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 نشرة أخبار 
 اتحاد الجامعات العربية

 اقرأ في هذا العدد..

 ورش دورات حوارات أنشطة أخبار مقاالت

 بيةالعر باللغة وعالقته السيبراني األمن مؤتمر اختتام فعاليات
 السابعة نسخته في

 شهر آيار مايو عدد 
May Issue 

وزير التعليم  تحاد الجامعات العربية يبحث معا
 العالي السوادني التعاون باجملاالت االكاديمية

اتحاد الجامعات العربية يبحث مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
 تطوير القطاع الزراعي العربي

 مقاالت
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 بقلم: أ.د عمرو عزت سالمه 

 األمين العام التحاد الجامعات العربية

 االفتتاحيالمقال 
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إنها عودة الروح واليقظة احلقيقية اليت جتعل 
املسلم يشعر بنفس املصري املشرتك املسلم وغري 

على هذا الكوكب اجلميل الذي هو أشبه بالسفينة 
فإذا حافظنا عليها جنونا مجيعا وإذا نقرناها 

 تسربت إليها املياه وهلكنا مجيعا
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 نشرة أخبار 
 اتحاد الجامعات العربية

 عدد شهر آيار مايو 
May Issue 
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فعاليات مؤتمر األمن السيبراني وعالقته باللغة العربية في نسخته السابعة  اختتام  
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 التسجيل بمنصة اجمللة

 نشرة أخبار 
 اتحاد الجامعات العربية

 عدد شهر آيار مايو 
May Issue 

مشروع التصنيف 
 العربي
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التحاد الجامعات العربية شاركت األمانة العامة 

بأعمال الدورة الخامسة لملتقى االتحادات العربية 

النوعية المتخصصة، الذي انعقد بالعاصمة التونسية 

اف اتحاد اذاعات الدول العربية وبمشاركة ممثلي  بإشر

ي 
 
االتحادات المعنية من الدول العربية األعضاء ف

  .االتحاد

لدول العربية ونوه المدير العام التحاد إذاعات ا

ي افتتاح 
 
ي كلمته ف

 
المهندس عبد الرحيم سليمان ف

ي تكتسيها أنشطة 
ى التى  باألهمية الكبر

أعمال الملتقى

ي تقوم بها 
االتحادات العربية، وباألدوار القيمة التى

ي 
 
ومواكبتها لمظاهر التنمية الشاملة والمستدامة ف

ي بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية  الوطن العربر

بيةوالث  .قافية واإلعالمية والبى

وناقشت الدورة جملة موضوعات أبرزها تداعيات 

ي المنطقة 
 
األزمة الروسية األوكرانية عل األوضاع ف

ها عل اقتصاديات  ات المناخية و تأثبر العربية و التغبر

المنطقة العربية، إىل جانب تقارير عن أنشطة 

د وعإنجازات االتحادات العربية أعضاء الملتقى ومو 

 . ومكان عقد الدورة القادمة

 م  2022مايو  30ـه الموافق  1443شوال  29تونس 

ي هذه الدورة كل من معاىلي األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمه األمير  العام، 
 
مثل االتحاد ف

واألستاذ الدكتور خميسي حميدي األمير  العام المساعد، والسيدة لينا البيطار  مديرة اإلدارة 

 العامة. 
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احتاد اجلامعة العربية حيدد الصعوبات اليت تواجه الطلبة العرب 
 يف معادلة ساعاتهم الدراسية

 2022يونيو / حزيران  5األحد، 

حدد امير  عام اتحاد الجامعة العربية الدكتور عمرو عزت سالمة 

ي الجامعات 
 
ي تواجه الكثبر من الطلبة العرب الدارسير  ف

الصعوبات التى

ي الخطط  االوكرانية
 
ي معادلة ساعاتهم الدراسية بسبب التباين ف

 
ف

 الدارسية وعدم الوضوح فيما يتعلق بمعادلة الساعات الدراسية

ي الدورة الخامسة لملتقى 
 
وقدر الدكتور سالمة خالل مشاركته ف

االتحادات العربية النوعية المتخصصة بتونس عدد الطلبة العرب 

ي الجامعات االوكرانية بن
 
طالبا  783الف طالب منهم  19حو الدارسير  ف

ي كليات الطب
 
 اردنيا ثلثهم يدرسون ف

ي صدر عن االتحاد الجامعات 
وقال الدكتور سالمة وفق بيان صحق 

ان الكثبر من الطلبة العرب لم يتمكنوا من مغادرة اوكرانيا قبل العربية 

بدء الحرب بسبب عدم موافقة الجامعات االوكرانية عل اعتماد 

 اسة عن بعد ما قد يؤدي اىل حرمانهم من التخرجالدر 

ي رافقه فيها االمير  
ي الدورة التى

 
وتوقع الدكتور سالمة خالل مشاركته ف

العام المساعد الدكتور خميسي حميدي ومديرة االدارة باالتحاد لينا 

ي التسجيل بالجامعات االوكرانية 
 
البيطار ان يعزف الطلبة العرب ف

ي المستقبل ال 
 
 سباب امنيةوالروسية ف

وبير  ان الجامعات االوكرانية والروسية كانت تشكل وجهة مفضلة 

للطلبة العرب السباب اقتصادية واخرى تتعلق بمرونة متطلبات القبول 

ما سيشكل تحديا امام الجامعات العربية نظرا للتوقعات بزيادة الطلب 

ي مرحلة الحقة
 
 عل القبول بها ف

خصصة بالطب وطب االسنان لتقليل ودعا اىل انشاء جامعة عربية مت

ي 
 
ي نسب القبول محليا وعربيا ما يوفر فرصا بديلة للدراسة ف

 
الفجوة ف

جامعات خارجية مع االحتفاظ باالنفتاح عل التجارب العالمية ذات 

 الصلة

ات المناخية  وقدم الدكتور عمرو خالل الدورة ورقة عمل بعنوان " التغبر

بر ل العربية " اكد خاللها ان ظاهرة التغيوتداعياتها عل اقتصاديات الدو 

ي من خالل  ي ستؤثر بشكل مباشر عل اقتصاديات العالم العربر
المناخ 

ي قطاعات الزراعة والصناعة 
 
االستغالل المفرط للمواد الطبيعية ف

ي والعالمي   والتشييد والذي سينعكس سلبا عل النظام الماىلي العربر

ي بعض الدول العربية  بالمئة من المبان والبت   75وقال ان 
 
التحتية ف

ات تغبر المناخ وان احتمال ارتفاع  معرضة بشكل مباشر لخطر تأثبر

منسوب البحار وتكرار االيام الحارة واشتداد العواصف سيؤثر سلبا عل 

نظم النقل وشبكات الرصف الصحي وشبكات المياه ومحطات توليد 

 الطاقة

ي بسبب وحذر الدكتور عمرو من آثار كارثية عل ا النتاج الزراعي العربر

اعتماد القطاع الزراعي عل االمطار لذلك فان االنتاجية الزراعية واالمن 

ي يرتبطان بالتقلبات السنوية للمتساقطات نتجية  ي العالم العربر
 
ي ف

الغذاب 

ي 
 . التغبر المناخ 

ودعا اىل تضافر جهود المؤسسات العربية وخاصة الجامعات المراكز 

ي بناء ا
 
افية وتقديم الحلول البحثية ف اتيجية ودراسات استشر سبى

ات  حات والخطط الناجعة لتقليل التداعيات السلبية للتغبر والمقبى

ي المنطقة العربية
 
 . المناخية ف

ألف طالب عربي  19أمين اتحاد الجامعات العربية: 

 يدرسون في أوكرانيا
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  2022مايو  31

ي الحادي والثالثير  
وقع اتحاد الجامعات العربية ف 

تفاهم مع المنظمة مذكرة  2022من شهر مايو 

العربية للتنمية الزراعية واتحاد مجالس البحث 

ي إطار 
ي هذه االتفاقية ف 

العلمي العربية، وتأبى

التنسيق بير  منظمات العمل العربية من أجل 

ي الستدامة  نامج العربر تنفيذ بعض مكونات البر

ي بنود االتفاقية االتفاق عل 
، وجاء ف  ي

االمن الغذاب 

ي ابتتخصيص جائزة سنوية ل ي العربر
داء ألمن الغذاب 

، وإنشاء منصة رقمية لتبادل  من العام الحاىلي

وإدارة المعارف الزراعية، وإنشاء منظومة عربية 

ي الزراعي لدعم عمليات التدريب 
وب  للتعليم اإللكبى

والتعليم الزراعي بالدول العربية. كما تم االتفاق 

ي 
كة ف  وعات زراعية عربية مشبى وي    ج لمشر عل البى

ي مجا
ل انتاج سلع العجز، وبما يسهم إيجابا ف 

، ومنها مشاري    ع انتاج  ي ي العربر
تحقيق األمن الغذاب 

الحبوب والقمح ومشاري    ع انتاج التقاوي والبذور 

ي جمهورية السودان لما 
المحسنة، وخاصة ف 

تمتلكه من موارد زراعية مقدرة يمكن أن تسهم 

ي  ي العربر
ي تحقيق األمن الغذاب 

  .بشكل كببر ف 

ضمن أهداف االتفاقية السعي لالستفادة من  وجاء

علوم وتكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية 

لتطوير القياس والرصد والمتابعة للموارد الزراعية 

والغابية والرعوية، وبما يخدم رفع كفاءة استخدام 

الموارد الزراعية العربية. باإلضافة إىل تنفيذ دورات 

ي مجاالت النم
كة ف  ذجة والذكاء تدريبية مشبى

، واستخدام النماذج المحوسبة لتعزيز  االصطناعي

قدرات التخطيط والرصد والتقييم لحالة األمن 

 . ي ي العالم العربر
ي ف 
 الغذاب 
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  2022مايو  12

شارك معاىلي األمير  العام التحاد الجامعات العربية 

ي فعاليات 
 
األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة ف

ي الدوىلي السابع لعلوم الرياضيات،  المؤتمر العربر

كلية العلوم بجامعة الزرقاء يوم الذي عقدته  

بية  2022/ 5/ 12الخميس  تحت رعاية وزير البى

والتعليم ووزير التعليم العاىلي والبحث العلمي 

ي معاىلي االستاذ الدكتور وجيه عويس، 
األردب 

  63والمتضمن سبع جلسات تحدث فيها 
ً
باحثا

شخصية مهتمة  126دولة ومشاركة  22من 

 بالعلوم الرياضية

زيادة الوعي العالمي بالعلوم الرياضية هو أمر حيوي ن العام: األمي
 لمواجهة التحديات في مجاالت الذكاء االصطناعي والتنمية المستدامة

 

 

ي ألقاها 
ي كلمته التى

 
وعبر األمير  العام إلتحاد الجامعات العربية األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة ف

ات  بالمناسبة عن سعادته لحضور هذا المؤتمر والذي يهدف اىل تبادل التجارب العلمية ونقل الخبر

ا 
ً
ة العلمية ايمان ي دعم المسبر

 
ومنح الفرص للشباب الباحثير  ضمن سياسة ورؤية الجامعة الدائمة ف

ي األنشطة 
 
ا أن جامعة الزرقاء من الجامعات األوىل ف ، مشبر ي بقدراتهم عل إحداث التغيبر اإليجابر

ي تطوير بيئة التعليم. ولفت معاليه إىل أهمية تطوير ا
 
اضيات ودوره لريوالمؤتمرات ودائما سباقة ف

مجيات والخوارزميات وعلم االقتصاد والتتجارة والطب  ي مجاالت البر
 
بالعلوم األخرى وبرز أهميته ف

ها من العلوم، وأكد عل أن زيادة الوعي العالمي  والطاقة المتجددة ووسائل النقل وعلم الفلك وغبر

ي مجاالت الذك
 
دامة اء االصطناعي والتنمية المستبالعلوم الرياضية هو أمر حيوي لمواجهة التحديات ف

 المتقدم والنامي . 
ي كل من العالمير 

 
 ولتحسير  نوعية الحياة ف

ي البحث العلمي 
 
اكات المحلية واالقليمية والدولية ف ودعا المؤتمرون إىل تشجيع الشر

كة  . والعمل عل دعم ورعاية المؤتمرات الدولية المشبى

بية والتعليم ووزير التعليم العاىلي والبحث 
ي ختام المؤتمر كرم مندوب وزير البى

 
وف

عميد كلية العلوم الدكتورة علياء برقان العلمي األستاذ الدكتور نضال الرمحي و 

ي المؤتمر و ابدى الضيوف سعادتهم البالغة بالمستوى 
 
ين ف المشاركير  والمحاض 

 عن التنظيم الممبر  لفعاليات المؤتمر
ً
 .العلمي المتقدم للجامعة فضال

واختتم المؤتمر بتكريم مندوب راعي المؤتمر، ومعاىلي أمير  عام إتحاد الجامعات 

ي المؤتمر.  العربية ،
 
 ورئيسة المؤتمر عميد كلية العلوم، والمتحدثير  الرئيسيير  ف
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 أدلة ضمان الجودة
 التي أصدرها مجلس ضمان الجودة واالعتماد 

 يف اتحاد الجامعات العربية
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