افتتاح الزاوية األكاديمية لمشروع التعليم السوري/األردني في جامعة الزرقاء

الزرقاء ،االردن 22 .ني سان  ،2018قام وفد من البعثة االوروبية للمملكة االردنية الها شمية ممثال بال سيد جوب ارتس
والسيييدب باولي ا جافوفيسييكا ،باإلضييافة لم دوب الصي دو اإلئتماني االوروبي "مدد" السيييدب مارفا رو،ا ،بافتتاح ،اوفة
الزاوفة األكادفمية لمشروع التعليم السوري في جامعه الزرقاء.

تعتبر الزاوفة األكادفمية مسيييامة مةصيييصييية لطالب مشيييروع التعليم السيييوريراالردني في جامعة الزرقاء ميث تتيح
للطالب مكان مةصييييييم للت م وللدراسيييييية وتبادل المعلومات م ،مالئهم .تق الزاوفة االكادفمية في مب ى أ (مب ى
الفارو ) في م تصيييي جامعه الزرقاء بمسييييامة  85متر مرب  ،وهي م هزب بعشييييرفن جها ،ماسييييوب ،وثالث االت
طباعة وطاولة اجتماعات .وكذلك تحتوي على مكتبة علمية تضيييم أكثر من  380كتابا في مةتل التةصيييصيييات بكال
اللغتين العربية واالن ليزفة ،باإلضافة الى خمس أماكن خاصة تمكن الطالب من التمت بةصوصية للدراسة.

وخالل االفتتاح عبر السيد جوب ارتس عن اهمية توفير بيئة دراسية صحية لطالب ال امعة .وشدد الدكتور بسام الحلو
على ان جامعه الزرقاء سيييتسيييتمر بدعم الطالب السيييورفين لتمك هم من انهاء دراسييياتهم .وقال الدكتور ضيييياء ابو طير
مدفر المشروع ان المشروع سيستمر في دعم الطالب بكافة الطر المتامة.

نبذب عن ص دو اإلئتماني األوروبي لالست ابة لأل،مة السورفة ،ص دو مدد:
م ذ تأسيييسييها في دفسييمبر  ،2014فتم توفير مصيية متزافدب من المسيياعدات اير اإلنسييانية من خالل االتحاد األوروبي
للبلدان الم اورب لسورفا من خالل الص دو اإلئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي لالست ابة لأل،مة السورفة ،ص دو
مدد .وفأتي الصييييي دو اإلئتم اني اسيييييت ابة متكاملة للمعونة المقدمة من االتحاد األوروبي لأل،مة ،وفعالت االمتياجات
االقتصيييييادفة والتعليمية واالم ية واالجتماعية طوفلة األمد لالجئين السيييييورفين في البلدان الم اورب مثب األردن ولب ان
وتركيا والعرا  .الى اليوم ،قام الصيي دو بالتعاقد م مشييارف بقيمة  920مليون فورو لدعم جمي نوامي الحياب م ها:
التعليم األسيياسييي والدراسييات العليا والتدرفن المه ي وسييبب العيال واالسييتقالل االقتصييادي والقطاع الصييحي والماء
والصرف الصحي .وإن الص دو اإلئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي هو أفضا أمد األدوات الرئيسية التي سيتم من
خاللها ت فيذ أولوفات الشراكة ال دفدب بين االتحاد األوروبي واألردن ولب ان.
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en

نبذب عن مشروع التعليم السورير االردني:
فقوم مشروع تعليم السورفين الذي ت فذه ال امعة االلمانية االردنية لمساعدب الالجئين السورفين في األردن واألردنيين
األقب مظا ً في الم تمعات المضييييفة لالجئين وتمكي هم من الوصيييول للتعليم العالي من خالل م موعة من برامت الم ح
الدراسييية .ومن ال دفر بالذكر أن مشييروع تعليم السييورفين هو مشييروع فدعم اسييتراتي ية "جيب اير ضييائ " ،والتي
استقرارا وأمانًا .وفتكون المشروع الذي تدفره
تهدف إلى تزوفد المتضررفن من ال زاع بالفرصة لتشكيب مستقبب أكثر
ً
ال امعة األلمانية األردنية بإشراف د .م ار فياض رئيس ال امعة وادارب د .ضياء أبو طير من مرملتين.
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