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جامعة الشرق االوسط MEU تنظم نشاطاً بعنوان ” أردنّنا أنظف “

19/ 06/ 2021السبت

الدولة  تأسيس  بمئوية  االحتفاالت  ضمن 
للبيئة،  العالمّي  اليوم  وبمناسبة  األردنية، 
المجتمع  مع  الجامعة  تعاون  منطلق  ومن 
حملة  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت  المحلّي، 
)نِيبُّو(،  جبل  إلى  ي  المؤّدِ للطريق  تنظيٍف 
بعنوان:)أردنّنا أنظف(، بمشاركة وفٍد طالبّيٍ 
سليم شريف، عميد شؤون  الدكتور  بإشراف 

الطلبة، وموظفين من العمادة.
جبل  موقع  في  الوفد،  استقبال  في  كان  وقد 
)نِيبُّو( الدكتور راكان العدوان، مساعد محافظ 
مادبا، والمهندس منصور الزبن، مدير مكتب 

حماية البيئة لمحافظة مادبا، والُمقدَّم سميح الخاليلة، رئيس قسم اإلدارة الملكية لحماية البيئة / األمن 
ار شاهين، الُمشرف على موقع جبل )نِيبُّو(، حيث قاَم الطلبة والحضور بتنظيف الطريق  العاّم/ والبابا عمَّ
ار إيجازاً عن  ي إلى جبل )نِيبُّو(، بعد ذلك قام االطلبة بزيارة موقع جبل )نِيبُّو(، وقدَّم لهم البابا عمَّ الُمؤّدِ
الموقع، وبدورِه قدَّم الدكتور سليم شريف إيجازاً عن جامعة الشرق األوسط، ودورها في خدمة المجتمع 

ُس فيها. المحلّي، وعن التخصصات التي تُدرَّ

ي -هوا األردن - جراسا - جفرا - الهاشمية نيوز - عكاظ األخبارية - روافد األردن  
�ن المصادر : صحيفة الدستور - خ�ب

 meu.jo - jo24 - كل يوم  -
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مجلس التعليم العالي يعتمد آلية التدريس في الفصل الصيفي

19/ 06/ 2021السبتوكالة األنباء األردنية

عمان 17 حزيران )بترا(- قرر مجلس التعليم العالي، في 
التعليم  وزير  برئاسة  الخميس،  اليوم  عقدها  التي  جلسته 
العالي الدكتور محمد أبو قديس، تطبيق األسس المتعلقة بآلية 
التدريس في الجامعات والكليات الجامعية للفصل الدراسي 
الصيفي للعام الجامعي 2020 / 2021، وذلك بعد االطالع 

على ردود الجامعات المتعلقة بهذا الخصوص:
طلبة  اآلتي:أوالً-  النحو  على  التدريس  آلية  أسس  وجاءت 
البكالوريوس والدبلوم المتوسط: يتم تدريس جميع المساقات 
وتدريس  بُعد(،  )عن  إلكترونياً  الكليات  كافة  في  النظرية 
المساقات التي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات 

عملية أو بدنية، وال يمكن تعليمها إلكترونيا )عن بُعد( في الحرم الجامعي وبالطريقة االعتيادية مع مراعاة 
للسنوات  البشري  الطب  كليات  في  السريرية  المرحلة  وتدريس طلبة  العامة،  والسالمة  الصحة  شروط 
)الرابعة والخامسة والسادسة( وطلبة كليات طب األسنان للسنتين )الرابعة والخامسة( وطلبة تخصص 
دكتور الصيدلة للسنة )السادسة(، وطلبة تخصص التمريض للسنتين )الثالثة والرابعة( في الحرم الجامعي 

وبالطريقة االعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسالمة العامة.
كما يعقد االمتحان الشامل لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في الحرم الجامعي وبالطريقة االعتيادية، وبتباعد 
زمني كاٍف لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسالمة 

العامة.
ثانياً- طلبة الدراسات العليا: يتم تدريس جميع مساقات الدراسات العليا )دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه( في 
الحرم الجامعي، أما الطلبة الوافدون الموجودون خارج المملكة فيكون تدريسهم متزامناً مع المحاضرات 
التي تدرس داخل الحرم الجامعي، وذلك باستخدام إحدى تقنيات االتصال المرئي، ويتم إجراء مناقشات 
رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة االعتيادية أو إلكترونياً )عن بُعد( وحسب ما تقرره 

كل جامعة.
كما وتعقد امتحانات الشامل وامتحانات الكفاءة الجامعية )إن وجدت( للطلبة في الحرم الجامعي وبالطريقة 
االعتيادية وبتباعد زمني كاٍف لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط 

الصحة والسالمة العامة.
إلكترونياً  الطلبة  للجامعة خيار تدريس هؤالء  يترك  المملكة:  الموجودون خارج  الوافدون  الطلبة  ثالثاً- 
)عن بُعد( في المساقات التي نص هذا القرار على تدريسها داخل الحرم الجامعي باستثناء طلبة الطب 
البشري للمراحل السريرية للسنوات )الرابعة والخامسة والسادسة( وطلبة طب األسنان للسنتين )الرابعة 
والخامسة( وطلبة تخصص دكتور الصيدلة للسنة )السادسة(، وطلبة تخصص التمريض للسنتين )الثالثة 

والرابعة(.
رابعاً- أحكام عامة: سينظر المجلس الحقاً في آلية عقد االمتحانات وتطبيق مبدأ ناجح/ راسب، وااللتزام 
للحرم  يعودون  الذين  للطلبة  والكليات  للجامعات  العودة  دليل  في  عليها  المنصوص  اإلجراءات  بكافة 

الجامعي.
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لجنة لضبط جودة ومستوى الرسائل واألطروحات الجامعية

19/ 06/ 2021السبت هوا األردن

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها ظهر 
اليوم الخميس الموافق  17 / 6 / 2021 برئاسة معالي 
محمد  الدكتور  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 

أبوقديس اآلتي:
االرتقاء  على  العالي  التعليم  مجلس  من  حرصاً   )1
الجامعية  واألطروحات  الرسائل  ونوعية  بمستوى 
بحيث  األردنية  الجامعات  في  العليا  الدراسات  لطلبة 
يضمن ذلك إضافة نوعية لتلك الرسائل واألطروحات، 
ولضبط بعض الممارسات غير العلمية في هذا المجال، 
الدكتور  معالي  برئاسة  لجنة  تشكيل  المجلس  قرر  فقد 
أمين عام وزارة   : عزمي محافظة وعضوية كل من 

التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة األكاديمية في المجلس، وعمداء الدراسات العليا في عدد من 
الجامعات األردنية الرسمية والخاصة على أن تكون مهمة هذه اللجنة العمل على وضع أسس وتشريعات 
تضمنها الجامعات في تعليماتها بحيث تشتمل على آلية واضحة لتسجيل رسائل الماجستير وأطروحات 
الدكتوراة، وتقديم المخطط التفصيلي لها وفقاً لنماذج معتمدة لهذه الغاية تتضمن مواعيد للتقديم وآلية إقرار 
المخطط، و تشكيل اللجان والممتحنين، وكيفية مناقشتها، ومراجعة شاملة للمتطلبات التي يجب أن يحققها 

الطالب عند إعداد تلك الرسائل واألطروحات.
2( حرصاً من مجلس التعليم العالي على جودة مخرجات قطاع التعليم العالي فقد قرر المجلس تشكيل 
لجنة برئاسة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وعضوية كل من: رئيس اللجنة 
الجامعات تكون  المجلس، وعدد من نواب رؤساء  القانونية في  اللجنة  المجلس، ورئيس  األكاديمية في 
المشتركة  والبرامج  األردنية،  الجامعات  الدكتوراة في  برامج  مهمتها وضع أسس وضوابط الستحداث 

والمستضافة.
3( تشكيل لجنة برئاسة معالي الدكتور عزمي محافظة وعضوية كل من: رئيس هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العالي وضمان جودتها، ورئيس اللجنة األكاديمية في المجلس، وعميدي كليتي طب األسنان في 
الجامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية تكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة من عدد من 

الجامعات األردنية  الستحداث كليات طب أسنان، ومدى الحاجة الفعلية لهذا التخصص.
4( الموافقة على تعيين األستاذ الدكتور مأمون نديم عكروش رئيساً للجامعة األمريكية في مأدبا.
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استحداث كلية التمريض في جامعة البلقاء التطبيقية

19/ 06/ 2021السبت صحيفة الدستور

قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية األستاذ الدكتور عبد هللا سرور الزعبي أن مجلس التعليم العالي وافق على 
تنسيبات الجامعة باستحداث كلية التمريض في مركز الجامعة، واستحداث تخصص القبالة والعناية باألطفال 

حديثي الوالدة فيها ليكون التخصص األول من نوعه في األردن.
كما استحدثت الجامعة وضمن خطتها اإلستراتيجية في التركيز على التخصصات التقنية والتطبيقية التي 
هذه  على  التركيز  في  السامية  الملكية  الرؤى  وتحقيق  والعالمي  واإلقليمي  المحلي  العمل  سوق  يحتاجها 
التخصصات التي توفر لحاملها المهارة والمقدرة الكافية للتنافس في سوق العمل للوصول إلى تحقيق هدف 
الجامعة » التعلم والتعليم بهدف التشغيل »؛ فقد استحدثت تخصص التحليالت الجنائية الرقمية على مستوى 
شهادة البكالوريوس في كلية الذكاء االصطناعي، وتخصص أمن الفضاء اإللكتروني على مستوى شهادة 
الماجستير في كلية الدراسات العليا، وكذلك تخصص وقاية النبات على مستوى شهادة البكالوريوس في 

كلية الزراعة التكنولوجية.
في  ورسالتها  رؤيتها  مع  منسجمة  التخصصات  هذه  باستحداث  الجامعة  أن  الزعبي  الدكتور  وأضاف 
التركيز على التعليم التقني والتطبيقي، وتوجيه الشباب األردني نحو هذه التخصصات لحاجة السوق الماسة 
والكبيرة لحاملي هذه الشهادات نظراً لندرتهم، وسيتم بدء القبول في هذه التخصصات مطلع العام الجامعي 

.2021/2022
وأشار الدكتور الزعبي أن البنية التحية لكلية التمريض مجهزة بالكامل وننتظر االنتهاء من مبنى كلية الطب 
في مستشفى السلط الجديد في األشهر القليلة القادمة ليتم نقل الكلية الى المبنى الجديد وتحويل مبنى كلية 
الطب في مركز الجامعة إلى مبنى لكلية التمريض، حيث تم استحداث تخصص القبالة والعناية بحديثي 
الوالدة ليكون التخصص األول في كلية التمريض، وهو تخصص نادر واألول في األردن وجاء بناء على 
دراسات مسحية الحتياجات السوق في القطاعين العام والخاص وبالتعاون مع المجلس التمريضي األردني 

ونقابة الممرضين األردنيين، باإلضافة إلى الطلب الكبير من دول اإلقليم على مثل هذا التخصص.
وأكد الدكتور الزعبي على الشراكة الحقيقية التي قامت بها الجامعة خالل السنوات الماضية مع المؤسسات 
في القطاعين العام والخاص والدراسات المسحية لسوق العمل التي تقوم بها الجامعة بشكل دوري، ومن 
إلى  حاجتهم  على  واإلطالع  للشباب  األكبر  المشغل  الخاص  القطاع  مؤسسات  برأي  االستئناس  خالل 
تخصصات تقنية بمهارات وقدرات عالية لحاملي هذه الشهادات، باإلضافة إلى الدراسات التي يقوم بها 
ديوان الخدمة المدنية عن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والتخصصات الراكدة والمشبعة، وبناء 
على هذه الشراكات الحقيقية والتعاون المشترك قامت الجامعة بهيكلة كافة الخطط الدراسية بحيث أصبحت 
تركز أكثر على المهارات ليكون خريج هذه التخصصات قادر ومؤهل على االندماج في سوق العمل أو 
البدء بمشاريع التشغيل الذاتي التي هي وعلى صغر حجمها إال أنها تعد من أكبر المحركات االقتصادية في 

البلدان النامية.
التحتية والخدمات  البنية  البلقاء التطبيقية خالل السنوات السابقة شهدت نقلة نوعية في  ويذكر أن جامعة 
التعليمية التي تقدمها حيث تم استحداث أربع كليات جديدة باإلضافة إلى استحداث عدد من تخصصات مهن 
المستقبل وإغالق ووقف القبول في أكثر من 100 تخصص على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة و 9 

تخصصات على مستوى البكالوريوس ال يحتاجها سوق العمل.


