر ال�����ع�����رب�����ي الأوروب�������������������ي ال�����ث�����اين

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   

�ش�ؤوننا
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احتاد اجلامعات العربية

االمرية �سمية بنت احل�سن رئي�س جمل�س اأمناء جامعة 

ياأتي �سمن  املوؤمتر  ان  للتكنولوجيا قالت  �سمية  االمرية 

والتعاون  االأكادميي  التبادل  بت�سجيع  اجلامعة  التزام 

واالأوروبية  العربية  اجلامعات  بني  العلمي  البحث  يف 

لتخريج طالب يدركون اأهمية املواطنة العاملية  واأ�سافت 

بع�سها  مع  تعمل  اأن  العربية  جامعاتنا  على  ان  �سموها 

ومع نظرياتها يف اأوروبا لتخريج طالب اأكرث قدرة على 

تبادل  واالت�ساالت من خالل  العوملة  االإبداع  يف ع�سر 

البحوث  التدري�س والتعاون يف  واأع�ساء هيئات  الطالب 

العلمية«، م�سرية اىل ان ذلك من اأهم اخلطوات املطلوبة 

من اجلامعات لتقود التغيري يف جمتمعاتها ويف العامل .

الدكتور  العربية  اجلامعات  الحتاد  العام  االأمني 

اىل  ي�سعى  االحتاد  ان  بني  العدوان  ابوعرابي  �سلطان 

تطوير م�ستوى التعليم العايل يف اجلامعات العربية من 

نحو  جلامعاتنا  وا�سعة  اآفاق  لفتح  امل�ستمر  العمل  خالل 

التدويل والعوملة واالإنفتاح االإيجابي ، لتمكني اجلامعات 

التجارب  على  االإطالع  من  االإحتاد  اأع�ساء  العربية 

هذا  وان   ، التدري�س  يف  احلديثة  واالأ�ساليب  العلمية 

املوؤمتر فر�سة �سانحة لفتح املجال لتبادل الطلبة واأع�ساء 

والور�س  والندوات  املوؤمترات  وعقد  التدري�س  هيئة 

اجلامعات  على  وان   ، االوروبي  اجلانب  مع  التدريبية 

الدورية  الدولية  املوؤمترات  هذه  من  االإ�ستفادة  العربية 

الرتكي  املوؤمتر  اآخرها  كان  والتي  االإحتاد  يعقدها  التي 

اإ�سطنبول  باإ�ست�سافة من جامعة  العايل  للتعليم  العربي 

اأي�سًا  و�سبق  اإ�ستطنبول  مدينة  يف  مدنيت  واإ�سطنبول 

بر�سلونة  االول يف جامعة  االأوروبي  العربي  املوؤمتر  عقد 

العربية  اجلامعات  بني  العايل  التعليم  وقمة  االإ�سبانية، 

واملاليزية وجامعات جنوب �سرق اآ�سيا ومن املقرر اأي�سُا 

�سهر  خالل  االملاين  اجلانب  مع  م�سابه  موؤمتر  عقد 

ت�سرين االأول املقبل باإذن اهلل .

وبني ان االحتاد �سريك فاعل يف العديد من امل�ساريع 

التمبو�س  كم�سروع  االوروبي  اجلانب  مع  امل�سرتكة 

االحتاد  موافقة  متت  وموؤخرًا   ، ويندوز  واالر�سمو�س 

بتنفيذ  العربية  اجلامعات  احتاد  قيام  على  االوروبي 

 TE-MEDA اربعة م�ساريع م�سرتكة جديدة وهي

و MIMI  و EQTEL  و EPIC وتتعلق بالتبادل 

االأوروبي  والتعاون  التدري�س  هيئة  واع�ساء  الطالبي 

العلمية  والندوات  املوؤمترات  عقد  االكادميي يف  العربي 

على  قادرة  العربية  اجلامعات  اأن  واأكد   ، امل�سرتكة 

خالل  من  املنطقة  م�ستقبل  يف  فاعل  ب�سكل  امل�ساهمة 

التعاون بينها وبني املوؤ�س�سات االأكادميية االأوروبية .

للتكنولوجيا  �سمية  االأمرية  جامعة  رئي�س  وقال 

نقطة  اأ�سبحت  اجلامعة  ان  بطار�سة  عي�سى  الدكتور 

والعاملية �سمن  العربية  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  التقاء 

روؤيتها ال�ساعية اإىل تعزيز التعاون االأكادميي يف التعليم 

والبحث العلمي لدعم جمتمعات املعرفة الريادية.

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   

�ش�ؤوننا
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من امل�ؤمتر العربي الأوروبي الثاين

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   
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Q.S احتاد اجلامعات العربية ي�سارك يف املوؤمتر ال�سنوي الرابع ملوؤ�س�سة 

وابو عرابي : ُيعلن عن بدء الإحتاد بقبول طلبات اعتماد الربامج الأكادميية
اب� ظبي / د�لة االمارات العربية املتحدة- 

بال�ضان  املعنية  امل�ؤ�ض�ضات  مع  الت�ا�ضل  بهدف 

املعرفة  �ك�ضب  اخلربة  لتبادل  االأكادميي 

 ، االآخرين  جتارب  على  �االإطالع  العلمية 

�ضارك االأمني العام الحتاد اجلامعات العربية 

�االمني  العد�ان  اب�عرابي  �ضلطان  الدكت�ر 

رافت  حممد  الدكت�ر  لالحتاد  امل�ضاعد  العام 

الرابع  ال�ضن�ي  امل�ؤمتر  فعاليات  يف  حمم�د 

مل�ؤ�ض�ضة Q.S الربيطانية املتخ�ض�ضة يف قيادة 

التعليم العايل يف منطقة ال�ضرق اال��ضط فرع 

اآ�ضيا يف اب�ظبي - االأمارات العربية املتحدة .

والقى الدكتور ابوعرابي حما�سرة يف املوؤمتر 

العربي  الوطن  العايل يف  التعليم  واقع  فيها  تناول 

اىل  الهادفة  العربية  اجلامعات  احتاد  وجهود 

لالإحتاد  التابعة  العلمية  واملراكز  املجال�س  ربط 

االأكادميي  يال�ساأن  ُتعنى  التي  الدولية  باملوؤ�س�سات 

اجلودة  و�سمان  العلمي  البحث  جمال  يف  خا�سًة 

واالن�سطة  الطالبي  والتبادل   ، واالإعتماد 

اأعلن  كما   ، امل�سرتكة  البحوث  ون�سر  الطالبية 

طلبات  بقبول  االإحتاد  بدء  عن  اأبوعرابي  الدكتور 

العربية  للجامعات  االأكادميية  للربامج  االعتماد 

املعايري  ح�سب  تقيممها  ليتم   ، االإحتاد  اأع�ساء 

اجلامعات  احتاد  يف  الدرا�سية  للربامج  املعتمدة 

الدقيقية  املعايري  معظم  مع  تتوائم  والتي  العربية 

للتخ�س�سات العلمية املتعددة للربامج التدري�سية 

وامل�ستخدمة يف الدول املتقدمة.

 ، رئي�سة  حماور  ثالثة  املوؤمتر  وت�سمن 

موؤ�س�سات  ت�سنيف  االأوىل  اجلل�سة  تناولت  حيث 

املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  العايل  التعليم 

اخلا�سة  اجلامعات  دور  حول  الثانية  واجلل�سة   ،

الربحية وغري الربحية يف تقدمي برامج علمية ذات 

جودة عالية اآ�سوة باجلامعات الر�سمية ، واجلل�سة 

الثالثة ركزت على قيمة االإعتماد املحلي ملوؤ�س�سات 

التعليم العايل وهل هذا االإعتماد ذات قيمة اأف�سل 

من االإعتماد الدويل .

وناق�س امل�ساركون يف املوؤمتر عدد من االأبحاث 

و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  دول  من  لباحثني  العلمية 

اجلودة  �سمان  جماالت  يف  اآ�سيا  ودول  اإفريقيا 

واالعتماد والتعليم عن ُبعد وتدويل التعليم العايل 

واإدارة موؤ�س�سات التعليم العايل يف القرن احلادي 

العلمي وتبادل ونقل املعلومات  والع�سرين والبحث 

واالإبداع . 

ال���ع���رب���ي���ة  ت������ع������اون يف احت���������اد اجل�����ام�����ع�����ات  ات����ف����اق����ي����ة  ت����وق����ي����ع 

مل���ن���ح �����س����ه����ادات اجل���������ودة والع�����ت�����م�����اد ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات الك����ادمي����ي����ة
 عمان ) اململكة االأردنية الها�سمية ( : ي�سعى احتاد اجلامعات العربية 

الدقيقية  املعايري  العربية على تطبيق  ثقافة اجلودة وحث اجلامعات  لن�سر 

التي  الدقيقة  املعايري  واإعتماد   ، تدقدمها  التي  االكادميية  الربامج  على 

اأ�سدرها املجل�س العربي ل�سمان اجلودة واالإعتماد يف االإحتاد يف وقت �سابق 

باإ�سدر عدد من االأدله املتعلقة مبعظم التخ�س�سات الرئي�سية  ، حيث قام 

من  العربية  اجلامعات  يف  الدرا�سية  الربامج  بتقييم  البدء  ب�سدد  وهو   ،

خالل �سل�سلة من االإجراءات ، وتنفيذًا لهذا التوجه ُوقع االأمني العام الحتاد 

اجلامعات العربية الدكتور �سلطان ابوعرابي العدوان بح�سور االأمني العام 

امل�ساعد مدير املجل�س العربي ل�سمان اجلودة واالإعتماد الدكتور حممد راأفت 

حممود يف االأمانة العامة لالحتاد بتاريخ 7 / 7 / 2014 اتفاقية تعاون مع 

موؤ�س�سة عرب احلدود للجودة والتميز يف التعليم ومثلها املدير العام الدكتور 

امل�سوؤوليات  حتديد  ت�سمل  بنود  عدة  االإتفاقية  وتت�سمن   ، البطاينة  منذر 

بع�س  وهناك   ، منه  املطلوبة  والواجبات  واملهام  طرف   لكل  وال�سالحيات 

البنود اخلا�سة باآلية تكوين فرق اخلرباء واملقيمني ، وحتديد اجلهة امل�سوؤولة 

عن تقدمي الت�سهيالت اللوج�ستية لتمكينها من العمل بفاعلية .

 و�سوف يتم منح �سهادات اجلودة  واالعتماد  ملوؤ�س�سات التعليم العايل 

العربية، ومنح �سهادات اجلودة واالعتماد للربامج االكادميية التي تقدمها 

تلك املوؤ�س�سات، ومنح �سهادة مقيم خارجي، و�سملت االإتفاقية اأي�سًا التعاون 

يف تنفيذ برامج بناء القدرات واال�ست�سارات والتدريب.
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ابوعرابي يرعى اطالق اإحدى م�ساريع التيمبو�س T-MEDIA ل�سبط التعليم العايل يف 

Tuning Middle EAST and North Africa منطقة ال�سرق الو�سط و�سمال افريقيا

االردنية  اململكة   - امليت  البحر 

الحتاد  العام  االأمني  رعى   / الها�ضمية 

�ضلطان  الدكت�ر  العربية  اجلامعات 

العام  االأمني  بح�ض�ر  العد�ان  اب�عرابي 

حمم�د  راأفت  حممد  الدكت�ر  امل�ضاعد 

االأ�ر�بي  االحتاد  ممثلي  من  �عدد 

فعاليات  �االأ�ر�بية  العربية  �اجلامعات 

اطالق م�ضر�ع T-MEDIA  ل�ضبط 

التعليم العايل يف منطقة ال�ضرق اال��ضط 

م�ضاريع  من  �احد  �ه�  افريقيا  ��ضمال 

تيمب��س اخلا�ضة باالحتاد االأ�ر�بي.

كلمته  يف  ابوعرابي  الدكتور  وقال 

للم�ساركني  ان م�ساهمة االحتاد يف فعاليات 

امل�ساريع  �سل�سلة  �سمن  ياأتي  امل�سروع  هذا 

امل�سرتكة التي يقوم االحتاد بتنفيذها بالتعاون 

وخ�سو�سًا  االأوروبي  اجلانب  مع  والتن�سيق 

نحو  لتوجهاتنا  وترجمة   ، االأوروبي   االإحتاد 

واالنفتاح    ، والعوملة  التدويل  افاق  التو�سع يف 

على املوؤ�س�سات واملنظمات االكادميية العاملية 

، وت�ساهم �ستون جامعة عربية بهذه امل�ساريع 

العربية االأوروبية .

خالل  من  يهدف  االحتاد  ان  واأ�ساف 

ومناخ  بيئة  الإيجاد  الدويل  التعاون  هذا 

االوروبي  اجلانب  مع  امل�سرتك  للعمل  مالئم 

واأع�ساء  الطلبة  بتبادل  يتعلق  ما  خ�سو�سًا 

هيئة التدري�س ون�سر البحوث امل�سرتكة وعقد 

املوؤمترات والندوات العلمية .

وجتدر االإ�سارة اىل ان احتاد اجلامعات 

العربية وبالتعاون مع جامعة دوي�ستو االأ�سبانية 

يف  ُي�سارك  حيث  امل�سروع  هذا  تن�سيق  يتوىل 

اجلامعات  من  عدد  الريادي  امل�سروع  هذا 

االوروبية من دول اجنلرتا وهولندا وقرب�س 

وا�سبانيا   واليونان  وايطاليا  وفرن�سا  ومالطا 

اأكادميية  هيئات  م�ساركة  اىل  باال�سافة 

اأي�سًا  عربية  جامعة  وع�سرون  وثالثة  عربية 

، من اجلامعات اأع�ساء االإحتاد وهي جامعة 

مولود معمري واجلزائر من اجلزائر وجامعة 

حممد اخلام�س وموالي ا�سماعيل من املغرب 

وكلية  م�سر  من  والقاهرة  ال�سوي�س  وقناة 

من  االإ�سالمية  واجلامعة  االأهلية  فل�سطني 

والتكنولوجيا  للعلوم  الدولية  واجلامعة  غزة 

للتطوير  ال�سوري  واملكتب  الدولية  والعربية 

الريموك  وجامعة  �سوريا  من  واالإ�ستثمار 

االأردن  من  والتكنولوجيا  والعلوم  والها�سمية 

من  وتون�س  وجندوبة  املونا�سيرت  وجامعة 

العربية  وبريوت  والبلمند  والك�سليك  تون�س 

العام  واملكتب  والعلوم  لالإدارة  واحلديثة 

الدولية  والطبية  لبنان  يف  العايل  للتعليم 

وعمر املختار من ليبيا.

ويهدف هذا امل�سروع اىل حتديد القدرات 

اخلا�سة  والقدرات  اجلامعة  خلريج  العامة 

والتمري�س  ال�سياحة  تخ�س�سات  خلريجي 

والقانون والعمارة .
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اخ���ت���ت���ام اع����م����ال امل��ل��ت��ق��ى ال��ع�����ش��ري��ن ل���ت���ب���ادل ت���دري���ب 

ارب����ي����ل يف  ال����ع����رب����ي����ة  اجل�����ام�����ع�����ات  يف  ال������ط������اب 

العراق  جمه�رية   / اربيل 

�ضالح  جامعًة  يف  اختتمت   -

اقليم  عا�ضمة  اربيل  يف  الدين 

امللتقى  اعمال  العراق  كرد�ضتان 

تدريب  عر��س  لتبادل  الع�ضرين 

مائة   مب�ضاركة  اجلامعات   طالب 

العربية  احلامعات  ممثلي  من 

با�ضت�ضافة  الراغبة  �امل�ؤ�ض�ضات 

طلبة اجلامعات العربية .

يف  العايل  التعليم  وزير  وكان 

الدكتور  العراق  كرد�ستان  اقليم 

اعمال  افتتح  قد  حممد  �سعيد  علي 

امام  كلمته  يف  اأكد  والذي  امللتقى 

برنامج  اىل  بحاجة  اننا  امل�ساركني 

�سامل كربنامج  تبادل طالبي عربي 

ار�سمو�س االوروبي والربامج الدولية 

التبادل  حجم  و�سل  حيث  االخرى  

العامل مليونيني ون�سف  الطالبي يف 

طالب و�سوف ي�سل يف العام القادم 

اىل ثالثة ماليني طالب، واأ�ساف ان 

العراق  كرد�ستان  اقليم  �سكان  عدد 

واأن  ن�سمة  ماليني  خم�سة  جتاوز 

ن�سف هذا العدد ممن تقل اأعمارهم 

اىل  بحاجة  وهم  عاما  ع�سرين  عن 

رعاية تربوية معا�سرة وقد مت اإيفاد 

خارج  للدرا�سة  طالب  اآالف   4000

العلمية  اخلربات  الكت�ساب  االإقليم 

اجلامعات  يف  التحاقهم  خالل  من 

 200٣ العام  ومنذ  املتطورة  العاملية 

بداأنا باحلد من انت�سار وزيادة عدد 

نوعية  على  والرتكيز  اجلامعات 

وجودة التعليم فيها.

رئي�س  يى  دزه  احمد  الدكتور 

خالل  اأكد  الدين  �سالح  جامعة 

بحاجة  االن  اننا  امللتقى   افتتاح 

ملحة للقيام بثورة يف اأ�ساليب وطرق 

حماكاة  عرب  والتدريب،  التدري�س 

املتطور  والعامل  الغربية  الدول 

اثبتت  التي  العلمية  روؤاهم  وتطبيق 

االأ�ساليب  وف�سل  جناحها   التجربة 

العربية  الدول  امل�ستخدمة يف معظم 

اذ يظهر الرتاجع يف خمتلف جماالت 

احلياة . 

العربي  املجل�س  مدير  وبني 

اجلامعات  يف  الطالب  لتدريب 

احلنيطي  نا�سر  الدكنور  العربية 

بحثوا  املُلتقى  يف  امل�ساركني  ان 

لتدريب  املتوفرة  اجلديدة  الُفر�س 
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الطلبة يف اجلامعات العربية ملرحلة 

كافة  التخ�س�سات  يف  البكالوريو�س 

من الدول العربية امل�ساركة وعددها 

11دولة عربية وهي االأردن، االمارات 

العربية املتحدة، ال�سعودية، ال�سودان، 

فل�سطني،  ُعمان،  �سلطنة  العراق، 

اليمن.  م�سر،  لبنان،  الكويت، 

اجلامعة  هي  امل�ساركة  واجلامعات 

االأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا 

التطبيقية،  البلقاء  جامعة  االأردنية، 

جامع��ة اإربد االأهلية، جامعة الزرقاء 

جامعة  فيالدلفيا،  جامعة  اخلا�سة، 

جامعة  اخلا�سة،  التطبيقية  العلوم 

جامعة  البيت،  اآل  جامعة  الزيتونة، 

جامعة  العاملية  االإ�سالمية  العلوم 

جامعة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 

جامعة  اخلرطوم،  جامعة  تبوك 

ال�سودان  جامعة  االأزرق،  النيل 

جامعة  والتكنولوجيا،  للعلوم 

درمان  ام  جامعة  االزهري،  الزعيم 

االحم�ر،  البحر  جامعة  االإ�سالمية، 

اجلزيرة،  جامعة  �سندي،  جامعة 

والتكنولوجيا،  الطبية  العلوم  جامعة 

كردف�����ان،  جامعة  النيلني،  جامعة 

اإفريقيا  جامعة  النيل،  وادي  جامعة 

اجلامعة  بغداد،  جامع�����ة  العاملية 

جامعة  دياىل،  جامعة  التكنولوجية، 

االنب����ار،  جامعة  الدين،  �سالح 

بابل،  جامع������ة  العراقية،  اجلامعة 

قار،  ذي  جامعة  �سوران،  جامعة 

الب�سرة،  جامعة  تكريت،  جامعة 

من  نزوى  جامعة  املو�سل  جامع����ة 

جامعة  زيت،  بري  وجامعة  ُعمان 

اخلليل،  جامعة  املفتوحة،  القد�س 

النجاح  جامعة  القد�س،  جامعة 

الوطنية، جامعة بوليتكنيك فل�سطني 

اجلامعة  املفتوحة  العربية  اجلامعة 

االأكادميية  لبنان  يف  االإ�سالمية 

والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 

جامعة  �سوهاج،  جامعة  البحري، 

طنطا، جامعة الفيوم، جامعة حلوان، 

للعلوم  م�سر  جامعة  بنها،  جامعة 

�سم�س،  عني  جامعة  والتكنولوجيا، 

�أ�سيوط،  جامعة  �لزقازيق،  جامعة 

جنوب  جامعة  املن�سورة،  جامعة 

جامعة  املنوفية  جامعة  الوادي، 

جامعة  عدن،  جامع����ة  �سنع�����اء، 

والتكنولوجيا،  للعلوم  ح�سرموت 

جامعة  اإب،  جامعة  تعز،  جامعة 

والتكنولوجيا،  العلوم  جامعة  ذمار، 

جامعة عمران، جامعة حجه، جامعة 

احلديدة وجامعة االأندل�س.

و�سارك اأي�سًا  يف امللتقى املجل�س 

و�سركة   ، االأردين  لل�سباب  االأعلى 

تناول  ومت  االأردنية  البرتول  م�سفاة 

الدكتور  من  للنقا�س  حلقات  ثالث 

رئي�س  م�ست�سار  احل�سنات   �سامل 

للجودة  لل�سباب  االأعلى  املجل�س 

م�سطفى  الدكتور  ثم  والتطوير 

الطلبة يف جامعة  �سوؤون  عميد  البله 

�ساهني   حممد  والدكتور  اخلرطوم 

القد�س  جامعة  الطلبة  �سوؤون  عميد 

املفتوحة

واحد  هناك  ان  االإ�سارة  وجتدر 

واملراكز  املجال�س  من  وثالثون 

للكليات  العلمية  واجلمعيات 

اجلامعات  الحتاد  تابعة  املتناظرة 

جهود  تن�سيق  على  وتعمل  العربية 

جماالت  عدة  يف  العربية  اجلامعات 

علمية مثل �سمان اجلودة واالعتماد 

الطالبية  واالأن�سطة  العلمي  والبحث 

والر�سائل  االأطروحات  وتوثيق 

العربية  الدوريات  وتوثيق  اجلامعية 

املوؤ�س�سات  هذه  خالل  من  وذلك 

االحتاد  مقر  يف  منها  جزءًا  املوجود 

اجلامعات  من  م�ست�سافة  والبقية 

العربية االأع�ساء .
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جامعة �أ�سيوط تكرم �لدكتور حممد ر�أفت

ر�أف�������ت: م��ك��ان��ة �لأ�����س����ات����ذة �ل��ع��ل��م��ي��ة دل���ي���ل ع��ل��ى ج�����ودة �ل��ت��ع��ل��ي��م

اأ�صيوط ) جمهورية م�صر العربية ( : كرمت 

الدكتور  برئي�صها   ممثلة  اأ�صيوط  جامعة  اأ�صرة 

الحتاد  امل�ضاعد  العام  االأمني  عبدال�ضميع  حممد 

جلامعة  االأ�ضبق  �الرئي�س  العربية  اجلامعات 

لدوره  حممود  راأفت  حممد  الدكتور  اأ�صيوط 

م�ضر  يف  العايل  التعليم  م�ضرية  دعم  يف  الرائد 

التي  الرفيعة  العلمية  �للمكانة  العربي  �ال�طن 

، �لالإجنازات العديدة له  يتمتع بها عربياً �د�لياً 

�التى مثلت فرتة م�ضيئة  رئا�ضة اجلامعة،  خالل 

فى تاريخ جامعة اأ�صيوط.

التي  العلمية  الندوة  خالل  دعا  رافت  الدكتور 

لتقييم  الدولية  املعايري  بعنوان  اجلامعة  نظمتها 

اجلامعات ، القائمني على �سئون التعليم العاىل بعدم 

االعتماد ب�سورة كلية فى اتخاذ قراراتهم على نتائج 

املعايري  تطبيق  لعدم  وذلك  اجلامعات،  ت�سنيف 

ال�ساملة خالل عملية التقييم .

جاء ذلك خالل املحا�سرة العلمية التى األقاها 

واأكادمييا  علميا  �سرحا  خاللها  وقدم   ، الندوة  فى 

والتى  اجلامعات،  تقييم  فى  امل�ستخدمة  للمعايري 

تت�سمن الن�سر العلمى، ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س 

الربامج  عدد  اجلامعة،  تاأثري  الطالب،  اإىل 

الدرا�سية، موقع اجلامعة.

مع  العلمى  التعاون  مدى  اإىل  باالإ�سافة 

وح�سولهم  االأ�ساتذة،  ومكانة  االأخرى،  اجلامعات 

ممن  اأ�ساتذتها  وعدد  مرموقة،  دولية  جوائز  على 

قدم  كما  اأجنبية،  جامعات  فى  بالتدري�س  يقومون 

التى  واملعايري  العاملية  الت�سنيفات  من  لعدد  �سرحا 

اختالف  على  منهم  كاًل  ت�سنيف  عليها  يعتمد 

جن�سياتهم ومميزات وعيوب ما يقدمه كل ت�سنيف.

عونا  تقدم  اجلامعات  تقييم  عملية  اأن  واأو�سح 

حقيقيا للطالب فى اختيارهم للجامعة املتقدمة فى 

مرحلتى  فى  لدرا�ستهم  واملفيدة  تخ�س�سهم  جمال 

طريق  عن  وذلك  العليا،  والدرا�سات  البكالوريو�س 

البحثية  املجاالت  ب�ساأن  ال�سفافية  من  مناخ  توفري 

تلك  العتماد  النقد  موجهًا  اجلامعات،  تلك  داخل 

النظر  دون  فقط  العلمى  البحث  على  الت�سنيفات 

على  يعمل  فالت�سنيف  التعليمية،  العملية  جلودة 

ت�سخي�س  دون  اجلامعات  لرتتيب  جدول  تقدمي 

للعملية التعليمية واإبراز مواطن القوة وال�سعف بها، 

العدد  املحدودة  اجلامعات  حلق  اإجحافا  ميثل  مما 

تفتقر  جلامعات  اأو  متميزة،  الأبحاث  تقدميها  رغم 

معطيات،  من  متلك  وما  الإمكاناتها  اجليد  الت�سويق 

من  حمدود  عدد  على  التقييم  عملية  تقت�سر  كما 

اجلامعات التى حتتل ترتيبا عامليا، والتى ال يتجاوز 

عددها االألف جامعة، دون النظر اإىل 17 األف جامعة 

اأخرى منت�سرة فى خمتلف دول العامل .

�لدكتور عبد �ل�سميع �أو�سح  �أن جامعة �أ�سيوط 

حتظى  ورا�سخة  عريقة  موؤ�س�سة  التنمية  قاطرة  هى 

امل�ستوى  على  نظرياتها  بني  مرموقة  علمية  مبكانة 

املحلى والدوىل، وذلك بف�سل بنيتها التحتية الكاملة 

اأع�ساء هيئة التدري�س من  وما ت�سمه من نخبة من 

ذوى الكفاءة واخلربة املتميزة، م�سيفًا اأن اجلامعة 

اأن  اإىل  اجلودة  جمال  فى  كبريًا  �سوطًا  قطعت 

وكذلك  االأكادميى،  االعتماد  على  كليات   7 ح�سلت 

ح�سول العديد من املعامل االأكادميية باجلامعة على 

االعتماد.

واأ�ساف اأن التقييم يعد �سرورة وجزءا ال يتجزاأ 

امل�ستوى  رفع  فى  ي�ساهم  مبا  التعليمية  العملية  من 

العلمى والو�سول للن�سر الدوىل وحفظ كيان اجلامعة 

على �سبكة املعلومات العاملية، ولهذا يتعني على اأ�سرة 

واإعادة  الت�سنيفات،  هذه  معايري  معرفة  اجلامعة 

النظر فيها حتى ياأتى التقييم منا�سبًا لو�سع اجلامعة 

ومكانتها.

اأن  خليل  �سيد  عمر  الدكتور  املركز  مدير  وبني 

الرتاجع امللحوظ للجامعات امل�سرية فى الت�سنيفات 

اأهمية  جاءت  هنا  ومن  خطر  ناقو�س  ميثل  العاملية 

�سبل  بحث  اإىل  تهدف  والتى  الندوة  هذه  تنظيم 

متقدمة  مكانة  لتحتل  �أ�سيوط  جامعة  مركز  حت�سني 

بني اجلامعات الدولية ومواكبة ما ي�سهده العامل من 

ثورة فى املجالني العلمى والبحثى، وتو�سيح املعايري 

تطبيقها  على  للعمل  اجلامعات  ت�سنيف  فى  املتبعة 

وتطويره  العلمى  البحث  وت�سجيع  اجلامعة،  داخل 

لال�ستفادة منه فى رفع كفاءة اجلامعة وبناء جمتمع 

املعرفة، وذلك بح�سور هذا احل�سد العلمى املتميز.
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وفد من وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية يف �سلطنة عمان يزور احتاد اجلامعات العربية
االأ�قاف  �زارة  من  �فد  زار  الها�ضمية-   االردنية  اململكة   / عمان 

احتاد  عمان  �ضلطنة  يف  ال�ضرعية(  العل�م  )معهد  الدينية  �ال�ض�ؤ�ن 

ال�صيخ  االوقاف  وزير  م�صت�صار  من   كل  الوفد  و�صم  العربية  اجلامعات 

هالل  بن  �ضامل  االأ�ضتاذ  اال�قاف  �زير  �م�ضت�ضار  املع�يل،  طالب  بن  زياد 

اخلر��ضي، � ا�ضتاذ ال�ضريعة بجامعة اال�ضكندرية �م�ضت�ضار �زير اال�قاف 

اب� قديري  لل�ض�ؤ�ن الدينية الدكت�ر حممد كمال امام، �ال�ضيد ابراهيم 

من امللحقية الثقافية العمانية يف عمان/االردن.

وقد كان يف ا�ستقبالهم االمني العام الدكتور �سلطان اأبو عرابي العدوان 

العام  االأمني  راأفت  حممد  والدكتور  العربية  اجلامعات  احتاد  عام  اأمني 

امل�ساعد.

االحتاد  وتطور  ن�ساأة  حول  للوفد  �سرحا  عرابي  اأبو  الدكتور  وقدم 

واالهداف والربامج التي ي�سعى اىل تنفيذها للنهو�س مب�ستوى التعليم العايل 

واجلامعي يف الوطن العربي.

معايري  ب�ساأن  العربية  اجلامعات  احتاد  دليل  راأفت  الدكتور  كما عر�س 

جامعات وبرامج التعليم املفتوح والتعليم عن بعد والذي يعد اول دليل عربي 

ي�سدر يف هذا النوع الهام من التعليم

دليل  ال�سدار  والتعاون  االلكرتوين  التعليم  اعتماد  الطرفان  ناق�س  وقد 

عن الدرا�سات واالطروحات التي كتبت عن االأبا�سية.

وح�سر اللقاء الدكتور مهند مبي�سني مدير مكتبة اجلامعة االأردنية حيث 

اطلع الوفد على عمل مركز ايداع الر�سائل اجلامعية وهو اأحد املراكز التابعة 

الحتاد اجلامعات العربية وت�ست�سيفه اجلامعة االأردنية والذي بني انه �سيقوم 

بامل�ساهمة يف ا�سدار الدليل حول ما كتب عن االبا�سية،

العلوم  معهد  بني  تفاهم  مذكرة  ابرام  على  اللقاء  خالل  االتفاق  ومت 

يقوم  ان  و  العربية  اجلامعات  احتاد  برعاية  االردنية  واجلامعة  ال�سرعية 

الدكتور مهند  بزيارة اىل معهد العلوم ال�سرعية يف �سلطنة عمان للعمل على 

اإن�ساء مكتبة الكرتونية على غرار مركز ايداع الر�سائل اجلامعية

يف  العايل  للتعليم  خدمة  يقدمه  ومبا  االحتاد  بعمل  الوفد  ا�ساد  وقد 

ا�ستعداد  على  راأفت  والدكتور  عرابي  ابو  الدكتور  �سكر  كما  العربي  الوطن 

االمانة العامة لتقدمي الدعم للمعهد وابدى الوفد رغبة املعهد باالن�سمام اىل 

التعليمية  ع�سوية  االحتاد لال�ستفادة من ان�سطة االحتاد يف �ستى املجاالت 

واالكادميية والبحثية.

تقدمي  يف  العربية  اجلامعات  احتاد  من  م�ساهمة   : اخلرطوم   

العربية  اجلامعات  تعقدها  التي  العلمية  للفعاليات  املعنوي  الدعم 

الدكتور  العربية  اجلامعات  الإحتاد  امل�ساعد  العام  االمني  �سارك   ،

م�سطفى اإدري�س الب�سري ممثال لالمانة العامة يف فعاليات املعر�س 

الدوري الرابع للتعليم العايل يف اخلرطوم ، الذي جاء بالتعاون بني 

حيث   ، والتكنولوجيا  للعلوم  ال�سودان  وجامعة  ال�سودان  اأنا  منظمة 

�سارك يف املعر�س عدد من اجلامعات ال�سودانية واملاليزية والرتكية 

وعدد من املوؤ�س�سات اخلا�سة الداعمة الإقامة املعر�س ، والقى ممثلي 

العايل  بالتعليم  اخلا�سة  واملحا�سرات  الكلمات  من  عدد  اجلامعات 

وباإجنازات اجلامعات امل�ساركة .

واأو�سى امل�ساركون يف املعر�س باأن ي�ستمر املعر�س �سنويًا بحيث 

جوائز  وتخ�سي�س  املعرفة  �سنوف  من  واحد  جمال  تخ�سي�س  يتم 

للفائزين ، وتبني املخرتعات وحتويلها اىل منتجات يف كافة املجاالت، 

وان تقدم الدعوة للجامعات العربية للم�ساركة واتاحة الفر�سة االكرب 

العامة  االأمانة   ممثل  الب�سري  الدكتور  واأو�سى   ، املبدعني  للطالب 

على  للجامعات  العلمية  املعار�س  هذه  تعميم  ب�سرورة  املعر�س  يف 

مثل   ، لالإحتاد  التابعة  واملوؤ�س�سات  االإحتاد  اأع�ساء  جميع اجلامعات 

املجل�س العربي لتدريب الطالب واملجل�س العربي لالأن�سطة الطالبية 

واجلمعيات العلمية للكليات املتناظرة .

الب�سر ي�سارك يف املعر�س الدوري الرابع للتعليم العايل يف اخلرطوم



�ش�ؤوننا12

احتاد اجلامعات العربية

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   

فا�س يف  الآداب  ك��ل��ي��ات  جلمعية  ع�شر  ال��ث��اين  امل���ؤمت��ر 

ويرعى  املغربي  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  يلتقي  اب���ع��راب��ي 

الدكت�ر  العربية  العام الحتاد اجلامعات  االأمني  ا�ضاد   - فا�س   

�ضلطان اب�عرابي العد�ان بالد�ر احلي�ي  الذي تق�م به اجلمعية 

اأع�ضاء  العربية  اجلامعات  د�ر  تفعيل  يف  االآداب  لكليات  العلمية 

اجلمعية للم�ضاهمة يف رفع م�ضت�ى اأداء كليات االآداب فيها ، جاء 

العلمية  للجمعية  العم�مية  الهيئة  الإجتماع  رعايتة  خالل  ذلك 

لكليات االآداب يف اجلامعات العربية ، �م�ضاركته يف اأعمال امل�ؤمتر 

العلمي الثاين ع�ضر للجمعية  بعن�ان رفع م�ضت�ى التعليم يف كليات 

�ضيدي حممد  اإ�ضت�ضافت  جامعة  العربي حيث  ال�طن  االآداب يف 

بن عبداهلل يف مدينة فا�س املغربية  �القى الدكت�ر اب�عرابي كلمة 

�ضعيه  يف  االإحتاد  به  يق�م  الذي  الهام  الد�ر  فيها  بني  امل�ؤمتر  يف 

العربية �تنفيذة  املنطقة  العايل يف  التعليم  �ض�ية  املت�ا�ضل لرفع 

العلمية  املفاهيم  �تعزيز  لن�ضر  د�لية  �فعاليات  اأن�ضطة  لعدة 

الد�لية التي ُتطبقها اجلامعات الد�لية املتقدمة مثل ن�ضر ثقافة 

ل�ضمان  العلمية  للتخ�ض�ضات  الدقيقة  املعايري  �تطبيق  اجل�دة 

العلمي  البحث  حجم  �زيادة  �تعزيز   ، التعليم  من  جيد  م�ضت�ى 

العلمية  امل�ضاريع  لتنفيذ  الالزم  الدعم  لت�فري  امل�ضتمر  �ال�ضعي 

التد�يل  مفه�م  تفعيل  اىل  �ضعى  االحتاد  ان  �اأ�ضاف   ، البحثية 

�التفاعل مع  االإنفتاح  العربية من خالل  �الع�ملة بني اجلامعات 

م�ؤمترات  عدة  عقد  الت�جه  هذا  �لرتجمة   ، الد�لية  اجلامعات 

اجلامعات  مع  املا�ضيني  العامني  خالل  �هامة  رئي�ضية  د�لية 

املاليزية �جامعات جن�ب �ضرق اآ�ضيا �اجلامعات اال�ر�بية �م�ؤخراً 

مع اجلامعات الرتكية ، �ه� ب�ضدد عقد م�ؤمتر اآخر هذا العام مع 

اجلانب االأملاين .

و�سارك يف املوؤمتر 60 عميدًا وممثال من اجلامعات العربية ، ومتت 

املجلة  وهي  لالأداب  العربية  اجلامعات  احتاد  جملة  دعم  على  املوافقة 

الر�سمية للجمعية ، والعمل على رفع امل�ستوى العلمي لها ، وت�سكيل جلان 

حلث كليات االآداب يف اجلامعات العربية على امل�ساركة واالإنت�ساب اىل 

البحوث  وزيادة عدد  اأن�سطة اجلمعية  واالإ�ستفادة من  ع�سوية اجلمعية 

املتخ�س�سة يف احلقول االآدبية التي يتم اإر�سالها اىل هيئة حترير املجلة 

ليتم اإختيار البحوث ذات امل�ستوى اجليد ون�سرها، ومت ا�ستعرا�س املوقف 

املايل للجمعية والطلب من الكليات االأع�ساء دفع االإ�سرتاكات امل�ستحقة .

العايل  التعليم  وزير  ابوعرابي  الدكتور  التقى  املوؤمتر  هام�س  وعلى 

املغربي الدكتور حل�سن الداودي ورئي�س جامعة �سيدي حممد بن عبداهلل 

الدكتور احمد بن  الدكتور عمر �سبحي ورئي�س جامعة حممد اخلام�س 

بنجلون ورئي�س جامعة احل�سن االول الدكتور اأحمد جنم الدين .

وجتدر االإ�سارة ان كلية االآداب يف جامعة الريموك االأردنية حتت�سن 

مقر اجلمعية العلمية لكليات االآداب والدكتور حممود وردات عميد كلية 

االآداب يف اجلامعة واأمني عام اجلمعية .
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التعليم العايل لدول جن�ب البحر البي�س املت��شط يف بروك�شل

احتاد اجلامعات العربية ي�شارك يف الجتماع الت�شاوري ح�ل م�شتقبل 

 من 
ً
بر�ك�ضل : متابعة 

العربية  اجلامعات  احتاد 

�املتغريات  للم�ضتجدات 

ُتعنى �تهتم بالتعليم  التي 

العايل ، �ضارك االمني العام 

اجلامعات  الحتاد  امل�ضاعد 

حممد  الدكت�ر  العربية  

ممثاًل  حمم�د  رافت 

لالحتاد  العامة  لالمانة 

الت�ضا�ري  االجتماع  يف 

التعليم  م�ضتقبل  ح�ل 

العايل لد�ل جن�ب البحر 

الذي  املت��ضط  االبي�س 

ُعقد يف مدينة بر�ك�ضل.

حول  للموؤمتر  الرئي�سية  املحاور  وتركزت    

الق�سايا  يعالج  جيد  عايل  تعليم  لبلورة  ال�سعي 

 . املتو�سط  البحر  جنوب  منطقة  يف  الرئي�سية 

باالإ�سافة اىل الرتكيز على تعزيز ال�سراكة بني 

مراكز االإنتاج والبحث العلمي واالأكادمييني ، من 

منتديات  من  امل�سرتكة  الفعاليات  اإقامة  خالل 

ور�س عمل وتدريب  ، بحيث تتم م�ساركة كل من  

مراكز البحث العلمي واالإنتاج واالأكادميني فيها. 

على  يقوم  الذي  واالإبتكار  االإبداع  نظام  وتفعيل 

حتويل االأفكار اىل تطبيقات عملية .

ادخال  �سرورة  على  اأي�سًا  امل�ساركون  واأكد 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اىل  الريادي  التعليم 

لتعليم الطلبة على مهارات االبداع والقادة وحل 

�سندوق  وتوفري   ، امل�ساكل 

لدعم امل�ساريع ال�سغرية  ، 

حتقيق  من  الطلبة  ومتكني 

وتقييم   ، ابتكاراتهم 

العايل  التعليم  خمرجات 

 ، اخلريج  على  والرتكيز 

نظام  ان�ساء  ذلك  ويتبع 

متابعة اخلريجني ، وادخال 

التعليم امل�ستمر بعد التخرج 

ال  االأكادميية  اخلطة  الن 

املهارات  كل  لتغطية  تكفي 

باإعطاء  وذلك   ، املطلوية 

دبلوم مهني متخ�س�س ملدة 

متعددة  تعليمية  برامج  واإقامة   . �سهور  ثمانية 

التخ�س�سات .

املكانة  رفع  �سرورة  على  امل�ساركون  واأجمع 

على  ويتوجب   ، املهني  للتعليم  االإجتماعية 

تاأهيل  تكفل  التي  الت�سريعات  �سن  احلكومات 

اأ�سحاب املهن ب�سهادة مهنية متو�سطة على اقل 

تقدير .

االإجتماع ممثلي من اجلامعات  و�سارك يف 

لبنان   ، فل�سطني  دول  من  واالوروبية  العربية 

 ، م�سر   ، ليبيا   ، اجلزائر   ، املغرب   ، تون�س   ،

باالإ�سافة  اليونان   ، ا�سبانيا   ، فرن�سا   ، ايطاليا 

واملوؤ�س�سات  اجلامعية  االحتادات  ممثلي  اىل 

االأكادميية ذات العالقة .
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احتاد اجلامعات العربية وبالتعاون مع UK ACADEMY يختتم ور�ستي عمل 

حول التخطيط والأعداد للربامج البحثية والإدارة ال�سرتاتيجية يف التعليم العايل 

عقد  الفعاليات  هذه  وملتابعة 

 UK مع  بالتعاون  االحتاد 

عمل  ور�ستي   ACADMY
والتخطيط  االأعداد  بعنوان   االوىل 

البحثية  امل�ساريع  على  واالإ�سراف 

 /  6  /  16  -  14 من  الفرتة  يف 

رئي�سة  حماور  تناولت  والتي   2014

واإعداد  العلمي  البحث  اأهمية  حول 

ومتويل  البحثية  امل�ساريع  وتخطيط 

امل�ساريع البحثية للم�سادر الداخلية 

واخلارجية واالإ�سراف على امل�ساريع 

وا�ستعرا�س  العلمية  البحثية 

يف  م�ستخدمة  ومناذج  لتجارب 

املوؤ�س�سات االأكادميية  وحتدث فيها 

عدد من اخلرباء حول مناذج عملية 

التعليمية   املوؤ�س�سات  يف  م�ستخدمة 

واالأكادميية ،

اختتمت  التي  الور�سة  نهاية  ويف 

قدم    2014  /  6  /  16 بتاريخ  

الدكتور  امل�ساعد  العام  االمني 

حممد راأفت حممود بح�سور االمني 

ت�اجه قطاع  التي  �التحديات  الق�ضايا  العربية  لطرح عدد من  اإطار ت�جه احتاد اجلامعات  يف 

التعليم �خ�ض��ضا التعليم العايل يف املنطقة العربية ، �العمل على معاجلة هذه التحديات �البحث 

عن حل�ل �طرق مبتكرة ت�ضتخدمها جهات د�لية متقدمة يف املجال االأكادميي ملعاجلة هذه الق�ضايا 

،  �حما�لة اال�ضتفادة من جتربتها �خربتها ، اأقام  االحتاد عدد من امل�ؤمترات ��ر�س العمل �الند�ات 

العلمية التي تهدف اىل رفد الك�ادر القيادية  �التدري�ضية �االإدارية يف جامعاتنا العربية بكل ما ه� 

التحتية اجليدة من  البنية  ، خ�ض��ضاً مع  ت�فر  التدري�ضية احلديثة  االأ�ضاليب  حديث �متط�ر يف 

ال��ضائل التكن�ل�جية �االت�ضاالت .
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م�سطفى  الدكتور  امل�ساعد  العام 

 UK ومدير  الب�سري  ادري�س 

زياد  الدكتور   ACADEMY
احلنيطي  ال�سهادات على امل�ساركني 

م�سارك على  فيها كل  والتي ح�سل 

معتمدة من احتاد  االوىل  �سهادتني 

اجلامعات العربية  والثانية معتمدة 

 UK ACADEMY من  

من   عدد  الور�سة  يف  �سارك  حيث 

وليبيا    ، االردن  من  اجلامعات 

وم�سر ،  والكويت، ولبنان.

الور�سة  ان  االإ�سارة  وجتدر 

من  الفرتة  يف  عقدت  الثانية 

بعنوان    2014  /  6  /  1٩   -  17

التعليم  يف  اال�سرتاتيجية  االدارة 

حما�سرات  على  وا�ستملت  العايل 

املحاور  وتركزت  عملية  وتدريبات 

الرئي�سية فيها حول مفاهيم االدارة 

النظرية  واالأطر  اال�سرتاتيجية 

للتعليم  اال�سرتاتيجي  والتخطيط 

العايل والقيادة واتخاذ القرارات يف 

التعليم العايل وتقييم ا�سرتاتيجيات 

لنماذج  ودرا�سة  العايل  التعليم 

عملية . 

و�سارك يف الور�سة جامعات من 

االأردن، وفل�سطني  وم�سر، و ليبيا، 

وال�سودان ، ولبنان. والبحرين ،

وزير  الور�سة  هذه  يف  وحا�سر 

الرتبية  ووزير  العايل  التعليم 

الدكتور  االأ�سبق  االأردين  والتعليم 

وجيه عوي�س الذي اعترب ان االدارة  

اال�سرتاتيجية امل�ستخدمة يف التعليم 

العايل يف الوطن العربي غري جمدية  

لتطبيق  اعادة �سياغة  وبحاجة اىل 

هذا املفهوم ال�سامل ب�سكل يتوائم مع 

ما يجري يف العامل املتقدم  ، ويخدم 

وبني  العربية  االأكادميية  املوؤ�س�سات 

ان  يجب  اال�سرتاتيجيٌة  االدارة  ان 

الرتكيز  هو  االأهم  حمورها  يكون 

املراحل  من  والبدء  الرتبية  على 

املبكرة للن�سئ  .

العام  االمني  قال  جانبه   من 

العربية  اجلامعات  الحتاد  امل�ساعد 

الدكتور حممد رافت حممود والذي 

�سبق واأن تراأ�س عدد من اجلامعات 

امل�سرية ملدة تزيد عن خم�سة ع�سر 

عاما ولديه جتارب عملية وميدانية 

درا�سة  ان   : بني  االدارة  يف  عديدة 

املوؤ�س�سة  فيها  املوجودة  البيئة 

املجتمع  احتياجات  وفهم  التعليمية 

األعوامل التي  املحلي ُبعترب من اهم 

وخطط  برامج  اجناح  قي  ُت�ساعد 

االدارة اال�سرتاتيجية يف اجلامعة .

التي  الثانية  الور�سة  نهاية  ويف 

  2014  /  6  /  1٩ بتاريخ   اختتمت 

الدكتور  امل�ساعد  العام  االمني  قدم 

حممد راأفت حممود بح�سور االمني 

م�سطفى  الدكتور  امل�ساعد  العام 

االأكادميية  ومدير  الب�سري  ادري�س 

احلنيطي   زياد  الدكتور  الربيطانية 

والتي ح�سل  للم�ساركني  ال�سهادات 

�سهادتني  على  م�سارك  كل  فيها 

االوىل معتمدة من احتاد اجلامعات 

 UK  العربية  والثانية معتمدة من

.  ACADEMY
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اب�����وع�����راب�����ي ي����رع����ى امل���ل���ت���ق���ى ال���ع���ل���م���ي ال���������دويل ال���ث���ال���ث 

ح�����ول ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ل��ك��ل��ي��ات ال�������س���ري���ع���ًة يف اجل���زائ���ر

الحتاد  العام  االمني  برعاية   : اجلزائر   

عرابي  اب�  �ضلطان  الدكت�ر  العربية  اجلامعات 

العد�ان �رئي�س جامعة اجلزائر الدكت�ر طاهر 

اجلمه�رية  رئي�س  م�ضت�ضار  �ح�ض�ر  حجار 

العلماء  جمعية  �رئي�س  ب�غازي  علي  الدكت�ر 

الرزاق  عبد  الدكت�ر  اجلزائريني  امل�ضلمني 

عزيز  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  �نائب  ق�ض�م 

لكليات  العلمية  اجلمعية  �رئي�س  �ضالمي 

اجلامعة  يف  ال�ضريعة  كلية  �عميد  ال�ضريعة 

عمداء  من  �عدد  م�ضاعدي  عمار  الدكت�ر 

العربية  اجلامعات  يف  ال�ضريعة  كليات  �ممثلي 

من م�ضر �االأردن �فل�ضطني �االإمارات العربية 

�امل�ض�ؤ�لني  العلماء  �كبار  �ال�ضع�دية  �لبنان 

اجلزائريني .

العلمي  امللتقى  اعمال  اجلزائر  يف  افتتحت 

لكليات  العلمي  البحث  حول  الثالث  الدويل 

واآفاق  واقع   : العربية  اجلامعات  يف  ال�سريعة 

بتاريخ ٥ / 6 /2014 .

البحث  واقع  ابوعرابي عن  الدكتور  وحتدث 

التي  والتحديات  العربية  اجلامعات  يف  العلمي 

البحث  ن�سبة  تدين  ان  وبني  الواقع  هذا  تواجه 

العلمي مقارنة مع اجلامعات الغربية ينعك�س على 

م�ستوى خريجي اجلامعات العربية ، واأ�ساف ان 

التكنولوجيا  على  مق�سورًا  لي�س  العلمي  البحث 

بل  املتعددة  العلمية  والتخ�س�سات   والعلوم 

وتتطلب   ، التخ�س�سات  كافة  ي�سمل  ان  يجب  

فيها  العلمي  بالبحث  االهتمام   ال�سريعة   كليات 

املرتبطة  التخ�س�سات  من  التخ�س�س  هذا  الن 

مبا�سرة بحياة االأفراد واجلماعات وهي امل�سوؤولة 

التعامالت االن�سانية من خالل  عن تنظم جميع 

عليها  املن�سو�س  ال�سرعية  واالأحكام  القوانني 

التي  ال�سريفة  واالأحاديث  القراآنية  االآيات  يف 

ا�ستملت كل مناحي احلياة . 

 واأ�ساف  اأّن ال�سبب الرئي�سي لهذا ال�سعف 

العربي  العامل  ان  بني  التمويل، حيث  لقلة  يرجع 

الدخل  من  املائة  يف  اأع�سار  خم�سة  حوايل  ينفق 

العلمي،  البحث  على  العربي  الوطن  يف  القومي 

بينما اإ�سرائيل تنفق  حوايل 6 باملائة من دخلها 

ما  املتحدة  الواليات  ت�سرف  حني  يف  القومي، 

اأّن  واأ�ساف  العاملي.  الناجت  من  باملائة   ٣٥ يفوق 

معدل البحث يف الوطن العربي ٥00 بحث لكّل 1 

 6000 حوايل  العاملي  الرقم  بينما  ن�سمة،  مليون 

بحث لكّل 1 مليون ن�سمة.

واأرجع اأبوعرابي  �سبب تخّلف العامل العربي 

م�سرًيا  واأمريكا،  اأوروبا  اإىل  االأدمغة  هجرة  اإىل 

العرب  العلماء  من  املائة  يف   20 حوايل  اأّن  اإىل 

يغادرون �سنويا الدول العربية، وهذا ب�سبب عدم 

اال�ستقرار ال�سيا�سي وعدم وجود عدالة اجتماعية 

يف  والّرواتب  احلوافز  قّلة  اإىل  اإ�سافة  وفكرية 

داعًيا  االأجنبية،  بالدول  مقارنة  العربية  الدول 

اإىل اال�ستفادة من العلماء العرب اّلذين هاجروا 

يف  وم�ست�سارين  كخرباء  الغربية  الدول  اإىل 

اجلامعات العربية، معترًبا اأّن م�ستوى التعليم يف 

الوطن العربي ”لي�س بامل�ستوى املطلوب”.

اخلاطئ  الفهم  اىل  اأ�سار  حجار  الدكتور 

حقيقي  خطر  من  ي�سكله  وما  اال�سالمي  للدين 

على االأمة العربية واالإ�سالمية .

ودعا العلماء احل�سور اىل درا�سة واقع هذا 

العلمية  احللول  اإيجاد  وحماولة  املتطرف  الفكر 

عند  وخ�سو�سا  اخلاطئة  املفاهيم  بع�س  لتغيري 

ال�سباب امل�سلم .

بالن�سبة  احلال  واقع  ا�ستعرا�س  وجرى 

اجلامعات  يف  ال�سريعة  كليات  وحث  للجمعية 

لتتمكن  ال�سنوية  اال�سرتاكات  دفع  على  العربية 

جتدر  و   ، املختلفة  براجمها  تنفيذ  من  اجلمعية 

االإ�سارة اىل ان اجلمعية العلمية لكليات ال�سريعة 

يف اجلامعات العربية هي واحدة من اجلمعيات 

اجلامعات  احتاد  يف  املتناظرة  للكليات  العلمية 

ال�سريعة  الدائم كلية  العربية وت�ست�سيف مقرها 

يف جامعة اجلزائر  وت�سدر جملة علمية حمكمة 

وموؤمترات  ندوات  من  متعددة  ن�ساطات  ولها 

علمية ،
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ال��ع��رب��ي��ة ل���ل���غ���ة  ال���ث���ال���ث  ال��������دويل  امل������ؤمت�����ر  يف 

م�������ش���ارك���ة وا����ش���ع���ة لحت������اد اجل����ام����ع����ات ال��ع��رب��ي��ة 

اجلامعات  الحتاد  العام  االأمني  �ضارك   - االمارات   / دبي   

العربية الدكت�ر �ضلطان اب�عرابي العد�ان �االأمينني العامني 

م�ضطفى  �الدكت�ر  حمم�د  راأفت  حممد  الدكت�ر  امل�ضاعدين 

اإدري�س الب�ضري يف فعاليات امل�ؤمتر الد�يل الثالث للغة العربية 

ال�صيخ حممد  ال�صمو  ، والذي جاء برعاية كرمية من �صاحب 

بن را�ضد اآل مكت�م نائب رئي�س د�لة االأمارات العربية املتحدة 

رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي .

وحتدث الدكتور ابوعرابي يف اجلل�سة العامة الثالثة والتي جاءت 

بعنوان اللغة العربية وم�ستقبلها الوطني والعربي والدويل عن الدور 

اللغة  على  احلفاظ  بهدف  العربية  اجلامعات  احتاد  به  يقوم  الذي 

العربي  التنال  مل�سروع  تف�سيليًا  �سرحًا  وقدم   ، وم�ستقبلها  العربية 

للناطقني  كفاءة  امتحان  باإعتماد  واخلا�س  االحتاد  يتبناه  الذي 

باللغة العربية للطلبة اجلدد الراغبني بالدرا�سة يف  وغري الناطقني 

اجلامعات العربية ، واأو�سح ان االحتاد تبنى هذا امل�سروع موؤخرًا من 

خالل التو�سية التي اأقرها املوؤمتر العام يف الدورة 47 دورة فل�سطني .

ويف �سياق مت�سل ترا�س الدكتور راأفت اأعمال اجلل�سة ال�ساد�سة 

يف  واالإعالمية  والبحثية  والتعليمية  الثقافية  املوؤ�س�سات  دور  بعنوان 

خدمة اللغة العربية .

وثالث  رئي�سية  جل�سات  �سبع  على  ا�ستمل  املوؤمتر  اأن  اىل  وي�سار 

و�سبعون ندوة علمية ، نوق�س فيها 4٣٥ بحثا ودرا�سة بح�سور اأكرث من 

1٥00 �سخ�سية من 76 دولة. وقد خل�س املوؤمتر اإىل قرارات وتو�سيات 

حكومة  املتحدة  العربية  االإمارات  لدولة  والعرفان  ال�سكر  بتقدمي 

 ، الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ب�سمو  و�سعبًا ممثلة 

اأ�سهم  اآل مكتوم وال�سكر لكل من  واإىل �سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

املوؤمتر وتنظيمه ورعايته، وللم�ساركني باحل�سور واالأبحاث  يف دعم 

الدويل  املوؤمتر  بعقد  املوؤمتر  واو�سى  العمل  واأوراق  والدرا�سات 

201٥م  لعام  مايو  �سهر  من  االأول  الن�سف  يف  العربية  للغة  الرابع 

بعنوان اللغة العربية يف عامل متغري ، ودعا املجل�س جميع املوؤ�س�سات 

واأوراق  بالدرا�سات واالأبحاث  للم�ساركة  احلكومية واالأهلية واالأفراد 

وامل�ساريع  اخلالقة  واملبادرات  الناجحة  والتجارب  والتقارير  العمل 

وا�ستخدامها  وانت�سارها  العربية  اللغة  ت�سهم يف متكني  التي  العملية 

اإ�سدار خم�سة ع�سر جملة علمية  املوؤمتر على  ب�سكل �سحيح، ووافق 

اللغة  والتعليم،  والرتبية  العربية  اللغة  بامل�سميات  حمكمة  اإلكرتونية 

العربية والتعليم العايل، اللغة العربية والدين، اللغة العربية وعلومها، 

اللغة العربية والتقنية، اللغة العربية للناطقني بغريها، اللغة العربية 

العربية  اللغة  واالإعالم،  العربية  اللغة  والت�سريعات،  وال�سيا�سات 

والعلوم،  العربية  اللغة  والتعريب،  والرتجمة  العربية  اللغة  واملجتمع، 

اللغة  الطبية،  والعلوم  العربية  اللغة  والفنون،  واالآداب  العربية  اللغة 

العربية والثقافة، اللغة العربية والبحث العلمي.

بحثًا  ثالثني  الأح�سن  ت�سجيعية  مكافاآت  منح  على  اأي�سًا  ووافق 

املخت�سة  لالأبحاث  مكافاأتني  متنح  بحيث  املوؤمتر،  يف  تقدم  علميًا 

بكل تخ�س�سات املجالت العلمية، ويكون لها االأولوية يف الن�سر ودعا 

واالأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  العربية  للغة  الدويل  املوؤمتر 

واملنظمات والهيئات واجلمعيات والنقابات واالحتادات اإىل الت�سامن 

والتعاون والتكامل وتن�سيق اجلهود بهدف متكني اللغة العربية والرفع 

والتجارة  واالإدارة  التعليم  يف  التهمي�س  من  وحمايتها  مكانتها  من 

و�سوق العمل واالإعالم والثقافة وغريها من امليادين احليوية.
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ل�ضمان  العربي  املجل�س  خلطة  تنفيذاً   – اخلرط�م   

اجل�دة �االإعتماد يف احتاد اجلامعات العربية لن�ضر ثقافة 

م�ضت�ى  ل�ضمان  االأع�ضاء  العربية  اجلامعات  يف  اجل�دة 

جامعة  مع  �بالتعا�ن  املجل�س  عقد   ، التعليم  من  جيد 

متخ�ض�ضة  علمية  �ر�ضة  �التكن�ل�جيا  للعل�م  ال�ض�دان 

يف  امليدانية  �الزيارات  اخلارجيني  املق�مني  اأعداد  ح�ل 

اخلرط�م .

ال�سودانية  اجلامعات  من  م�سارك   ٥٩ الور�سة  يف  و�سارك 

واالإعتماد وهم  وكان فريق من  خرباء جمل�س �سمان اجلودة   ،

االحتاد  يف  واالإعتماد  اجلودة  ل�سمان  العربي  املجل�س  م�ست�سار 

الدكتور عبد ال�سالم غيث والدكتور منذر البطاينة والدكتور احمد 

اجلابر  قد قدموا للم�ساركني حما�سرات نظرية وتدريبات عملية 

تناولت اهم العنا�سر التي يجب توافرها يف املقوم اخلارجي .

امليدانية  للزيارة  التح�سري  الور�سة على  اهم حماور  وركزت 

، وحتليل وتقدير التقومي الذاتي ، والزيارة امليدانية ، واالأن�سطة 

غرفة  يف  الطلبة  واأعمال   ، الوثائق  وتدقيق  وفح�س   ، املرافقة 

والطلبة  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  واالجتماع مع   ، التقومي  فريق 

 ، واملكتبة  الدرا�سي  واملنهاج  التعلم  وخمرجات  والربنامج   ،

العلمي  والبحث   ، امل�ساندة  واخلدمات  واملرافق  التعلم  وم�سادر 

والتعليم   ، االجتماعي   والتوا�سل   ، التدري�س  هيئة  واأع�ساء 

والتعلم ، وتقومي اداء الطلبة وادارة الربنامج االكادميي واجلودة 

وحت�سينها والتقرير ال�سفوي .

متخ�س�سة  ور�س  عدة  عقد  املجل�س  ان  اىل  االإ�سارة  وجتدر 

ب�سمان اجلودة واالإعتماد للربامج االأكادميية يف املجل�س وخارج 

وتلقى هذه   ، العربية  ثقافة اجلودة يف اجلامعات  لن�سر  املجل�س 

 ، ذاته  املجال  يف  املتخ�س�سة  واملوؤمترات  والفعاليات  الور�س 

العربية وهيئات وموؤ�س�سات �سمان اجلودة  اإقبال من اجلامعات 

ُيوؤكد وعي اجلامعات العربية  واالإعتماد يف الدول العربية ، مما 

الأهمية املو�سوع ، والذي مُيكن من خالله تطبيق املعايري الدقيقية 

العايل  للتعليم  اآمنة  لتوفري خمرجات  واالإعتماد  ل�سمان اجلودة 

�لعمل  ب�سوق  �لإنخر�ط  من  �خلريجني  كن  تمُ �لعربي  �لوطن  يف 

بكفاءة واإقتدار  .

الحت�����������������اد ي�����ع�����ق�����د ور����������س���������ة اع�����������������داد امل�����ق�����وم�����ن 

�ل�����������س�����ود�ن يف  �مل����ي����د�ن����ي����ة  و�ل���������زي���������ار�ت  �خل�������ارج�������ن 



19 �ش�ؤوننا

احتاد اجلامعات العربية

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   

 2014 ال�������س���ن���وي  وامل���ع���ر����س  امل����وؤمت����ر  يف  ي�������س���ارك  اب����وع����راب����ي 

ام��ري��ك��ا يف   )NAFSA( ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ن  ال���ع���امل���ي���ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 

الدكت�ر  العربية  اجلامعات  الحتاد  العام  االأمني  �ضارك   

 2014 ال�ضن�ي  �املعر�س  امل�ؤمتر  فعاليات  يف  ُعرابي  اب�  �ضلطان 

يف  ُعقد  �الذي   )  NAFSA( للمتعلمني   العاملية  للمنظمة 

م�ضارك  االأف  ع�ضرة  مب�ضاركة  االمريكية  دياغ�  �ضان  مدينة 

من د�ل العامل ، �ا�ضتملت امل�ؤمتر على ع�ضرات من املحا�ضرات 

كافة  من  التعليمية  بالق�ضايا  تتعلق  التي  العلمية  �الند�ات 

ج�انبها .

من  عدد  لقاءه  خالل  ابوعرابي  الدكتور  بحث  اخرى  ناحية  من 

اجلامعات  بني  موؤمتر  عقد  اإمكانية  االمريكية  اجلامعات  روؤو�ساء 

العربية واالأمريكية .

�سرورة  حول  االوىل  حما�سرتني  عرابي  ابو  الدكتور  وقدم   

اجلامعات  يف  للدرا�سة  العامل  دول  خمتلف  من  الطلبة  اإ�ستقطاب 

العربية  واللغة  االإ�سالمية  الدرا�سات  جماالت  يف  وخ�سو�سًا  العربية 

الذين  الطلبة  اإرتفاع اعداد  واآ�سار اىل   ، واالإ�سالمي  العربي  والتاريخ 

ُم�سريًا اىل قرار   ، العربية  التخ�س�سات يف اجلامعات  يدر�سون هذه 

املوؤمتر العام يف الدورة ال�سابعة واالأربعون ، بحث اجلامعات العربية 

العربية  اجلامعات  يف  بالدرا�سة  الراغبني  الطلبة  باإخ�ساع  االأع�ساء 

التوفل  اإمتحان  غرار  على  جاء  والذي   ،  ) العربي  )التنال  الإمتحان 

�خلا�س باللغة �لإنحليزية ، وتطرق �ىل ن�ساط �ملجل�س �لعربي ل�سمان 

ملعظم  واالإعتماد  اجلودة  ل�سمان  معايري  عدة  ا�سدر  والذي  اجلودة 

�سمان  معايري  دليل  اإ�سدار  اخرها  وكان   ، اجلامعية  التخ�س�سات 

اجلودة واالإعتماد يف للتعليم املفتوح والتعليم عن ُبعد .

تف�سيليًا  �سرحًاً   ابوعرابي  الدكتور  قدم  الثانية  املحا�سرة  ويف 

�لذي قطعه يف  �لكبري  و�ل�سوًط  �لعربية  ن�ساط �حتاد �جلامعات  حول 

اآفاق  وفتح  العايل  التعليم  جمال  يف  الدويل  والتن�سيق  التعاون  جمال 

اجلامعات  بني  والعلمي  الثقايف  والتبادل  والعوملة  للتدويل  وا�سعة 

عقد  والتن�سيق  التعاون  هذا  عن  ونتج   ، الدولية  واجلامعات  العربية 

عدة موؤمترات دولية كان اوىل هذه املوؤمترات عقد املوؤمتر االأول بني 

اجلامعات العربية واجلامعات املاليزية وجامعات جنوب �سرق اآى�سيا 

يف العام 2012 ، ثم املوؤمتر العربي االأوروبي االول يف جامعة بر�سلونة 

االأمرية  جامعة  يف  الثاين  االأوروبي  العربي  واملوؤمتر   ، املا�سي  العام 

�سهر  نهاية  ا�سطنبول  يف  عقد  الذي  الرتكي  العربي  واملوؤمتر   ، �ُسمية 

ني�سان املا�سي ،  وهناك موؤمتر عربي اأملاين يف �سهر ت�سرين اول من 

هذا العام

وقال : ان االحتاد عقد اأي�سا عدة م�ساريع م�سرتكة تتعلق ب�سمان 

اجلودة والبحث العلمي والتبادل الطالبي والتدويل واحلوكمة واأ�س�س 

لتدريب  العربية  ال�سبكة  واوروبية  بريطانية  جهات  عدة  مع  بالتعاون 

القيادات اجلامعية يف مقر االإحتاد ، موؤكدًا اننا ن�سعى لالإ�ستفادة من 

التجربة االوروبية يف عدة جماالت اأكادميية خ�سو�سًا ما يتعلق بتطوير 

اأداء القيادات اجلامعية ، وبني ان احتاد اجلامعات العربية اأوىل عناية 

ولدينا  ال�سبابية  واالأن�سطة  الطالبي  التبادل  بق�سايا  كبري  واإهتمام 

املجل�س العربي لالأن�سطة الطالبية وهو احدى موؤ�س�سات االإحتاد اأي�سًا 

لديه  والذي  العربية  الوادي يف جمهورية م�سر  ومقره جامعة جنوب 

برامج طالبية عديدة تتعلق باجلوانب الريا�سية والفنية واالإبداعية.



احتاد اجلامعات العربية

التعليم العايل

يف جمهورية م�سر �لعربية

اإعداد: الزميل زكريا �ضهاب

اإن التعليم العايل يف جمه�رية م�ضر العربية كغريه من القطاعات 

التط�ر،  من  خمتلفة  مبراحل  مّر  امل�ضري  لل�ضعب  �الهامة  احلي�ية 

�االقت�ضادية  �االجتماعية  ال�ضيا�ضية  الظر�ف  طبيعة  خاللها  عك�س 

العربية   اجلامعات  احتاد  من  ��ضعياً  امل�ضري.  ال�ضعب  عا�ضها  التي 

لت�ثيق م�ضرية التعليم العايل يف البلدان العربية، فاإن هذا امللف يعّد 

جمه�رية  يف  العايل  التعليم  اأح�ال  على  باالطالع  للراغبني  نافذة 

من  ال�ضابقة  االأعداد  ت�ضمنتها  التي  للملفات  �متابعة  العربية  م�ضر 

من  كل  يف  العايل  التعليم  ح�ل  العربية  اجلامعات  احتاد  اأنباء  ن�ضرة 

االأردن �فل�ضطني �اليمن �ال�ضع�دية �املغرب �الك�يت �ليبيا �العراق 

�البحرين  املتحدة  العربية  �االمارات  ��ض�ريا  عمان  ��ضلطنة  �لبنان 

�اجلزائر . 

مقدمة:

�ال�ضع�ب  االأمم  نه�ضة  يف  حي�ياأ  د  �راأ  العايل  التعليم  يلعب 

قدراتها  �تط�ير  �املعرفية  �الثقافية  الفكرية  مب�ضت�ياتها  �االرتقاء 

العلمية �التكن�ل�جية . �تعتمد عليه الد�ل يف اإعداد  اأجيال من القادة 

للنه��س  املجاالت  �ضتى  يف  �اخلرباء  �العلماء  �املفكرين  �ال�ضا�ضة 

امليالد  قبل  ما  اإيل  م�صر  يف  العايل  التعليم  تاريخ  يرجع  باملجتمع. 

بزمن بعيد حيث عرفت م�ضر القدمية �ض�راأ من اجلامعات  حني برز 

مركزها العلمي يف مدينة » اأ�ن« اأ� »عني �ضم�س« التي كانت تعترب منارة 

للفكر �العلم . الذي ق�ضده فيما بعد اأعالم من االإغريق اإبان نه�ضتهم 

. باالإ�ضافة اإىل مراكز اأخرى للفكر النظري �املعرفة التطبيقية قبل 

مكتبة االإ�ضكندرية. 

 �بعد اإن�ضاء اجلامع االأزهر . خطا اأ�ل خط�ة يف الدرا�ضات اجلامعية 

عندما بداأ يعق�ب بن كل�س ال�زير يف عهد اخلليفة العزيز باهلل )ح�ايل 

عام ٩٧5  م – 250 هـ  ( يف عقد حلقات العلم باالأزهر ال�ضريف . �كانت 

احللقات تت�ضم بكثري من �ضمات احلياة اجلامعية التي اأ�ضبحت اأ�ضا�ضاآ 

للنظم �التقاليد اجلامعية التي عرفت بعد ذلك يف ال�ضرق �الغرب . 

�من ثم اعترب االأزهر بحق اأقدم جامعة دينية يف العامل 

 ثم ياأتي دور االأزهر منذ بدايته منوذجاآ لن�صاط جامعي حق ، من 

حيث املناق�ضات العلمية احلرة. �االإجازات الدرا�ضية . �نظام املعيدين 

�االأ�ضاتذة . �قد اعتلى مكانة عاملية. فيق�ضده الطالب من كافة اأنحاء 

االأ�ضاتذة  �يق�ضده  �الرعاية.  االإقامة  لهم  فتكفل  االإ�ضالمي.  العامل 

�مظاهر  الراحة  �اأ�ضباب  الر�اتب  لهم  فتكفل  �م�ضتقرين.  زائرين 

التكرمي 

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   
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ال  االإ�سالم  يف  العلم  طلب  اأن  من  وانطالقاآ 

بل   - البع�س  يروج  كما  الدين  علوم  يف  ينح�سر 

اأف�سل  يت�سع لي�سمل كل ما من �ساأنه حتقيق حياة 

قرون  منذ  علمائه  بع�س  اجته    - واملجتمع  للفرد 

والهند�سة  والفلك  والريا�سة  الطب  علوم  اإىل 

تويل  ملا  علي  حممد  اأن  وغريها.حتى  والكيمياء 

حكم م�سر  واجته اإىل اإقامة الدولة احلديثة. بداأ 

معتمداآ على خريجي االأزهر يف اإدارة �سئون البالد 

. وكاأع�ساء يف بعثاته العلمية اإيل اأوروبا ينقلون ما 

اآنذاك. وتكنولوجي  علمي  تقدم  من  اإليه  و�سلت 

عام  باالأزهر  الدرا�سة  لتنظيم  قانون  اأول  و�سدر 

    187٣

 اأراد حممد علي اأن يجعل م�سر دولة ع�سرية  

الفنون  مبدر�سة  بدءاآ  العليا  املدار�س  فاأن�ساأ  قوية 

وال�سناعات عام 1811. واأر�سل البعثات اإيل اأوروبا 

لتوفرياملتخ�س�سني . وا�ستعان باأوروبيني كاأ�ساتذة 

عام  املركزية  املعلمني  مدر�سة  واأن�سئت  وخرباء. 

اأثرى  التي  العليا  املعلمني  مدر�سة  وهي   .  1880

خريجوها البالد كمعلمني ومتخ�س�سني وعلماء 

 كان االأزهر ي�سم ثالث كليات فقط هي كليات 

ال�سريعة واأ�سول الدين واللفة العربية. ويف ٥  مايو 

1٩61 �سدرالقانون رقم د٣  ا ل�سنة 1٩61 بتنظيم 

التي  العلمية  جامعته  رحابه  يف  فقامت   . االأزهر 

اإيل كلياته الثالث كليات علمية هي الطب  �سمت 

اأبوابها  اجلامعة  وفتحت  والزراعة  والهند�سة 

للفتيات . وتوايل اإن�ساء فروعها وكلياتها فى اأنحاء 

م�سر.  

عام  حكومية  م�سرية  جامعة  اأول  اإن�ساء   مت 

عام  االأول  فوؤاد  جامعة  اإىل  ا�سمها  وحتول   1٩2٥

با�سم  بعد  فيما  تعرف  اأ�سبحت  والتي   .  1٩40

جامعة القاهرة . وكان التعليم اجلامعي قبل عام 

 : فقط هي  يتم من خالل ثالث جامعات    1٩٥2

 1٩42 عام  اأن�سئت  التي  واالإ�سكندرية   . القاهرة 

التي  �سم�س  وعني   . االأول  فاروق  جامعة  با�سم 

جامعة  با�سم  تعرف  وكانت   .  1٩٥0 عام  اأن�سئت 

اإبراهيم با�سا . وكانت كل جامعة تتمتع با�ستقالل 

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   
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علمي واأكادميي ولكن حتت اإ�سراف وزير املعارف 

يف ذلك الوقت . ومل يكن هناك جهاز معني يتوىل 

اأو   . اجلامعي  للتعليم  والتخطيط  االإدارة  مهمة 

اإىل  القائمة  امل�سرية  اجلامعات  بني  التن�سيق 

طبقاآ  للجامعات  اال�ست�ساري  املجل�س  اأن�سئ  اأن 

للمر�سوم امللكي بالقانون رقم 4٩6  ل�سنة 1٩٥0 

االأعلى  املجل�س  اأ�سبح   1٩٥2 عام   وبعد 

للقرار اجلمهوري  اأن�سئ طبقاآ  الذي   ( للجامعات 

التعليم  وزير  يراأ�سه  والذي  ٩٥4  ا  ٥08  عام  رقم 

( يتوىل تخطيط ال�سيا�سة العامة للتعليم اجلامعي  

يف  اجلامعات  بني  والتن�سيق  العلمي  والبحث 

اإن�ساء  ذلك  بعد  وتواىل   . املختلفة  ن�ساطها  اأوجه 

اجلامعات حتى �سار عددها 12جامعة عام 1٩٩4 

. باالإ�سافة اإىل جامعة االأزهر 

اإىل  باجلامعات  الطالب  قبول  كان  اأن   وبعد 

احلا�سل  الطالب  بتقدم  يتم    1٩٥4 عام  قبل  ما 

الكلية  اإىل  مبا�سرة  الأوراقه  العامة  الثانوية  على 

عدم  اإىل  اأدى  مما  بها  االلتحاق  يف  يرغب  التي 

اإن�ساء  بعد  وحتى   . الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  حتقيق 

القاهرة وعني  للتن�سيق يف كل من جامعتي  مكتب 

مكتب  اإن�ساء  مت  لذلك   .  1٩٥4/٥٣ عام  �سم�س 

جميعاآ  امل�سرية  للجامعات  الطالب  قبول  تن�سيق 

يوليو  يف  للجامعات  االأعلى  املجل�س  من  بقرار 

باجلامعات  القبول  تن�سيق  مكتب  واأ�سبح   .  1٩٥٥

لوزارة  التابعة  االأ�سا�سية  الركائز  اأحد  واملعاهد 

الطالب  بتوريع  �سنوياآ  يقوم  الذي  العايل  التعليم 

احلا�سلني على �سهادة الثانوية العامة والدبلومات 

الفنية على اجلامعات واملعاهد وفقاآ لرغباتهم ويف 

حدود جمموع درجاتهم التي ح�سلوا عليها ووفقاآ 

للتوزيع اجلغرايف 

هو  باجلامعات  القبول  نظام  تغيري  يكن   ومل 

التغيري اجلذري الوحيد واإمنا حدث تغيري جذري 

يف  اجلامعي  التعليم  جمانية  اإقرار  وهو  اآخر 

بالذكر  . ومن اجلدير  الدرا�سي 62/1٩6٣  العام 

عام  مرة  الأول  التعليم  جمانية  عرفت  م�سر  اأن 

االبتدائي  التعليم  جمانية  تقررت  حيث  1٩44 م 

لوزارة  م�ست�ساراآ  ح�سني  طه  الدكتور  كان  عندما 

املعارف  وزارة  توىل  وعندما   . امل�سرية  املعارف 

العمومية اأعلن امتداد جمانية التعليم اإىل التعليم 

الثانوي . وجاءت ثورة 2٣ يوليو 1٩٥2 فطراأت على 

فل�سفة  مع  تتفق   . جذرية  تغريات  التعليم  �سيا�سة 

فامتدت   . ال�سامل  االجتماعي  التفيري  يف  الثورة 

لت�سبح  اجلامعية  املرحلة  اإىل  التعليم  جمانية 

مراحل التعليم باملجان 

اجلامعي  التعليم  تطوير  لعملية   وا�ستمراراآ 

الفر�س  تكافوؤ  ملبداأ  حتقيقاآ  االأقاليم  يف  ون�سره 

من خالل التوازن بني التعليم اجلامعي يف كل من 

باملجتمعات  وللنهو�س  واالأقاليم  الرئي�سية  املدن 

االأربع  اجلامعات  م�ساكلها.اأن�ساأت  وعالج  املحلية 

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   
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واملنيا  والزقازيق  املن�سورة وطنطا  لها يف  فروعاآ 

. ويف عام 1٩7٣/72  اأن�سئت جامعة و�سط الدلتا 

) طنطا حالياآ ( وجامعة �سرق الدلتا ) املن�سورة 

الزقازيق  جامعة  اأن�سئت   1٩74 عام  ويف   ) حالياآ 

ومت اإن�ساء جامعة حلوان عام 1٩76 ثم �سهد عام 

هي  اأخرى  اإقليمية  جامعات  ثالث  اإن�ساء   1٩76

واأن�سئت   . ال�سوي�س  واملنوفية وقناة  املنيا  جامعات 

جامعة جنوب الوادي عام 1٩٩4 . ويف مار�س 200٥  

�سدر قرار با�ستقالل ثالثة فروع تابعة باجلامعات 

العام  من  ابتداء  م�ستقلة  جامعات  اإىل  وحتويلها 

�سويف  وبني  الفيوم  وهى   2006/200٥ الدرا�سي 

�سوهاج  جامعتي  اإن�ساء  مت   2006 عام  ويف  وبنها. 

احلكومية  اجلامعات  عدد  لي�سبح  ال�سيخ  وكفر 

17 جامعة مع بداية العام الدرا�سي 2007/2006  

ف�سالآ عن جامعة االأزهر 

والتي  احلكومية  اجلامعات  اىل  باالإ�سافة 

موؤ�س�سات  فهناك  جامعة   2٣ على  تزيد  ا�سبحت 

تعليم عايل اخرى مثل  

 - اأكادميية ال�سادات للعلوم االإدارية -  وتتبع 

رئا�سة جمل�س الوزراء 

  - اأكادميية الفنون - وتتبع وزارة الثقافة 

الداخلية  وزارة  وتتبع   - ال�سرطة  • كلية 
 - اجلامعة العمالية  وتتبع وزارة القوى العاملة

- اأكادميية اأخبار اليوم وتتبع وزارة االإعالم

ا�سبح  والتي  اخلا�سة  اجلامعات  وكذلك 

للمجل�س  وتخ�سع  جامعة   18 على  يزيد  عددها 

العليا  املعاهد  وهناك  اخلا�سة  للجامعات  االأعلى 

اخلا�سة والتي يزيد عددها على ٩0 ومنت�سرة يف 

تخ�س�سات  وتغطي  وجنوبا  �سماال  م�سر  جميع 

 ، واملالية  االدارة   ، الهند�سة  جمال  يف  كثرية 

اللغات، االعالم  وغريها. 

 طبقاآ للهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العايل 

على  يقع  العلمي  والبحث  العايل  وزيرالتعليم  فاإن 

قمة الوزارة . ويتبعه اأربعة قطاعات يراأ�س كل منها 

رئي�س قطاع 

واللجان  املجال�س  العايل  وزيرالتعليم   ويتبع 

والوحدات االآتية: 

املجل�س االأعلى للجامعات 

  اللجنة التنفيذية للبعثات 

ال�سعبة القومية لليون�سكو 

جممع اللفة العربية 

املجل�س االأعلى للمعاهد اخلا�سة 

مركز اإعدا د  االقادة بحلوان 

 وحدة املعلومات ودعم القرار 

املجل�س االأعلى للكليات التكنولوجية 

للرتبية  العربية  للمنظمة  الوطنية  اللجنة   

والعلوم الثقافية 

  اللجنة العليا للبعثات 

  اللجنة الوطنية لل�سئون االإ�سالمية 

  وحدة ادارة م�سروعات تطوير التعليم 

املجل�س االأعلى للجامعات اخلا�سة 

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   
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اجلامعات احلكومية

جامعة القاهرة

جامعة اال�سكندرية 

جامعة عني �سم�س 

جامعة �أ�سيوط 

جامعة طنطا

جامعة املن�سورة

جامعة الزقازيق

جامعة حلوان

جامعة املنيا

جامعة املنوفية

جامعة قناة ال�سوي�س

جامعة جنوب الوادي

جامعة بني �سويف

جامعة الفيوم

جامعة بنها

جامعة كفر ال�سيخ

جامعة �سوهاج

جامعة بور�سعي��د

جامعة دمنهور 

جامعة اأ�سوان 

جامعة دمياط

جامعة مدينة ال�سادات

جامعة ال�سوي�س

للعلوم  اليابانية  امل�سرية  اجلامعة 

والتكنولوجيا

اجلامعات اخلا�سة

جامعة 6 اأكتوبر

جامعة اأكتوبر للعلوم احلديثة

جامعة م�سر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة م�سر الدولية

اجلامعة الفرن�سية يف م�سر

اجلامعة االملانية يف م�سر

جامعة االأهرام الكندية

اجلامعة الربيطانية يف م�سر

اجلامعة احلديثة للتكنولوجيا واملعلومات

جامعة �سيناء

جامعة فارو�س

جامعة امل�ستقبل

اجلامعة الرو�سية

جامعه النيل

جامعة النه�سة

جامعة الدلتا

جامعة العا�سر من رم�س��ان

اجلامعة امل�سرية للتعلم االلكرتوين

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   
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ي���ول���ي���و  - مت��������وز   

بيان باعداد طالب الدرا�ضات لبعليا

بجامعات جمه�رية م�ضر العربية 2012 / 2013 )معتمدين �حا�ضلني(
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ي���ول���ي���و  - مت��������وز   

بيان باعداد هيئة التدري�س �معا�نيهم

بجامعات جمه�رية م�ضر العربية يف العام اجلامعي 2012 / 2013

ال�ضنة

خريجنيمقيدينمقب�لني

الدرا�ضات العليا

اخلريجنياملقيدين

جملةدكت�راةماج�ضتريدبل�مجملةدكت�راةماج�ضتريدبل�م

اع�ضاء هيئةاملرحلة اجلامعية اال�ىل

التدري�س �معا�نيهم

اأع�ضاء

هـ . ت

معا�ين

هـ . ت

ه
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 نطام �لدر��سة و�لدرجات �لعلمية 

باجلامعات امل�سرية

اأريع �سنوات   مدة الدرا�سة يف معظم الكليات 

يح�سل بعدها الطالب على درجة البكالوريو�س اأو 

اللي�سان�س ومتتد الدرا�سة يف بع�س الكليات ) مثل 

الهند�سة ، طب الفم واالأ�سنان ، ال�سيدلة ، الطب 

البيطري ( اإىل خم�س �سنوات . اأما يف كلية الطب 

فتمتد الدرا�سة بها اإىل �ست �سنوات . 

د  موا  كلية  لكل  الداخلية  د  الالئحة   وحتد 

الدرا�سة  �سنوات  على  مقرراتها  وتوزيع   الدرا�سة 

ويحدد   . مقرر  لكل  املخ�س�سة  د  ال�ساعات  وعد 

املخت�س  الق�سم  اقرتاح  على  بناء  الكلية   جمل�س 

املو�سوعات التي تدر�س يف كل مقرر

فرقة  كل  امتحانات  يف  الطالب  جناح   ويقدر 

جدا-  جيد   - ممتاز   : التالية  التقديرات  باإحدى 

جيد - مقبول 

املعروف  الدرا�سة  نظام  تطبيق  يتم  كان   وقد 

ب�« ال�سنة الكاملة » يتم مبقت�ساه امتحان الطالب 

 . اأجزاء املقرر  يف نهاية العام الدرا�سي يف جميع 

كما تكون هناك اختبارات �سهرية . تدرج نتائجها 

بناء على  لكل مقرر  النهائية  ال�سنة  اأعمال  �سمن 

امتحان اآخر العام اأو االمتحانات ال�سهرية واأعمال 

كلية  لكل  الداخلية  اللوائح  ح�سب  وذلك   . ال�سنة 

تطبق  اأ�سبحت  الكليات  معظم  اأن  اإال   . معهد  اأو 

نظام الف�سلني الدرا�سيني حيث يوؤدي الطالب يف 

نهاية كل ف�سل امتحان يف املقررات التي د  ر�سها 

 . اأ�سبوعاآ  �ستة ع�سرة  اإىل  التي ت�سل  خالل مدته 

مع  ت�سكل  متنوعة  اختبارات  للطالب  يجري  كما 

يح�سل  التي  النهائية  الدرجة  النهائي  االمتحان 

الدرا�سي  الف�سل  يف   . الواحد  املقرر  يف  عليها 

الواحد 

 والتعليم خمتلط يف جميع اجلامعات واملعاهد 

امل�سرية ما عدا جامعة االأزهر . حيث توجد كليات 

خا�سة بالطلبة وكليات خا�سة بالطالبات . كذلك 

كلية البنات جامعة عني �سم�س حيث اأن القبول بها 

فى املرحلة اجلامعية االأوىل يقت�سر علي الطالبات 

بت�سجيل  في�سمح  العليا  الدرا�سات  يف  اأما  فقط 

اأو  البكالوريو�س  درجة   الطالب  ومينح  الطالب. 

اللي�سان�س اأحد 

  لغة التعليم يف اجلامعات احلكومية هي اللغة 

العربية ما مل يقرر جمل�س الكلية يف اأحوال خا�سة 

اأق�سام اللغات بكليات  ا�ستعمال لغة اأخرى كما يف 

والزراعة  واحلقوق  واالقت�ساد  والتجارة  االآداب 

والطب  والهند�سة  واالأ�سنان  الفم  وطب  والطب 

البيطري

العليا  الدرا�سات  ملرحلة  العلمية  الدرجات   - 

وتنق�سم اإىل: 

الدبلومات: 

طبيعة  ذات  مقررات  تتناول  درا�سات   وهي 

تطبيقية اأو اأكادميية ومدتها �سنة واحدة على االأقل 

اأو �سنتني بعد احل�سول على درجة البكالوريو�س اأو 

اللي�سان�س 

  درجه �ملاج�سنرب: 

عالية  درا�سية  مقررات  الدرا�سة  وتت�سمن 

تنتهي  واال�ستقراء  البحث  و�سائل  على  وتدريبات 

يكون  التي  االمتحان  جلنة  تقبلها  ر�سالة  باإعداد 

وال   . فيها  ع�سواأ  الر�سالة  حت�سري  على  امل�سرف 

يجوز اأن تقل املدة الالزمة لنيل هذه الدرجة عن 

�سنتني وي�سرتط لقبول �لطالب لدرجة �ملاج�ستري 

اأو  اللي�سان�س  درجة  على  حا�سال  يكون  اأن   -

اإحدى جامعات جمهورية م�سر  البكالوريو�س من 

درجة  على  اأو  االأقل  على  بتقديرجيد  العربية 

علمية معادلة من معهد علمي اأخر معرتف به من 

اجلامعة 

اأن يتابع الطالب ملدة �سنة الدرا�سات التي   - 

يقرها جمل�س الكلية . واأن يوؤدي بنجاح االمتحان 

فيه 

الدرا�سات  يف  جناحه  بعد  الطالب  يقوم   - 

يقره  بحت  مو�سوع  يف  ر�سالة  باإعداد  املذكورة 

جمل�س الكلية بناء على اقرتاح جمل�س الق�سم

  درجة دكتور�ه �لفل�سفة:

 )PH D ( 

اأ�سا�سا على البحث املبتكر ملدة ال تقل   وتقوم 

عن �سنتني تنتهي بتقدء ر�سالة تقبلها جلنة احلكم 

بالقيام  الطالب  يكلف  اأن  ويجوز   . الر�سالة  على 

الذي حتد  النحو  على  املتقدمة  الدرا�سات  ببع�س 

لقيد  وي�سرتط    . للكليات  �لد�خلية  �للو�ئح  د  ه 

الطالب لدرجة دكتوراه الفل�سفة 

املاج�ستري يف  يكون حا�سالأ على درجة  اأن   -

جمهورية  جامعات  احدى  من  التخ�س�س  فرع 

م�سر العربية اأو على درجة معادلة لها من معهد 

علمي اآخر معرتف به من اجلامعة

يقره  ببحوث مبتكرة يف مو�سوع  يقوم  واأن   - 

جمل�س  اقرتاح  على  بناء  واجلامعة  الكلية  جمل�س 

الق�سم املخت�س ملدة �سنتني على االأقل . 

 - واأن يقيم الطالب بعد ت�سجيل ر�سالته ملدة 

�سنة على االأقل يف جمهورية م�سر العربية قبل اأن 

نتائج  واأن يقدم   . التحكيم  للجنة  يتقدم بر�سالته 

بحوثه يف ر�سالة تقبلها جلنة التحكيم واأن يناق�س 

فيها 

 درجة دكتور�ه �لعلوم: 

 متنح كلية العلوم د  رجة الدكتوراه يف العلوم. 

وي�سرتط يف قيد �لطالب لنيل هذه �لدرجة: 

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   
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اأن يكون حا�سالأ على د  رجة د  كتوراه الفل�سفة 

خم�س  عليها  ح�سوله  على  وم�سى   . العلوم  يف 

�سنوات على االأقل 

له  ي�سبق  من�سورة مل  مبتكرة  بحوثاآ  يقدم   اأن 

التقدم بها للح�سول على د  رجة د  كتوراه الفل�سفة 

اأو املاج�سترييف العلوم 

العامة  االجتاهات  يبني  اأن  الطالب   وعلى 

ملحوظة  فائدة  من  للعلم  قدمه  وما   . للبحوث 

 . امل�سرتكة  البحوث  يف  به  قام  ما  مدى  وكذلك   .

اأ�سرف عليه من الر�سائل لدرجتي املاج�ستري  وما 

والدكتوراه . ويبحث جمل�س الكلية مدى �سالحية 

البحوث العلمية لتقدميها للجنة للحكم التي ت�سكل 

من االأ�ساتذة احلاليني . اأو ال�سابقني يف اجلامعات 

يف  االأ�ساتذة  من  م�ستواهم  يف  من  اأو   . امل�سرية 

اجلامعات واملعاهد العلمية االأجنبية املعرتف بها 

درجة �لدكتور�ه �لفخرية: 

 متنح اجلامعة درجة الدكتوراه الفخرية بناء 

على قرار جمل�س اجلامعة . اأو تو�سية من جمل�س 

اإحدى الكليات اأو املعاهد ملن يقومون باأداء خدمات 

ممتازة للدولة  اأو للجامعة اأو لالن�سانية 

جامعة  متنحها  التي  العلمية  الدرجات   - 

االأزهر

 متنح جامعة االأزهر درجات علمية هي: 

اأو  اللي�سان�س   ( العالية  االإجازة   درجة 

البكالوريو�س ( يف كافة التخ�س�سات العلمية التي 

االأق�سام املختلفة يف  الدرا�سة يف  تت�سمنها برامج 

كافة كليات اجلامعة ومن هذه الدرجات: 

 اأ _ دبلوم الدرا�سات العليا: 

 ويلتحق به الطالب الذين اأنهوا املرحلة االأوىل 

للدرا�سة اجلامعية احلا�سلون على االأجازة العالية 

) اللي�سان�س ، البكالوريو�س( 

غري  من  �ملتقدم  �لطالب  على   وي�سرتط 

من  عدد  يف  امتحاناآ  يوؤدي  اأن  اجلامعة  خريجي 

عام  مدار  على  يدر�سها  االإ�سالمية  املقررات 

لقيده  �أول  ك�سرط  بنجاح  يجتازه  و�أن  جامعي 

للدرا�سة لدرجة الدبلوم .

 ب _ درجة التخ�س�س ) املاج�ستري( 

املرحلة  اأنهوا  الذين  الطالب  بها  ويلتحق   

االأجازة  درجة  على  اجلامعية  للدرا�سة  االأوىل 

العالية )اللي�سان�س اأو البكالوريو�س ( بتقدير جيد 

على االأقل 

 وتقبل جامعة �لأزهر بنف�س �ل�سروط �ل�سابقة 

اأو  اللي�سان�س   ( العالية  االأجازة  درجة  حملة 

امل�سرية  اجلامعات  من  اأي  من   ) البكالوريو�س 

اأخرى  كلية  من  معادلة  درجة  على  احلا�سلني  اأو 

اأن  على   . اجلامعة  من  به  معرتف  اآخر  معهد  اأو 

عدد  يف  اإمتحاناآ  يوؤدي  اأن  املتقدم  الطالب  يلتزم 

عام  مدار  على  يدر�سها  االإ�سالمية  املقررات  من 

لدرجة  لقيده  ك�سرط  بنجاح  يجتازه  و�أن  جامعي 

التخ�س�س ) املاج�ستري( 

 ج _ درجة العاملية ) الدكتوراه( 

 ( �لعاملية  لدرجة  �لطالب  قيد  يف   ي�سرتط 

حا�سالآ  يكون  اأن  االأزهر  جامعة  من   ) الدكتوراه 

جمال  يف   ) املاج�ستري   ( التخ�س�س  درجة  على 

املت�سلة  املواد  اإحدى  اأو   ( التخ�س�س  اأو يف مادة 

اإحدى  من  اأو  االأزهر  جامعة  من   ) بالتخ�س�س 

درجة  على  اأو  العربية  م�سر  جمهورية  جامعات 

من  به  معرتف  اآخر  علمي  معهد  من  لها  معادلة 

اجلامعة 

من  املاج�ستري  درجة  حملة  الطالب   ويلتزم 

من  عدد  درا�سة  يتموا  اأن  االأزهر  جامعة  غري 

مدار  على  منتظمة  بطريقة  االإ�سالمية  املقررات 

املواد  هذه  يف  االمتحان  يجتازو  واأن  جامعي  عام 

 ( �لعاملية  لدرجة  لقيدهم  �أول  ك�سرط  بنجاح 

الدكتوراه( 

��ستحد�ث نظم تعليمية

علي  احلا�سلني  الطالب  عدد  لتزايد   نظراأ 

اجلامعات  قدرة  يتجاوز  مبا  العامة  الثانوية 

االلتحاق  على  لالقبال  ونظراآ  اال�ستيعاب   على 

االلتحاق  فر�سة  فاتتهم  الذين  من  باجلامعات 

باجلامعات مت ا�ستحداث نظم 

تعليمية جديدة هي:

�لتعليم �ملفتوح  �لنت�ساب �ملوجه 

 �إ�سافة بر�مج تعليمية جديدة 

فر�س  له  تتح  مل  ملن  التعليم  فر�س  الإتاحة    

ال�ستكمال تعليمه اأو ملن يريد اال�ستزادة من التعليم 

  بداأت جامعات القاهرة وعني �سم�س واالإ�سكندرية 

و�أ�سيوط  يف تنفيذ بر�مج �لتعليم �جلامعي �ملفتوح 

نهاية عام 1٩٩0  االإن�سانية يف  العلوم  يف جماالت 

ومطلع عام 1٩٩1

 وتتم الدرا�سة بالتعليم املفتوح بني الدار�سني 

علي  الدار�س  يح�سل  بحيث  التعليم  ومعاهد 

التعليمية  والو�سائل  واملعلومات  الدرو�س 

اال�ستمرار يف  على  قادراأ  التي جتعله  والتوجيهات 

االت�ساالت  و�سائل  طريق  عن  الفردية  الدرا�سات 

 . التليفزيون  اأو  اأو االإذاعة  املختلفة �سواء بالربيد 

على  يقوم  التعليم  من  النوع  هذا  علي  فاالعتماد 

قبل  من  املكتوبة  املواد  مبتابعة  امل�ستمر  االإر�ساد 

بتقييم  التدري�س  هيئة  ع�سو  يقوم  حيث  الطالب 

جناحه  مدي  له  ويو�سح  وتقدمه.  فهمه  مدي 

واأخطائه واقرتاحاته بالن�سبة للخطوة القادمة. 

باجلامعات  املفتوح  التعليم  برامج  تنفيذ  بداأ 

امل�سرية يف 1٩٩0 بعد مناق�سة جمل�س اجلامعات 

و�أ�سيوط �خلا�سة  �قرت�حات جامعتي �لإ�سكندرية 
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وقد  منهما.  بكل  املفتوح  للتعليم  مركز  باإن�ساء 

بجامعة  املفتوح  التعليم  مركز  وبداأ  املجل�س  وافق 

االإ�سكندرية يف العام اجلامعي 1٩٩1/٩0) برنامج 

التعليم  والأهمية   .) واالأعمال  املال  تخ�س�س  يف 

املفتوح يف العملية التعليمية اأو�سى املجل�س القومي 

يف  بالتو�سع  والتكنولوجيا  العلمي  والبحث  للتعليم 

نظام التعليم املفتوح 

 ويرتكز نظام التعليم املفتوح علي الدار�س غري 

املتفن. فاخلدمة التعليمية تقدم له يف الوقت الذي 

د  االإ  واالأ�ساليب  الطرق  اأحدث  با�ستخدام  يرغبه 

 ارية واملالية والفنية واالإلكرتونية ويتحمل الدار�س 

الدرا�سية  للنفقات  املايل  ء  العب  التعليم  هذا  يف 

التجهيزات  اأحدث  توفري  للجامعة من  مما ميكن 

اأما  والتدريبية.  واملعملية  الدرا�سية  وامل�ستلزمات 

عن تقييم الدار�س فيتم عن طريق نظام ال�ساعات 

املعتمدة. 

 وتوجد برامج تعليم مفتوح يف كليات التجارة 

د  اب واالإعالم يف جامعة  واالآ  والزراعة واحلقوق 

التجارة  كليات  يف  مفتوح  تعليم  وبرامج  القاهرة 

عني  جامعة  يف  واحلقوق  د  اب  االآ  و  والزراعة 

بجامعة  واحلقوق  التجارة  كليات  ويف  �سم�س. 

�أ�سيوط . ويف كلية �لتجارة بجامعة �لإ�سكندرية. 

 �ل�سروط �لعامة لاللتحاق بالتعليم 

�ملفتوح: 

احل�سول علي الثانوية العامة اأو ما يعا د  لها 

خم�س  فرتة  م�سي  ب�سرط  �لفنية  �لدبلومات  من 

�سنوات علي االأقل من تاريخ احل�سول عليها 

يقت�سر القبول يف برنامج الدرا�سات القانونية 

العامة فقط   الثانوية  العملية علي احلا�سلني علي 

 . واالأجنبية  العربية  الثانوية  من  يعاد  لها  وما 

وي�سرتط م�سي فرتة خم�س �سنو�ت علي �لأقل من 

تاريخ احل�سول عليها وال تقبل الدبلومات الفنية 

 اأما بالن�سبة للطالب احلا�سلني علي الثانوية 

�لأزهرية في�سرتط �لنجاح مبجموع ل يقل عن ٥0 % 

من جمموع الدرجات ومدة الدرا�سة اأربع �سنوات  

 �لنت�ساب �ملوجه

يف  م�ستمراأ  تزايداأ  االأخرية  االأعوام   �سهدت 

مبا  العامة  الثانوية  يف  الناجحني  الطالب  اأعداد 

لذلك  اال�ستيعاب  علي  اجلامعات  قدرة  يتجاوز 

فقد تقرر االأخذ بنظام االنت�ساب املوجه مبا يتيح 

باجلامعات  لاللتحاق  الطالب  لهوؤالء  الفر�سة 

وذلك مقابل تكلفة رمزية  ويف حدود االأعداد التي 

يحددها املجل�س االأعلى  للجامعات  ويكون القبول 

عن طريق مكتب تن�سيق القبول باجلامعات 

املوجه  االنت�ساب  نظام  ا�ستحداث  مت   وقد 

الفر�س  يتيح  والذي   ٩٣/٩2 اجلامعي  العام  يف 

التي  الكليات  يف  املتاحة  الطاقات  ال�ستفالل 

الطالب  من  عدد  اأكرب  لتعليم  النظام  هذا  تنفذ 

االآداب  كليات  يف  االكادميي  االإر�ساد  طريق  عن 

 %٥0 حدود  يف  اجلامعات  يف  والتجارة  واحلقوق 

من الطالب املقبولني بكل كلية 

الطالب  علي  ء  العب  تخفيف  علي   وحر�ساآ 

املغرتبني . �سدريف يوليو1٩٩6  قرار رئي�س املجل�س 

االنت�ساب  طالب  حتويل  بجواز  للجامعات  االأعلى 

املوجه املنقولني اإىل فرقة اأعلى يف ظل هذا النظام 

اإىل جامعة اأخرى 

 املجل�س الأعلى للجامعات

اجلمهوري  القرار  �سدر   1٩٥4 عام   يف 

اجلامعات  تنظيم  اإعادة  80٥  ب�ساأن  رقم  بقانون 

للجامعات،  اأعلى  جمل�س  باإن�ساء  يق�سي  والذي 

متتالية  قوانني  بعدة  اجلامعات  تنظيم  اأعيد  ثم 

اأخرها القانون رقم 4٩  ل�سنة 1٩72 ب�ساأن تنظيم 

اجلامعات )وهو القانون احلايل(با�ستثناء جامعة 

االأزهر واجلامعات اخلا�سة .

االأ�ستاذ  ال�سيد  برئا�سة  املجل�س   وي�سكل 

ع�سويته  يف  وي�سم  العايل  التعليم  وزير  الدكتور 

جميع روؤ�ساء اجلامعات وخم�سة اأع�ساء على االكرث 

من ذوي اخلربة يف �سوؤون التعليم اجلامعي يعينون 

ملدة �سنتني قابلة للتجديد بقرارمن الوزيراملخت�س 

للجامعات  االأعلى  املجل�س  واأمني  العايل  بالتعليم 

رئا�سة  يف  حمله  يحل  الوزير  غياب  حالة  ويف   .

املجل�س اأقدم روؤ�ساء اجلامعات 

اخت�سا�سات املجل�س الأعلى للجامعات: 

 يخت�س املجل�س بر�سم ال�سيا�سة العامة للتعليم 

اجلامعي والبحث العلمي يف اجلامعات والعمل علي 

البالد  حاجات  مع  يتفق  مبا  وتن�سيقها  توجيهها 

واالجتماعية  القومية  االأهداف  حتقيق  وتي�سري 

بني  والتن�سيق  للدولة  والعلمية  واالقت�سادية 

يف  العلمية  والدرجات  واالمتحان  الدرا�سة  نظم 

تخ�س�سات  واإن�ساء  بتحديد  ويقوم  اجلامعات 

االأ�ستاذية يف اجلامعات والتن�سيق بني اأع�ساء هيئة 

الطالب  قبول  .وتنظيم  اجلامعات  يف  التدري�س 

ال�سيا�سة  ور�سم  اأعدادهم  وحتديد  اجلامعات  يف 

العامة للكتب اجلامعية وو�سع النظم اخلا�سة بها 

. كما يقوم بر�سم االإطارالعام للوائح الفنية واملالية 

واالإدارية حل�سابات البحوث والوحدات ذات الطابع 

التنفيذية  الالئحة  وو�سع  اجلامعات  يف  اخلا�س 

واملعاهد  للكليات  الداخلية  واللوائح  للجامعات 

يف  وقراراته  �سيا�ساته  لتنفيذ  الدورية  واملتابعة 

اجلامعات ويقوم بابداء الراأي فيما يتعلق مب�سائل 

واإبداء  املختلفة  ونوعياته  م�ستوياته  يف  التعليم 

الراأي يف مقداراالإعانة احلكومية التي متنح �سنوياآ 

لكل جامعة هذا باالإ�سافة اإىل و�سع النظم اخلا�سة 

بتقوم وتطوير االأداء اجلامعي
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اجل�لة  اإطار  يف   - االمارات  د�لة 

باري�س-  »جامعة  لطلبة  الدرا�ضية 

دبي  »مركز  ا�ضت�ضاف  د�فني«، 

االإ�ضالمي«  �التم�يل  لل�ضريفة 

حمدان  »جامعة  يف   )DCIBF(

التم�يل  »ند�ة  الذكية«  حممد  بن 

»جامعة  مع  بالتعا�ن  االإ�ضالمي« 

باري�س- د�فني«، اإحدى اأبرز  اجلامعات 

�يعترب  التم�يل.  جمال  يف  اال�ر�بية 

�التم�يل  لل�ضريفة  دبي  »مركز 

تهدف  رائدة  مبادرة  االإ�ضالمي« 

�ضعيد  على  ن�عية  قفزة  اإحداث  اإىل 

اال�ضتجابة بفعالية الحتياجات �ضناعة 

االإ�ضالمي.  �التم�يل  ال�ضريفة 

الق�ضايا  من  �ضل�ضلة  الند�ة  �ناق�ضت 

امل�ؤثرة �امل�ا�ضيع الهامة، �يف مقّدمتها 

فرن�ضا  يف  االإ�ضالمي  التم�يل  �اقع 

حّل   حيث  اأفريقيا،  ��ضمال  �اأ�ر�با 

املدير  الع�ر،  حممد  اهلل  عبد  �ضعادة 

التنفيذي ملركز دبي لتط�ير االقت�ضاد 

الند�ة  على  �ضرف  �ضيف  االإ�ضالمي 

�األقى الكلمة اخلتامية �ذلك بح�ض�ر 

�املعنيني  االأكادمييني  من  نخبة 

طالباً   20 جانب  اإىل  التم�يل  بقطاع 

يف  التنفيذي  املاج�ضتري  برنامج  من 

االإ�ضالمي  التم�يل  �تطبيقات  مبادئ 

يف »جامعة باري�س- د�فني«. 

التمويل  »ندوة  تنظيم  وياأتي 

الدرا�سية  اجلولة  اإطار  يف  االإ�سالمي« 

املاج�ستري  برنامج  طلبة  بها  يقوم  التي 

التمويل  وتطبيقات  مبادئ  يف  التنفيذي 

دوفني«  باري�س-  »جامعة  يف  االإ�سالمي 

تعترب  التي  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  اإىل 

االإ�سالمي.  للتمويل  رائدة  رئي�سية  وجهة 

ا�سرتاتيجية  باأهمية  اجلولة  وحتظى 

العالقات  لتعزيز  نوعية  مبادرة  كونها 

بني  اال�سرتاتيجية  وال�سراكات  املتبادلة 

»جامعة باري�س- دوفني« واأبرز املوؤ�س�سات 

املعنية  االإقليمية  واجلهات  االأكادميية 

التطلعات  االإ�سالمي، مبا يخدم  بالتمويل 

وفر�س  جديدة  اآفاق  خلق  يف  امل�سرتكة 

واعدة خلريجي التمويل االإ�سالمي.

رئي�س  العور،  من�سور  الدكتور  وقال 

التمويل  »ندوة  ا�ست�سافة  »تاأتي  اجلامعة: 

االإ�سالمي« يف اإطار التزامنا املطلق بدعم 

عا�سمة  دبي  جعل  اإىل  الرامية  اجلهود 

متا�سيًا  العامل،  يف  االإ�سالمي  لالقت�ساد 

مع روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 

الوزراء حاكم دبي،  الدولة رئي�س جمل�س 

رعاه اهلل.«

ندوة  ت�شت�شيف  الذكية  حممد  بن  حمدان  جامعة 

التم�يل الإ�شامي لطلبة »جامعة باري�س- دوفني

للتكنولوجيا  �سمية  �لأم���رة  جامعة 

حت�سد �ملركز �لأول يف »برجمة �لألعاب« 

2014 للعام  التخيل  كاأ�س  م�سابقة  يف 
ح�ضدت   - الها�ضمية  االأردنية  اململكة   / عمان 

االأ�ل يف  املركز  للتكن�ل�جيا  �ضمية  االأمرية  جامعة 

رعاية  اأقيم حتت  تكرمي  االألعاب« يف حفل  »برجمة 

�ح�ضر  العبداهلل  رانيا  امللكة  اجلاللة  �ضاحبة 

مند�باً عنها �زير االإت�ضاالت �تكن�ل�جيا املعل�مات 

الدكت�ر عزام �ضليط، �ضمن م�ضابقة )كاأ�س التخيل 

نظمتها  (التي   Imagine cup  2014 للعام 

11فريقا  �ب��ض�ل  الد�لية،  مايكر��ض�فت  �ضركة 

العل�م  االأردنية، �جامعة  من اجلامعات ) اجلامعة 

الزرقاء  �جامعة  البرتا،  �جامعة  �التكن�ل�جيا، 

�مدار�س  االأردنية(  االأملانية  �اجلامعة  اخلا�ضة، 

الي�بيل اىل النهائيات االردنية يف هذه امل�ضابقة .

و�سم امل�سروع الفائز »عامل وطن« كاًل من الطلبة 

فرماوي،  ويا�سمني  الطويل،  وحنان  فاروقة،  )الرا 

واآية القوا�س(، من ق�سم الر�سم احلا�سوبي وباإ�سراف 

اأ�سرف القدومي، وُيعد م�سروع »عامل وطن«  الدكتور 

لعبة اإلكرتونية ثنائية االأبعاد تعمل على اأكرث من من�سة 

 ،Andriod، Windows8(مثل اطالق 

تغيري  من  الالعب  متكن   )  PC windows
منط تقليدي بخ�سو�س التعامل مع مو�سوع القمامة، 

حيث اأن امل�سكلة ال متكن ب�سبب توزيع احلاويات بقدر 

ماهي طريقة االإن�سان بالتعامل مع القمامة واالأوقات 

واالإلتزام بو�سعها .

وتهدف امل�سابقة، التي ق�سمت لثالث فئات ) فئة 

املواطنة، وفئة برجمة االلعاب، وفئة االأبداع(، اىل رفع 

م�ستوى وكفاءات خريجي كليات تكنولوجيا املعلومات 

يف االأردن على امل�ستوى العاملي من الربجمة، كما توفر 

الإظهار  امل�ساركني  للطالب  كبرية  فر�سة  امل�سابقة 

للعمل  فر�سة  ومنحهم  الربجمة  مهاراتهم يف  و�سقل 

اجلامعي ولقاء زمالء لهم من اجلامعات االأخرى.

ويف نهاية احلفل قدم معايل الدكتور عزام �سليط 

�سكر  دروع  ملح�س،  ح�سني  مايكرو�سوفت  ومدير 

للداعمني، وجوائز للم�ساريع الفائزة، كما �سمت جلنة 

التحكيم عددًا من املوؤ�س�سات و�سركات قطاع اخلا�س.
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باحثة  - دعت  البحرين 

يف نظم املعل�مات اجلغرافية 

بعد  عن  �اال�ضت�ضعار 

بجامعة اخلليج العربي اإىل 

ا�ضتخدام النمذجة الرقمية 

الت�ض�نامي  اأم�اج  ملحاكاة 

املحتملة، م��ضية با�ضتخدام 

عالية  جغرافية  بيانات 

م�ضت�ى  لتمثيل  الدقة 

العمر.

الهنائي  يعقوب  حنان  الباحثة  وقالت 

خماطر  »تقييم  عنوان  حملت  اأطروحة  يف 

عمان  �سلطنة  �سواحل  على  الت�سونامي 

والتي  اجليومكانية«  التقنيات  با�ستخدام 

احل�سول  متطلبات  من  كجزء  اأخري  قدمتها 

علوم  برنامج  يف  املاج�ستري  درجة  على 

ال�سحراء واالرا�سي القاحلة بكلية الدرا�سات 

تطوير  اأن   العربي  اخلليج  بجامعة  العليا 

الت�سونامي،  خماطر  الإدارة  اال�سرتاتيجيات 

فورية  اإجراءات  وتبني  فعالة  بخطط  واالأخذ 

من �سانه التخفيف من خطراأمواج الت�سونامي 

على �سواحل ال�سلطنة.

ال�ساحلية  املن�ساءت  بحماية  مو�سية 

وكثبان  حواجز  بناء  خالل  من  القائمة 

واأ�سجار  النخيل  زراعة  اإىل  باالإ�سافة  رملية، 

على  ت�ساعد  ال�ساحل  طول  على  املاجنروف 

املواطنني  وع��ي  م�ستوى  ورفع  االأمواج،  ك�سر 

على  والتعرف  املحتملة  الت�سونامي  مبخاطر 

املواجهة  عند  اتباعها  الواجب  االإجراءات 

واالإخالء ع�رب و�سائل االإعالم املختلفة.

ا�ستخدام  على  الدرا�سة  ركزت  كما 

خماطر  لتقييم  اجليومكانية  التقنيات 

العمانية،  ال�سواحل  على  املحتملة  الت�سونامي 

واأجرت  �سور   مدينة  الباحثة  در�ست  اإذ 

خاللها  مقيمة  مراحل  ثالث  على  التقييم 

التاأثر   وقابلية  االأخطار 

املحتمل  املناطق  وحتديد 

منهجية  مطبقة  ت�سررها، 

عن  البعد  بني  »العالقة 

ومنهجية  واالرتفاع«  ال�ساحل 

ا�ستخدامات  لتقييم  »كرتري« 

االأرا�سي ومنهجية »باباثوما« 

املباين  تاأثر  قابلية  لتقييم 

الت�سونامي،  باأمواج  املدر�سية 

ان  النتائج  اأظهرت  اإذ 

منطقة  يف  الوقعة  الدرا�سية  املباين  غالبية 

للتاأثر  ثانوية  قابلية  ذات  باأنها  �سنفت  �سور 

بالت�سونامي، فيما الباحثة ان ت�سع مدار�س من 

ب�سبب  اخلطر  حتت  �ستكون  مدر�سة   28 اأ�سل 

الت�سونامي.

اأ�ستاذ  من  كل  الدرا�سة  على  اأ�سرف 

امل�سارك  والبيئة  اجلغرافية  املعلومات  نظم 

الدكتورة �سباح اجلنيد واأ�ستاذ اال�ست�سعار عن 

جامعة  من  بطاي  علي  الدكتور  امل�ساعد  بعد 

علوم  اأ�ستاذ  اإىل  باالإ�سافة  العربي،  اخلليج 

ال�سلطان  بجامعة  التطبيقية  اجليوفيزياء 

قابو�س الدكتور عي�سى وطبان احل�سني.

با�شتخدام  ت������ش��ي  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  ج��ام��ع��ة  م��ن  ب��اح��ث��ة 

املحتملة الت�ش�نامي  اأم����اج  ملحاكاة  الرقمية  النمذجة 

ع�����ّم�����ان يف  �خل�������ّري�������ج�������ن  ي����ل����ت����ق����ي  ي�����و������س�����ف  �ل������ق������ّدي�������������س  ج�����ام�����ع�����ة  رئ�����ي�����������س 

الدكت�ر  القّدي�س ي��ضف  التقى رئي�س جامعة  بري�ت / لبنان - 

اجلامعة  رئي�س  نائب  الع�يط  هرني  الدكت�ر  يرافقه  دّكا�س  �ضليم 

خّريجي  العام،  االأمني  مار�ن  ف�ؤاد  �ال�ضيد  االأكادميّية،  لل�ض�ؤ�ن 

على  اللقاء  جاء  االأردنّية.  العا�ضمة  يف  املقيمني  اجلامعة  �قدامى 

العم�مّية  ال�ضابعة �االأربعني للجمعّية  الد�رة  هام�س م�ضاركتهم يف 

الحّتاد اجلامعات العربّية التي ُعقدت يف عّمان .

االّت�سال  معاودة  الر�سمّي  اجلامعة  لوفد  اأتاحت  منا�سبًة  اللقاء  �سّكل 

اأجنع  اإيجاد  يف  معهم  والتفكري  اهتماماتهم،  على  والوقوف  بالقدامى 

حول  االأحاديث  ودارت  وتعزيزه.  االأّم  بجامعتهم  ارتباطهم  لتقوية  ال�ُسُبل 

�سنواتهم  ا�ستذكار  مع  اأخبار اجلامعة وجديدها  واآخر  لبنان،  االأو�ساع يف 

فيها وبع�س اأ�ساتذتها. ويف نهاية اللقاء الذي ح�سره جمموعة متنّوعة من 

خّريجي الكلّيات واملعاهد، وبناًء على اقرتاح من رئي�س اجلامعة، مّت االّتفاق 

على تاأ�سي�س جلنة هدفها جمع القدامى املقيمني يف عّمان، وغالبّيتهم من 

عبد  خليل  ماهر  الدكتور  تعيني  مّت  كما  ال�سرقّية،  االآداب  معهد  خّريجي 

العربّية من املعهد،  االآداب  الدكتوراه يف  الفّتاح عرفة احلائز على �سهادة 

من�ّسًقا لهذه اللجنة.

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   



ا�ضت�ضافت    - الك�يت 

االجتماع  قطر  جامعة 

لعمداء  �الع�ضرين  احلادي 

�العمارة  الهند�ضة  كليات 

االآيل  �احلا�ضب  �التخطيط 

التعا�ن  جمل�س  د�ل  يف 

اخلليجي، بح�ض�ر �م�ضاركة 

الكليات  عمداء  من  �ا�ضعة 

الك�يت  �د�لة  قطر  بد�لة 

ال�ضع�دية  العربية  �اململكة 

�مملكة البحرين ��ضلطنة عمان.

وقد تراأ�س االجتماع االأ�ستاذ الدكتور ح�سني 

�خلياط عميد كلية �لهند�سة و�لبرتول يف جامعة 

كليات  عمداء  للجنة  العام  واالأمني  الكويت 

االآيل  واحلا�سب  والتخطيط  والعمارة  الهند�سة 

حيث  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  بجامعات 

�سرح باأن » هذا االجتماع هو احلادي والع�سرين 

يهدف  والذي  اللجنة،  اجتماعات  �سل�سلة  يف 

لتبادل اخلربات والتعارف والتن�سيق يف امل�ساريع 

امل�سرتكة بني جامعات اخلليج، وقد نوق�ست عدة 

املجتمع،  دور اجلامعات يف خدمة  موا�سيع منها 

املجال  هذا  يف  ملمو�سا  فرقا  اإحداثها  و�سرورة 

والتنويع  املجتمعية  خدماتها  تطوير  �سعيد  على 

يف ذلك، وعدم االقت�سار على الدور االأكادميي«. 

ودفع  وتطويرها  املختلفة  امل�ساريع  وتن�سيق 

العملية االأكادميية قدما مثل االعتماد االأكادميي 

امل�ساريع  ت�سميم  م�سابقات  وكذلك  للربامج 

اخلا�سة بالطلبة، كما وتعترب فر�سة لتبادل االآراء 

للتوا�سل  وفر�سة  االأكادميية،  امل�ساكل  ومناق�سة 

ياأتي هذا االجتماع   : مع العمداء االآخرين. وقال 

جامعات  خمتلف  بني  والرتابط  التوا�سل  لتعميق 

من  مزيد  نحو  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول 

فيما  النظر  ووجهات  اخلربات  وتبادل  الت�سارك 

وحت�سينها،  االأكادميية،  الربامج  تطوير  يخ�س 

اخلليج.  جامعات  يف  الهند�سة  بكليات  والنهو�س 

للتاآخي  جت�سيدًا  يعترب  االجتماع  هذا  اأن  م�سيفًا 

يف  ورغبتها   ، اخلليج  جامعات  بني  والرتابط 

اخلليجي  املهند�س  �سناعة 

القادر على تطوير م�ستقبل بلده 

 «  : قائاًل  وتابع  ككل  واخلليج 

الهند�سة يف جامعة  اأ�سكر كلية 

قطر ال�ست�سافة هذا االجتماع، 

حرفية  الكلية  اأثبتت  فقد 

احلدث  مع  التعامل  يف  عالية 

فرق  ت�سكيل  وكذلك  واإدارته، 

العمل الالزمة لتنظيم م�سابقة 

لطلبة  الهند�سي  الت�سميم 

واحلا�سب  والتخطيط  والعمارة  الهند�سة  كليات 

االآيل لدول جمل�س التعاون اخلليجي للعام 2014.«

بح�سور  االأخري  اليوم  يف  العمداء  قام  وقد 

كلية  تنظمه  الذي  الهند�سي  االأ�سبوع  افتتاح 

مل�سقات  عر�س  وح�سور  �سنوي  ب�سكل  الهند�سة 

الهند�سي  الت�سميم  الفائزة يف م�سابقة  امل�ساريع 

والتخطيط  والعمارة  الهند�سة  كليات  لطلبة 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  بدول  االآيل  واحلا�سب 

بزيارة  قاموا  ،كما  االجتماع  مع  تزامنت  التي  و 

كلية الهند�سة و مبنى البحوث وبجولة حول مباين 

يكون اجتماع  اأن  تقرر  واأخريًا فقد  جامعة قطر، 

العربية  اململكة  القادم يف جامعة طيبة يف  العام 

ال�سعودية .

كليات  ع���م���داء  اج��ت��م��اع  يف  ت�����ش��ارك  ال��ك���ي��ت  ج��ام��ع��ة 

اخل��ل��ي��ج��ي ال����ت����ع����اون  جم��ل�����س  دول  يف  ال���ه���ن���د����ش���ة 

جامعة �سرت ت�سارك يف ح�سور �مللتقى �ملغاربي �لأول حول �لتعاون بن �ملكتبات ومر�فق �لتوثيق و�ملعلومات

من  كًل  ح�ضرت  للكتاب  العاملي  الي�م  مبنا�ضبة   - ليبيا   / �ضرت 

االأ�ضتاذة حنان مفتاح �ضعبان �االأ�ضتاذة �ضمية �ضامل ال�ضعايل �االأ�ضتاذة 

الزرقاء �ضامل حممد من جامعة �ضرت ، برنامج امللتقى املغاربي االأ�ل 

ح�ل التعا�ن بني املكتبات �مرافق الت�ثيق �املعل�مات .  

 و�سهد امللتقى ح�سور لفيف من االأ�ساتذة واملكتبيني والبحاث من )ليبيا 

العلوم  مدينة  نظمته  والذي   ) – موريتانيا  املغرب   - اجلزائر   - تون�س   -

بتون�س العا�سمة ، بال�سراكة مع فيدرالية املكتبات اجلامعية ومرافق التوثيق 

واملعلومات املتخ�س�سة ، وبالتعاون مع املعهد العايل ، وقد ُبرمج امللتقى على 

النحو االآتي:  

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وكلمة  االفتتاح  وجل�سة  االفتتاح 

بتون�س كما احتوى اليوم االأول على اأربع جل�سات اأثريت بالنقا�س وعر�س كل 

ما هو جديد يف جمال املكتبات والتوثيق.   

اأربع جل�سات مت عر�س  العلمية حيث احتوى على  ا�ستئناف اجلل�سات   

عديد من املقرتحات والربامج امل�ستقبلية التي تخدم بلدان املغرب العربي 

مغاربية  اأجواء  يف  البحرية  �سفاف  على  ع�ساء  بحفل  الثاين  اليوم  وانتهى 

متفائلة . 

اإ�ضــاءات32

احتاد اجلامعات العربية

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   



  - �سوريا   / الالذقية 

من  وباحثني  اأ�ساتذة  مب�ساركة 

وبالتعاون  ال�سورية،  اجلامعات 

جامعة  يف  ال�سيدلة  كلية  مع 

االأندل�س اخلا�سة وتقابة �سيادلة 

الالذقية ، اأقامت كلية ال�سيدلة 

يف جامعة ت�سرين ندوتها ال�سنوية 

العلوم  يف  للم�ستجدات  الرابعة 

كلية  �سعار)  حتت  ال�سيدالنية 

ال�سيدلة �سلة الو�سل بني العلوم 

بح�سور  وذلك   ،  ) التطبيقية  والعلوم  االأ�سا�سية 

حلزب  ت�سرين  جامعة  فرع  اأمني  داوؤود  �سالح  د. 

رئي�س  �سعبان  هاين  ود.  اال�سرتاكي  العربي  البعث 

اجلامعة ) راعي الندوة ( ود. عبد القادر مارتيني 

رئي�س جامعة االأندل�س اخلا�سة واأع�ساء قيادة فرع 

واأمينها  احلزب يف اجلامعة ونواب رئي�س اجلامعة 

ومدير �سحة الالذقية ومدراء امل�سايف يف الالذقية.

يف  ال�سيدلة  كلية  عميد  حماد  متيم  د.  واألقى 

جامعة ت�سرين كلمة رئي�س اجلامعة ) راعي الندوة 

اإىل  م�سريًا  الندوة  يف  بامل�ساركني  خاللها  رحب   )

ل�سعار  تطبيقًا  البحثية  ملحاورها  العلمية  االأهمية 

ربط اجلامعة باملجتمع ، كما تقدم د. حماد بال�سكر 

جامعة  يف  واالإدارية  ال�سيا�سية  للقيادتني  والتقدير 

تفا�سيلها  بكافة  الكلية  اأمور  ملتابعتهما  ت�سرين 

التي  العقبات  جميع  لتذليل  الدعم  لتقدميهما  و 

تعرت�س �سري العمل يف كلية ال�سيدلة .

وحتدث د. فرا�س ب�سما نقيب �سيادلة الالذقية 

اجلهود  من  املزيد  لبذل  ال�سيادلة  �سعي  موؤكدا 

للم�ساهمة يف بناء �سوريا امل�ستقبل الزاهر، وا�ستثمار 

ال�سيدالين  العمل  لتطوير  وخرباتهم  معارفهم 

والبحث العلمي، م�سريًا اإىل الدعم والرعاية الكبرية 

التي يوليها ال�سيد الرئي�س ب�سار 

العلمي  البحث  مل�سائل  االأ�سد 

والعمل املعريف التقني مبا ميكن 

علمية  نتائج  اإىل  الو�سول  من 

اأن  ب�سما  د.  اأ�سار  كما   ، متميزة 

على  ح�سلت  ال�سيادلة  نقابة 

موافقة الإن�ساء معمل لل�سناعات 

موؤكدًا  الالذقية  يف  الدوائية 

اأهمية  من  امل�سروع  لهذا  ما 

ال�سحية  ال�سعد  كافة  على 

واالجتماعية والتنموية .

ال�سيدلة  كلية  عميد  من�سور  اأ�سامة  د.  ونوه 

تفعياًل  ياأتي  الندوة  انعقاد  اأن  االأندل�س  بجامعة 

واالأندل�س  ت�سرين  جامعتي  بني  املوقعة  لالتفاقية 

عملية  ودفع  العلمي  البحث  لدعم  خطوة  وت�سكل 

التنمية على م�ستوى الوطن .

وت�سمنت حماور الندوة حما�سرات قيمة حول 

اآخر امل�ستجدات يف جمال ت�سميم االأدوية واالأ�سكال 

العالجات  يف  اجلديد   – احلديثة  ال�سيدالنية 

الدوائية – االأدوية املناعية و الت�سخي�س املخربي .

ك��ل��ي��ة ال�����ش��ي��دل��ة يف ج��ام��ع��ة ت�����ش��ري��ن ت��ق��ي��م ن��دوت��ه��ا 

ال�شيدلنية ال��ع��ل���م  يف  للم�شتجدات  ال��راب��ع��ة  ال�شن�ية 
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جامعة �جلز�ئر1 ومديرية �لأمن �لوطني ت�ستعد�ن لفتح برنامج ماج�ستر علم �لجر�م

اجلزائر -  ينتظر اأن ت�قع جامعة اجلزائر1 � املديرية العامة 

علم  يف  ما�ضرت  فرع  لفتح  تعا�ن  اتفاقية  قريبا  ال�طني  لالأمن 

ال�طني  لالأمن  العامة  املديرية  اإطارات  من  عدد  لتك�ين  االإجرام 

�بع�س طلبة احلق�ق.

خالل   ،1 اجلزائر  جامعة  رئي�س  حجار  الطاهر  الدكتور  وك�سف 

لل�سرطة  العليا  املدر�سة  مبقر  الوطني  االأمن  منتدى  يف  مداخلته 

منح  �سيتم  اأنه  امل�سرتك«  العربي  االأمني  »التعاون  حول  تون�سي«  »علي 

تكوينهم يف هذا  �سيتم  الذين  للطلبة  االإجرام  �سهادة تخ�س�س يف علم 

التخ�س�س.

االحتفال  مبنا�سبة  نظم  الذي  املنتدى  هذا  خالل  الدكتور  واأ�سار 

يف  متخ�س�سة  كلية  اأو  معهد  فتح  امكانية  »اإىل  العربية،  ال�سرطة  بيوم 

علم االإجرام على غرار بع�س الدول«. مربزا الربنامج البيداغوجي لهذا 

التخ�س�س اجلديد الذي �سيو�سع بالتن�سيق مع اجلامعة واملديرية العامة 

لالأمن الوطني خا�سة و اأن الطلبة �سي�ستفيدون من ترب�سات ميدانية على 

م�ستوى م�سالح االأمن الوطني.

اإطار  يف  يندرج  التعاون  هذا  »اأن   1 اجلزائر  جامعة  رئي�س  واأ�ساف 

م�ساهمة اجلامعة يف التكوين املتخ�س�س لالإطارات ملختلف القطاعات«. 

م�سريا »اإىل اأن اجلامعة تكفلت بتكوين اأمناء امل�ست�سفيات منذ قرابة �سبعة 

�سنوات«. كما اأبرز الدكتور حجار اأهمية تطوير اأ�ساليب مكافحة اجلرائم 

للقارات وكذا تفعيل دور اجلامعة يف هذا  ال�سيما منها املنظمة والعابرة 

امليدان خا�سة و اأنها م�سوؤولة عن تكوين االإطارات وتن�سيط البحث العلمي 

ون�سر �ملعرفة �لعلمية يف �أو�ساط �ملجتمع.

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   



جامعة  بني  املتبادلة  الرغبة  على  بناء   - ال�ض�دان   / اخلرط�م 

ب�ض�نف�نيا  ك�نتى  الن�ضانا  اجلرنال  �جامعة  املفت�حة  ال�ض�دان 

الد�ل  مع  التعا�ن  مكتب  مدير  عر�ضه  ملا  ��فقاً  غينيا  ـ  ك�ناكرى 

العربية �اال�ضالمية بجامعة اجلرنال الن�ضانا الدكت�ر ك�نى م��ضى 

املفت�حة  ال�ض�دان  على الدكت�ر في�ضل عبد اهلل احلاج مدير جامعة 

التعا�ن  لتعزيز  �ذلك  تعا�ن م�ضرتك بني اجلامعتني  ُ�ِقعت مذكرة 

العلمى �الثقافى ،�تقدمي الت�ضهيالت لطالب العلم �املعرفة �تنفيذ 

للناطقني  العربية  اللغة  بتعليم  املتعلقة  �الربامج  امل�ضاريع  �تق�مي 

بغريها فى براجمها املختلفة �تبادل اخلربات �العمل على تط�ير

العالقات االكادميية على م�ستوى البكالوري�س والدرا�سات العليا ،ُوِقعت 

هذه االتفاقية بح�سور كل من الدكتور حممد ابو امام مدير ادارة الربامج 

االكادميية ،الدكتور مو�سى ف�سل اهلل وكيل اجلامعة ،الدكتور عبد اخلالق 

رحمة اهلل مدير ادارة الدرا�سات العليا والدكتورة �سعاد عبد الرحيم الب�سري 

مديرة مركز اللغة العربية للناطقني بغريها وممثل جامعة الن�سانا الدكتور 

مو�سى كونى الذى ناب عن الربوف�سري ما مادى كروما مدير اجلامعة.

م���ذك���رة ت��ف��اه��م ف���ى ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ن��اط��ق��ني ب��غ��ره��ا بني 

ك���ن��ت��ى يف غينيا لن�����ش��ان��ا  اجل����رال  امل��ف��ت���ح��ة وج��ام��ع��ة  ال�����ش���دان  ج��ام��ع��ة 

غ���وي���ر دوين  �ل������ع������ر�ق  يف  �ل���ف���رن�������س���ي  �ل�������س���ف���ر  ي�����س��ت��ق��ب��ل  ب�����غ�����د�د  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������س 

بغداد / العراق - ا�ضتقبل رئي�س جامعة بغداد االأ�ضتاذ الدكت�ر 

العراق  يف  الفرن�ضي  ال�ضفري  الر�ض�ل  عبد  احل�ضني  عبد  عالء 

د�ين غ�ير �ال�فد املرافق له ، 

رئي�س  ال�سيد  رحب  وقد 

نبذة  وقدم  بال�سيوف  اجلامعة 

بغداد  جامعة  تاريخ  عن  موجزة 

يف  الطلبة  واأعداد  وكلياتها 

وحجم  والعليا  االأولية  الدرا�ستني 

والكادر  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

�سعادة  اأ�سار  وقد   . فيها  االإداري 

واملوؤ�س�سات  بغداد  جامعة  بني  الطيبة  بالعالقات  الفرن�سي  ال�سفري 

الفرن�سية وقدم جزيل �سكره على حفاوة اال�ستقبال . وناق�س اجلانبني 

والتعاون  العالقات  تعزيز  �سبل 

ح�سر  .وقد  الطرفني  بني  العلمي 

حممد  �سباح  الدكتور  اللقاء 

الثقافية  العالقات  مدير  عبا�س 

رئي�س  مكتب  ومدير  اجلامعة   يف 

اجلامعة االأ�ستاذ عبد الكرمي منري 

�سو�سن  اأ.م.د.  اللغات  كلية  وعميد 

في�سل ال�سامر.
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العني / د�لة االمارات - 

بكلية  الريا�ضيات  ق�ضم  �ضهد 

االإمارات  بجامعة  العل�م 

مناق�ضة اأ�ل اأطر�حة دكت�راه 

اجلامعة حلالة  م�ضت�ى  على 

االإحتياجات  ذ�ي  فئة  من 

طالبة  ناق�ضت  حيث  اخلا�ضة 

حامت  »دعاء  الدكت�راه 

اأطر�حتها  عبدالرحمن« 

للتفاعالت  الريا�ضية  )النمذجة  امل��ض�مة 

املناعة(  �جهاز  ال�ضرطانية  االأ�رام  خاليا  بني 

ق�ضم  من  ريحان  اهلل  فتح  الدكت�ر  باإ�ضراف 

العل�م حيث تعترب هذه هي  الريا�ضيات بكلية 

لطالبة  باجلامعة  ن�عها  من  االأ�ىل  احلالة 

من  مينعها  االإب�ضار  يف  حاداً  �ضعفاً  تعاين 

قراءة الكتب اأ� ا�ضتخدام احلا�ض�ب اأ� االأجهزة 

الل�حية.

عميد  بح�سور  العلوم  كلية  يف  املناق�سة  ومتت 

جلنة  واأع�ساء  ويرنري  ديفيد  الربوفي�سور  الكلية 

املناق�سة والتي تاألفت من الدكتور حممد نعيم اأنور 

اأ�ستاذ الريا�سيات بجامعة االإمارات والدكتور عبد 

املجيد اخلاجة من ق�سم االأحياء والدكتور جينادي 

اإ�سافة  للريا�سيات،  مو�سكو  معهد  من  بوت�سروف 

ريحان  اهلل  فتح  الدكتور  االأطروحة  م�سرف  اإىل 

واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  وجمموعة 

مف�ساًل  �سرحًا  الباحثة  قدمت  حيث  والطلبة، 

قبل  من  مناق�ستها  ومتت  اأطروحتها  مو�سوع  عن 

اللجنة ليتم قبول االأطروحة وح�سولها على درجة 

الدكتوراه. 

اإن  الطالبة »دعاء حامت عبد الرحمن«  وقالت 

هذا اليوم يعترب يوم مميز ومهم بالن�سبة لها واإجناز 

اآخر كبري يتحقق يف م�سريتها اجلامعية واحلياتية، 

اليوم  التميز  اإىل  و�سولها  اأن  الطالبة  بينت  حيث 

جاء من عوامل عدة يف مقدمتها 

والعزمية  واالإرادة  باهلل  الثقة 

اجلامعة  ودعم  االأهل  ودعم 

جامعة  تعترب  حيث  الالحمدود، 

االإمارات ومن خالل مركز ذوي 

من  فيها  اخلا�سة  االإحتياجات 

يف  الرائدة  التعليمية  املوؤ�س�سات 

اإذ يوفر املركز  دعم هذه الفئة، 

يل كل ما احتجت اليه طيلة فرتة 

درا�ستي املمتدة على ٩ �سنوات.

القراآن  والتي حتفظ  »دعاء«  الطالبة  وت�سيف 

مبجال  يتعلق  اأطروحتها  مو�سوع  اأن  كاماًل  الكرمي 

هما:  مهمني  تخ�س�سني  بني  يربط  ومهم   حيوي 

الريا�سيات والطب، بحيث يدخل علم الريا�سيات 

حل  يف  كم�ساعد  والنماذج  املعادالت  خالل  من 

ال  والتي  امل�ستع�سية  الطبية  احلاالت  األغاز  بع�س 

خالل  من  بخ�سو�سها  نتائج  اإىل  التو�سل  ميكن 

االأبحاث الطبية البحتة وهنا ياأتي دور الريا�سيات 

يف امل�ساهمة للتو�سل اإىل نتائج طبية �سليمة، وهنا 

معادالت  قدمت  والتي  االأطروحة  مو�سوع  يتلخ�س 

ريا�سية جديدة مل يتطرق اإليها من قبل.

اأط����روح����ة  اأول  م���ن���اق�������ش���ة  ت�����ش��ه��د  الإم������������ارات  ج���ام���ع���ة 

اخل���ا����ش���ة الح����ت����ي����اج����ات  ذوي  م����ن  ل���ط���ال���ب���ة  دك������ت�������راه 

والبي�مناخي البي�فيلية  ال��ع��م��ارة  ك��ت��اب  ي�شدر  الب�شرة  جامعة  م��ن  ب��اح��ث 

الهند�ضة  ق�ضم  يف  �ضدر   - العراق   / الب�ضرة 

الب�ضرة  جامعة  يف  الهند�ضة  بكلية  املعمارية 

كتاب)العمارة البي�فيلية �البي� مناخي : معاجلة 

امل�ضتدامة  العمارة  من  القادم  للجيل  التحليل 

منخف�ضة الطاقة(.

املتو�سط  القطع  من  �سفحة  ب�)44٩(  جاء  الكتاب 

ف�سول  تناولت  كما  البيوفيلية  العمارة  الباحث  فيه  تناول 

القادم  اجليل  وت�سكيل  بناء  ا�سرتاتيجية  ال�)٣0(  الكتاب 

اأثر  على  منه  االأول  اجلزء  امل�ستدامة.بحث  العمارة  من 

مفهوم  ويقيم  اخللق  عملية  على  الب�سرية  االحتياجات 

يفتح  الثاين  اجلزء  املعمارية.اما  الفر�سيات  يف  القيمة 

 biophilic الطريق اأمام فهم جديد للهند�سة املعمارية

االآثار  تعترب  اأي�سا  و  املدمرة  الب�سرية  االأن�سطة  على  كرد 

الثالث  الطبيعية.ويبني اجلزء  املوارد  اجلانبية ال�ستخدام 

التي  والراحة  املناخ  بني  العالقة  جلعل  كبرية  فوائد  من 

ميكن حتقيقها من خالل العمارة املناخية البيولوجية.

وذكر املوؤلف : ان الكتاب من الكتب االكرث مبيعا على 

اغلب  اعتمدته  �سعره مرتفع جدا حيث  ان  رغم  االنرتنت 

اجلامعات العاملية كمادة درا�سية لطلبة الدرا�سات العليا. 

وتوجد ن�سخة منه يف مكتبة الكونغر�س.
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ندوة حو�رية يف �جلامعة �ل�سالمية �للبنانية ملمثل جامعة كرتن �ل�سرت�لية 

رئي�س  ال�ضلبي  ح�ضن  الدكت�ر  من  بدع�ة   - لبنان   / بري�ت 

اجلامعة االإ�ضالمية يف لبنان انعقدت،  يف قاعة املناق�ضات باجلامعة 

الد�لية  العالقات  م�ض�ؤ�ل  حديد  اآدم  ال�ضيد  مع  ح�ارية  ند�ة 

ل�ض�ؤ�ن الطلبة يف جامعة كريتن باأ�ضرتاليا.

االقت�ساد  كلية  عميد  بدران  ح�سن  الدكتور  االأ�ستاذ  للندوة  قدم 

التعاون  جماالت  تفا�سيل  هو  مو�سوعها  اأن  اىل  م�سريا  االأعمال  وادارة 

املمكنة بني اجلامعتني.

وحتدث ال�سيد حديد عن احلوافز التي تقدمها اجلامعات االأ�سرتالية 

يف  ودكتوراه(  )ما�سرت  العليا  درا�ساتهم  اكمال  يريدون  الذين  للطالب 

ا�سرتاليا، وعن نية جامعته عقد اتفاق تعاون مع اجلامعة االإ�سالمية يف 

لبنان على غرار االتفاق املعقود مع اجلامعة اللبنانية.

املنح  من  عدد  لتقدمي  ا�ستعداد  على  كريتن  جامعة  اأن  اىل  واأ�سار 

الذين  االإ�سالمية  اجلامعة  خلريجي  اجلزئية  املنح  من  وعدد  الكاملة 

يودون ا�ستكمال درا�ساتهم العليا يف ا�سرتاليا مع احتمال ح�سولهم على 

اجلن�سية االأ�سرتالية. وكذلك م�ساهمة جامعة كريتن للم�ساعدة يف ان�ساء 

بتمويل  االنكليزية  اللغة  لتعليم  لبنان  يف  االإ�سالمية  اجلامعة  يف  مركز 

ا�سرتايل.

لكلية  الالزم  االأكادميي  العون  لتقدمي  جامعته  ا�ستعداد  اأبدى  كما 

االقت�ساد وادارة االأعمال الن�ساء ما�سرت يف ادارة النفط، وتاأمني م�ساركة 

اأ�ساتذة يف التدري�س وتاأمني مراكز تدريب للطالب.
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وزي�����ر ال��رب��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي ون��ائ��ب��ة رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ���ش��ان��غ��ه��اي 

ي���ف���ت���ت���ح���ان م���ع���ه���د ك����ن���ف��������ش���ي��������س ب���ج���ام���ع���ة ال��ب��ح��ري��ن

قام   - البحرين  مملكة   

�التعليم  الرتبية  �زير 

جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

بن  ماجد  الدكت�ر  البحرين 

معهد  بافتتاح  النعيمي  علي 

باجلامعة،  ك�نف��ضي��س 

�جن  الدكت�ر  �ضعادة  بح�ض�ر 

بلدية  رئي�س  نائبة  ه�ي  تي 

يل  ال�ضيد  ��ضعادة  �ضانغهاي، 

ت�ضن ال�ضفري ال�ضيني لدى اململكة، ��ضعادة الدكت�ر �انغ مينغ نائب رئي�س 

البحرين،  جامعة  رئي�س  جناحي  اإبراهيم  �الدكت�ر  �ضانغهاي،  جامعة 

�عدد من امل�ضئ�لني، حيث اأقيم االحتفال بقاعة مركز ت�ضهيالت البحرين 

لالإعالم بجامعة البحرين.

وقد األقى الوزير كلمًة يف بداية احلفل، اأكد فيها اأن افتتاح معهد كونفو�سيو�س 

يعد تفعياًل لزيارة الدولة الناجحة التي قام بها ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

ال�سعبية،  ال�سني  اإىل جمهورية  املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�سى  حمد 

والتي مت خاللها توقيع مذكرات لتعزيز التعاون يف جمال التعليم والتعليم العايل، 

ومنها افتتاح هذا املركز الذي يعد اإجنازا جديدا يف جمال تعزيز التعاون بني 

االحتفال  مع  تزامنًا  افتتاحه  ياأتي  والذي  والثقافة،  التعليم  حقلي  يف  البلدين 

باليوبيل الف�سي للعالقات ال�سينية البحرينية، وهي عالقات مبنية على التعارف 

املتبادل،  واالحرتام  والتفاهم، 

والتعاون  امل�سرتك،  والعمل 

املجاالت  يف  وخ�سو�سا  البناء، 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

والرتبوية والثقافية.

اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 

ال�سينية  اللغة  بتعليم  االهتمام 

اإىل  يعود  املركز  هذا  يف 

هذه  اأهمية  هو  االأول  عاملني، 

اأعرق احل�سارات  اللغة بو�سفها لغة ح�سارة وعلم وحياة، فهي لغة واحدة من 

وال�سناعة  والفنون  واالآداب  الفل�سفة  لغة  اأنها  كما  الب�سرية،  عرفتها  التي 

اإ�سافًة اإىل  اأكرب لغات العامل من حيث عدد الناطقني بها،  والتكنولوجيا، وهي 

اأنها لغة ر�سمية يف كثري من دول جنوب �سرق اآ�سيا ال�سناعية، كما اأنها واحدة 

من اللغات الر�سمية ال�سّت ملنظمة االأمم املتحدة.

الدول  واحدة من  بو�سفها  الدولة  ال�سني  باأهمية  يتعلق  الثاين  العامل  اأما 

دولة  وهي  العامل،  يف  عظمى  اقت�سادية  قوة  ثاين  فهي  العامل،  يف  العظمى 

اأكرب  اأنها  كما  العامل،  يف  مّنوا  االأ�سرع  االقت�ساد  ذات  وال�سناعة  التكنولوجيا 

دولة م�سدرة للب�سائع يف العامل، وثاين اأكرب م�ستورد لها، وهي بلد اال�ستثمارات 

اخلارجية الكبرية، واملقا�سد ال�سياحّية املتنّوعة، والبلد املت�سدر عامليا لل�سياحة 

اخلارجية.



يف   - ال�ضع�دية  العربية  اململكة   

االأ�ضنان  طب  لكلية  جديد  اجناز 

العاملي  امل�قع  اأ�ضاد  القرى  اأم  بجامعة 

ال�ضهري با�ضت�ضافة امللفات � العر��س 

مع  �م�ضاركتها  التقدميية  العلمية 

 ( العنكب�تية  ال�ضبكة  على  اجلميع 

�ضاليد �ضري Slideshare( التابع 

لل�ضبكة االجتماعية اخلا�ضة باالأعمال 

) لينكد اإن Linkedin( بكلية طب 

ن�ضر  القرى حيث  اأم  بجامعة  االأ�ضنان 

على مد�نته الر�ضمية مقالة بعن�ان : 

كيف ا�ضتطاعت كلية نا�ضئة غري ربحية 

طريق  عن  لها  عاملي  �ج�د  اإن�ضاء 

�اأهدافها  العلمية  ر�ضالتها  اإي�ضال 

اال�ضرتاتيجية للعامل املحيط �العامل 

الت�ا�ضل  م�اقع  با�ضتخدام  البعيد 

االجتماعي.  

وذكرت املقالة باأن كلية طب االأ�سنان 

عام  تاأ�س�ست  التي  القرى  اأم  بجامعة 

الريادة  نحو  جهودها  اإطار  يف  2007م 

دائرة  تو�سيع  على  حر�ست  والعاملية 

االجتماعي  التوا�سل  �سبكة  ا�ستخدام 

الطالب  دعم  من  التعليمية  العملية  يف 

وت�سجيعهم لالنتقال اإىل التعليم التفاعلي 

على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وحث 

حتقيق  يف  ال�سبكات  تلك  من  اال�ستفادة 

املدونات  وا�ستخدام  التعليمية  اأهدافهم 

البناءة  للنقا�سات واحلوارات  االلكرتونية 

املعرفة  مواقع  يف  املتبادل  والتعاون   ،

االلكرتونية.

للدرا�سات  الكلية  وكيل  وبح�سب 

با جمال  �سهيل  د.  العلمي  والبحث  العليا 

فاإن هذه ال�سبكات �سارت ُجزًءا ال يتجزاأ 

ارتباطهم  وتعزيز  الطالب،  تعلم  من 

باملُحيط املحلي واالإقليمي والعامل قاطبة، 

العامل  بُكل ما ي�سهده  وجعلتهم على وعي 

وثقافية،  وعلمية  تقنية  ُم�ستجدات  من 

لذلك كان قرار اإن�ساء ح�ساب للكلية على 

موقع �ساليد �سري جزءًا من املرحلة االأوىل 

200٩م  عام  للكلية  اال�سرتاتيجية  للخطة 

نحو العاملية.

بلغ  العاملي  للموقع  اإح�سائية  ويف 

االأ�سنان  طب  كلية  ح�ساب  زوار  عدد 

و�سجل  زائر  مليون  ن�سف  قرابة  باملوقع 

امل�سرتكون من الواليات املتحدة االأمريكية 

الهند  تليها  للم�ساهدة  االأعلى  الن�سبة 

طب  ملحا�سرة  امل�ساهدين  عدد  بلغ  و   ،

من  اأكرث  الرباهني  على  املبني  االأ�سنان 

االأعلى  الن�سبة  حمققة  م�ساهد  ٣2األف 

على ح�ساب  العلمية  املحا�سرات  بني  من 

الكلية.

ي�شيد  �شر  �شايد  ال�شهر  ال��ع��امل��ي  امل���ق��ع 

ال��ق��رى اأم  ب��ج��ام��ع��ة  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  بكلية 

العليا  للدرا�سات  تواأمة 

و�لولية بن جامعة تكريت 

وجامعة يو ��س �م �ملاليزية

�يف  تعاىل  اهلل  بع�ن  -مت  العراق   / تكريت 

 2٧ مبر�ر  تكريت  جامعة  احتفال  ايام  ثاين 

بني  يف  فيدي�  م�ؤمتر  عقد  تا�ضي�ضها  على  عام 

جامعتي تكريت �جامعة ي� ا�س ام املاليزية .

الرئي�سية  املحاور  مناق�سة  املوؤمتر  خالل  جرى 

واملقرتح  العايل  امل�ستوى  ذات  البحوث  لربنامج 

 program(تكريت جامعة  قبل  من  واملعد 

وكذلك   )of high impact research
للدرا�سات  اجلامعتني  بني  التواأمة  برنامج  مناق�سة 

االولية والعليا.

علما بان جامعة تكريت قد ح�سلت على موافقة 

للمبا�سرة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من 

امل�سروع  ان  كما  امليزانية،  اطالق  حال  بامل�سروع 

يحظى بدعم من جمل�س حمافظة �سالح الدين.

امل�ستوى  عالية  بحوث  اجناز  امل�سروع  يت�سمن 

العاملية  اجلوائز  يف  وامل�ساركة  اخرتاع  وبراءات 

وتنظيم موؤمترات وندوات عاملية وامل�ساركة يف جوائز 

قابلة  واحدة  �سنة  وملدة  اجلامعتني  با�سم  عاملية 

للتجديد، حيث من املوؤمل ان يعمل يف هذا امل�سروع 

ما اليقل عن 100 باحث مبرتبة ا�ستاذ م�ساعد دكتور 

تكريت  وجامعة  ام  ا�س  يو  جامعة  ومن  االقل  على 

وجامعات عاملية اخرى متعاونة مع جامعة يو ا�س ام.

اجلامعات  من  ام  ا�س  يو  جامعة  ان  علما 

التي  الثالثة  اجلامعات  �سمن  ومن  عامليا  الر�سينة 

وافقت وزراة التعليم العراقي على اجراء اتفاقيات 

فعالة معها.
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ي�ضتعّد   - فل�ضطني   / نابل�س 

�التعليم  التعلم  يف  التميز  مركز 

يف  ال�طنية  النجاح  جامعة  يف 

لعقد  اجلاري  ال�ضهر  نهاية 

الذي   - املجتمعي  التعلم  م�ؤمتر 

تعليم  جتارب  لن�ضر  يهدف 

خالل  من  للطلبة  �تدريب 

باحتياجات  العايل  التعليم  ربط 

املجتمع املحلي.

مدير  دراغمة،  الكرمي  عبد  الدكتور  وذكر 

اأن  للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  ومقرر  املركز، 

املوؤمتر �سيعقد يف م�سرح �سمو االأمري تركي بن عبد 

بني  بال�سراكة  العزيز يف احلرم اجلامعي اجلديد 

يف  االأمريكية  واجلامعة  الوطنية  النجاح  جامعة 

القاهرة وبح�سور وم�ساركة اجلامعات الفل�سطينية.

اأوال  هو  املوؤمتر  هدف  اأن  دراغمة  د.  واأ�ساف 

ن�سر طريقة تدري�س وتدريب حديثة تقوم باالأ�سا�س 

املجتمع  مبوؤ�س�سات  اجلامعية  امل�ساقات  ربط  على 

حقيقية  م�ساريع  دمج  ذلك  وي�سمل  املحيط، 

و�سركات  اأهلية  ومنظمات  حكومية  وزارات  من 

امل�ساقات يف اجلامعات  القطاع اخلا�س يف خطط 

عن  ممثلني  ا�ست�سافت  وكذلك  الفل�سطينية، 

طلبة  جهد  ومتابعة  امل�ساقات،  يف  اجلهات  هذه 

اجلامعات يف هذه امل�ساريع.

اليومني بعر�س  و�سيقوم امل�ساركون على مدار 

الوطنية  النجاح  جامعة  من  م�ساريع  ع�سرة 

القاهرة مت  االأمريكية يف  وم�سروعني من اجلامعة 

املحلي،  املجتمع  موؤ�س�سات  من  م�ساريع  دمج  فيها 

مادة  ت�سميم  امل�ساريع  هذه  على  االأمثلة  ومن 

من  لل�سفوف  االإجنليزية  اللغة  ملناهج  اإثرائية 

املجتمع  ملوؤ�س�سات  اإلكرتونية  مواقع  وت�سميم   4-1

واإعالن  دعاية  مواد  ت�سميم  وكذلك  املحلي، 

وتنفيذ درا�سة  واإعداد  للموؤ�س�سات غري احلكومية، 

وزارة  يف  االأولية  الرعاية  برنامج  خلدمات  تقييم 

ال�سحة.

و�سيتم تخ�سي�س جل�سة خالل املوؤمتر ملمثلني 

جتاربهم  ملناق�سة  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  عن 

وروؤيتهم  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  مع  التعاون  يف 

الآليات وطرق التعاون م�ستقبال، والدور املتوقع من 

من  املتوقعة  واالأدوار  اجلامعات  

املجتمع املحلي.

معر�س  تنظيم  املوؤمتر  وي�سمل 

�سيتم  والذي  املجتمعي«  »التعلم 

ل�سالح  الطلبة  م�ساريع  عر�س  فيه 

اجلامعتني  من  املحلي  املجتمع 

النجاح واالأمريكية يف القاهرة.

يذكر اأن مركز التميز يف التعلم 

هذه  خالل  من  ا�ستطاع  والتعليم 

م�سروع  تنفيذ  التعليم  يف  الطريقة 

ت�سميم  فيه  مت  وزن،  بيت  بلدية  ل�سالح  هام 

خرائط الكرتونية تظهر ت�سميم االأرا�سي وتوزيعها 

على م�ساحة البلدة.

جلنة  املوؤمتر  لهذا  االإعداد  على  ويعمل 

حت�سريية من هيئات اجلامعة االأكادميية واالإدارية 

املئات  اليومني  مدار  على  املوؤمتر  ي�ست�سيف  حيث 

وطلبتها  الفل�سطينية  اجلامعات  مدر�سي  من 

وطلبة  واأ�ساتذة  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  وممثلي 

من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة.

ويذكر اأن هذا املوؤمتر من تنظم جامعة النجاح 

وبدعم  بالقاهرة  االمريكية  واجلامعة  الوطنية 

تطوير  برنامج  خالل  من  االمدي�ست  موؤ�س�سة  من 

الكفاءات الفل�سطينية املمول من الوكالة االأمريكية 

.USAID للتنمية ال

املجتمعي التعلم  م���ؤمت��ر  لعقد  ت�شتعد  ال�طنية  ال��ن��ج��اح  جامعة 

�ل�سود�ن بجامعة  ي�سيد  �ل�سومايل  بونتالند  �قليم  رئي�س 

ال�ض�مايل  ب�نتالند  اقليم  رئي�س  ا�ضاد    - ال�ض�دان   / اخلرط�م 

ال�ض�مالية  االنتقالية  االحتادية  احلك�مة  يف  ال�ضابق  ال�زارء  رئي�س 

الدكت�ر عبدال�يل حممد علي بجامعة ال�ض�دان للعل�م �التكن�ل�جيا 

برنامج  من�ضق  االزهري  الدين  جالل  الدكت�ر  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

تلعبه جامعة  الذي  االكادميي  الد�ر  بال�ض�مال مثمناً  البيطرة  دبل�م 

ال�ض�دان للعل�م �التكن�ل�جيا يف د�لة �ض�مال من خالل املعهد التقني 

البيطري بال�ض�مال الذي يعترب ن�اة للتعليم العايل �املنت�ضب جلامعة 

للمعهد  االقليم  رئي�س  زيارة  �جاءت  �عاملياً  اقليمياً  �معر�فة  رائدة 

للمجتمع  املعهد  يقدمه  �ض�ف  الذي  الفاعل  للد�ر  تقديراً  خا�ضة 

معرتف  �ضهادات  �ضيمنح�ن  الذين  ال�ض�مالني  �للطالب  ال�ض�مايل 

التي  لل�ضمعة  م�ضرياً  ال�ض�دان  �ضكره جلامعة  االقليم  رئي�س  �قدم  بها 

اكت�ضبها املعهد يف ال�ض�مال �الد�ل املجا�رة عرب جامعة ال�ض�دان مما 

يت�قع زيادة اعداد كبرية يف العام القادم .

الطب  بكلية  اال�ستاذ  االزهري  الدين  جالل  الدكتور  او�سح  جانبه  من 

البيطري بجامعة ال�سودان لل�سيد رئي�س االأقليم م�ساهمة اجلامعة يف االإ�سراف 

وتزويدها  ومعامل  مباين  من  2012م  العام  يف  ن�ساأته  منذ  املعهد  على  التام 

وا�ساتذة  متخ�س�سة  مقررات  من  التدري�سية  للعملية  باالإ�سافة  بالالأجهزة 

الف�سل  مقررات  من  جزء  لتدري�س  بال�سومال  احلايل  تواجده  ان  وا�ساف 

الدرا�سي احلايل.

املعهد من خالل  االأكادميي على  باالإ�سراف  ال�سودان  هذا وتقوم جامعة 

الطالب  قبول  ولوائح  نظم  تطبيق  ويتم  البيطري  والطب  التكنولوجيا  كليتي 

ومنح �سهادات الدبلوم ح�سب النظام املعمول به باجلامعة .
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من  انطالقاً   - قطر   / الد�حة 

االأكادميي  التميز  برنامج  اهتمام 

�تعزيز  طلبته  مهارات  بتط�ير 

الربنامج  نّظم  االأكادميية،  امكانياتهم 

 2014 ربيع  الدرا�ضي  الف�ضل  خالل 

عدة �ر�س عمل خا�ضة بطلبة الربنامج 

تنا�لت م��ض�عات تهم الطالب املتميز، 

عن  �ر�ضة  ال�ر�ضات  هذه  اأ�ل  �كانت 

املحا�ضرة  يف  املالحظات  كتابة  كيفية 

د.  للطلبة  بتقدميها  �قام  االأكادميية 

يف  القان�ن  كلية  من  ايفر  كري�ضت�فر 

جل�ضتان  الربنامج  �نظم  قطر،  جامعة 

للفتيات  االأ�ىل  ال�ر�ضة  هذه  من 

�االأخرى للبنني.

كما تعاون الربنامج مع املخترب اخلا�س 

عمل   ور�ستي  لطرح  اجلامعة  يف  بالكتابة 

االأكادميية   الكتابة  للطلبة، خا�سة بتقنيات 

برنامج  لطالب  الكتابة  مهارات  ل�سقل 

التميز االأكادميي، باالإ�سافة اإىل ور�سة حول 

درا�سي  جدول  وعمل  الوقت،  تنظيم  كيفية 

على  والرتكيز  االأ�سبوع،  اأيام  طوال  ُمنّظم 

االجناز  لتحقيق  الهدف  حتديد  اأهمية 

ح�سب االأولويات.

 اأما الور�سة الرابعة فقد تناولت مو�سوع 

لالمتحانات  التح�سري  ا�سرتاتيجيات 

والتح�سري  للدرا�سة  االأ�سا�سية   واملبادئ 

الأ�ساليب  اأي�سا  تتطرق  كما  لالختبارات، 

االمتحانات  واأنواع  االمتحان  قبل  املراجعة 

اجلامعية واالأ�سئلة.

من  طالبان  �سارك  اأخرى،  ناحية  من 

م�سطفى  وهما  االأكادميي  التميز  برنامج 

علي والطالبة نورا الدوا�س من كلية الهند�سة 

يف م�سابقة املعر�س اخلا�س بالبيئة وابتكرا 

للم�سابقة، وقاما بتمثيل  ت�سميمات خا�سة 

ال  تي  جي  اوريك�س  و�سركة  قطر  جامعة 

الراعي الر�سمي لربنامج التميز االأكادميي.

على �سعيد اآخر قام الربنامج باختيار 

يف  للم�ساركة  الهند�سة  كلية  من  طالب   ٥

الكيميائية  بالهند�سة  خا�س  �سنوي  موؤمتر 

من املقرر اأن ُيعقد يف لندن خالل االأ�سبوع 

االأخري من �سهر مايو اجلاري، و�سرتافقهم 

رئي�س  خري�سة  ماجدة  د.  الرحلة  هذه  يف 

برنامج التميز االأكادميي يف هذه الرحلة.  

االأكادميي  التميز  برنامج  اأن  ُيذكر 

 200٩ عام  انطلق  والذي  قطر  جامعة  يف 

املنطقة  م�ستوى  على  الرائدة  الربامج  من 

للطلبة  خ�سي�سا  �سمم  وقد  والعامل، 

الباحثني عن التميز واالإبداع، حيث اأّنه يوفر 

ال�ستك�ساف  ا�ستثنائية  فكرية  بيئة  للطلبة 

اإمكاناتهم ومهاراتهم وقدراتهم.

متن�عة عمل  ور�شات  يطرح  قطر  جامعة  يف  الأكادميي  التميز  برنامج 

ت�قيع مذكرة تفاهم بني جامعة �شباأ و جمل�س العتماد الأكادميي و�شمان اجل�دة اليمني

مذكرة  �قعت    - اليمن   / �ضباأ 

جمل�س   � �ضباأ  جامعة  بني  تفاهم 

اجل�دة    ��ضمان  االأكادميي  االعتماد 

للبدء  اليمنية  اجلمه�رية  يف 

لل�فاء  االأكادميية  براجمها  بتقييم 

مبتطلبات �ضمان اجل�دة.

البدء يف  االتفاقية على  و قد ن�ست 

اإجراءات التقومي الذاتي لكليتي احلقوق 

و  احلا�سوب  و  احلقوق-  برنامج   -

تكنولوجيا املعلومات - برنامج تكنولوجيا 

املعلومات - وفق معايري جمل�س االعتماد 

االأكادميي و �سمان اجلودة.

ت�سكيل  التفاهم  مذكرة  وت�سمنت 

للبدء  جلامعة  رئي�س  برئا�سة  جلنة 

�سوء  يف  للربناجمني  الذاتي  بالتقومي 

االأول  للم�ستوى  اخلم�سة  املعايري 

التي  اجلودة  ل�سمان  الع�سر  واخلطوات 

اأقرها املجل�س.

عن  اجلامعة  رئي�س  عرب  قد  و  هذا 

�سرورة االلتزام مبعايري اجلودة ملا فيه 

االتفاقية  هذه  اأن  و  العامة،  امل�سلحة 

االأداء  ل�سمان جودة  نوعية  متثل خطوة 

االأكادميي للجامعات، و قد اأ�ساد بالدور 

الذي يقوم به جمل�س االعتماد االأكادميي 

و �سمان اجلودة
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�أب���������و ظ����ب����ي �ل�����������دويل ل���ل���ك���ت���اب �جل�����ام�����ع�����ة �لإ������س�����الم�����ي�����ة �ل���������س����ع����ودي����ة ت�����������س�����ارك يف م����ع����ر�����س 

يف  االإ�ضالمية  اجلامعة  �ضاركت   - ال�ضع�دية   / املن�رة  املدينة 

التي  �الع�ضرين،  الرابعة  د�رته  يف  للكتاب  الد�يل  اأب�ظبي  معر�س 

انطلقت مطلع ال�ضهر احلايل �ا�ضتمّرت ل�ضتة اأيام، حتت رعاية �يل 

عهد اأبوظبي الفريق اأول ال�صيخ حممد 

دار  نهيان، �مب�ضاركة 1125  اآل  زايد  بن 

ن�ضر من 5٧ د�لة.

من  جمموعة  اجلامعة  جناح  و�سّم 

البحث  عمادة  اأ�سدرتها  التي  املطبوعات 

واأبحاث  كتب  من  لنماذج  اإ�سافة  العلمي 

املوؤمترات والندوات التي نظمتها اجلامعة، 

والدرا�سات التي نّفذتها.

وهدف اجلناح اإىل التعريف بتاريخ اجلامعة ور�سالتها واأهدافها، وما 

التعليم  جماالت  يف  عطاءات  من  قدمته  وما  ومعاهد،  كّليات  من  ت�سّمه 

والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

وتاأتي م�ساركة اجلامعة لتعزيز ح�سور 

املحافل  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

خالل  من  اململكة  جهود  واإبراز  الثقافية، 

اجلامعة يف ن�سر العلوم والثقافة االإ�سالمية 

الو�سطي  املنهج  وفق  امل�سلمني  اأبناء  وتعليم 

املعتدل.

اجل���ام���ع���ة ال��ع��رب��ي��ة الم���ري���ك���ي���ة ت��ع��ق��د ور���ش��ة 

ع��م��ل ح�����ل م���زاول���ة م��ه��ن��ة ت��دق��ي��ق احل�����ش��اب��ات

عقد    - فل�ضطني   / جنني 

اجلامعة  يف  املحا�ضبة  ق�ضم 

بالتعا�ن  االمريكية  العربية 

احل�ضابات  مدققي  جمعية  مع 

عمل  �ر�ضة  الفل�ضطينيني 

متخ�ص�صة حول �صروط مزاولة 

�د�ر  احل�ضابات  تدقيق  مهنة 

يف  املهنة  تط�ير  يف  اجلمعية 

فل�ضطني.

اأكرم ح�سونة، وامني  وقدم الور�سة، رئي�س جمعية مدققي احل�سابات الفل�سطينيني 

�سر اجلمعية وع�سو جلنة االمتحانات يف جمل�س مهنة تدقيق احل�سابات �سامي دحبور، 

املحا�سبة  ق�سم  اأ�ساتذة  من  جمموعة  بح�سور  الفار�س،  بالل  للجمعية  التنفيذي  واملدير 

وطلبته.

وافتتح الور�سة عميد كلية العلوم االإدارية واملالية الدكتور �سريف اأبو كر�س، بالتاأكيد 

على �سرورة عقد املزيد من الن�ساطات الطالبية ملا لها من فائدة كبرية على الطلبة كل 

الفجوة بني  وتقلي�س  العملي،  اأثرها يف تزويدهم باجلانب  اإ�سافة اىل  يف اخت�سا�سه، 

املحا�سبة  ق�سم  رئي�س  اأو�سح  كما  العملي،  املهني  واجلانب  النظري  االأكادميي  اجلانب 

عن  معا�سرة  مبعلومات  الطلبة  تزويد  يف  اجلمعية  دور  اأهمية  دراغمة  زهران  الدكتور 

مهنة �لتدقيق و�ملحا�سبة يف فل�سطني، و�سروط �حل�سول على �ذن مز�ولة مهنة تدقيق 

احل�سابات.

تدقيق  ملهنة  التاريخي  التطور  اأكرم ح�سونة  رئي�س اجلمعية  تناول  الور�سة،  وخالل 

ان   
ً
مبينا فل�سطني،  يف  احل�سابات 

وحتديات  �سعوبات  واجهت  املهنة 

م�ستوى  اإىل  و�سلت  حتى  كبرية 

عربيا  املهنة  ي�ساهي  مرموق 

العام  يف  انه  اىل  واأ�سار  واإقليميا، 

مدققي  جمعية  تاأ�سي�س  مت   1٩٩4

واأنها  الفل�سطينيني،  احل�سابات 

يف  ع�سوا  ت�سبح  اأن  ا�ستطاعت 

كما  للمحا�سبني،  الدويل  االحتاد 

قدم �سرحا مف�سال حول الهيكل التنظيمي للجمعية واللجان املنبثقة عنها، ودعا اأق�سام 

املحا�سبة يف اجلامعات اإىل تبني معايري املحا�سبة والتدقيق الدولية يف العملية التعليمية 

ب�سكل كامل.

تدقيق  مهنة  جمل�س  يف  االمتحانات  جلنة  وع�سو  اجلمعية  �سر  امني  وحتدث 

�حل�سابات �سامي دحبور عن �سروط مز�ولة �ملهنة و�لتي �همها �خل�سوع لمتحان جمل�س 

مهنة تدقيق احل�سابات، وبني اهمية احل�سول على ال�سهادة املهنية التي متكن حاملها من 

مزاولة املهنة، و�سرورة وجود م�ساق يف ق�سم املحا�سبة يف اجلامعات الفل�سطينية يتناول 

مقررات االمتحان الإك�ساب الطلبة املعرفة الالزمة الجتيازه.

ويف كلمته تناول �ملدير �لتنفيذي للجمعية بالل �لفار�س، �سروط �لع�سوية، و�سريبة 

مبن�سورات  وترحب  العلمي،  البحث  ت�سجع  اجلمعية  ان  واكد  امل�سافة،  والقيمة  الدخل 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة يف جملة املدقق الفل�سطيني.

امتحان  الطلبة حول  قبل  اال�ستف�سارات من  من  العديد  الور�سة طرحت  نهاية  ويف 

مزاولة املهنة.
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م�������������ب�������������ادر�ت �إن���������������س�������ان�������ي�������ة مم��������ي��������زة ل�����ط�����ل�����ب�����ة �ل������ه������ن������د�������س������ة ب������ج������ام������ع������ة ع�����ج�����م�����ان

ج������ام������ع������ة �أ���������س��������ي��������وط ت�����ط�����ل�����ق ح�����م�����ل�����ة و���������س�������ع�������ة ل�����رت������س�����ي�����د ��������س������ت������ه������الك �ل�����ك�����ه�����رب�����اء

عجمان / د�لة االمارات - كمبادرة خلدمة املجتمع، �ت�ضخريا 

للهند�ضة يف جمال املبادرات االإن�ضانية، ارتاأى فريق مك�ن من خم�ضة 

�التكن�ل�جيا  للعل�م  عجمان  بجامعة  الهند�ضة  كلية  من  طالب 

اخل��س يف م�ضمار التحدي من خالل م�ضر�ع ي�ضتهدف االأطفال 

�يهدف  اال�ضتقاللية«.  »هدية  بعن�ان  اخلا�ضة،  االحتياجات  ذ�ي 

امل�ضر�ع اإىل دمج االأطفال ذ�ي االحتياجات اخلا�ضة يف املجتمع عن 

ت�ضهل  التي  �املعدات  االأد�ات  باأحدث  �تز�يدهم  تدريبهم  طريق 

اإجناز االأعمال احلياتية الي�مية.

ويتكون فريق العمل من ثالثة طالب من ق�سم الهند�سة الكهربائية، 

وهم �ساهني ب�سريات زاده، ومتني حت�سني ظفر، وم�سعود دريختة. وتعمل 

الهند�سة  ق�سم  من  النور  اأبو  علي  ي�سر  الطالبة  جنب  اإىل  جنبا  معهم 

حتت  الطبية،  املعدات  ق�سم  من  �سعود  يا�سمني  والطالبة  املعمارية، 

اإ�سراف املهند�سة تزيني �سريف.

االأوىل،  املرحلة  ت�سمنت  مرحلتني،  اإىل  امل�سروع  تق�سيم  مت  وقد 

االحتياجات  لذوي  »منزل«  ومركز  للتوحد،  ال�سارقة  مركز  مع  التوا�سل 

وال�سباب يف  تثقيفية لالأطفال  امل�سروع تقدمي خدمات  اخلا�سة. وي�سمل 

والكتابة،  للقراءة  االأ�سا�سية  املهارات  على  وتدريبهم  املركزين  هذين 

واالإدارة الذاتية، واملهارات الفردية، وعالج النطق، ومهارات احلا�سوب، 

و�إد�رة �لأمو�ل. وقد ركز فريق �لطلبة على نقاط �لقوة لدى �لأطفال ذوي 

الثقة  العمل، الإك�سابهم  وتنميتها من خالل ور�س  االحتياجات اخلا�سة، 

خالل  من  وذلك  بالثقة،  اإح�سا�سهم  تطوير  على  وم�ساعدتهم  بالنف�س، 

وا�ستخدام  والت�سوير،  الر�سم،  مثل  االأن�سطة،  من  جمموعة  ممار�سة 

وتغليف  وترتيب  الهاتفية،  املحادثات  واإجراء  واالإنرتنت،  احلا�سوب 

املقابالت  واإجراء  املو�سيقية،  االآالت  على  والعزف  والزهور،  ال�سوكوالتة 

املهنية.

والتدريب  العمل،  ور�س  خالل  من  االأطفال  هوؤالء  تدريب  مت  وقد 

ال�سعور  وبالتايل  العمل،  �سوق  اإىل  الدخول  من  يتمكنوا  لكي  املهني، 

لتدريب  تكنولوجية  ور�س عمل  الطلبة  فريق  وقد قدم  اأكرث.  با�ستقاللية 

ذوي  تدري�س  يف  احلديثة  الرقمية  اللوحات  ا�ستخدام  على  املعلمني 

االحتياجات اخلا�سة.

يف  فاعال  عن�سرا  الطلبة  �سكل  الدوؤوب،  العمل  من  اأ�سهر   8 وطيلة 

االحتياجات  ذوي  من  طالب  �ستة  تدريب  وا�ستطاعوا  املر�سدين،  دعم 

اخلا�سة وم�ساعدتهم يف اإيجاد فر�س عمل يف جماالت خمتلفة مثل: ق�سم 

اال�ستعالمات يف امل�سارف، ووحدة اإدخال البيانات، والت�سوير، والعزف. 

وقد عرب امل�ستفيدون وذووهم عن �سعادتهم بهذه املبادرة الطيبة. وعرفانا 

وتقديرا ملبادرة طلبة كلية الهند�سة بجامعة عجمان وجهودهم يف تدريب 

ودمج االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة يف املجتمع، فقد اأهدى فرع دبي 

ملنظمة اليوني�سيف �سهادات تقديرية لهم.

رئي�س  ال�ضميع  عبد  حممد  الدكت�ر  اأعلن   - م�صر   / ا�صيوط 

جامعة اأ�صيوط عن اطالق حملة وا�صعة لتخفيف االأحمال وتر�صيد 

الكليات �قطاعات اجلامعة  بجميع  امل�ضتخدمة  الكهرباء  ا�ضتهالك 

املختلفة �فقاً خلطة حمددة �مدر��ضة .

من  انطالقًا  تاأتى  اخلطوة  هذه  اأن  اجلامعة  رئي�س  اأو�سح  وقد 

االإح�سا�س بامل�سئولية الوطنية  واالإميان ب�سرورة تكاتف جميع املوؤ�س�سات 

اإيجابية  اأزمات ، واتخاذ خطوات  واالأفراد ملواجهة ما متر به البالد من 

اأن اجلامعة لن  تواجهنا، موؤكدًا  التى  للم�ساكل  لو�سع حلول فعلية  تهدف 

تكتفى بتخفيف االأحمال داخل من�ساآتها فقط ولكن �سوف تعمل كذلك على 

�سلوكًا  لي�سبح  املجتمع  اأفراد  بني  الكهرباء  ا�ستهالك  تر�سيد  ثقافة  ن�سر 

املجتمع،  قطاعات  وكافة  املنازل  فى  عامًا  ونهجًا  املواطنني  بني  �سائدًا 

موجهًا الدعوة لكافة املعنيني باالأمر بامل�ساهمة فى توعية االأفراد باالأبعاد 

جنعل  واأن   ، الطاقة  ا�ستهالك  لرت�سيد  واملجتمعية  واالقت�سادية  الدينية 

توفري  فى   ت�ساهم  ولكن  ت�سري  لن  منزل  كل  داخل  مطفاأة  »ملبة  �سعارنا 

اإ�ساءة مالئمة لكافة حمافظات اجلمهورية، وخلق م�ستقبل منري للطاقة 

فى م�سر«.

ومن جانبه اأو�سح الدكتور ح�سن �سالح نائب رئي�س اجلامعة ل�سئون 

خدمة املجتمع وتنمية البيئة اأنه قد مت البدء بالفعل فى تنفيذ خطوات جادة 

تهدف اإىل تخفيف االأحمال وتر�سيد اال�ستهالك بن�سبة ترتاوح من 2٥ اإىل 

البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  قطاع  فى  بالفعل  تطبيقها  بداأ  والتى   %٥0

اأن  مو�سحًا  باجلامعة،  والكليات  القطاعات  لباقي  والقدوة  املثل  ليكون 

اخلطة املو�سوعة بهذا ال�ساأن  ترتكز على االعتماد على االإ�ساءة النهارية 

تر�سيد  وكذلك  واملمرات،  املكاتب  داخل  الكهربائية  االإ�ساءة  خف�س  مع 

ا�ستهالك  اأجهزة التكييف امل�ستخدمة مع االكتفاء ب�سبطها على 2٥ درجة 

من  والتاأكد  التعليمات  تلك  تنفيذ  ل�سمان  دورية  متابعة  اإجراء  مع  فقط 

االلتزام بها، مع القيام باأعمال ال�سيانة ب�سفة دورية للم�ساعدة على رفع 

كفاءة االأجهزة، م�سيفًا اأن اخلطة ت�ستمل كذلك عقد العديد من الندوات 

للتوعية بالقواعد واالإر�سادات التى تهدف اإىل تخفيف االأحمال.
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تطلق  غ��زة  يف  التطبيقية  للعلوم  اجلامعية  الكلية 

�ملعلومات تكنولوجيا  يف  للفتيات  �ل���دويل  �ل��ي��وم 

اجلامعية  الكلية  احتفلت   - فل�ضطني   / غزة 

الد�يل  الي�م  فعاليات  باإطالق  التطبيقية  للعل�م 

للفتيات يف تكن�ل�جيا املعل�مات، �الذي نظمه ق�ضم 

اأ�ك�ضفام،  م�ؤ�ض�ضة  برعاية  املعل�مات  تكن�ل�جيا 

رئي�س  من  كل  �م�ضاركة  بح�ض�ر  انطلق  �الذي 

جمل�س االأمناء النائب جمال اخل�ضري، �كيل �زارة 

�ضهيل  املهند�س  املعل�مات  �تكن�ل�جيا  االت�ضاالت 

العال،  اأحمد عبد  الدكت�ر  االأكادميي  النائب  مد�خ، 

اللجنة  رئي�س  البيطار،  �ائل  املهند�س  الق�ضم  رئي�س 

عن  �ممثلني  حميد،  ه�يدا  املهند�ضة  التح�ضريية 

�املئات  املهتمني  من  �عدد  التكن�ل�جية  امل�ؤ�ض�ضات 

من طالبات الكلية �طالبات مدار�س الثان�ية العامة.

�لفتيات وتكنولوجيا �ملعلومات

اخل�سري  جمال  النائب  رحب  االحتفال  بداية  ويف 

لهذا  تنظيمها  على  اجلامعية  الكلية  وهناأ  باحل�سور، 

احلدث املتميز الذي يج�سد اهتمام الكلية مبختلف �سرائح 

اللواتي  والفتيات  الن�ساء  �سريحة  طليعتها  ويف  املجتمع 

داعيا  الدائم،  ورقيهن  بعطائهن  املجتمع  ن�سف  ميثلن 

اإىل تو�سعة م�ساركة العمل الن�سائي يف املوؤ�س�سات الر�سمية 

يف  قدراتهن  تطوير  اإىل  الن�ساء  ت�سعى  واأن  واملجتمعية، 

االت�ساالت  قطاع  وطليعتها  يف  املتنوعة  العلمية  املجاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.

من ناحيته اأكد املهند�س �سهيل مدوخ الوكيل امل�ساعد 

يف وزارة االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات اأن اإقامة هذه 

الكلية  وحر�س  اهتمام  على  تدل  املتخ�س�سة  الفعاليات 

ويف  التنموية  املجاالت  كافة  يف  حا�سرة  تكون  اأن  على 

مقدمتها تعزيز ون�سر الوعي واملعرفة يف جمال تكنولوجيا 

الذي  الدور  اأهمية  اإبراز  على  واأي�سا حر�سها  املعلومات، 

تقوم به الفتاة واملراأة الفل�سطينية يف هذا املجال، وت�سري 

اإىل اجلهد الذي تبذله الكلية نحو تعزيز دورها يف خدمة 

املجتمع من خالل اإقامة الفعاليات وال�سراكات واملوؤمترات 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات.

مبادرة عاملية

عربت  املرئية،  املوؤمترات  بتقنية  م�ساركتها  وعرب 

الدويل  االحتاد  برامج  م�سئول  علي  االأمري  رو�سة  ال�سيدة 

املتحدة  االأمم  هيئة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  لالت�ساالت 

عن �سعادتها بامل�ساركة يف هذه االحتفالية بالكلية اجلامعية، 

وبينت اأن االحتاد قام مببادرة �سماها اليوم العاملي للفتيات 

يف تكنولوجيا املعلومات والتي تهدف اإىل خلق البيئة العاملية 

لتكنولوجيا  للنظر  ال�سابات  الفتيات  ومتكن  تدعم  التي 

العلمية  واال�ستفادة منها يف حياتها  املعلومات واالت�ساالت 

والعملية، اإىل جانب ت�سجيع التوا�سل ما بني املهتمني يف هذا 

املجال حول العامل، مبدية ا�ستعدادها للتعاون املثمر والبناء 

مع الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية يف هذا املجال.

اأبو  علي  ال�سيد  تكرمي  االفتتاح مت  اختتام حفل  ومع 

ح�سب اهلل مدير عام االإ�سراف والتاأهيل الرتبوي بوزارة 

ق�سم  من  احلداد  لوؤي  وال�سيد  العايل  والتعليم  الرتبية 

اأوك�سفام الربيطانية راعية  التنمية االقت�سادية مبوؤ�س�سة 

�سريط  لق�س  احل�سور  انتقل  ثم  املتميز،  اليوم  هذا 

لطالبات اجلامعات  التكنولوجية  امل�ساريع  افتتاح معر�س 

م�ساريع  اإىل  باالإ�سافة  الثانوية  واملدار�س  والكليات 

احلا�سنات التكنولوجية.

برعاية موؤ�س�سة �أوك�سفام �لربيطانية

دول���ي���ة حت��ك��ي��م  جل���ن���ة  يف  ع�������س���و�  ق�����ار  ذي  ج���ام���ع���ة  يف  �جل���ام���ع���ي  و�لأد�ء  �جل��������ودة  م���دي���ر  �خ���ت���ي���ار 

الد�يل  العربي  للم�ؤمتر  العامة  االمانة  اختارت   - العراق  جمه�رية 

ل�ضمان ج�دة التعليم العايل  �التي مقرها جامعة الزرقاء يف اململكة االردنية 

الدكت�ر  قار  ذي  جامعة  يف  اجلامعي  �االداء  اجل�دة  ق�ضم  رئي�س  الها�ضمية 

للم�ؤمتر  املحكمة   العلمية   اللجنة  يف  ع�ض�ا  احلمداين  مايح  الباري  عبد 

.IACQA
وقد خ�س�ست االمانة العامة للموؤمتر 

�سمان  مبعايري  التحكيم  جلنة  جماالت 

قيا�س  يف  اجلودة  ادوات  وجمال  اجلودة 

التقييم  يف  التجارب  وجمال  املعطيات 

الداخلي واخلارجي .

وجاء يف �سهادة التحكيم  التي ار�سلت 

العامة  االمانة  ان  قار  ذي  جامعة  اىل 

عبد  الدكتور  اختارت  العايل   التعليم  جودة  ل�سمان  الدويل  العربي  للموؤمتر 

الباري مايح احلمداين مدير ق�سم اجلودة يف جامعة ذي قار لالن�سمام  اىل  

اللجنة العلمية املحكمة للموؤمتر .

الدائمة  اال�ست�سارية  اللجنة  �سمن  اختريت   قار  ذي  جامعة  ان  يذكر 

الحتاد  اجلودة  مبوؤمترات  اخلا�سة 

الثالثة  الدورة  خالل  العربية  اجلامعات 

التعليم  جودة  ل�سمان  العربي  للموؤمتر 

يف  الزيتونة  بجامعة  عقدت  والتي  العايل  

مع  بالتعاون  الها�سمية  االأردنية  اململكة 

الدويل  العربي  للموؤمتر  العامة  االأمانة 

احتاد  يف  العايل  التعليم  جودة  ل�سمان 

اجلامعات العربية .
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�ت��ف��اق��ي��ة  �أول  ت���وق���ع  ط���ر�ب���ل�������س  ج���ام���ع���ة 

لبنان  يف  واآداب����ه����ا  ال��رتك��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ل��ت��ع��ل��ي��م 

طرابل�س / لبنان - �قعت جامعة طرابل�س 

ي�ن�س  مركز  مع  �ثقايف  علمي  تعا�ن  اتفاقية 

اإمرة للثقافة الرتكية بح�ض�ر رئي�س جمل�س 

ال�صيخ حممد  املحامي  اأمناء جامعة طرابل�س 

لبنان  يف  الرتكي  �ال�ضفري  امليقاتي  ر�ضيد 

االإله  عبد  �الدكت�ر  اأ�زلديز،  اأنان  االأ�ضتاذ 

ميقاتي،  جنيب  الرئي�س  د�لة  ممثال  ميقاتي 

ال�ضمال  ل�ض�ؤ�ن  احلريري  الرئي�س  �م�ضت�ضار 

�ضتاذ اإيلي عبيد  االأ�ضتاذ عبد الغني كبارة، �االأ

�االأ�ضتاذ   ، عبيد  جان  االأ�ضتاذ  معايل  ممثال 

العدل  �زير  معايل  ممثاًل  احللبي  �ضالح 

الدين  �ضعد  �الدكت�ر  ريفي،  اأ�ضرف  الل�اء 

فا�ضل،  ر�بري  النائب  �ضعادة  ممثاًل  فاخ�ري 

نادر  الدكت�ر  الفيحاء  بلديات  احتاد  �رئي�س 

ممثال  طباع  طالل  االأ�ضتاذ  �املحامي  الغزال، 

الدكت�ر  االإ�ضالمية  امل�ؤ�ض�ضات  احتاد  رئي�س 

حممد علي �ضنا�ي، �رئي�س جمعية ال�ضداقة 

�ضنا�ي،  �ضف�ان  الدكت�ر  الرتكية  اللبنانية 

الرتكية  للثقافة  امرة  ي�ن�س  مركز  �مدير 

الد�لية  �اخلبرية  اأ�رغل�،  جنكيز  �ضتاذ  االأ

االأ�ضتاذة  الفرانكف�نية  الد�لية  املنظمة  لدى 

ب�ضرى بغدادي عدرة، �اآمر ف�ضيلة اأبي �ضمراء 

املالزم اأ�ل حممد ا�ضرب، �اأع�ضاء جمل�س اإدارة 

جمعية االإ�ضالح االإ�ضالمية، �اأع�ضاء املجل�س 

طرابل�س،  جامعة  يف  الكليات  �عمداء  العلمي 

�ح�ضد من ال�ضخ�ضيات �الفعاليات االأكادميية 

�االجتماعية �االأمنية �الرتب�ية.

الكرمي  القراآن  من  بتالوة  احلفل  ا�ستهل 

ل�سيخ قراء عكار الدكتور خالد بركات،

تالها الن�سيدين اللبناين والرتكي.

جامعة  رئي�س  نائب  من  ترحيبية  فكلمة 

طرابل�س االأ�ستاذ الدكتور راأفت امليقاتي.

ثم األقى رئي�س جمل�س اأمناء جامعة طرابل�س 

اأكد  كلمة  امليقاتي  ر�سيد  حممد  ال�سيخ  املحامي 

لبنان  بني  التاريخية  العالقة  عمق  على  فيها 

وتركيا، م�سيدًا بالدور الرتكي احلديث يف تعاطيه 

من  بكثرٍي  واالإ�سالمي  العربي  العاملني  ق�سايا  مع 

احلكمة واالإيجابية.

كما �سدد على اأهمية توقيع هذه االتفاقيات، 

وهذا ما دفع جامعة طرابل�س اإىل توقيع عدد من 

االتفاقيات مع كربى اجلامعات الرتكية.

طرابل�س  يف  الرتكية  باالآثار  ميقاتي  وذكر 

بني  احل�ساري  التعانق  على  �ساهدًة  بقيت  التي 

لبنان وتركيا.

جناح  يف  �ساهموا  الذين  جميع  �سكر  كما 

الرتكي،  ال�سفري  �سعادة   « االتفاقية  هذه  توقيع 

وجمعية  الرتكية،  للثقافة  امرة  يون�س  موؤ�س�سة 

ال�سداقة اللبنانية الرتكية«.

اللبنانية  ال�سداقة  جمعية  رئي�س  حتدث  ثم 

نوه  الذي  �سناوي  �سفوان  الدكتور  الرتكية 

الرتكية  اللغة  لتدري�س  االتفاقية  هذه  باأهمية 

التعليم  يف  نوعية  قفزًة  واعتبارها  لبنان،  يف 

بدور جامعة طرابل�س  م�سيدًا  اللبناين،  اجلامعي 

اإىل  االأخرى  اجلامعات  داعيًا  اخل�سو�س،  بهذا 

االحتذاء بجامعة طرابل�س.

الوروبى  الحتاد  مف��شية 

منح  تقدم  مانحة  وجهات 

للباحثني بجامعة املن�ش�رة
جامعة  نظمت   - م�ضر   / املن�ض�رة 

املانحة  اجلهات  د�ر  عن  ند�ة  املن�ض�رة 

االبتكار  اأن�ضطة  دعم  فى  اال�ر�بى  �االحتاد 

املنح  برنامج  مع  بالتعا�ن  البحثي  �االإبداع 

�م�ؤ�ض�ضة  اال�ر�بى  االحتاد  مبف��ضية 

�االإبداع  االأعمال  ريادة  �مركز  اخلري  م�ضر 

�تكن�ل�جيا  االت�ضاالت  ل�زارة  التكن�ل�جي 

االأ�ضتاذ  ال�ضيد  رعاية  حتت  املعل�مات 

رئي�س  اخلالق-  عبد  احمد  ال�ضيد  الدكت�ر/ 

الدكت�ر/   االأ�ضتاذ  �ريادة  املن�ض�رة  جامعة 

ماجدة ن�ضر -نائب رئي�س اجلامعة للدرا�ضات 

الدكت�ر/  بالتنظيم  �قام  �البح�ث  العليا 

فرج اإبراهيم- مدير مركز املنح الد�لية.

زينب   / الدكتورة  املنح  بعر�س  قام 

 RDI لربنامج  التنفيذي  املدير  ال�سدر- 

مبفو�سية    &  HORIZON2020

متويل  �سايل   / واملهند�سة  االوروبى  االحتاد 

م�سر  مبوؤ�س�سة  واالبتكار  البحوث  مديرة    -

رئي�س  طنطاوي-  ر�سا   / واملهند�سة  اخلري 

االأعمال  ريادة  مبركز  االأعمال  ريادة  ق�سم 

واالإبداع التكنولوجي التابع لوزارة االت�ساالت 

وتكنولوجيا املعلومات. وقد ح�سر اللقاء عدد 

كبري من الباحثني بجامعة املن�سورة واأع�ساء 

والوكالء  الكليات  وعمداء  التدري�س  هيئة 

بالكليات املختلفة .

التميز  ان  ن�سر  ماجدة  اأ.د/  اأ�سارت 

جلامعة املن�سورة فى جماالت كثرية وهناك 

منح فى كافة املجاالت وامل�سروعات البحثية، 

وان اجلامعة تعمل على تدعيم البحث العلمي 

ليعود  وطاقات  اماكانيات  من  لديها  ما  بكل 

بالنفع على املجتمع.

على  تت�سابق  االأمم  الأن  �سيادته  واأ�سار 

امل�ستقبل من خالل العقول والبحث العلمي و 

اجلامعة لديها خطة للبحث العلمي واأولويات 

بحثية تعني مب�سكالت القطاع ال�سحي وقطاع 

الدواء والعديد من القطاعات املختلفة.
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ج������ام������ع������ة ح�������������ش������رم�������ت ت�����ن�����ظ�����م ال��������ن��������دوة

ال����ت����م����ري���������س ل������رن������ام������ج  الوىل  ال�����ت�����ق������مي�����ي�����ة 

 - اليمن   / خ�ضرم�ت 

بجامعة  التمري�س  كلية  نظمت 

من  كرمية  برعاية  ح�ضرم�ت 

خنب�س  �ضعيد  حممد  الدكت�ر 

ح�ضرم�ت  جامعة  رئي�س 

التط�ير  مركز  مع  بالتن�ضيق 

اجل�دة  ��ضمان  االأكادميي 

الع�ن  م�ؤ�ض�ضة  من  بتم�يل 

التق�ميية  الند�ة   ( للتنمية 

االأ�ىل لربنامج كلية التمري�س ( بح�ض�ر االأخ�ة /الدكت�ر عبدا هلل �ضالح بابعري 

رئي�س  نائب  �حدين  �ضهل  اأحمد  �د.  االأكادميية  لل�ض�ؤ�ن  اجلامعة  رئي�س  نائب 

اجلامعة للدرا�ضات العليا �البحث العلمي �الدكت�ر عبدا هلل عيظة باح�ض�ان مدير 

مركز التط�ير االأكادميي ��ضمان اجل�دة �يف اجلل�ضة االفتتاحية للند�ة الذي بداأت 

باياآت من الذكر احلكيم اأكد الدكت�ر/ عبدا هلل بابعري نائب رئي�س اجلامعة لل�ض�ؤ�ن 

�االعتماد  اجل�دة  طريق  يف  قدميها  ��ضعت  ح�ضرم�ت  جامعة  باأن  االأكادميية 

اجل�دة  ��ضمان  االأكادميي  االعتماد  جمل�س  مع  االتفاقية  ت�قيعها  بعد  االأكادميي 

اأنه مت اختيار  اإىل  االأكادميية جلامعة ح�ضرم�ت م�ضرياً  باليمن لتط�ير الربامج 

خم�س كليات ) الهند�ضة ـ الطب ـ التمري�س ـ البيئة ـ العل�م ( بهدف تق�مي الربامج 

يف  ملحة  �ضر�رة  يعترب  االأكادميي  االعتماد  باأن  الفتاً  اجلامعة  لكليات  االأكادميية 

ا�ضت�ضعاراً  اأنه  ح�ضرم�ت  جامعة  رئي�س  نائب  �قال  التعليمية  امل�ؤ�ض�ضات  خمتلف 

التمري�س  االأ�ىل لربنامج  ال�ر�ضة  لعقد  رئا�ضة اجلامعة  بادرت  من اجلامعة فقد 

اإىل دعم تق�ية ��ضد النق�س امل�ج�د  امل�ؤ�ض�ضات التعليمية �العلمية التنم�ية  داعياً 

�ضعياً  التمري�س  كلية  برنامج  يف 

مناف�ضة  لتك�ن  ها  تط�ير  نح� 

�اخلارجية  املحلية  االأ�ض�اق  يف 

لكلية  �النجاح  الت�فيق  متمنياً 

الكليات  �بقية  التمري�س 

التق�مي  برنامج  ي�ضملها  التي 

االأكادميي باجلامعة . 

الدكتورة  اأ�سارت  جانبها  من 

كلية  عميد  بانافع  �سعيد   نوال   /

التمري�س اإىل اأن تنظيم الور�سة ياأتي �سمن اأن�سطة مركز التطوير االأكادميي باجلامعة 

للكليات اخلم�س يف ال�سرح العلمي الكبري لربنامج اجلودة الذي يهدف اإىل حتليل واقع 

ا�سرتاتيجية  اأن  االأكادميي م�سرية  للو�سول لالعتماد  التاأ�سي�س  التمري�س منذ  برنامج 

يف  متخ�س�سة  كوادر  لتخريج  ال�سحي  القطاع  لربامج  الدائم  االرتقاء  هي  الكلية 

جماالت التمري�س واأكدت بانافع اأنه ا�ست�سعارا من جامعة ح�سرموت باأهمية التمري�س 

فتحت اجلامعة اأول برنامج مينح درجة البكالوريو�س يف علوم التمري�س يف ح�سرموت 

و�سمو  واأهداف  باأهمية  املجتمع  لتعريف  اليمنية  اجلمهورية  يف  للتمري�س  كلية  كاأول 

املهنة ال�سحية اخلا�سة لتقدمي خدمات �سحية للمر�سى بح�سرموت .

الاله بن عثمان مدير  االأ�ستاذ / عبد  األقاها  للتنمية  العون  ملوؤ�س�سة  األقيت كلمة  كما 

بجامعة  االأكادميية  للربامج  التقومي  برنامج  اأن  خاللها  اأكد  باملوؤ�س�سة  وامل�ساريع  الربامج 

لتح�سني  ومعاملها  اجلامعة  لدعم  املوؤ�س�سة  تبنتها  الذي  الربامج  من  يعترب  ح�سرموت 

وتطوير البنية التحية جلامعة ح�سرموت  بهدف االرتقاء باملنتج العلمي للجامعة وحت�سني 

خمرجاتها لو�سع خارطة الطريق للربامج العلمية القادمة .

لدرا�ضات  الفل�ضطيني  املركز  مدير  اأفتتح    - فل�ضطني   / اأريحا 

للرقابة  جنيف  مركز  مع  �ضالحات،�بالتعا�ن  د.نظام  االأمني  القطاع 

الدميقراطية على الق�ات امل�ضلحة د�رة »دمج الن�ع االجتماعي يف ق�ات 

االأمن الفل�ضطيني«، �عقدت هذه الد�رة يف جامعة اال�ضتقالل الي�م.

يف كلمتة نقل د. نظام �سالحات حتيات رئي�س جمل�س االأمناء اللواء توفيق 

وعربعن  القدومي،  النا�سر  عبد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وحتيات  الطرياوي 

�سعادته النعقاد هذه الدورة يف جامعة اال�ستقالل، واأكد على اأهمية هذا النوع 

له معنى  ويجعل  االجتماعي  النوع  تغيري مفهوم  تعمل على  التي  الدورات  من 

�سيا�سات  يف  االجتماعي  النوع  مفهوم  �ستعك�س  الدورة  هذه  اأن  واأكد  خا�س، 

املوؤ�س�سة االمنية وغريها العديد من املوؤ�س�سات.

القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  مدير  عرب  جانبه  ومن 

هذه  النعقاد  وامتنانه  �سعادته  عن  فن�سل  زولتان  ال�سيد  »ديكاف«  امل�سلحة 

الدورة ملا لها اأهمية من تعزيز مفهوم دمج النوع االجتماعي يف قوات االأمن 

اأفراد  توعية  يف  مهما  دورا  تلعب  الدورات  هذه  اأن  واأ�ساف  الفل�سطيني، 

االجهزة االمنية الأهمية دمج النوع االإجتماعي. ويف نهاية كلمته �سكر جامعة 

اال�ستقالل على دورها املميز يف عقد هذا النوع من الدورات وتوفري االأجواء 

املنا�سبة لنجاحها.

اأبو  تغريد  الفل�سطيني  املركز  االجتماعي يف  النوع  وحدة  رئي�سة  وعربت 

املهمة  الدورات  العديد من  الدورة وغريها  الإنعقاد هذه  �سعادتها  حمدة عن 

والتي تعمل على تغيري نظرة املجتمع لعملية دمج النوع االجتماعي يف املوؤ�س�سة 

االمنية، واأكدت اأن هذه الدورة لي�ست االوىل واالخرية واإمنا هي بداية ملجموعة 

من الدورات والندوات التي �ستعقد يف اجلامعة.

ل��ف��ئ��ة �مل��درب��ن �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  �ل���ن���وع �لإج��ت��م��اع��ي يف ق����و�ت �لأم�����ن  ج��ام��ع��ة �ل���س��ت��ق��الل ت��ف��ت��ت��ح دورة دم����ج 
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االأردنية  اململكة   / املفرق 

رئي�س جامعة  الها�ضمية - بحث 

اآل البيت االأ�ضتاذ الدكت�ر فار�س 

�زارة  من  �فد  مع  امل�ضاقبة 

الدينية  �ال�ض�ؤ�ن  اال�قاف 

م�ضت�ضار  �ضم  عمان  ب�ضلطنة 

�زير ال�عظ �االإر�ضاد �االأ�قاف 

الدكت�ر �ضامل هالل اخلر��ضي، 

التعليم  على  العام  �امل�ضرف 

العل�م  معهد  يف  االكرت�ين 

اأ�جه  املع�يل،  طالب  بن  زياد  الدكت�ر  ال�ضرعية 

امل�ؤمترات  عقد  جمال  يف  اجلانبني  بني  التعا�ن 

�امل��ض�عات  املراجع  �تبادل  العلمية  �الند�ات 

�الكتب العلمية بهدف خدمة الدار�ضني �الباحثني. 

بني  ما  والتعاون  التن�سيق  اهمية  اجلانبني  واأكد 

عمان  �سلطنة  يف  الدينية  وال�سوؤون  االوقاف  وزارة 

لتبادل  الفر�سة  اتاحة  خالل  من  البيت  اآل  وجامعة 

املجاالت  يف  اعدادها  مت  والتي  اجلامعية  الر�سائل 

التاريخية والفل�سفية واالجتماعية والقانونية والدينية. 

رئي�س اجلامعة اال�ستاذ الدكتور فار�س امل�ساقبة اكد 

اللقاءات  هذه  مثل  دميومة  على  اجلامعة  حر�س  بدوره 

لتعزيز التعاون بني اجلانبني يف خمتلف املجاالت العلمية 

وخ�سو�سا ان اجلامعة بادرت اىل ا�ستحداث العديد من 

التخ�س�سات الفريدة منها االإمامة والوعظ كون االردن 

والتي من  التخ�س�سات  ملثل هذه  بحاجة  املنطقة  ودول 

�ساأنها اأن ت�سهم يف تاأهيل وتدريب االئمة والوعاظ على 

اخلطابة الإي�سال ر�سالة االإ�سالم ال�سمحة. 

وبني الدكتور امل�ساقبة ان اجلامعة �سباقة يف توفري 

فيها  يدر�سون  الذين  للطلبة  التعليمية  اخلدمات  جميع 

من خمتلف �جلن�سيات، مو�سحا �رتباط �جلامعة بعدة 

اتفاقيات يف جمال التعليم اجلامعي وغريها مع �سلطنة 

تقوم  والتي  العمانية  الدرا�سات  وحدة  خالل  من  عمان 

باأن�سطة عديدة خلدمة الطلبة العمانيني. 

االأوقاف  وزير  م�ست�سار 

عمان  ب�سطلنة  الدينية  وال�سوؤون 

اخلرو�سي  هالل  �سامل  الدكتور 

وال�سمعة  البيت  اآل  بجامعة  اأ�ساد 

العالية التي متتمع بها على م�ستوى 

واالإ�سالمية،  العربية  اجلامعات 

العمانيني  الطلبة  اأن  مبينا 

كل  يتلقون  اجلامعة  يف  الدرا�سيني 

رئا�سة  قبل  من  واهتمام  رعاية 

لتخريج  تهدف  التي  اجلامعة 

على  حري�سة  الوزارة  اأن  مو�سحا  املوؤهلة،  الكوادر 

املجاالت  يف  اخلربات  تبادل  اجل  من  التعاون  موا�سلة 

واملراجع  الكتب  وخا�سة  املختلفة  واالأكادميية  العلمية 

واملو�سوعات واالبحاث العلمية.   

وح�سر اللقاء نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات 

االن�سانية اال�ستاذ الدكتور حممد �سمريان ونائب رئي�س 

اجلامعة ل�سوؤون الكليات العلمية اال�ستاذ الدكتور موفق 

الرواحنة  علي  الدكتور  ال�سريعة  كلية  وعميد  العمو�س 

وعميد املعهد العايل للدرا�سات اال�سالمية الدكتور احمد 

اجلامعة  يف  العمانية  الدرا�سات  وحدة  ومدير  القرالة 

الدكتور احمد احلراح�سة .

وزارة  وف������د  ي��ل��ت��ق��ي  ال���ب���ي���ت  اآل  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������س 

الأوق����������اف وال�����������ش������ؤون ال���دي���ن���ي���ة ب�����ش��ل��ط��ن��ة ع��م��ان

ف����������ه����������د ب��������������ن ���������س��������ل��������ط��������ان ي������������رع������������ى ح����������ف����������ل ت����������خ����������ري����������ج ج����������ام����������ع����������ة ت�������ب�������وك

تب�ك / اململكة العربية ال�ضع�دية - �ضرف �ضاحب ال�ضم� امللكي االأمري فهد 

�خريجات  خريجي  حفل  اأم�س  تب�ك  منطقة  اأمري  لعزيز  عبدا  بن  �ضلطان  بن 

جامعة تب�ك �ذلك يف القاعة الكربى مبركز االأمري �ضلطان احل�ضاري ، حيث كان 

الدكت�ر  تب�ك  جامعة  مدير  معايل  احلفل  مقر  ��ض�له  لدى  �ضم�ه  ا�ضتقبال  يف 

عبدالعزيز بن �ضع�د العنزي ��كالء اجلامعة �عمداء الكليات .

حيث اأطلع �سموه على املعر�س التعريفي امل�ساحب  والذي ُتقيمه اجلامعة واملت�سمن 

اأجنحه لكافة الكليات والعمادات واملراكز ، حيث جتول فيه �سموه واألتقى باأبنائه الطالب 

الذين حققوا اإجنازات كبرية من خالل حت�سيلهم العلمي ومبتكراتهم العلمية ، ثم انتقل 

اإىل قاعة احلفل حيث ُبدئ بال�سالم امللكي بعدها �ساهد �سموه م�سرية اخلريجني  �سموه 

القتها  واخلريجات  اخلريجني  كلمة  تالها   ، الكلية  عميد  كليه  كل  خريجي  تقّدم  حيث 

اأن  كلمتها  اأو�سحت يف  التي  الطب  كلية  الطالبة رهام علي اخلرباين من  بالنيابة عنهم 

اليوم هو يوم جني الثمار ويوم الفرح وال�سرور والذي تتوج برعاية كرمية من �سمو اأمري 

اإننا اليوم نقطف ثمار �سنوات من الدرا�سة يف هذه اجلامعة  �ساركنا  املنطقة ، وقالت : 

فيه اأباوؤنا واأمهاتنا ف�سهروا الليايل معنا واليوم هاهم معنا ي�ساركونا فرحتنا بيوم التخرج 

، واإن كان هناك من �سكر فهو ال�سكر هلل وحده على مامن به علينا اليوم يف هذا العر�س 

التعليمي ، ثم ال�سكر لكل من �ساندنا طوال هذه ال�سنوات الدرا�سية بدءا من مدير اجلامعة 

ومرورا باأع�ساء وع�سوات هئية التدري�س ، واليوم يا�ساحب ال�سمو ينظر اإلينا العامل حتى 

اأ�سبحت للمراأة ال�سعودية يف هذا العهد الزاهر وجودها واأبتكارها واأجنازها وهذا ال�سي 

تبوك  يف  االإن�سان  جعلتم  يامن  ال�سمو  يا�ساحب  لكم  مو�سول  وال�سكر   .  
ً
جميعا لنا  فخر 

 التوقفه العقبات حمبا لوطنه اليزعزه اأي ريب وال�سك ، وال�سكر كذلك ملعايل مدير 
ً
طموحا

اجلامعة ولالأباء واالأمهات فاليوم هم معنا يتذوقون طعم الفرحة ونعاهد اهلل ونعاهدكم 

باأن نكون لبنات �ساحلات باملجتمع واأحد اأو�سمته املثمرة يف هذه البالد .

تال ذلك كلمة معايل مدير اجلامعة الدكتور عبدالعزيز العنزي  الذي اأو�سح فيها : 

اأن اجلامعة اليوم ت�سهد حفل تخريج مايربو على ال�ستة االآلف خريج وخريجة من بينهم 

طالبات كلية الطب يف اأول دفعة لهن ، وكذلك اأول دفعة من طالب كلية احلا�سبات وتقنية 

املعلومات باالإ�سافة اإىل طالب الدرا�سات العليا يف تخ�س�سي االإدارة والتخطيط الرتبوي 

واملناهج وطرق التدري�س وخريجي بقية الكليات والعمادات االأخرى ، وبني معاليه يف ر�سالة 

اليتوقف  واأن  اأعينهم  بني  اهلل  خمافة  جعل  عليهم  باأن  اخلريجني  وبناته  الأبنائه  وجهها 

طموحهم عند �لتخرج بل عليهم �إكمال  در��ستهم و�لإنخر�ط يف خدمة مليكهم ووطنهم ، 

واأن يبتعدوا عن كل املوؤثرات اخلارجية ودعاة الفتنة واأن يلتزموا مبا اأنتهجته الدولة اأيدها 

. 
ً
 ود�ستورا

ً
اهلل يف كافة املجاالت والتي تتخذ من كتاب اهلل و�سنة نبيه منهجا
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زي��������ارة وف������د ����ش���ف���ارة امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع����دي���ة 

اجل���زي���رة ج���ام���ع���ة  اإىل  ب���ال�������ش����دان  ال���ث���ق���ايف  وامل���ل���ح���ق 

اخلرط�م / ال�ض�دان - زار 

باخلرط�م  ال�ضع�دي  ال�ضفري 

معال  حامد  بن  في�ضل  االأ�ضتاذ 

الثقايف  �امللحق  بال�ض�دان 

م�ي�س  بن  منيع  االأ�ضتاذ 

امل�ض�ؤلني  من  �عدد  املطريي 

اإىل  زيارة  ال�ضع�دية  بال�ضفارة 

جامعة اجلزيرة .

مبعهد  ا�ستقبالهم  يف  وكان   

الدكتور  اإمام”   ” املعرفة  اإ�سالم 

ال�سوؤون  االأمني مقبول عميد  باالإنابة وب.عثمان حممد  ال�سنو�سي حممد مدير اجلامع  حممد 

العلمية وب. الطيب حممد عبدامللك عميد الدرا�سات العليا والبحث العلمي وب. حيدر الهادي 

بابكر عميد كلية الطب ونائبه ود. جماهد عبدالرحمن عميد كلية طب االأ�سنان ود. اإبراهيم 

 ” اإ�سالم املعرفة  عبداملطلب مدير املركز القراآين ود. حممد بابكر العو�س عميد كلية معهد 

اإمام ” واأ�ساتذة املعهد وعدد من االإعالميني والطالب ال�سعوديني ، 

جاءت الزيارة بغر�س االطمئنان والوقوف على ق�سايا الطالب االأكادميية ، هذا وقد رّحب 

مدير اجلامعة بوفد ال�سفارة وثمن اأمر القائمني بتن�سيق الزيارة لل�سفري للوقوف على احتياجاتهم 

 
ً
 مع العالقات احلميمة ، مو�سحا

ً
وت�سهيل اأمر درا�ستهم مما يجعل اجلامعة تزدان قوة وتفاعال

اأن اجلامعة تهتم بتحديث وتطوير املناهج واأ�ساد ب. ال�سنو�سي مب�سروع تطوير اجلامعة املمول 

قوة  تدعم  التي  الزيارات  هذه  ملثل  اال�ستمرار  يف   
ً
اآمال  ) جدة   ( االإ�سالمي  التنمية  بنك  من 

الراتبه  باجلل�سات  الطالب  وعد  فيما  اجلانبني  بن  والتعاون  واال�ستمرار   ، التعليمية  العملية 

م�سكالتهم  حل  يف  معهم  والوقوف 

التي  العقبات  من  وغريها  االأكادميية 

التوفيق  لهم   
ً
متمنيا لها  يتعر�سون 

التعليمية  م�سريتهم  يف  والتقدم 

املجتمع  م�ستقبل  الأنهم  والنجاح 

ال�سعودي بعد تخرجهم ، وقّدم عميد 

التقومي  عن   
ً
�سرحا العلمية  ال�سوؤون 

والنظام االأكادميي باجلامعة وقال اأن 

اجلامعة تختلف يف نظام درا�ستها عن 

الوفد  وا�ستمع   ، اجلامعات  ر�سفائها 

اإىل �سرح عميد معهد اإ�سالم املعرفة ” اإمام ” الأعمال املعهد الذي يقوم على ا�سلمة وتاأ�سيل 

العلوم املختلفة وزار الوفد مكتبة املعهد ، ومن ثم نظمت امللحقية الثقافية اللقاء االأول للطلبة 

ووفده  ال�سفري  معايل  �سرفه  والذي  املعهد  بقاعة  الدرا�سي  للعام  بجامعة اجلزيرة  ال�سعوديني 

امليمون وقادات اجلامعة واأعرب ال�سفري ال�سعودي عن �سكره وامتنانه جلامعة اجلزيرة ودورها 

الرائد يف خدمة املجتمع ، وثمن جهود اأع�ساء هيئة التدري�س ما قدموه من ن�سائح واإر�سادات 

لطالب اململكة يف التخ�س�سات العلمية واأ�ساد اأ.في�سل بنظام التعليم بجامعة اجلزيرة ومن 

ثم التقى بطالبه يف لقاء يخ�س بهم وا�ستمع لهم يف ق�ساياهم وامل�ساكل التى تواجههم ، واأكد 

ال�سعي حلل كافة العقبات التي تواجههم يف درا�ستهم وغريها ، ومن ثم توجه الوفد اإىل جممع 

اإىل  الوفد  وتوجه   ، الظهر  واأدوا �سالة   ، االأ�سنان  كلية طب  الوفد م�سجد  افتتح  الرازي حيث 

الكليات  وعمداء  اجلامعة  مدير  مع  ال�سفري  واجتمع  بالكلية  االأ�سنان  طب  كلية  عميد  مكتب 

وا�ستمع لنتائج الطالب املع�سرين يف الف�سول الدرا�سية .

اخلليل / فل�سطني - �ساركت جامعة اخلليل يف »يوم التعريف باملوؤ�س�سات 

الثانوية  حلحول  مدر�سة  يف  اأقيم  الذي  فل�سطني«  يف  واالأكادميية  املهنية 

لالناث با�سراف وزراة الرتبية والتعليم العايل وبالتعاون مع جمعية التنمية 

املجتمعية والتعليم امل�ستمر وموؤ�س�سة ال�سباب الدولية.

حيث مت هذ� �لن�ساط مب�ساركة موؤ�س�سات تعليمية ومهنية وعلى ر�أ�سها 

وتخ�س�ساتها  ن�ساأة اجلامعة  �سرح مف�سل عن  تقدمي  ومت  اخلليل.  جامعة 

�لن�ساط  �لعلم و�ملجتمع. يهدف هذ�  �لتي تقدمها خلدمة طلبة  و�خلدمات 

اإىل متكني طلبة املدار�س يف ال�سفوف: العا�سر واحلادي ع�سر يف مدار�س 

التخ�س�سات  كافة  على  التعرف  من  حلم  وبيت  اخلليل  �سمال  مديرتي 

رغباتهم  تلبي  التي  التخ�س�سات  نحو  وار�سادهم  اجلامعة  تقدمها  التي 

واهتماماتهم العلمية.

ف��ل�����س��ط��ن �مل���ه���ن���ي���ة و�لأك�����ادمي�����ي�����ة يف  ب���امل���وؤ����س�������س���ات  �ل���ت���ع���ري���ف  ي������وم  م�������س���ارك���ة ج���ام���ع���ة �خل���ل���ب���ل يف 
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كرم    - م�ضر   / �ض�يف  بني 

رئي�س جامعة بني �ض�يف، مبكتبه 

الريا�ضية  العر��س  يف  الفائزين 

اأبداع2،  م�ضابقة  يف  �املبدعني 

يف  اجلامعة  اأبطال  كرم  �كذلك 

د�رة ال�ضهيد الرفاعي )41(.

لطفي«  اأمني  الدكتور  اأعرب 

وامتنانه  و�سكره  �سعادته  عن 

اأحمد  الدكتور  بقيادة  العمل  لفريق 

اجلامعة  رئي�س  نائب  عبداخلالق 

رعاية  الإدارة  العام  واملدير  والطالب  التعليم  ل�سئون 

اإن  على  موؤكًدا  فاروق،  حممد  الدويل/  احلكم  ال�سباب 

الطالبية  باالأن�سطة  االهتمام  يف  جهًدا  تدخر  ال  اجلامعة 

يف  باأهميتها  منها   
ً
اإميانا والفنية،  والثقافية،  الريا�سية، 

بناء �سخ�سية الطالب ورفع كفائتة الفنية والبدنية وتنمية 

قدراته العقلية.

م�سرًيا اإىل اأن هذا النجاح يعك�س اجلهد املبذول من 

اإدارة اجلامعة وقياداتها يف جمال رعاية ال�سباب وحر�سها 

املجاالت  كافة  يف  وتفعيلها  االأن�سطة  بكافة  االهتمام  على 

ملا لها من دور حيوي يف خلق اأجيال جديدة من املبدعني 

واملتميزين يف خمتلف التخ�س�سات. م�سدًدا على �سرورة 

وجود حافز للطالب املتفوقني يف كافة االأن�سطة التى من 

�ساأنها رفع �ساأن اجلامعة واأن يكون ذلك بدرجات حتفيزية 

وطالب  اجلامعة.  جمل�س  على  االأمر  هذا  عر�س  يتم  واأن 

»اأ.د/اأمني« باإعداد كتيب الإجنازات االإدارة العامة لرعاية 

ال�سباب يكون مبثابة مرجع لكي يتم تبادله مع اجلامعات 

امل�سرية للتعرف على مكانة اجلامعة وكذلك للمقارنة بني 

العام احلايل واالأعوام ال�سابقة والالحقة.

رئي�س  نائب  عبداخلالق-  اأحمد  الدكتور  و�سرح   

والطالب،  التعليم  ل�سئون  اجلامعة 

م�سابقة  يف  �ساركت  قد  اجلامعة  اأن 

يف  وفازت  الريا�سية  العرو�س 

الثاين  باملركز  النهائية  الت�سفيات 

امل�سرية  اجلامعات  م�ستوي  على 

اأقيمت  والتي   2014 اجلامعي  للعام 

لقاء  يف  ال�سكندري  االحتاد  بنادي 

امل�سرية  اجلامعات  مهرجان 

فاز  كما  الريا�سية.  للعرو�س 

ب�)6(  اجلامعة  اأبناء  من  املبدعني 

املجال  يف  واأثنني  الت�سكيلية  الفنون  جمال  يف  جوائز 

 2 اإبداع  م�سابقة  يف  جنية  األف  اأربعون  بقيمة  الثقايف، 

امل�سرية.  اجلامعات  ل�سباب  الثقافية  ال�سارقة  جائزة 

من  العديد  العام  هذا  ح�سدت  قد  اجلامعة  اأن  مو�سًحا 

الرفاعي  ال�سهيد  دورة  يف  ميدالية  ثمانية  منها  اجلوائز 

واأثنني  ف�سة،  واأربعة  دهب،  ميدالية  اأثنني  منها   )41(

اأثنني  القوي  األعاب  ميداليات يف  ثالث  وكذلك  برونزية، 

اجلامعة  فازت  كما  ف�سية  وميدالية  برونزية  ميدالية 

مبيدالية برونزية يف الكاراتية.

�ل�������ع�������رب �مل�������������س������ت������ث������م������ر�ت  م����������وؤمت����������ر  يف  �ل�������ي�������م�������ن  ج�������ام�������ع�������ة  رئ�������ي���������������س  م���������������س�������ارك�������ة 

اجلامعة  �برعاية  التحرير  ميدان  قلب  -  من  اليمن   / �ضنعاء 

العربية .. انطلقت الي�م فعاليات معر�س �م�ؤمتر »اال�ضتثمار العربي 

امل�ضرتك �التعا�ن الد�يل يف ظل التحديات« يف ر�ضالة اإىل العامل اأن 

على  بالعمل  �ضتنتهي  امل�ضري  االقت�ضاد  بها  مير  التي  املرحلة  هذه 

ع�دة االأمن �االأمان اإىل م�ضر.

العربية  للجامعة  العام  االأمني  العربي  نبيل  الدكتور  املوؤمتر  افتتح 

امل�ست�سار  بح�سور  العرب،  امل�ستثمرات  احتاد  رئي�سة  ي�سي  والدكتورة هدي 

زعزوع  ه�سام  امل�سري  ال�سياحة  ووزير  امل�سري  العدل  وزير  مكي  اأحمد 

ال�سناعة  ووزير  امل�سري،  املدين  الطريان  وزير  املعداوى  وائل  املهند�س 

والتجارة اخلارجية امل�سري د. حامت �سالح، والدكتورة نادية زخاري وزيرة 

امل�سري،  االآثار  وزير  اإبراهيم  حممد  والوزير  امل�سري،  العلمي  البحث 

والدكتور خالد  امل�سري،  ال�سحة  وزير  والوزير د. حممد م�سطفى حامد 

والري  الزراعة  وزير  جعفر  عادل  واملهند�س  امل�سري،  البيئة  وزير  فهمي 

يف  العايل  التعليم  وزير  �سرف  ه�سام  واملهند�س  ال�سمالية  ال�سودان  بوالية 

اليمن والذي األقاها نيابًة عنه اأ.د. ماجد علوان رئي�س جامعة اليمن لتعذر 

ح�سوره.

اأجل  من  للتعاون  االآن  القرار  نتخذ  مل  ما  اإنه  هدى  قالت  البداية  يف 

حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الوطن العربي، فالنتيجة لن تكون مر�سية الأحد 

.. م�سرية اإىل اأهمية تعزيز التعاون العربي، والعمل يف ظل تكتالت ملواجهة 

قرارات  ن�سف  تتخذ  املراأة  كانت  اإذا  اإنه  م�سيفة  الدولية..  التحديات 

املجتمع فهي بالتاأكيد توؤثر يف اتخاذ الن�سف االآخر.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل العربي اإن كل ما تقوم به املوؤ�س�سات الدولية 

والعربية لن يجدي �سيء دون تعاون امل�ستثمرين يف القطاع اخلا�س .. م�سريًا 

اإىل اأنه من اأهم اأعمال اجلامعة العربية اإقامة العديد من املوؤ�س�سات املالية 

راأ�س  على  وياأتي  العربي،  االقت�سادي  التكامل  فكرة  لتعزيز  واالقت�سادية 

ذلك ما جاء يف القمة االقت�سادية بالريا�س 2012 ، وهي االتفاقية املوحدة 

ال�ستثمار روؤو�س االأموال يف الدول العربية.

واأ�سار ايل ان االقت�ساد العربي يواجه العديد من التحديات على راأ�سها 

االزمة االقت�سادية العربية، والنتائج ال�سيا�سية واالجتماعية لثورات الربيع 

العربي، وهو ما اأدى اىل تراجع قدرة الدول العربية على جذب ا�ستثمارات 

اجنبية مبا�سرة، حيث تراجعت من حوايل ٩0 مليار دوالر يف 2010 اإىل 4٣ 

مليار يف 2011 وكلنا يعي اأنها و�سلت اأقل من ذلك يف 2012.
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م���دي���ر ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ف��ي�����ش��ل ي��د���ش��ن حم��ط��ة ت���ل��ي��د ال��ط��اق��ة 

ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة ب���ال���ط���اق���ة  ال�����ش��م�����ش��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ش��ة

ال�ضع�دية  العربية  اململكة 

امللك  جامعة  مدير  اعترب   -

عبدالعزيز  الدكت�ر  في�ضل 

ال�ضاعاتي  الدين  جمال  بن 

لت�ليد  حمطة  اأ�ل  تركيب 

الطاقة  الكهربائية من  الطاقة 

الهند�ضة  كلية  يف  ال�ضم�ضية 

ال�ضحيح  االجتاه  يف  خط�ة 

الفتية  الكلية  هذه  تتخذها 

النظيفة  للطاقة  با�ضتخدامها 

�الت�فري يف ا�ضتهالك الكهرباء.

  بح�سور وكيل اجلامعة لل�سوؤون االأكادميية 
ً
جاء ذلك خالل تد�سني معاليه للمحطة ر�سميا

الدكتور بدر بن عبداللطيف اجلوهر وعميد كلية الهند�سة الدكتور علي بن حممد القرين، وعدد 

من عمداء الكليات وم�سريف املراكز واأع�ساء الهيئة التدري�سية بالكلية واملدير التنفيذي ل�سركة 

ال�سعادة  واأ�سحاب  معاليه  اأطلع  حيث   ، يونغ  يل  ال�سيد  واالإن�ساء  للهند�سة  الكورية  وان  كوان 

احل�سور على االإمكانات املميزة والتقنية احلديثة للمحطة، وا�ستمع اإىل �سرح مف�سل عن اأداء 

كما  الطاقة،  وتوليد  االأداء  يف   
ً
تفوقا اأظهرت  والتي   

ً
حاليا املوجودة  مبثيالتها  مقارنة  املحطة 

 عن 
ً
جتول معاليه يف قاعة التحكم الرئي�سية للمحطة ومنافذ التغذية ملبنى كلية الهند�سة، معربا

متنياته يف تطبيق هذه الطاقة النظيفة يف جميع مباين اجلامعة  يف امل�ستقبل القريب، ناهيك 

عن ت�سخري االأبحاث العلمية يف هذا االجتاه.

بدوره اأكد �سعادة وكيل اجلامعة لل�سوؤون االأكادميية الدكتور بدر بن عبد اللطيف اجلوهر 

 
ً
اأن هذه املحطة تعد اال�ستغالل االأمثل  للطاقة العظيمة التي تتوفر يف بيئتنا املحلية، خ�سو�سا

 كبرية حتتاج اإىل اإعادة نظر 
ً
اإذا علمنا اأن ا�ستهالكنا املحلي من النفط اأ�سبح يالم�س اأرقاما

يف تفعيل البدائل، خا�سة واأن الطاقة 

 اإذا 
ً
ال�سم�سية تكون مالئمة اقت�ساديا

من  وغريه  الغبار  على  التغلب  اأمكن 

 اأن الغر�س من امل�سروع 
ً
العوامل، مبينا

واختبارها  احللول  من  عدد  اإجراء 

االقت�سادي  احلل  اإىل  للو�سول 

على  للقائمني  �سكره   
ً
موجها االأمثل، 

هذا  يف  جهودهم  على  الهند�سة  كلية 

امل�سمار. 

وقد اأو�سح الدكتور علي القرين 

اململكة  يف  ال�سحراوية  البيئة  تنا�سب  بتقنيات  نوعها  من  حمطة  اأول  تركيب  اأنهت  الكلية  اأن 

خا�سة  حديثة  كورية  تكنولوجيا  ت�ستخدم  حيث  ال�سم�سية،  بالطاقة  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 

تنظيف   تقنية   
ً
واأي�سا العالية  الرطوبة  وكذلك  مئوية  درجة   12٥ اإىل  العالية  احلرارة  تتحمل 

.
ً
االألواح ال�سم�سية اآليا

واأ�ساف �سعادته اأن املحطة تنتج 10000 و�ط يف �ساعات �لنهار وما تنتجه هذه �ملحطة 

الوطنية  اال�سرتاتيجية  مع   
ً
متا�سيا البحثية  واالأن�سطة  الطالب  تعليم  يف  ي�ستخدم  الطاقة  من 

ال�ستخدام م�سادر الطاقة املتجددة على امل�ستوى الوطني، و�ستتيح هذه املحطة جلامعة امللك 

 من بناء حمطات اأخرى يف مواقع خمتلفة من احلرم اجلامعي، لتكون 
ً
في�سل الريادة ومزيدا

امللك  مدينة  تتباه  الذي  ال�سم�سية  للطاقة  الطموح  اململكة  برنامج  يف   
ً
فاعال  

ً
�سريكا اجلامعة 

عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة.

واأ�سار اإىل اأن الكلية ح�سلت على املحطة نتيجة للتعاون بني اجلامعة  و�سركة كوان وان 

املحطة  اأجزاء  جميع  وتركيب  بتاأمني  الكورية  ال�سركة  قامت  حيث  والبناء،  للهند�سة  الكورية 

وغرفة التحكم.

ن����������دوة �ل�����رتج�����م�����ة ب������ن �ل����ف����ق����ه �ل�����ل�����غ�����وى و�لج����������������ر�ء �مل����ف����اه����ي����م����ى ب����ج����ام����ع����ة �ل�����������س�����ود�ن

الفقه  بني  الرتجمة   « بعنوان  ندوة  العربية  اللغة  ق�سم  اللغات  بكلية  والتعريب  الرتجمة  مركز  نظم 

 ان املركز يخدم اجلامعة 
ً
اللغوي واالجراء املفاهيمي» حيث حتدث الدكتور مبارك ح�سني مدير املركز قائال

 ان 
ً
واملجتمع فى اجلانب االكادميي العلمي واجلانب اخلدمي التجاري واجلوانب املتعلقة بالرتجمة م�سيفا

الندوة �سارك فيها عدد من من�سوبي كلية اللغات .

 ان الدعوة القامة الندوة جاءت من 
ً
فى جانب اآخر حتدث الدكتور عبد العزيز مالك مقدم الندوة قائال

مدير املركز لتاأثره بالفقه فى اإدارة ال�ساأن ، من هنا جاء لنا ان نتكلم عن الرتجمة وفقه اللغة وداللة املعاين 

واالجراء املفاهيمي ال�ستكمال الفهم وذلك ل�سهولة التوا�سل بني النا�س .

 . واملوؤثرات  التقنيات  بوجود  وذلك  لغتنا  اليتكلم  ان�سان  اىل  نتكلم  ان  ال�سهل  من  ا�سبح  انه   
ً
م�سيفا

 ان اقامة املحا�سرة هذه جاء من جامعة ال�سودان النها تعترب من اجلامعات الرائدة واملتقدمة بالبالد .
ً
موؤكدا
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طالب   ٩31 �ضارك   - فل�ضطني 

ع�ضر  احلادي  �ضف�ف  من  �طالبة 

مدار�س  خمتلف  من  العلمي  للفرع 

يف  �التعليم  الرتبية  مديريات 

الثانية  الد�رة  يف  ال�طن  حمافظات 

الريا�ضيات  اأ�ملبياد  من  �النهائية 

خالل  من   ،2014 للعام  الفل�ضطيني 

امتحان عقد يف حرم جامعة فل�ضطني 

ط�لكرم  يف  خ�ض�ري   – التقنية 

خ�ض�ري  جامعة  تعقده  ،�الذي 

العايل،  �التعليم  الرتبية  �زارة  مع  بالتعا�ن 

برنامج  �ضمن  �ذلك  العربي  البنك  من  �برعاية 

بح�ض�ر   ، »معا«  االجتماعية  للم�ض�ؤ�لية  البنك 

اأ.د.مر�ان ع�رتاين رئي�س اللجنة ال�طنية الأ�ملبياد 

 - التقنية  فل�ضطني  جامعة  رئي�س   / الريا�ضيات 

د.  الل�اء  ط�لكرم  حمافظة  حمافظ   � خ�ض�ري، 

عبد اللة كميل، � ا. ثر�ت زيد مدير عام االإ�ضراف 

الرتب�ي يف �زارة الرتبية �التعليم العايل � ح�ضد 

� عدد من  �التعليم،  الرتبية  من مدراء مديريات 

ن�اب  من  �اجلامعة  املحافظة  يف  امل�ض�ؤ�لني  كبار 

�نقابة  الد�ائر  �مدراء  الكليات،  �عمداء  الرئي�س، 

العاملني �جمل�س الطلبة .

ومت اإطالق فعاليات االوملبياد يف موؤمتر �سحفي 

اجلامعة  رئي�س   ، عورتاين  ا.د.مروان  فيه  حتدث 

، بكلمة  الريا�سيات  الوطنية الوملبياد  اللجنة  ورئي�س 

ترحيبية بجميع احل�سور يف جامعة خ�سوري العراقة 

الأوملبياد  النهائية  الدورة  اإطالق  حفل  ويف  واملجد، 

الريا�سيات الفل�سطيني 2014 .   

هو  االوملبياد  من  الهدف  اأن  عورتاين  واأكد     

بالريا�سيات،  االهتمام  م�ستوى  رفع  اإىل  ال�سعي 

العاملية،  االأحداث  يف  اأبنائنا  م�ساركة  على  والعمل 

وتعزيز موهبة الريا�سيات والقدرة على حل امل�سائل 

طلبة  لدى  االإبداعية  املواهب  واكت�ساف  الريا�سية، 

و  املوهوبني،  االأ�سخا�س  وحتفيز  وت�سجيع  املدار�س، 

الريا�سيات،  يف  واالكت�ساف  االهتمام  متعة  اإطالق 

وتقدمي خربات تختلف عما يقدم يف املدار�س الثانوية 

فيما يتعلق بحل امل�سائل الريا�سية. 

»اإن   : موؤكدا  عورتاين  واأ�ساف 

اإيجاد  اىل  اأي�سًا  يهدف  االأوملبياد  عقد 

الريا�سيات  جمال  يف  مميزة  مواهب 

م�سابقات  �سل�سة  يف  لو�سعهم  والعلوم، 

منهم«.  النخبة  نخبة  واختيار  معينة 

 10 الفائزين  الطلبة  منح  �سيتم  واأنه 

التخ�س�سات  خمتلف  يف  جامعية  منح 

خ�سوري   – التقنية  فل�سطني  بجامعة 

قيمة خالل حفل  اإىل جوائز  باالإ�سافة 

النتائج  بعد  اجلامعة  �ستنظمه  مميز 

النهائية.

واأكد عورتاين على اأهمية التعاون وال�سراكة مع 

بالتعاون  قامت  التي  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة 

طالب   11000 ل�  امتحان  بعقد  الرتبية  مديريات  مع 

الدورة  الجتياز  طالب   ٩٣1 منهم  تاأهل  وطالبة، 

الثانية والنهائية.

احلدث  هذا  مييز  ما  اأهم  اأن  على  و�سدد 

وعلى  والتفكري  القدرات  على  يعتمد  كونه  االإبداعي 

فريق  ت�سكيل  اإىل  »ن�سعى  وقال:  احل�سابية،  امل�سائل 

وطني فل�سطيني للم�ساركة يف االأوملبياد العاملي رافعا 

علم فل�سطني عاليا وعرب عن اأمله يف اأن ي�سارك طلبة 

اأف�سل  على  واحل�سول  العاملي  االأوملبياد  يف  فل�سطني 

امل�ستويات.« 

خ�������ش����ري حت��ت�����ش��ن   - ال��ت��ق��ن��ي��ة  ف��ل�����ش��ط��ني  ج���ام���ع���ة 

2014 ل��ل��ع��ام  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ات  اأومل���ب���ي���اد 

م���رك���ز ب���ر����س���ون �ل���ع���امل���ي  لخ���ت���ب���ار�ت �ل��ل��غ��ة �لن��ك��ل��ي��زي��ة ي���و�ف���ق ع��ل��ى �ف���ت���ت���اح م���رك���ز ل���ه يف ج��ام��ع��ة ب��اب��ل

جمه�رية العراق - �افق مركز بري�ض�ن العاملي الختبارات اللغة االنكليزية 

ان  بعد  بابل  جامعة  يف  االنكليزية  اللغة  �اختبار  للتدريب  له  مركز  فتح  على 

�فرت جامعة بابل كل امل�ضتلزمات املطل�بة .

  وقال مدير ال�سوؤون العلمية والعالقات الثقافية الدكتور ع�سام اجلبوري 

ان هذا املركز هو املركز االول يف العراق  با�ستثناء منطقة كرد�ستان و�سيقدم 

خدماته للمنطقة الو�سطئ واجلنوبية .

افتتاح هذا املركز ان اختباراته  : تكمن اهمية  الدكتور اجلبوري     وذكر 

اجلامعات  ومعظم  واال�سرتالية  الربيطانية  اجلامعات  كافة  من  بها  معرتف 

االمريكية ودائرة الهجرة الربيطانية ،ا�سافة ان اختباراته فورية وبدون اوراق 

نتائج االختبارات  خالل ثمان واربعني �ساعة .كما ارى ان  وان احل�سول علئ 

هذا املركز �سيقيم دورات باللغة االنكليزية لتاهيل الطلبة الجتياز اختباراته. 

   كما بني اجلبوري ان االتفاق على فتح هذا املركز يف جامعة بابل جاء بعد 

الثاين  ال�سهر  الربيطانية  يف منت�سف  ا�سرت  وفد من جامعتنا جلامعة   زيارة 

لهم يف  مركز  فتح  هو  بري�سون  مركز  على  القائمني  نية  وكانت  العام  من هذا 

جامعة �لكوفة ولكن ��ستعد�د جامعتنا �لعايل و�جلدية يف �يفاء كافة �ل�سروط 

و�سرعة اال�ستجابة من قبل جامعتنا �سجع مركز بري�سون على افتتاح هذا املركز 

يف جامعة بابل.
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متميزا ت��رك��ي��اً  ع��امل��اً  ت��ك��رم  ال��دي��ن  ���ش��اح  ج��ام��ع��ة 

الن���������ش����ان ح�����ق������ق  ع������ن  ال�������دف�������اع  يف 

�سالح  جامعة  منحت 

جامعات  كربى  الدين 

�سهادة  العراق  كرد�ستان 

للمفكر  الفخرية  الدكتوراه 

الرتكي  االجتماع  وعامل 

تقديرا  بي�سكجي  ا�سماعيل 

من  املبدئية  ومواقفه  جلهوده 

ق�سية ال�سعب الكردي وحقوقه 

الأفكار  وتثمينًا  القومية 

بي�سكجي وموؤلفاته ب�ساأن الق�سية الكردية حيث �سدرت �سده اأحكام بال�سجن 

ال�سجن.  يف  عاما  ع�سر  ثالثة  منها  ق�سى  القرن  ون�سف  قرنني  اىل  ت�سل 

وجرت املرا�سيم بح�سور يو�سف حممد رئي�س برملان اقليم كرد�ستان وفا�سل 

مرياين �سكرتري املكتب ال�سيا�سي للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين ونوزاد 

هادي حمافظ اأربيل وعدد كبري من ال�سخ�سيات املهمة يف اأربيل.

كلمة  يف  الدين  �سالح  جامعة  رئي�س  يى  دزه  انور  اأحمد  الدكتور  وقال 

الدكتوراه الفخرية لكل  الدين ال متنح  اأثناء املرا�سيم ان جامعة �سالح  له 

للغاية  اأمر مهم  ال�سهادة  بي�سكجي  املفكر  قرار منح  ولكن  ب�سهولة  �سخ�س 

تقدمي  ي�ستحق  بي�سكجي  الأن  بعملنا هذا  ونفتخر  اأكادميية جميلة  ومنا�سبة 

املزيد له الأنه خ�س�س حياته لفرتة اأكرث من ٥0 عاما للكرد وواجه الكثري 

الرغم  وعلى  احلقيقة،  قول  اجل  من  �سعبة  بفرتات  ومر  امل�ساعب  من 

انه  اال  امل�ساعب  كل  من 

بوجه  كاجلبال  �سامدا  وقف 

واعطى  امل�ساعب  جميع 

يف  الكردي،  لل�سعب  االأمل 

كلها  االأبواب  كانت  فرتة 

ال�سعب،  هذا  بوجه  م�سدودة 

القومية  فل�سفة  ان  م�سيفا 

الرتكية  وال�سلطات  الرتكية 

ثقافة  وتقدمت  اليوم،  تغريت 

الت�سامح واحرتام الراأي االآخر بدليل زيارة ال�سيد م�سعود البارزاين رئي�س 

اقليم كرد�ستان بلبا�سه الكردي والقائه كلمة باللغة الكردية امام رجب طيب 

بارزاين  نيجريفان  ال�سيد  زيارات  عن  ف�سال  تركيا  وزراء  رئي�س  اردوغان 

على  خطابه  يف  يى  دزه  واأكد  تركيا.  اىل  كرد�ستان  اقليم  حكومة  رئي�س 

للمفكر الرتكي بي�سكجي، النه �سبيه  اربيل  �سرورة ن�سب متثال امام قلعة 

�سالح  جامعة  تاريخ  يف  مرة  اول  هذه  ان  وقال  مبواقفه.  ال�ساخمة  القلعة 

الدين يتم فيها منح �سهادة دكتوراه فخرية.

بدوره قال املفكر الرتكي بي�سكجي ا�سعر بفخر واعتزاز ملنحي �سهادة 

فخرية من قبل جامعة �سالح الدين وان هذه ال�سهادة لها قيمة كبرية واهمية 

عظيمة لنا �سوف نفتخر بها دائما موؤكدا على �سرورة التعليم وتو�سيع حرية 

الراأي والتعبري.

العل�م التطبيقية البحرينية ت�شتقبل رئي�س الهيئة ال�طنية للم�ؤهات و�شمان ج�دة التعليم والتدريب

مملكة البحرين - ا�ضتقبل رئي�س جامعة العل�م التطبيقية االأ�ضتاذ 

اجلديد  اجلامعي  احلرم  يف  مبكتبه  اخلاجة  احمد  �هيب  الدكت�ر 

مبنطقة العكر ال�ضرقي �فداً من الهيئة ال�طنية للم�ؤهالت ��ضمان 

رئي�س  امل�ضحكي  ج�اهر  الدكت�رة  تراأ�ضته  �التدريب  التعليم  ج�دة 

�االعتمادية   اجل�دة  �ضمان  هيئة 

�ال�فد املرافق لها .

االإطار  ملناق�سة  الزيارة  هذه  وتاأتي 

والوقوف  االكادميية  للموؤهالت  العام 

على  والتعرف  اجلامعة  تطور  على 

بجودة  يتعلق  ما  وكل  مرافقها  كافة 

رئي�س  يرافقه  الوفد  وقام  التعليم 

يف  بجولة   الرئي�س  ونواب  اجلامعة  

وعدد  املبنى  يف  احليوية  املرافق  على  اطلع  حيث  اجلديد  اجلامعي  احلرم 

نا�س  وقاعة عبداهلل  واملكتبة  الكمبيوتر   الدرا�سية وخمتربات  القاعات  من 

ودائرة القبول والت�سجيل .

اأن اجلامعة ت�سري بخطى ثابتة نحو تطوير  اأو�سح اخلاجة   من جانبه  

م�ستوى اأدائها، مبا يواكب التطورات ومبا 

يتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل  موؤكدًا 

االأخذ   على  حري�سة  اجلامعة  ان  على 

عن  ال�سادرة  والتو�سيات  باملالحظات 

التعليم  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة 

العايل بهيئة �سمان اجلودة، والتي تتيح 

القوة  مواقع  على  التعرف  جامعة  لكل 

وتعزيزها ومواقع ال�سعف ومعاجلتها.
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ب���رع���اي���ة الأم�������رة ���ش��م��ي��ة ب��ن��ت احل�����ش��ن : اف���ت���ت���اح ف��ع��ال��ي��ات 

امل����ه����رج����ان ال���ت���ك���ن����ل����ج���ي ال�������ش���اب���ع ب���ج���ام���ع���ة ال���رم����ك

االأردنية  اململكة   / اربد   

�ضم�  عن  مند�با   - الها�ضمية 

احل�ضن  بنت  �ضمية  االأمرية 

افتتح الدكت�ر عبداهلل امل��ضى 

فعاليات  اجلامعة  رئي�س 

التكن�ل�جي  »املهرجان 

�ضعار  حتت  ال�ضابع«  ال�طني 

نح�  �التكن�ل�جيا  »ال�ضباب 

تنظمه  �الذي  اأف�ضل«،  حياة 

االأمم  هيئة  مع  بالتعا�ن  باجلامعة  التكن�ل�جية  للهند�ضة  احلجا�ي  كلية 

املتحدة للمراأة، �مركز امللكة رانيا للريادة.

واأكد الدكتور املو�سى يف كلمة األقاها يف االفتتاح اأن ا�ست�سافة جامعة الريموك 

للن�سخة ال�سابعة من هذا املهرجان يج�سد فل�سفتها يف حتفيز التفكري االإبداعي لدى 

طلبتها واإتاحة الفر�سة لطلبة اجلامعات االأردنية امل�ساركة �سنويا الإبراز مواهبهم 

اإىل  داعيا  بينهم،  فيما  واخلربات  املعرفة  وتبادل  م�ساريعهم  وعر�س  وقدراتهم 

البحث  خمرجات  توجيه  بهدف  وال�سناعي  االأكادميي  القطاعني  جهود  ت�سافر 

وم�ساركتها  املراأة  دور  توجيه  املحلي، من خالل  املجتمع  احتياجات  وتلبية  العلمي 

االأردنية  اجلامعات  بني  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  ودعم  التكنولوجيا،  قطاع  يف 

تاأهل  م�سروعا  وخم�سني  وثالثة  مبائة  تقدمت  والتي  املهرجان  هذا  يف  للم�ساركة 

منها للمرحلة النهائية ثالثة وخم�سون م�سروعا �سمن �سبعة حماور و�سعتها جلنة 

للمراأة  املتحدة  االأمم  اإىل هيئة  باالإ�سافة  امل�ساركة  االأردنية  وطنية من اجلامعات 

ومركز امللكة رانيا للريادة ووزارة 

االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  ومركز 

للت�سميم والتطوير.

الرفاعي  م�سهور  الدكتور 

نائب رئي�س جامعة االأمرية �سمية 

التي  �سمية  االأمرية  كلمة  األقى 

�سرورة  اإىل  خاللها  من  دعت 

بني  وفاعلة  �سفية  �سراكة  وجود 

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت واجلامعات االأردنية، بهدف دعم ال�سباب 

املبدع وجعلهم قوة اإنتاجية خالقة يف املجتمع، وتوفري بنية عمل منا�سبة للخريجني، 

بني  الفجوة  ج�سر  يف  االإ�سهام  يف  تتمثل  التي  املهرجان  اأهداف  اأن  اإىل  ولفتت 

قطاعات املجتمع املختلفة من خالل خلق �سراكة قائمة على تبادل امل�سالح، والعمل 

على خلق ثقافة االإبداع والريادة، واإيجاد فر�س عمل متميزة مبنية على االقت�ساد 

املعريف تتطابق مع الكثري من اأهداف مدينة احل�سن العلمية مبكوناتها املختلفة التي 

تعمل على حتفيز االإبداع واالبتكار لدى طلبة التخ�س�سات العلمية والتكنولوجية، 

باالإ�سافة اإىل ج�سر الفجوة بني املخرجات التعليمية للجامعات االأردنية واملتطلبات 

التخرج مع احتياجات  االأبحاث وم�سروعات  العمل وذلك عرب ربط  ل�سوق  الفعلية 

اإىل توجيه جهود  اأن هذا املهرجان ي�سعى  اإىل  ال�سناعة واملجتمع املحلي، م�سرية 

الطلبة الإجراء م�ساريع تتواءم مع تلك احلاجات، وي�سكل فر�سة للتوا�سل املثمر بني 

ال�سباب باأفكاره الريادية والقطاعني العام واخلا�س بتبني هذه االأفكار ودعمها.

�لأ�����س����ت����اذ �ل����دك����ت����ور �أح����م����د �ل���ع���ط���اون���ة رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة �خل���ل���ي���ل ي��ح�����س��ل ع���ل���ى ج����ائ����زة �أف�������س���ل 

2014 ل����ل����ع����ام  ف���ل�������س���ط���ن  و  �ل����ع����رب����ي  �ل�����ع�����امل  م�������س���ت���وى  ع����ل����ى  �لن���������س����ان����ي����ة  �ل����ع����ل����وم  يف  ب����ح����ث 

ح�سل االأ�ستاذ الدكتور اأحمد العطاونة على جائزة جامعة النجاح الأف�سل بحث يف 

 The Discourse«  :جمال العلوم االإن�سانية للعام 2014 عن بحثه املقدم بعنوان

 of War in the Middle East: Analysis of Media
 »Reporting

من  االن�سانية  العلوم  يف  بحثا  وع�سرين  ثمانية  العام  هذا  للجائزة  وتقّدم  هذا 

فل�سطني وخمتلف الدول العربية، وفاز بحث الدكتور العطاونة باملرتبة االأوىل.

ونحن بدورنا يف احتاد اجلامعات العربية نهنىء الدكتور العطاونة بهذا االجناز.
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م�شروًعا  تنفذان  املفت�حة  وقر�س  املفت�حة  القد�س   

احلك�مية امل��دار���س  يف  الإل��ك��روين  التعليم  لتقييم 

فل�ضطني   / القد�س 

جامعة  رئي�س  ا�ضتقبل   -

الدكت�ر  املفت�حة  القد�س 

امل�ضارك  ال�فد  عمر�  ي�ن�س 

من جامعة قرب�س املفت�حة 

البحث  م�ضر�ع  تنفيذ  يف 

التعليم  لتقييم  االإجرائي 

املدار�س  يف  االلكرت�ين 

مع  بالتعا�ن  احلك�مية 

جامعة القد�س املفت�حة.

وكان يف ا�ستقبال الوفد اأي�سا االأ�ستاذ الدكتور �سمري النجدي نائب رئي�س 

اجلامعة لل�سوؤون االأكادميية واأ. اأالء ال�سخ�سري م�ساعدة الرئي�س ل�سوؤون املتابعة 

دائرة  مدير  ح�سمة  لو�سي  واأ.  اجلودة  دائرة  مدير  �سباح  يو�سف  والدكتور 

العالقات العامة واأ. حممود حوامدة مدير مركز التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع 

واملهند�سة �سائدة ابو حالوة رئي�سة ق�سم امل�ساريع يف مركز التعليم امل�ستمر.

عمق  على  موؤكًدا  بالوفد،  اجلامعة  رئي�س  عمرو  يون�س  الدكتور  ورحب 

العالقة التي تربط �سعبي فل�سطني وقرب�س، واحلكومة القرب�سية التي وقفت 

ا يف الكفاح من اأجل احلرية  اإىل جانب �سعبنا يف معاناته من االحتالل خ�سو�سً

والقرب�سية  اليونانية  دعم احلكومة  اأن  الدكتور عمرو،  واأ�ساف  واال�ستقالل. 

توا�سل لل�سلطة الفل�سطينية ودولة فل�سطني، حيث كان رئي�س قرب�س فابيو�س 

لبنان  من  خروجه  لدى  وا�ستقبله  عرفات  يا�سر  ال�سهيد  للرئي�س  �سديقا 

من  ثمرة  هو  اليوم  ب�سدده  نحن  الذي  التعاون  اأن  واأ�ساف   .1٩82 عام  يف 

الذراع  باعتبارها  املفتوحة  القد�س  جامعة  مع  بخا�سة  ال�سداقة  هذه  ثمار 

الوطن  م�ستوى  على  جامعة  واأكرب  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  االأكادميي 

وتنت�سر يف خمتلف املحافظات 

الفل�سطينية. 

عمرو،  الدكتور  وحتدث 

اجلامعة  ن�ساأة  عن  للوفد 

اإن�سائها  من  والفكرة  وتطورها 

التي متحورت حول التغلب على 

اإجراءات االحتالل االإ�سرائيلي 

�سعبنا  حرمان  حاولت  التي 

القد�س  فقررت  التعليم،  من 

املفتوحة اأن ت�سل اإىل الطالب للتغلب على اإجراءات االحتالل. 

ومن جهته، قال الدكتور ثنا�سيز هازيلالمكو�س من جامعة قرب�س املفتوحة 

اإنه �سعيد بالتعاون مع القد�س املفتوحة، م�سرًيا اإىل اأن هذه ال�سركات �ست�سهم 

اإليه. واأ�سار  يف تطوير التعليم يف املجتمع الفل�سطيني باأ�سره، وهذا ما ن�سعى 

اإىل اأن ال�سراكة مع القد�س املفتوحة تتطلع اإىل اأن تكون مهارات التعليم مواكبة 

للقرن احلادي والع�سرين وبخا�سة اأن ذلك ميكن اأن يكون عاماًل م�ساعًدا يف 

حل ال�سراعات يف امل�ستقبل. 

م�سروع  لتنفيذ  اجلامعتني  ا�ستعداد  �سمن  ياأتي  االجتماع  اأن  اإىل  ي�سار 

والذي  احلكومية  املدار�س  يف  االلكرتوين  التعليم  لتقييم  االإجرائي  البحث 

ي�سرف على تنفيذه مركز التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع بالتعاون مع دائرة 

فازت اجلامعة يف  اأن  بعد  املفتوح يف اجلامعة، وذلك  التعليم  اجلودة ومركز 

�سيتم  كما  املفتوحة.  قرب�س  جامعة  مع  بال�سراكة  امل�سروع  هذا  لتنفذ  عطاء 

متويل هذا امل�سروع �سمن منحة احلكومة البلجيكية لدعم التعليم االلكرتوين 

العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  عليه  ت�سرف  والذي  احلكومية  املدار�س  يف 

الفل�سطينية.

م��ع��ه��د �مل���ل���ك ع����ب����د�هلل يف ج���ام���ع���ة �مل���ل���ك ����س���ع���ود ي���وق���ع م����ذك����رة ت���ف���اه���م م����ع ك���ل���ي���ات �ل�������س���رق �ل��ع��رب��ي
امللك عبداهلل  معهد  �سعود ممثلة يف  امللك  وقعت جامعة    - ال�ضع�دية  العربية  اململكة 

للبحوث والدرا�سات اال�ست�سارية مذكرة تفاهم مع كليات ال�سرق العربي . و�سيتم مبوجب هذه 

املذكرة التعاون بني الطرفني يف جماالت التدري�س والبحث العلمي واإقامة املوؤمترات والندوات .

وكل ما من �ساأنه حتقيق اأهداف الطرفني يف التعليم العايل وخدمة املجتمع . ومّثل جامعة 

امللك �سعود يف توقيع هذه املذكرة معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ، 

فيما مّثل كليات ال�سرق معايل الدكتور عبداهلل بن حممد الفي�سل امل�سرف العام على الكليات 

اأكد مدير جامعة امللك �سعود حر�س اجلامعة واهتمامها بتقدمي الدعم  التوقيع  ، وبعد حفل 

الالزم لكل ما يعني على االرتقاء بامل�ستوى التعليمي للمجتمع ودعم واأن يتحقق بذلك طموح 

والة االمر يحفظهم اهلل ، وعرب عن اعتزاز اجلامعة بالتعاون مع العديد من موؤ�س�سات التعليم 

اإمكانيات اجلامعة  العايل يف القطاعني العام واخلا�س ، وقال د. بدران : نعمل على ت�سخري 

خلدمة املجتمع ونويل اهتماما بالغا يف تقدمي منتجاتنا بجودة عالية تتوافق مع اأعلى املعايري 

العاملية . وبنّي باأن جامعة امللك �سعود ترحب بالتعاون مع كليات ال�سرق العربي وتقدمي كل ما 

يلزم ل�سمان جناحها ، واأ�ساد بقدرات كليات ال�سرق العربي والتي ت�سم نخبة من االأكادمييني 

املميزين والذين لهم جتارب ثرية يف العمل االكادميي ، واأ�ساد د. بدران مبا حتقق للجامعة 

خالل فرتة اإدارة معايل الدكتور عبداهلل الفي�سل جلامعة امللك �سعود وما قدمه د. الفي�سل 

 للجامعة .
ً
من عمل مميز طوال فرتة عمله مديرا

�ش�ؤوننا52

احتاد اجلامعات العربية

ي���ول���ي���و  - مت��������وز   


