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في ذكرى التأسيس
بقلم : أ.د. ماهر لطفي سليم

 

 والدتنا كجامعة كانت قبل 20 عاما، اي في عام 1999، ومنذ ذلك الوقت كان القرار
 ان نكون في مصاف الجامعات المتميزة، فكان لحماسنا  هذا ما يبرره. فنحن الذين
الثاني عبداهلل  الملك  جاللة  تولي  مع  الدولة  عمر  حقب  من  مهمة  حقبة  في   نشأنا 
.. وادائنا  عملنا  في  الريادة  نجسد  ان  على  أصررنا  العام.  ذات  في  الدستورية   سلطاته 
من عزز  الذي  جاللته  عهد  في  العزيز  لوطننا  تحقق  كما  لنا،  تحقق  االن  حتى   وهذا 

 مكانة وطننا ودوره في جميع المحافل.

 بدايتنا كانت متخصصة في الدراسات العليا، لكن سريعا ما تحولنا إلى جامعة شاملة
بأدائها ونفاخر  نعتز  التي  الثمانية  كلياتها  خالل  من  البكالوريوس  برامج   تدرس 

 االكاديمي ومخرجاتها التي يشهد لها سوق العمل المحلي والعربي.

حياتنا مفاصل  كل  في  نجسده  عنه،  حيدة  ومازال..فال  الريادة  هاجسنا   كان 
 االكاديمية فال يقتصر على رؤية ورسالة واضحة المعالم بل نكرسه في العمل، من
االكاديمية بالعملية  الطالب  وعالقة  والتدريس،  االكاديمية،  برامجنا  تصميم   خالل 
 وأطرافها من استاذ، وإداري، مطالبين الجميع أن يعي دوره ويفهمه ويطبقه وفق
الجميع لاللتزام ، وندعو  تردد  التي نعرفها ونطبقها بال  الرشيدة  الحوكمة   معايير 

 بها في كل مرة نلتقي بها مع أسرة الجامعة وطلبتنا.

من غيرها  تنافس  كجامعة  لنا  التنافسية  والميزة  المضافة  القيمة  هي   فالريادة، 
 الجامعات الحكومية والخاصة، وهي عامل المفاضلة في سوق العمل لطلبتنا الذين
 يدربون على التفكير االبداعي الناقد، الذي ال يسلم بالمعلومة بل يناقشها ويضيف
دامجة االكاديمية  برامجنا  كانت  لذلك  يطورها،  أو  ويعززها  استطاع،  إن   عليها، 
الصيدلة كتخصص  العصر  متطلبات  تواكب  وتخصصاتنا  والعملي،  النظري   للجانبين 
فهو االصطناعي،  الذكاء  لتعليم  ننتقل  ألن  متطلعين  وغيرها،  الطيران   وعلوم 
 مرحلة قادمة بالضرورة البد ان نستعد لها.. وهذا ما نفعله االن من خالل التشجيع

على تنفيذ المبادرات والمشاريع الطالبية التي ندعمها.

قابل لكنه  مستحيال  ليس  الذي  الكثير،  أمامنا  مازال  انه  نعتقد  العشرين،  عامنا   في 
..فإلى االمام بال التي تنمو في داخل كل واحد منا  النجاح  إرادة   للتحقيق، من خالل 

 تتردد أو تهاون.. والجميع بألف خير

 

 رئيس جامعة عمان العربية
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افتتاحية

 نحو إعالم شامل
بقلم: أ.كمال فريج

منظومة وجود  أبرزها  من  لعل  عوامل،  بعدة  مرتبط  جهد  أو  مشروع  أي  نجاح   إن 
 إعالمية، متجددة في االهداف واالدوات، ولهذا كانت جامعة عمان العربية سباقة
 في فكرة الريادة اإلعالمية من خالل البحث عن شمولية الدور وواقعية الهدف في

 منظومتها االعالمية المنفذة.

منظومة يمثل  الجامعة  في  العامة  والعالقات  االعالم  دائرة  تقدمه  ما   ولعل 
تنفذها عديدة  مسارات  خالل  من  والجديد،  التقليدي  االعالم  بين  تمزج  التي   اإلعالم 
 عبر تغطية االحداث والنشاطات ونشرها من خالل شبكة عالقات واسعة مع اإلعالم
وصحيفة مميز،  مهني  بمحتوى  الحصاد  صحيفة  إصدار  عن  فضال  كافة،   بأشكاله 
احتفلنا بسنويتها األولى قبل شهرين التي   "aaunews.net" اإللكترونية  الجامعة 
الخاصة بوك  الفيس  صفحة  على  الجامعة  منصة  عبر  ترويجي  إعالمي  محتوى   ونشر 
 بالجامعة والتي حازت مؤخرا على العالمة الزرقاء بجهود القائمين عليها ما يمنحها

 اعتمادية عالية.

 لكن هذه المنظومة تستوجب االتساع، لذلك يعني مفهوم  الشمولية عبر ضمان
 انخراط الجميع من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطلبة في عملية النشر والترويج
 للجامعة، ليس من خالل وسائل التواصل التقليدية، ولكن من خالل استغالل منصات
 التواصل االجتماعي أيضا لتعميم اهداف ورؤية الجامعة، بلغة بسيطة وأسلوب مريح

 يوظف النص والصورة ألنشطة الجامعة المتنوعة.

 والجامعة، إذ تنتهج هذا االسلوب فهي تكرس مفهوم "المواطن الصحفي"، لكن
المشاركة في هذه االنشطة يترددون عن  الذين ال  الجامعة  أبناء   مجسدا من خالل 
شأنه من  ما  كل  توفير  في  جهدا  تألو  ال  التي  جامعتهم  عن  والتثقيفية   الترويجية 

 خلق وصناعة جامعة ذات مخرجات يشار لها بالبنان.

سعي خالل  من  فيتجسد  المطلوبة،  اإلعالم  منظومة  في  الهدف  واقعية   إما 
االكاديميا مجتمع  في  مكانة  إلى  للوصول  مدروسة  خطوات  خالل  ومن   الجامعة 
 تكرس مواصفات إيجابية في عقل المجتمع المحلي واالفراد وخلق صورة ذهنية عن
الجامعة في ذهن المميزات عن  الجامعة، فكلما ذكر اسمها تتدافع هذه   مميزات 

 وعقل الناس، ما يخلق صورة ذهنية ناتجة عن سمعة طيبة تكرست مع الوقت.

شاملة اعالمية  منظومة  خالل  من  إال  يكون  ال  لجامعتنا  المنشود  النجاح  إن   إذن، 
 ينخرط فيها الجميع من أسرة الجامعة بأدوار محددة لتسويق وترويج الجامعة كرؤية

ورسالة مجسدين في مشاريعها وبرامجها وانشطتها ككل. فالجميع مسؤول .

رئيس التحرير
مساعد رئيس جامعة عمان العربية
 لشؤون اإلعالم والعالقات العامة
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أكـاديمـــيـا

مؤتمر للمسؤولية المجتمعية يوصي بالخروج من إطار 
التبرعات والتطوع إلى المساهمة في التنمية 

ــة"  ــان العربي ــي "عم ــن جامعت ــاون بي ــد بالتع ــذي عق ــي المؤتمر،ال ــراء ف ــى الخب وأوص
للخطــط  المجتمعيــة  المســؤولية  تضميــن  بضــرورة   المفتوحــة"،  والقــدس 
االســتراتيجية الجامعيــة ووضــع مؤشــرات اداء لهــا، ووضــع سياســات واجــراءات 
ومعاييــر عربيــة جامعية،وإيجــاد اإلطــار القانونــي الوطنــي والمؤسســاتي كمظلــة 
ــات  ــة للمؤسس ــة ملزم ــريعات وأنظم ــن وتش ــن قواني ــة، وس ــؤولية المجتمعي للمس
للمســؤولية  مؤشــرات  وإعــداد  ودعمهــا،  المجتمعيــة  بالمســؤولية  بالمشــاركة 
المجتمعيــة ضمــن اعتمــاد التخصصــات وشــروط منــح التراخيــص مــن هيئــات االعتمــاد 

والجــودة لمؤسســات التعليــم العالــي العربيــة.

ورعــى المؤتمــر األميــن العــام التحــاد الجامعــات العربيــة األســتاذ الدكتــور عمــرو عــزت 
ســالمة، وبحضــور وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الفلســطيني األســتاذ الدكتــور 
محمــود أبــو مويس،وأميــن عــام وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الدكتــور 

ــي  ــم ف ــذي اختت ــة، وال ــؤولية المجتمعي ــول المس ــم ح ــي الُمحك ــي الثان ــي الدول ــر العرب ــي المؤتم ــاركون ف ــا المش ــاد - دع الحص
جامعــة عمــان العربيــة إلــى ضــرورة تطويــر مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة لــدى الجامعــات مــن مجــرد المشــاركة فــي 

ــتدامة. ــة المس ــي التنمي ــة ف ــاهمة الفعلي ــى المس ــة إل ــالت التطوعي ــات والحم ــة والتبرع ــال الخيري األعم

الخبراء المشاركون في المؤتمر العربي المحكم حول المسؤولية المجتمعية

عاهــد الوهادنــة، واألميــن العــام المســاعد إلتحــاد الجامعــات العربيــة 
األســتاذ الدكتــور خميســي حميــدي، واألميــن العــام المســاعد إلتحــاد 
الجامعــات العربيــة األســتاذ الدكتــور عبــد الرحيــم الحنيطــي، ووزيــر 
ــالوي،  ــام زعب ــور عص ــبق الدكت ــي األس ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي

وعــدد مــن رؤســاء الجامعــات األردنيــة.

ــة  ــؤولية المجتمعي ــي المس ــاق ف ــرار مس ــرورة إق ــراء ض ــاف الخب وأض
علــى  التخصصــات  اجبــاري، وطــرح  الدراســية كمتطلــب  الخطــط  فــي 
ــدرات  ــة ق ــة لتنمي ــج  تدريبي ــم برام ــا، وتصمي ــات العلي ــتوى الدراس مس
التــي  العلميــة  باألبحــاث  االهتمــام  وتكثيــف  الجامعييــن،  القــادة 
تتنــاول القضايــا المجتمعيــة وتســهم فــي حــّل المشــاكل، وتأســيس 
ــا  ــي تمويله ــهم ف ــات تس ــي الجامع ــتركة ف ــة مش ــق متخصص صنادي
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مشاركون في المؤتمر

أكـاديمـــيـا

مؤسســات المجتمــع، وعربيــا  إنشــاء مجلــس أعلــى للمســؤولية المجتمعيــة فــي 
فــي  الرئيــس  مقــره  ويكــون  العربيــة  الجامعــات  اتحــاد  مظلــة  تحــت  الجامعــات 

فلســطين.

وأكــدوا علــى أهميــة تعزيــز الــدور الحكومــي فــي توجيــه التمويــل نحــو الجوانــب 
التنمويــة فــي برامــج المســؤولية المجتمعيــة التــي تقدمهــا مؤسســات التعليــم 
العالــي، ووضــع ميثــاق شــرف أدبــي وأخالقــي، وأدلــة إجرائيــة للشــراكة المجتمعيــة، 

وتخصيــص إدارات متخصصــة فــي الجامعــات، تتبــع اإلدارة العليــا.

وبلــغ عــدد ملخصــات األبحــاث المقدمــة للمؤتمــر )60( ملخصــا، قبــل منهــا )52( 
ــً  ــّلم )٤3( بحث ــم تس ــة، وت ــفافية والموضوعي ــمت بالش ــر اتس ــق معايي ــً، وف ملخص
كامــاًل خــالل الفتــرة التــي تــم اإلعــالن عنهــا لتســّلم األبحــاث كاملــة، قبــل منهــا بعــد 
ــن  ــة م ــً وباحث ــا )5٤( باحث ــة قدمه ــة علمي ــً وورق ــون بحث ــة وثالث ــا خمس تحكيمه
األردن وفلســطين والكويــت والســعودية وليبيــا والجزائــر ومصــر وقطــر واإلمــارات.

ــي  ــت ف ــن، عرض ــن كاملي ــدار يومي ــى م ــاٍت عل ــس جلس ــِر، خم ــج المؤتم ــن برنام وتضم
ــه المتحدثــون مــن اتحــاد الجامعــات  ختامــه األبحــاث المقدمــة للمؤتمــر، وأكــد خالل
العربيــة،ووزارء تعليــم عــاٍل فــي األردن وفلســطين، ورؤســاء جامعــات، وخبــراء 
وأعضــاء هيئــة تدريــس وطلبــة علــى أن المســؤولية المجتمعيــة تمثــل ممارســة 
المواطنــة الحقيقيــة والتــي تتقاطــع مــع المســؤولية القوميــة وتتجلــى فــي خدمــة 

ــي.  ــث العلم ــع البح واق

وتضمــن المؤتمــر  محــاور حــول واقــع ممارســة الجامعــات لمســؤوليتها المجتمعية، 
ومحــور فــي واقــع ممارســة الجامعــات لمســؤوليتها المجتمعية وتشــريعاتها.

 

ــور  ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــث رئي ــاد - بح الحص
فــي  المعتمــد  العراقــي  والســفير  ســليم  ماهــر 
التعليميــة  الفــرص  العــذاري  حيــدر  األســتاذ  عمــان 
ــوس  ــي البكالوري ــي مرحلت ــة ف ــا الجامع ــي تتيحه الت

والماجســتير.

وفــي بدايــة اللقــاء قــدم رئيــس الجامعــة التهانــي إلــى الســفير 
بمناســبة تّسلمــة مهامــه فــي األردن، متمنيــا لــه التوفيــق 
والنجــاح فــي تعزيــز العالقــات األخويــة بيــن البلديــن، وجــرى 
ــة  ــفارة العراقي ــي الس ــار ف ــره المستش ــذي حض ــاء ال ــالل اللق خ
األســتاذ خالــد الخيــزران اســتعراض التخصصــات التــي تــدرس فــي 
ــود  ــا للطلبة،والجه ــي تتيحه ــة الت ــرص التعليمي ــة والف الجامع
عبــر  التعليــم  بعمليــة  لالرتقــاء  الجامعــة   تبذلهــا  التــي 
ــيد  ــن تجس ــال ع ــز، فض ــى التمي ــوال إل ــا وص ــا وكلياته تخصصاته
روح الريــادة واإلبــداع لــدى الطلبــة، وإعــداد كــوادر مؤهلــة 

ومدربــة تلبــي متطلبــات وحاجــات ســوق العمــل العربــي.

بالمســتوى  العــذاري  حيــدر  العراقــي  الســفير  ثمــن  بــدوره 
الجانبيــن  دمــج  ناحيــة  مــن  األردن  فــي  للتعليــم  المتقــدم 
األكاديميــة،  والبرامــج  المســارات  فــي  والتطبيقــي  النظــري 
األردنيــة  الجامعــات  الــذي تقدمــه  العلمــي  البحــث  وجوانــب 
والتــي يبلــغ عــدد الطلبــة العراقييــن الدارســين فيهــا حوالــي 
ثمانيــة آالف طالــب وطالبــة، والجهــود المبذولــة الســتثمار 
والمســاهمة  الجامعــة  فــي  التعلميــة  التعليميــة  الفــرص 

األكاديميــة. بالمخرجــات  باالرتقــاء 

الدكتور  سليم والسفير العراقي

السفير العراقي يطلع 
على الفرص التعليمية 
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تعزيز التعاون بين: "عمان العربية" و "أكاديمية 
الطيران الملكية األردنية"

رئيس هيئة المديرين األستاذ أحمد الخالد والدكتور ماهر سليم وأكاديمية الطيران عقب توقيع اإلتفاقية

الحصــاد - شــرعت الجامعــة بالتعــاون مــع أكاديميــة الطيــران الملكيــة األردنيــة بالمراحــل المتقدمــة فــي تعزيــز عمليــة التعلــم 
فــي كليــة علــوم الطيــران التــي تســتقبل أفواجــا مــن الطلبــة. 

حيــث قامــت الجامعــة ممثلــة برئيســها األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم، بتجديــد 
اتفاقيــة التعــاون مــع األكاديميــة ممثلــة برئيســها الدكتــور الطيــار محمــد فيــاض 

ــد. ــد الخال ــتاذ أحم ــن األس ــة المديري ــس هيئ ــور رئي ــدة، بحض الخوال

ويأتــي تجديــد هــذه االتفاقيــة فــي إطــار االهتمــام واالرتقاء وتوثيــق أواصــر التعاون 
فيمــا بيــن الجامعــة واألكاديميــة، التــي ســتضع جميــع اإلمكانيــات الفنيــة لديهــا مــن 
مختبــرات تقنيــة ومشــاغل هندســية وتجهيــزات فنيــة وقاعــات تدريســية متخصصــة 
وأي متطلبــات فنيــة أخــرى مــن تجهيــزات ومعــدات تقنيــة تحــت تصــرف كليــة علــوم 

الطيــران فــي الجامعة. 

وفــي هــذا الصــدد، قــال رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم إن الجامعــة 
وانطالقــا مــن رؤيتهــا ورســالتها فــي الســعي إلــى التميــز وتجســيد روح الريــادة 
ــت  ــع، أسس ــة المجتم ــي وخدم ــث العلم ــة البح ــم وأصال ــودة التعلي ــي ج ــداع ف واإلب
كليــة علــوم الطيــران التــي تمثــل انعطافــة مهمــة نحــو التعليــم التقني، وهــو األول 

أكـاديمـــيـا

ــا، حســب  ــمال افريقي ــط وش ــى مســتوى الشــرق األوس ــه عل ــن نوع م
شــريك  هــي  التــي  األردنيــة،  الملكيــة  الطيــران  أكاديميــة  تصنيــف 
الجامعــة فــي تأســيس هــذ الكليــة التــي تمنــح البكالوريــوس فــي 

ــرات.   ــة الطائ صيان

واســتراتيجية  سياســة  مــع  ينســجم  التخصــص  هــذا  أن  وأضــاف 
التعليــم العالــي فــي التحــول نحــو التعليــم التقنــي، كمــا أنــه ينســجم 
مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية التــي عبرعنهــا جاللــة الملــك فــي 
ــا البشــرية وتطويــر  الورقــة النقاشــية الســابعة بضــرورة بنــاء قدراتن
العمليــة التعليميــة جوهــر نهضــة األمــة، لذلــك يركــز التخصــص علــى 

ــي.  ــي التقن ــب التطبيق الجان

ــم  ــاء مراس ــد أثن ــد الخال ــتاذ أحم ــن األس ــة المديري ــس هيئ ــال رئي وق
التوقيــع إن الطالــب يــدرس فــي هــذا التخصــص التقنــي التطبيقــي 
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مســاقات تدمــج بيــن النظــري والعملــي، ومنهــا مســاقات فــي رياضيــات وفيزيــاء 
وأساســيات  الطيــران،  ونظريــة  الجويــة،  والســالمة  الطيــران  وقانــون  الطيــران، 
المعدنيــة،  الطائــرة  بنــاء  الهوائيــة -نظريــا وعمليــا- ومــواد وأدوات  الديناميــكا 
والمحــركات  التوربينيــة،  الطائــرات  وهيــاكل  وأنظمــة  الكهربــاء،  وأساســيات 

التوربينيــة.

ــرات  ــة الطائ ــي صيان ــوس ف ــهادة البكالوري ــى ش ــل عل ــج يحص ــب الخري ــن أن الطال وبي
باالضافــة إلــى  دبلــوم تقنــي مــن األكاديميــة ممــا يؤهــل الطالــب للتقــدم إلمتحــان 
رخصــة الطيــران األردنيــة والرخصــة األوروبيــة للعمــل علــى الطائــرات األوروبيــة وهــو 
متطلــب فــي دول الخليــج، ، حيــث إن هــذا التخصــص ال يوجــد فيــه ركــود بســبب ازديــاد 

أعــداد شــركات الطيــران فــي مختلــف أنحــاء العالــم.

مــن جهتــه أكــد الدكتــور الطيــار محمــد فيــاض الخوالــدة إلــى أن األكاديميــة مرخصــة 
ومعتمــدة مــن هيئــة تنظيــم الطيــران المدنــي األردنــي فــي تكنولوجيــا صيانــة 
الطائــرات فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية، فــي حيــن أن كليــة الطيــران المنشــأة في 
الجامعــة وهــي األولــى علــى مســتوى الشــرق األوســط معتمــدة وتشــرف الجامعــة 
ــوس  ــة البكالوري ــح درج ــث تمن ــة بحي ــى الكلي ــل عل ــكل كام ــي بش ــراف األكاديم اإلش

فــي تخصــص صيانــة الطائــرات.

الجامعــة  مــن  متخصصــة  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  الكليــة  فــي  التدريــس  ويتولــى 
المجــاالت  لتغطيــة  والعملــي،  النظــري  الجانبيــن  بيــن  تمــزج  والتــي  واألكاديميــة 

الطائــرات. صيانــة  لتخصــص  األساســية  المعرفيــة 

وحضــر مراســم التوقيــع مــن أكاديميــة الطيــران الملكيــة األردنيــة نائــب المديــر 
العــام الكابتــن عــوده رجــا الخاليلــة، ومديــر تدريــب دائــرة هندســة صيانــة الطائــرات 
ــن  ــداوي، وم ــدس فــراس الهن ــويق المهن ــر التس ــة، ومدي ــد الخاليل ــدس محم المهن
الجامعــة عميــد كليــة علــوم الطيــران الدكتــور أنــور العســاف، ومســاعد الرئيــس 
ــس  ــب رئي ــر مكت ــج، ومدي ــال فري ــتاذ كم ــة األس ــات العام ــالم والعالق ــؤون اإلع لش

ــردي. ــر الك ــتاذ ماه ــة األس الجامع

الطلبة في احدى المساقات المدرسة في كلية علوم الطيران

خلوة أكاديمية لكلية 
األعمال تبحث القضايا 

االستراتيجية
الحصــاد - أوصــى المشــاركون فــي خلــوة أكاديميــة 
الجامعــة  بضــرورة  عقدتهــا كليــة األعمــال فــي 
المجتمــع  متطلبــات  توائــم  برامــج  اســتحداث 
المحلــي، وتعزيــز ثقافــة االستشــارة األكاديميــة، 

وإنشــاء نــاٍد لطلبــة كليــة األعمــال. 

ــات  ــة لتخصص ــة الترويجي ــف الحمل ــرورة تكثي ــوا بض ــا أوص كم
الكليــة والجامعــة وخاصــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
والحــث علــى المشــاركة فــي المؤتمــرات التــي تعقدهــا الكلية، 
ألعضــاء  الســنوي  التقييــم  ضمــن  المســاق  ملــف  وإدراج 

ــية. ــة التدريس الهيئ

و شــارك فــي الورشــة رؤســاء األقســام األكاديميــة وأعضــاء 
ــال  ــة األعم ــد كلي ــب  عمي ــت بحس ــية، وهدف ــة التدريس الهيئ
األســتاذ الدكتــور بــالل برهــم إلــى مناقشــة عــدد مــن القضايــا 
األكاديميــة االســتراتيجية ومنهــا: مناقشــة تطويــر األداء 
الكليــة  مســاقات  خطــط  ومناقشــة  األعمــال،  كليــة  فــي 

ــم.  ــات التعلي ــب مخرج ــامها حس وأقس

وقــال إن الخلــوة األكاديميــة تأتــي لالرتقــاء بالجانــب النوعــي 
للعمليــة التعليميــة التعلميــة مــن خــالل تقييــم المســيرة 
األكاديميــة للكليــة، والتــي تســاهم فــي تطويــر المســيرة 
التعليميــة بمــا يعــود بالفائــدة علــى الطلبــة بشــكل خــاص 

والجامعــة بشــكل عــام.
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أسرة الجامعة تطلع على اإلطار الوطني
 للمؤهالت في المملكة

ــول  ــل ح ــة عم ــا ورش ــان جودته ــي وضم ــم العال ــات التعلي ــاد مؤسس ــة اعتم ــع هيئ ــاون م ــة بالتع ــي الجامع ــت ف ــاد -نظم الحص
ــمية.  ــة الهاش ــة  األردني ــي الممكل ــالت ف ــي للمؤه ــار الوطن اإلط

وتناولــت الورشــة التــي حضرهــا رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم، 
فــي  الموطنــة  المؤهــالت  واإلداريــة  التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء  والعمــداء 
المســتويات العشــرة لإلطــار الوطنــي باإلضافــة لواصفــات هــذه المســتويات مــن 

والكفايــات.  والمهــارات  المعرفــة  حيــث 

وتطــرق الخبيــر الدولــي الدكتــور) جــوف جانكلوفســكي ( مــن الوكالــة األلمانيــة 
للتعــاون الدولــي )GIZ(، فــي الورشــة التــي أدراهــا مديــر دائــرة االعتمــاد الدكتــور 
رائــد كنعــان، لإلجــراءات التــي ســيتم اتباعهــا لتوطيــن المؤهــالت فــي اإلطــار الوطتــي 
األردنــي، وعــرض أهــداف وفوائــد اإلطــار الوطنــي األردنــي للمؤهــالت والجهــات 
المســتفيدة مــن ذلــك. كمــا جــرى خــالل الورشــة عــرض  االســتراتيجية لتنفيــذ  هــذا 

ــة.  ــنوات القادم ــس س ــالل الخم ــالت خ ــي للمؤه ــار الوطن اإلط

ــالت  ــتويات المؤه ــع مس ــا لجمي ــا هرمي ــن تصنيف ــالت، يتضم ــي للمؤه واإلطارالوطن

العــام  والتعليــم  العالــي  التعليــم  ببرامــج  المرتبطــة  والشــهادات 
ــد  ــتوى لتحدي ــكل مس ــات ل ــن واصف ــي ضم ــي والتقن ــب المهن والتدري
المعــارف والمهــارات والكفايــات التــي ينبغــي أن تكــون مرتبطــة 
ــة  ــة لتنمي ــتراتيجية الوطني ــن االس ــار م ــذا اإلط ــق ه ــل. وانبث بالمؤه

المــوارد البشــرية 2016-2025 التــي نــادت بوجــود هــذا اإلطــار. 

وفــي هــذا الصــدد قــال رئيــس الجامعــة إن أهميــة االطالع علــى اإلطار 
الوطنــي للمؤهــالت تنبثــق مــن ســعي مؤسســات التعليــم العالــي 
ربــط التعليــم مــع ســوق العمــل، و تعزيــز نوعيــة التعليــم والتدريــب 
مــن خــالل ضمــان توفيــر معاييــر جــودة، والتأكــد علــى ان المؤهــالت 
الصــادرة عــن المؤسســات التعليميــة ترتبــط مــع االحتياجــات الوطنيــة 

ســواء كانــت اجتماعيــة او اقتصاديــة.

الخبير الدولي الدكتور  جوف جانكلوفسكي متحدثً في ورشة اإلطار الوطني للمؤهالت
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أكـاديمـــيـا

وأعــدت الدراســة الطالبــة الشــريفة بتــول حســين علــى الحســني، حيــث 
جــرت المناقشــة بحضــور األميــرة رجــوة بنــت علــي، التــي اســتقبلها 

ــليم. ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع رئي

وتوصلــت الدراســة لنتيجــة تتمثــل بوجــود مســتوى متوســط مــن 
فــي  اإلعاقــة   ذوي  مــن  للطلبــة  المقدمــة  واالنشــطة  الخدمــات 
الجامعــات الخاصــة، ومســتوى مرتفــع مــن التمكيــن النفســي لديهم.

ــطة  ــذه األنش ــج ه ــي برام ــر ف ــادة النظ ــرورة إع ــة بض ــت الدراس وأوص
التــي تمكــن الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة مــن المشــاركة بهــا بمــا 
ــان  ــا وضم ــى تطيبيقه ــل عل ــة والعم ــة كل إعاق ــع خصوصي ــق م يتف
ــة ذوي  ــن الطلب ــي تمكي ــة ف ــى دور الجامع ــد عل ــتمراريتها والتأكي اس

اإلعاقــة وتشــكيل نظــرة إيجابيــة نحــو أنفســهم وذاتهــم. 

رئيســا،  المحارمــة  لينــا  الدكتــورة  مــن  المناقشــة  لجنــة  وتألفــت 
وعضويــة كل مــن : األســتاذ الدكتــور فــؤاد الجوالــدة، والدكتــور 

خارجــي(. )مناقــش  محمدمهيــدات 

األميرة رجوة تتوسط أعضاء هيئة مناقشة رسالة الماجستير للطالبة الحسني

ماجستير بحضور 
سمو األميرة رجوة بنت 

علي للباحثة بتول الحسني 

بحث التعاون مع كلية 
األمير فيصل الفنية / سالح 

الجو الملكي 
الحصــاد - بحــث رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم 
ــي  ــي األردن ــو الملك ــالح الج ــة/ س ــل الفني ــر فيص ــة األمي ــر كلي ــع آم م
العميــد المهنــدس نالبــي لبــزو ســبل التعــاون فــي المجــال األكاديمــي 

ــي  والبحث

وبيــن رئيــس الجامعــة فــي اللقــاء الــذي حضــره مســاعد آمــر الكليــة الدكتــور مــروان 
كلــوب وعميــد كليــة الطيــران فــي الجامعــة الدكتــور أنــور العســاف أن الجامعــة 
تســعى إلــى توثيــق العالقــات األكاديميــة والبحثيــة مــع العديــد مــن الجامعــات 
ومؤسســات التعليــم العالــي بالتخصصــات كافــة وبخاصــة فــي مجــال علــوم الطيــران.

وأشــاد رئيــس الجامعــة بالجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا كليــة األميــر فيصــل الفنيــة 
فــي مجــال التعليــم والتدريــب لرفــد الوطــن بالكفــاءات المؤهلــة فــي مجــال الطيــران.

وأضــاف أن الجامعــة علــى اســتعداد تــام للتعــاون فــي هــذا المجــال لمــا فيــه مصلحــة 
ــث  ــران، وبح ــوم الطي ــة عل ــالل طلب ــن خ ــوم م ــذه العل ــة ه ــن بدراس ــا المهتمي أبنائن
النــدوات  العمــل وإقامــة  المطبوعــات وعقــد ورشــات  تبــادل  الجانبــان إمكانيــة 

ــن. ــن الطرفي ــرات بي والمؤتم

ــة  ــه الجامع ــت إلي ــذي وصل ــور ال ــتوى المتط ــزو بالمس ــد لب ــدس العمي ــاد المهن وأش
وبخاصــة فــي مجــال صيانــة الطائــرات مــن خــالل تخريــج كفــاءات أردنيــة وعربيــة فــي 

ــران. علــوم الطي

د.سليم و آمر كلية األمير فيصل

ماجســتير  رســالة  الجامعــة  فــي  نوقشــت   - الحصــاد 
ــة ذوي  ــة للطلب ــطة المقدم ــات واالنش ــوان ) الخدم بعن
اإلعاقــة فــي الجامعــات الخاصــة وعالقتهمــا بالتمكيــن 

النفســي لديهــم(. 
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وتخلل اللقاء عرض أوجه التعاون بين الجامعة والوفد األمريكي في مجاالت  التعليم، 
والتشبيك بين الطلبة في مجال التعلم، واالطالع على القواسم المشتركة اإلنسانية 

بين المجتمعات، فضال عن االطالع على قيم وثقافة المجتمع األردني. 

وفي هذا الصدد عرض رئيس الجامعة ألهمية التعددية والتسامح التي يمتاز بها األردن، 
الذي يصنف المجتمع فيه كمجتمع متمدن تحكمه عادات وقيم في قبول االختالف 
وفكره  التسامح  ثقافة  تعزيز  في  األردنية  للجهود  مشيرا  االخر،  والرأي  الرأي  واحترام 

لمواجهة فكر االرهاب الذي يرفضه ويحاربه األردنيون في مواقعهم المختلفة. 

وفي هذا السياق قال األستاذ الدكتور ماهر سليم:" إن األردن ينبذ ويرفض التشدد بكل 
أشكاله، مؤكدا دوره في االستقرار العالمي عبر العمل على إيجاد حل للصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، من منطلق دوره في حفظ األمن والسلم العالميين، ومن منطلق وصاية 

جاللة المللك عبداهلل الثاني على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس". 

وعرض األستاذ الدكتور ماهر سليم في اللقاء الذي حضره عميد كلية العلوم التربوية 
نبذة  الجوالدة،  فؤاد  الدكتور  الطلبة  شؤون  وعميد  التاج  هيام  الدكتورة  والنفسية 

مشيرا  فيها،  تدرس  التي  والتخصصات  والبرامج  وكلياتها  الجامعة  عن 
لكفاءة خريجيها في سوق العمل المحلي والعربي، فضال عن إسهامات 

الجامعة في المجتمع من منطلق مسؤوليته االمجتمعية.  

بدوره ثمن رئيس الوفد الدكتور مايك كرايفن الدور األكاديمي المهم 
معربا  المجتمع،  وخدمة  والتنمية  التعليم  في  العربية  عمان  لجامعة 
الطللبة االميركيين من تكوين معرفة كافية  عن تطلعه في تمكين 
األردنية  والثقافة  عام  بشكل  العربية  للثقافة  المضيئة  الجوانب  عن 

بشكل خاص، تكريسا للقواسم المشتركة. 

رئيس الجامعة يلتقي وفدًا أمريكيً

الدكتور ماهر سليم ومايك كرايفن

الوفد المريكي الزائر للجامعة

أكـاديمـــيـا

الحصــاد - التقــى رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم وفــدا أمريكيــا مــن جامعــة "بالــم بيتــش اتالنتــاك"، يضــم عــددًا 
مــن طلبــة الجامعــة، ويترأســه الدكتــور فــي تخصــص علــم اإلنســان وعلــم االجتمــاع مايــك كرايفــن ، والدكتــورة كاتــي ماســلو 

المتخصصــة فــي اإلرشــاد النفســي. 



11العدد الثامن - آذار ٢٠٢٠العدد الخامس - حزيران ٢٠١٨

الوفد المريكي الزائر للجامعة

أكـاديمـــيـا

محاضرة في  تصميم 
مشاريع منافسة وريادية 

في القطاع األكاديمي

ــة  ــم وصياغ ــول تصمي ــرة ح ــة محاض ــي الجامع ــت ف نظم
ــة.  ــة، وريادي ــاريع منافس ــروض مش ع

الدكتــور وليــد ســالمة، مــن  األســتاذ  المحاضــر  وبيــن 
ــرة  ــالل المحاض ــا، خ ــمية للتكنولوجي ــرة س ــة األمي جامع
الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  رئيــس  حضرهــا  التــي 
أعضــاء  مــن  وجمــع  الكليــات  وعمــداء  ســليم،  ماهــر 
ــاريع  ــروض المش ــروط ع ــر وش ــية؛ عناص ــة التدريس الهيئ
القطــاع  فــي  القــدرات  رفــع  مجــال  فــي  المنافســة، 

األكاديمــي. 

المكتــب  مديــر  أدارهــا  التــي  المحاضــرة  هــذه  وتأتــي 
الدولــي والعالقــات الخارجيــة األســتاذ الدكتــور محمــد 
برنامــج  ينفذهــا  محاضــرات  سلســلة  ضمــن  عطيــر 
فــي  أوروبــي  اتحــاد  برنامــج  وهــو  )ايراســموس+( 
ــرة  ــة للفت ــباب والرياض ــب والش ــم والتدري ــاالت التعلي مج

.2020 -201٤

ــالمة  ــور س ــتاذ الدكت ــال األس ــرة ق ــة المحاض ــي بداي وف
للجامعــات فــي تصنيــف  الدوليــة  المشــاركات  أهميــة 
الجامعــات،  ومكانــة  بظهــور  الرتباطــه  الجامعــات 
األردنيــة  الجامعــات  أن هنــاك حماســا أظهرتــه  مبينــا 
فــي التقــدم للمشــاركة بالمشــاريع الدوليــة تدلــل عليــه 
أرقــام العــام الماضــي الــذي شــهد تقديــم 78 مشــروعا 
منهــا 3٤ مشــروعا مرتبطــا بالجامعــة التــي ترغــب بــإدارة 

وتنفيــذ المشــروع. 

ــة  ــاريع منافس ــات لمش ــر ومكون ــر عناص ــرض المحاض وع
ومنهــا األهــداف الواضحــة، والفئــات المســتهدفة مــن 
المشــروع والمحــددة نوعــا وكمــا، وتحليــل االحتياجــات 
المجــال  فــي  البيانــات  وقاعــدة  المعلومــات  واهميــة 
تضميــن  وشــروط  مشــروع،  أي  ضمــن  المســتهدف  
أي  تضميــن  عــن   فضــال  واضحــة  ميزانيــة  المشــروع 
وســائل تقييــم واضحــة ومرتبطــة باألهــداف المحــددة 

للمشــروع، فضــال عــن كيفيــة ضمــان ديمومتــه. 

 وفــي هــذا الصــدد، شــدد  الدكتــور ســالمة علــى أهميــة 
وضمــان  االدوار  لتحديــد  عمــل  فريــق  ضمــن  العمــل 
ــل  ــن قب ــة م ــة ومقبول ــاريع ناجح ــروض مش ــم ع تصمي
المقيميــن، مبينــا أهميــة أن يبيــن مصمــم المشــروع 
ويشــرح بشــكل واضــح بمــاذا يختلــف هــذا المشــروع عــن 
غيــره مــن المشــاريع ومــاذا ســيقدم فــي مجــال رفــع 

القــدرات فــي القطــاع األكاديمــي. 

د.سليم والعميد المتقاعد زهدي جانبك أثناء توقيع اإلتفاقية

مذكرة تفاهم مع
"الخيرية الشركسية" في 

مجال التعليم والتدريب
الحصــاد -أبرمــت الجامعــة، والجمعيــة الخيريــة الشركســية مذكرة 
تفاهــم فــي مجــال التدريــب والتعليــم والتعــاون األكاديمــي، مــن 

منطلــق المســؤولية المجتمعيــة التــي تكرســها الجامعــة.

ووقــع المذكــرة عــن الجامعــة رئيســها، والجمعيــة الخيريــة الشركســية ورئيســها 
العميــد المتقاعــد زهــدي جانبــك، بحضــور أعضــاء الجمعيــة أحمــد نبــاص وعمــاد 
حجــرات وعضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة األعمــال الدكتــور ظاهــر القرشــي، فــي إطــار 
ــى تقديــم منــح جزئيــة تشــجيعية للمنتســبين والعامليــن وأبنائهــم مــن  العمــل عل
ــه إضافــة  ــة لدراســة درجــة البكالوريــوس بالبرامــج األكاديميــة المتاحــة لدي الجمعي

إلــى برنامــج الماجســتير.  

وتهــدف االتفاقيــة الــى تعزيــز التعــاون فــي مجــاالت القبــول الجامعــي فــي البرامــج 
التــي تطرحهــا الجامعــة فــي مختلــف كلياتهــا وتبــادل الخبــرات والمعــارف

ــك:" إن  ــدي جانب ــد زه ــد المتقاع ــية العمي ــة الشركس ــة الخيري ــس الجمعي ــال رئي و ق
جامعــة عمــان العربيــة مؤسســة تعليــم عــال أردنيــة تهتــم بإتاحــة الفــرص للدراســة 
والتعمــق فــي مياديــن المعرفــة لــدى الطلبــة والباحثيــن"، مبينــا أن الجمعيــة تســعى 
مــن خــالل هــذه المذكــرة إلــى توفيــر التعليــم العالــي للطلبــة  مــن المنتســبين 
للجميعــة، مســتثمرين المعرفــة والخبــرة التعليميــة التــي تتمتــع بهــا الجامعــة التــي 

ترتقــي إلــى مســتويات عالميــة
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أكـاديمـــيـا

أوقاف الكويت" يطلع على تجربة وفد من "
الجامعة في المجاالت الثقافية

واســتقبل رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم الوفــد الضيــف، حيــث 
قــدم شــرحا تفصيليــا عــن فلســفة الجامعــة ورؤيتهــا، مســتعرضا مجــاالت وفــرص 
مميــزات  عــن  فضــال  والقانــون،  الشــريعة  تخصصــي  فــي  الجامعــة  فــي  التعليــم 
الدراســة الجامعيــة فــي الجامعــة وخصوصــا فــي مجــاالت االنتقــال مــن التعليــم إلــى 
التعلــم  ودمــج الجوانــب النظريــة بالمناحــي التطبيقيــة، والتخصصــات والكليــات التــي 

ــل. ــوق العم ــات س ــة لحاج ــة تلبي ــتحدثتها الجامع اس

واجتمــع الوفــد بعميــد كليــة القانــون األســتاذ الدكتــور مهنــد أبــو مغلــي، بحضــور 
رئيــس قســم الشــريعة األســتاذ الدكتــور أميــن أبــو الوي والدكتــور بــالل أبــو قــدوم، 
باإلضافــة إلــى أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي قســم الشــريعة وكليــة القانــون، 
وجــرى خــالل االجتمــاع بحــث امكانيــة تزويــد وزارة األوقــاف الكويتيــة بالمطبوعــات 
والمجــالت واألبحــاث الصــادرة عنهــا لقســم الشــريعة فــي الجامعــة لوضعهــا بيــن 

يــدي الباحثيــن والدارســين.

الرئيس خالل لقاء الوفد الكويتي

الوفد الكويتي أثناء جولة في الجامعة

الحصــاد - اطلــع وفــد كويتــي برئاســة وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية المســاعد لقطــاع الشــؤون الثقافيــة 
المهنــدس الشــيخ داوود العسعوســي علــى تجربــة الجامعــة فــي المجــاالت الثقافيــة.

وجــال الوفــد الكويتــي فــي نهايــة اللقــاء علــى مرافــق وأقســام الجامعة 
وكلياتهــا، مشــيدا بمســتوى الخدمــات المميــز والمقــدم للطلبة.
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الوفد الكويتي أثناء جولة في الجامعة

أكـاديمـــيـا

المشاركة في مؤتمر
"المنظمات الذكية" 

ــي الثالــث  شــاركت الجامعــة فــي المؤتمــر العلمــي الدول
إلــى  االنتقــال  بوابــة   .. الذكيــة  "المنظمــات  بعنــوان 
الــذي  الرقمــي"  العصــر  فــي  واالســتدامة  العالميــة 

العالميــة. اإلســالمية  العلــوم  جامعــة  نظمتــه 

ومثــل الجامعــة فــي المؤتمــر عضــوًا هيئــة التدريــس 
العمــري  غســان  الدكتــور  األعمــال  كليــة  فــي 

القرشــي.  ظاهــر  والدكتــور 

بعنــوان  عمــل  ورقــة  العمــري  الدكتــور  وقــدم 
"البنيــة التحتيــة إلدارة المعرفــة وأثرهــا غــي عمليــة 
االبتــكار ومنتجــات شــركة مجموعــة منيــر ســختيان 
البنيــة  أثــر  قيــاس  إلــى  هدفــت  التجارية"والتــي 
االبتــكار،  عمليــة  فــي  المعرفــة  إلدارة  التحتيــة 
حيــث اســتخدمت الدراســة منهــج البحــث الوصفــي 
تعزيــز  ضــرورة  إلــى  الدراســة  وأوصــت  التحليلــي، 
ــة  ــن البني ــا م ــاء به ــطة واالرتق ــتويات المتوس المس
التحتيــة إلدارة المعرفــة فــي الشــركة بمكوناتهــا 
ــا المعلومــات، البيئــة الماديــة، المعرفــة  )تكنولوجي
التنظيمــي(، والمحافظــة علــى  العامــة، والهيــكل 
الشــركة  منتجــات  مــن  المرتفعــة  المســتويات 
المعتمــدة علــى القيمــة المضافــة لالســتمرار فــي 
ســوق المنافســة، وضــرورة االهتمــام بشــكل أكبــر 

المعرفــة  إلدارة  التحتيــة  بالبنيــة 

ــر  ــوان "أث ــل بعن ــة عم ــي ورق ــور القرش ــدم الدكت وق
دراســة  المعرفــة  إدارة  علــى  التنظيميــة  الثقافــات 
تطبيقيــة علــى المستفشــيات الخاصــة  فــي مدينــة 
ــة  ــة التنظيمي ــة الثقاف ــى معرف ــت إل ــان"، وهدف عم
بمحاورهــا :) المعرفــة الضمنيــة، المعرفــة الصريحــة، 
كل  تأثيــر  درجــة  ومعرفــة  التنظيميــة(  المعرفــة 
محــور مــن المحــاور،  وأوصــت الدراســة إلــى زيــادة 
االهتمــام فــي الثقافــة التنظيميــة لمــا لهــا دور كبير 
فــي التأثيــر علــى إدارة المعرفــة فــي المستشــفيات 
ــة  ــبة درج ــع نس ــي رف ــام ف ــادة االهتم ــة، وزي الخاص
تأهيــل واهتمــام الموظفيــن فــي المستتشــفيات 
التنظيميــة،  المعاييــر  الخاصــة وخاصــة فــي مجــال 
واالهتمــام بصياغــة ثقافــة تنظيميــة لإلدارييــن فــي 

المستشــفيات الخاصــة.

الرئيس والسفير المكسيكي

مــع  األكاديمــي  التعــاون  فــرص  زيــادة  الجامعــة  بحثــت   - الحصــاد 
الطلبــة. وتبــادل  التعليــم  مجــاالت  فــي  المكســيكية،  الســفارة 

والتقــى رئيــس الجامعــة، الســفير المكســيكي فــي عمــان روبيرتــو رودريغيــز ، بحضــور 
ــب  ــر المكت ــة مدي ــن الجامع ــاال، وم ــاركا - أي ــل أب ــر أبي ــيكي وزي ــفير المكس ــب الس نائ
الدولــي والعالقــات الخارجيــة األســتاذ الدكتــور محمــد عطيــر، وعضــو هيئــة التدريــس 

الدكتــورة ســهيلة بنــات.

التعليميــة  والفــرص  الجامعــة،  ونشــأة  تاريــخ  اســتعراض  اللقــاء،  خــالل  وجــرى 
اللغــة  للدارســين فــي الجامعــة، وتحديــدا فــي مجــال تعليــم  المتاحــة  التعلميــة 
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا ضمــن تخصــص يــدرس فــي كليــة اآلداب والعلــوم، فضــال 
ــادل الطلبــة فــي إطــار فتــح مجــاالت جديــدة للتعــاون مــع  ــز فــرص تب عــن بحــث تعزي
الجامعــات المكســيكية، وتعزيــز تبــادل المعرفــة مــن خــالل التعلــم اإللكترونــي بيــن 

جامعــة عمــان العربيــة والجامعــات المكســيكية.

ــن  ــو م ــي تصب ــود الت ــز الجه ــو رودريغي ــيكي روبيرت ــفير المكس ــن الس ــه ثم ــن جهت م
ــالل  ــن خ ــي األردن م ــم ف ــتوى التعلي ــاء بمس ــة لالرتق ــان العربي ــة عم ــا جامع خالله
دمــج المســارين التعليمــي والتعلمــي لضمــان مخرجــات منافســة فــي ســوق العمــل، 
فضــال عــن تكريــس الرياديــة فــي كل مناهجهــا الدراســية، ومناهجهــا األكاديميــة، 
ــون  ــه أن تك ــن تطلع ــت ع ــي ذات الوق ــا ف ــتقبل، معرب ــل للمس ــب مؤه ــان طال لضم
هــذه اللقــاءات باكــورة لمزيــد مــن التعــاون بيــن الجامعــات األردنيــة والمكســيكية.

وجــال الوفــد المكســيكي علــى مرافــق الجامعــة ومنهــا المكتبــة، وكليتــي الصيدلــة 
والهندســة، واطلعــوا علــى مســتوى التعليــم وجــودة التعليــم فــي المختبــرات.

بحث التعاون األكاديمي والبحثي 
مع السفارة المكسيكسة
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 وأم طلبة الثانوية العامة وأهلوهم، أقسام المعرض الذي ضم أجنحة عن الكليات 
ودوائر الجامعة، تستقبلهم أسرة الجامعة وفي مقدمتهم رئيس الجامعة األستاذ 
التخصصات  حول  الحضور  أسئلة  عن  االجابة  على  عمل  الذي  سليم  ماهر  الدكتور 

والميزات األكاديمية للدراسة في الجامعة، أثناء تجواله على أقسام المعرض. 

رياديا  جهدا   ، نجاحنا(  من  جزءًا  وكن  إلينا  )انضم  يعنوان  جاء  الذي  المعرض،  ويمثل 
إلدارة وأسرة الجامعة، إذ اطلع  خريجو الثانوية العامة والراغبون بالدراسة الجامعية 
أصحاب  من  ونصائح  معلومات  على  الماجستير  أو  البكالوريوس  مستوى  على  سواء 
االختصاص والخبرة بشكل مباشر ودون حواجز حول فرص الدراسة في الجامعة  من 

ناحية التخصص ومدى مالءمته الحتياجات سوق العمل. 

والمديرون  األكاديميون  والمرشدون  الكليات  عمداء  واستقبل 
الذين  وأمهات،  واباء  طلبة  من  الزائرين،  الجامعة  في  المعنيون 
التعلمية  التعليمية  والميزات  التخصصات  حول  إجابات  على  "حصلوا 
دون  مباشر،  بشكل  ومتخصصين  خبراء  من  الجامعة،  في  للدراسة 
الحاجة ألي مساعدة"، بحسب المهندس أمجد هواش، الذي حضر إلى 
المعرض هو وابنتاه لمعرفة مميزات تخصص الصيدلة والدراسة في 

الجامعة. 

ألنها  مهمة  الريادية  الخطوة  هذه  أن  هواش  المهندس  يعتقد 
في  والمختصين  الخبراء  خالل  من  والتخصص  الطالب  بين  تشبك 

أكـاديمـــيـا

معرض الجامعة " انضم إلينا وكن جزءًا من نجاحنا" 
استقبل زائريه بالمعرفة والريادية المجسدة

ــتاذ  ــة األس ــة برعاي ــان العربي ــة عم ــرض جامع ــات مع ــت فعالي ــل، انطلق ــو االفض ــات نح ــد، وتطلع ــق الواح ــاد - روح الفري الحص
ــة. ــة العام ــة الثانوي ــة لطلب ــرص األكاديمي ــرض الف ــي ع ــص ف ــة، المتخص ــس الجامع ــليم رئي ــر س ــور ماه الدكت

الرئيس وفريق الجامعة المنظم للمعرض
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في  الطريقة  هذه  تعميم  ضرورة  مبينا  العمل،  سوق  حاجة  منظور  ومن  الجامعة، 
تسويق التخصصات والدراسة األكاديمية. 

التي  والتخصصات  القبول  تعليمات  على  لالطالع  ابنته  هواش  المهندس  يصطحب 
حاجز  "تكسر  المعرض  هذا  في  المشاركة  هذه  أن  يعتقد  ألنه  الجامعة،  تطرحها 
الخوف لديها من الدراسة وتحفزها للتحصيل الجيد الذي يؤهلها للدراسة الجامعية". 

وضم المعرض أجنحة متعددة حيث كان لكل كلية )8 كليات(  ودائرة ) 6 دوائر(  جناح 
الدوائر  الخبراء من عمداء وأساتذة ومرشدون أكاديميون ومديرو  خاص حضر فيه 
العمل  وفرص  التخصصات  على  المعرض  رواد  اطلع  كما  واإلرشاد،  النصح  يقدمون 
المتوقعة التي يتيحها التخصص، والكليات والبرامج التي تطرحها الجامعة والمرافق 
المتنوعة في الجامعة والتي تسهم في صقل مهاراتهم من جهة، وتجعل البيئة 
الجامعية مكانً مناسبً للتعلم من جهة ثانية، الستقطاب أعداد متزايدة من الراغبين 

في الدراسة في الجامعة لما تتمتع به من سمعة أكاديمية مرموقة.

في  بالدراسة  الراغبين  المعرض  لرواد  الفوري  التسجيل  إمكانية  الجامعة  ووفرت 
الناظر -  الطلبة منهم: معتز حازم  الجامعة مجموعة من  الجامعة، حيث سجل في 
تخصص هندسة البرمجيات ، ودارين لؤي أحمد - تخصص محاسبة وقانون األعمال، 
العمارة، وقالوا "نحن سعداء بحصولنا على  ورغد مازن مصطفى - تخصص هندسة 
قبول في الجامعة، حيث استغرقت عملية التسجيل عشر دقائق، حصلنا خاللها على 

الرقم الجامعي والبطاقة الجامعية )الهوية( وأصبحنا طلبة في الجامعة".

منهجية  وفق  تعلمية  تعليمية  إبداعية  ريادية  جامعة  باعتبارها  الجامعة  وتعمل 
تتضمن  االستقطاب"،  "أنسنة  تسميتها  على  اصطلح  الطلبة،  استقطاب  في  مختلفة 
تغليب التعامل اإلنساني مع الزائرين الجدد عبر إشراك الجميع من أسرة الجامعة في 

هذه العملية الشاملة ومن منطلق التشاركية في البناء والمسؤولية.

الطلبة  مبادرات  يعرض  الريادي  للعمل  جناحا  الجامعة  خصصت  الصدد،  هذا  وفي 
الريادية، حيث عرض الطلبة ألفكارهم االبداعية ومنها "الحاوية الذكية" التي تقوم 
على فكرة استخدام التكنولوجيا في ارسال رسائل حول محتوى حاويات القمامة، 

للمركز الرئيس وتفريغها في الحاوية بشكل آلي. 

كما عرض الطالب أحمد حكمات حمدوني، وهو واحد من فريق من 
حديدي  مصد  بمثابة  وهو   ، "الرادع"  لفكرة  الجامعة،  في  زمالئه 
باستخدام  به  التحكم  يتم  المكاتب  او  المنازل  داخل  من  لألبواب 

تطبيق البلوتوث في الموبايل، وتوفير حماية أفضل. 

واالبتكارية  اإلبداعية  الجوانب  عرض  خالل  من  الجامعة  تحاول 
والراغبين  للزائرين  الريادة  مفهوم  تسوق  أن  المعرض،  في  للطلبة 
بالدراسة في الجامعة، كما أنها تعرض لفوائده المادية على الطالب 
الطالب  لدعم  الجامعة  فيها  تساهم  شركات  تأسيس  خالل  من 

مستقبال في سوق العمل. 

أكـاديمـــيـا

 المعرض 
خطوة مهمة 
ألنها تشبك بين

الطالب والتخصص من 
خالل الخبراء

أحد أجنحة المعرض مستقباًل الزائرين

طلبة الجامعة يعرضون أفكارهم الريادية في المعرض
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أكـاديمـــيـا

طلبة كلية الهندسة يشاركون في برنامج بريطاني 
لرفع قدراتهم التكنولوجية

الحصــاد - شــاركت كليــة الهندســة فــي الجامعــة فــي برنامــج بريطانــي لزيــادة كفــاءة الطلبــة باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة 
فــي تطبيقــات البرامــج الهندســية واإلداريــة وتحســين قدراتهــم. 

وتأتــي هــذه المشــاركة التــي يمثلهــا 9 طالب 
مــن كليــة الهندســة، كأحــد نتائــج االتفاقيــة 
جامعــة  مــع  الجامعــة  أبرمتهــا  التــي 
"اوكالن"،  البريطانيــة  النكشــاير  ســنترال 
فــي  الطلبــة  يشــارك  أن  المقــرر  مــن  حيــث 
  Operations( بعنــوان  الصيفــي  البرنامــج 
مركــز  فــي  المنعقــد   )  Management
االختراعــات الهندســي لكليــة الهندســة فــي 

البريطانيــة.  الجامعــة 

الهندســة  كليــة  عميــد  الوفــد  وضــم 
األســتاذ الدكتــور خالــد الطراونــة ومنســقة 
البرنامــج عضــو هيئــة التدريــس فــي قســم 
شــروق  المهندســة  المدنيــة  الهندســة 

ســالم.

ــة  ــس الجامع ــدد رئي ــدد ش ــذا الص ــي ه وف
علــى  ســليم  ماهــر  الدكتــور  األســتاذ 

أهميــة هــذا النــوع مــن البرامــج الــذي يمكــن الطلبــة مــن تطويــر وصقــل مهاراتهــم 
فــي االتصــال مــع مجتمعــات جديــدة واالنفتــاح علــى تجــارب الغيــر والــذي يقــود 
بالضــرورة للتفكيــر النقــاد الــذي يطــور ويكســب الطالــب مهــارت تنعكــس علــى تطويــر 

المهنــة.

وقــال عميــد كليــة الهندســة األســتاذ الدكتــور خالــد الطراونــة: " ان البرنامــج الــذي 
ــة  ــاءة الطلب ــادة كف ــى زي ــدف إل ــً، يه ــدة 1٤ يوم ــد ولم ــس األح ــن أم ــارا م ــدأ اعتب ب
ــا الحديثــة فــي تطبيقــات البرامــج الهندســية واإلداريــة  ــى اســتخدام التكنولوجي عل
ــي  ــة ف ــات حديث ــى موضوع ــوي عل ــي يحت ــج الصيف ــم"، وان البرنام ــين قدراته وتحس
تفيــد  التــي  التشــغيل  وإدارة  والتخطيــط  الجــودة  وإدارة  المشــاريع  إدارة  مجــال 

ــم. ــل لديه ــوات التواص ــح قن ــً وفت ــً وعملي ــة علمي الطلب

ــابق  ــي الس ــت ف ــاون وقع ــة تع ــذا التفاقي ــي تنفي ــاركة تأت ــذه المش ــاف أن ه وأض
مــع جامعــة أوكالن وتمحــورت حــول مشــاركة طلبــة كليــة الهندســة فــي عمــان 
ــة أوكالن،  ــا جامع ــة تنفذه ــدارس صيفي ــالل م ــن خ ــة م ــي دورات تدريبي ــة ف العربي

ــن. ــن الجانبي ــتركة بي ــة مش ــاث علمي ــات وأبح ــراء دراس ــى إج ــة إل باإلضاف

بدورهــا قالــت منســقة البرنامــج عضــو هيئــة التدريــس فــي قســم 
البرامــج  ان    " ســالم:  شــروق  المهندســة  المدنيــة  الهندســة 
التدريبيــة المتخصصــة فــي الجوانــب التقنيــة التطبيقيــة تســتمر مــدة 
اســبوعين وبكلــف رمزيــة، وتتيــح للطلبــة امكانيــة صقــل مهاراتهم 
امكانيــة  مــع  أولــى  كمرحلــة  واالجتماعيــة،  التعلميــة  العلميــة 
التفكيــر بتنفيــذ مرحلــة ثانيــة علــى مســتوى البرامــج األكاديميــة 
البكالوريــوس وتحديــدا فــي تخصــص هندســة الميكانيــك، وتتيــح 

ــا". ــي بريطاني ــا ف ــل أيض ــة العم ــة إمكاني للطلب

الجامعــات  مــن  العديــد  مــع  بشــراكات  أوكالن  جامعــة  وتتمتــع 
طالــب  ألــف   35 نحــو  تــدرس  بأنهــا  وتعتــز  العربــي  العالــم  فــي 
ــواء  ــج س ــن البرام ــد م ــر العدي ــة، وتوف ــج الدولي ــي البرام ــة ف وطالب
علــى مســتوى المــدارس الصيفيــة أو األكاديميــة المشــتركة علــى 
ــي  ــب ف ــا  الطال ــتفيد خالله ــتير  يس ــوس والماجس ــتوى البكالوري مس
تطويــر مهاراتــه فــي مجــال تخصصــه، ويكتســب مهــارات فــي مجــال 

االجتماعــي. االتصــال 

طلبة هندسة الجامعة المشاركون في البرنامج البريطاني
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أكـاديمـــيـا

الحصــاد - أعلنــت الجامعــة عــن تبنيها مســاق اللغــة اليابانية، كمســاق 
أكاديمــي فيهــا، ضمــن فعاليات اليــوم العلمــي الثقافــي الياباني. 

ونظــم اليــوم العلمــي، ضمــن خطــط كليــة الهندســة فــي الجامعــة، لتفعيــل محــور 
األنشــطة الالمنهجيــة لطالبهــا، حيــث اســتقبلت الجامعــة وفــدا يابانيــا تمثــل برئيــس 
ــة  ــس الجمعي ــي، ورئي ــو زاك ــي فوك ــة كوج ــفارة الياباني ــي الس ــي ف ــم الثقاف القس

األردنيــة لخريجــي جايــكا. 

 وفــي هــذا الصــدد قــال األســتاذ الدكتــور ســليم: " إن اليــوم العلمــي يمثــل شــكال مــن 
ــز المعــارف  أشــكال التشــبيك مــع المؤسســات والجامعــات العالميــة فــي أطــار تعزي
ــي  ــدة ف ــرات الجدي ــى الخب ــم عل ــالل أطالعه ــن خ ــا م ــدى طلبته ــارات ل ــر المه وتطوي
مجــال دمــج التكنولوجيــا بالعمــارة، فضــال عــن توفيــر فــرص تشــغيل قــد تتــاح 
للطلبــة فــي الســوق المحلــي أو العالمــي، مبينــا أن الريــادة التــي تنتهجهــا عمــان 
العربيــة ال تقتصــر علــى التعليــم بــل تنســحب علــى صقــل الطلبــة بالمهــارات التــي 
تزيــد مــن تنافســيتهم الســوقية، واليابــان تعتبــر عالمــة عالميــة مميــزة فــي مجــال 

التطــور التكنولوجــي.  

ــرح  ــى مس ــي عل ــاط أكاديم ــل، ونش ــات عم ــرات وورش ــي محاض ــوم العلم ــن الي وتضم
الجامعــة، فضــال عــن نشــاط ثقافــي فــي مراســم وأروقــة قســم هندســة العمــارة.

وشــارك فــي اليــوم الثقافــي طلبــة الكليــة ضمــن ثــالث ورشــات عمــل أدارتهــا ســيدات 

اللغة اليابانية .. مساق أكاديمي 

رئيس الوفد الياباني أثناء جولة في الجامعة

رئيس الوفد الياباني فوكو زاكي يوقع في السجل الذهبي للزائرين

الزهــور  تنســيق  علــى  تدريــب  ورشــة  وهــي:  متطوعــات  يابانيــات 
اليابانيــة )ايكيبانــا( وورشــة تدريــب علــى فــن طــي الــورق اليابانــي 
الياباني)شــودو(،  الخــط  كتابــة  علــى  تدريــب  وورشــة  )أوريغامــي( 

JAAJ  األردنيــة. وبدعــم جمعيــة 
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محاضرة في  تصميم مشاريع منافسة وريادية
في القطاع األكاديمي

الحصاد - نظمت في الجامعة محاضرة حول تصميم وصياغة عروض مشاريع منافسة، وريادية. 

الدكتــور وليــد ســالمة، مــن جامعــة األميــرة ســمية  المحاضــر األســتاذ  وبيــن 
للتكنولوجيــا، خــالل المحاضــرة التــي حضرهــا رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور 
ماهــر ســليم، وعمــداء الكليــات وجمــع مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية؛ عناصــر 
وشــروط عــروض المشــاريع المنافســة، فــي مجــال رفــع القــدرات فــي القطــاع 

األكاديمــي. 

الخارجيــة  الدولــي والعالقــات  أدارهــا مديــر المكتــب  التــي  المحاضــرة  وتأتــي هــذه 
األســتاذ الدكتــور محمــد عطيــر ضمــن سلســلة محاضــرات ينفذهــا برنامــج إيراســموس+ 
وهــو برنامــج اتحــاد أوروبــي فــي مجــاالت التعليــم والتدريــب والشــباب والرياضــة للفترة 

.2020-201٤

ــة  ــاركات الدولي ــة المش ــالمة أهمي ــور س ــتاذ الدكت ــال األس ــرة ق ــة المحاض ــي بداي وف
للجامعــات فــي تصنيــف الجامعــات الرتباطــه باظهــار مكانــة الجامعــات، مبينــا أن 
بالمشــاريع  للمشــاركة  التقــدم  فــي  األردنيــة  الجامعــات  أظهرتــه  حماســا  هنــاك 
الدوليــة تدلــل عليــه أرقــام العــام الماضــي الــذي شــهد تقديــم 78 مشــروعا منهــا 3٤ 

الطلبة المشاركون في محاضرة تصميم وصيانة المشاريع الريادية

أكـاديمـــيـا

ــروع.  ــذ المش ــإدارة وتنفي ــب ب ــي ترغ ــة الت ــا بالجامع ــروعا مرتبط مش

ومنهــا  منافســة  لمشــاريع  ومكونــات  عناصــر  المحاضــر  وعــرض 
المشــروع  مــن  المســتهدفة  والفئــات  الواضحــة،  األهــداف 
ــات  ــة المعلوم ــات واهمي ــل االحتياج ــا، وتحلي ــا وكم ــددة نوع والمح
مشــروع،  أي  ضمــن  المســتهدف   المجــال  فــي  البيانــات  وقاعــدة 
وشــروط تضميــن المشــروع ميزانيــة واضحــة فضــال عــن  تضميــن أي 
ــروع،  ــددة للمش ــداف المح ــة باأله ــة ومرتبط ــم واضح ــائل تقيي وس

فضــال عــن كيفيــة ضمــان ديمومتــه. 

 وفــي هــذا الصــدد، شــدد  الدكتــور ســالمة علــى أهميــة العمل ضمــن فريق 
عمــل لتحديــد األدوار وضمــان تصميــم عــروض مشــاريع ناجحــة ومقبولــة 
ــرح  ــروع ويش ــم المش ــن مصم ــة أن يبي ــا أهمي ــن، مبين ــل المقيمي ــن قب م
بشــكل واضــح بمــاذا يختلــف هــذا المشــروع عــن غيــره مــن المشــاريع 

ومــاذا ســيقدم فــي مجــال رفــع القــدرات فــي القطــاع األكاديمــي.
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التعليم التقني

تخريج طلبة في دورات للمحاسبين القانونيين 

الحصـاد - شـدد رئيـس الجامعـة األسـتاذ الدكتـور ماهـر سـليم علـى أهميـة تزويـد طلبـة الجامعـة بالشـهادات المهنية التـي تعزز 
مـن فـرص العمـل وترفع مـن تنافسـيتهم. 

رئيس جمعية المحاسبين القانونيين التالوي متحدثً في الطلبة المشاركين في الدورات

من تكريم الطلبة المشاركين في دورات المحاسبة

وقــال رئيــس الجامعــة، خــالل حفــل تكريــم الخريجيــن فــي دورات المحاســبة التــي 
عقدتهــا جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنييــن، إن " توفيــر فــرص الحصــول 
علــى الشــهادات المهنيــة هــو مــا يفــرق بيــن الجامعــات لرفــع تنافســية الطلبــة عبــر 
ــي  ــة الت ــان العربي ــة عم ــا أن جامع ــل مبين ــوق العم ــة لس ــارات الالزم ــم بالمه تزويده
ترتبــط بالعديــد مــن االتفاقيــات مــع بيــوت الخبــرة يجســد النهــج الــذي تتبعــه الجامعــة 
الشــهادات  هــذه  علــى  الحصــول  مــن  وتمكينهــم  الطلبــة  مهــارات  صقــل  فــي 

المهنيــة". 

وأضــاف، فــي الحفــل الــذي تخللــه تكريــم 20 خريجــا وخريجــة فــي دورات مجانيــة فــي 
ــم   ــالل بره ــور ب ــتاذ الدكت ــال األس ــة األعم ــد كلي ــور عمي ــق بحض ــبة والتدقي المحاس
ــر العديــد مــن فــرص التدريــب  ــى توفي وأعضــاء هيئــة تدريــس، أن الجامعــة "دأبــت عل
الجديــدة لطلبتهــا فــي العديــد مــن التخصصــات ومنهــا تخصــص المحاســبة، فــي إطــار 

ــل". ــوق العم ــم لس ــة وتأهيله ــة والمعرفي ــم المهاري ــع قدراته ــعيها لرف س

ــن،  ــن األردنيي ــبين القانونيي ــة المحاس ــع جمعي ــم م ــرة تفاه ــة مذك ــت الجامع وأبرم
بهــدف تزويــد طلبــة قســم المحاســبة والتمويــل فــي الجامعــة بــدورات مهنيــة 
لتعزيــز الكفــاءات لــدى خريجــي الجامعــة  لمواكبــة ســوق العمــل مــع منحهــم 
شــهادات بتلــك الــدورات، كمــا عملــت الجامعــة والجمعيــة علــى تعزيــز المشــاركة بيــن 
ــة  ــراك الهيئ ــة، وإش ــدى الجامع ــية ل ــة التدريس ــي العملي ــن ف ــن والمهنيي األكاديميي

ــاء  ــة بإعط ــي الجامع ــل ف ــبة والتموي ــم المحاس ــي قس ــية ف التدريس
ــة. ــدى الجمعي ــق ل ــبة والتدقي ــال المحاس ــي مج ــدورات ف ــذه ال ه

بــدوره، حــث رئيــس جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنييــن عمــران 
خطــط  ضمــن  والعمــل  بالمهنيــة  التمســك  علــى  الطلبــة  التــالوي  
عمــل للحصــول علــى شــهادات مهنيــة تضمــن رفــع تنافســية الطالــب 
ــك  ــة تمس ــا أهمي ــل، مبين ــوق العم ــي ش ــدة ف ــا جدي ــه آفاق ــح ل وتفت

ــالق.  ــة و االخ ــب بالمهني الطال
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التعليم التقني

تدشين صيدلية لغايات تعلمية
الحصاد - جسدت الجامعة، أثناء تدشينها صيدلية لغايات تعلمية، أهمية إدماج المسار التطبيقي األكاديمي. 

ودشــنت الجامعــة صيدليــة افتراضيــة لغايــات توفيــر التدريــب لطلبــة كليــة الصيدلــة، 
أعقبــه تنظيــم حفــل أداء القســم لخريجــي الكليــة المتوقــع تخرجهــم علــى الفصــل 
الصيفــي الحالــي، بحضــور رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم، ونائــب 
نقيــب الصيادلــة الدكتــور محمــد أبوعصــب، وعميــد الكليــة الدكتــور يــزن الرشــدان. 

 
ووقعــت الجامعــة ممثلــة بعميــد كليــة الصيدلــة الدكتــور يــزن الرشــدان، وشــركة 
ــر العــام رمــزي الخريشــة،  رمــزي الخريشــة وشــركاه)صيدلية األســرة( ممثلــة بالمدي

اتفاقيــة تعــاون إلنشــاء الصيدليــة االفتراضيــة.
 

وفــي هــذا الصــدد، قــال األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم إن الجامعــة تلتــزم برؤيتهــا 
فــي الريــادة فــي عــدة جوانــب منهــا توفيــر التدريــب لطلبتهــا وتعزيزهــم بالمعــارف 
والمهــارات الالزمــة لســوق العمــل، مبينــا أن الصيدليــة التــي دشــنت ســتتيح للطلبــة 
ترفــع مــن  التــي  الضروريــة  الالزمــة والمعــارف  المهــارات  فرصــة االطــالع علــى 

ــل. ــوق العم ــم لس ــيتهم وتؤهله تنافس

ودعــا الطلبــة لضــرورة االلتــزام بمنظومــة أخالقيــة أثنــاء العمــل كــون مهنــة 
الصيدلــة مهنــة تتعلــق بصحــة اإلنســان وحياتــه، مطالبــا أعضــاء هيئــة التدريــس علــى 

ــة.  ــدى الطلب ــم ل ــة والتعلي ــرة الدراس ــالل فت ــة خ ــذه المنظوم ــس ه ــدء بتكري الب

أنشــئت داخــل حــرم كليــة  التــي  الصيدليــة االفتراضيــة،  أن توفــر  المقــرر  ومــن 
واحــدة  علــى  قــرب  عــن  للتعــرف  نوعيــة  فرصــة  الكليــة  لطلبــة  الصيدلــة، 
فيهــا.  ينخــرط  أن  الصيدلــة  كليــة  لخريــج  المتوقعــة  المجــاالت  أهــم  مــن 

طلبة الصيدلة الخريجون عقب أدائهم قسم الكلية

ــة،  ــة العالجي ــا االدوي ــى رفوفه ــرت عل ــي انتش ــة، الت ــر الصيدلي وتوف
وســيلة مهمــة الكســاب الطالــب المهــارات العمليــة مــن حيــث 
مهــارات االتصــال وتطبيــق أفضــل المعاييــر حتــى يحظــى المريــض 
ــة  ــالة الجامع ــار رس ــي إط ــي ف ــوة تأت ــذه الخط ــل، وه ــالج األمث بالع
ــة  ــة الجامعي ــال بالبيئ ــة، واالنتق ــي الجامع ــات ف ــد الخدم ــي تجوي ف
إلــى مســتوى متميــز ينعكــس علــى العمليــة األكاديميــة واإلنتاجيــة 

ــات.  ــتوى المخرج ــع مس ــي رف ــهم ف ــة ويس اإلداري

 الجامعة تلتزم
 برؤيتها في الريادة...

وتوفر التدريب 
لطلبتها لغايات تعزيز

معارفهم
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ضمــن  مدمجــة  مســاقات  الجامعــة  طرحــت 
تــدرس  التــي  األكاديميــة  والبرامــج  التخصصــات 
فيهــا، بهــدف تحســين جــودة العمليــة التعليميــة 

. لتعلميــة ا

الجامعــة عــن طــرح مــواد علــى شــكل  وأعلنــت 
مســاقات مدمجــة اعتبــارا مــن الفصــل الدراســي 
ــات  ــس وتعليم ــدة أس ــي 2019\2020، معتم الثان
هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي وضمــان 

جودتهــا. 

والتعليــم المدمــج هــو التعليــم الــذي يســتخدم 
فيــه التعليــم التقليــدي، واإللكترونــي ضمــن نســب 

معينــة فــي عمليــة التعليــم والتعلــم. 

التعليــم  مركــز  مديــر  قــال  الصــدد،  هــذا  وفــي 
ــور  ــة الدكت ــان العربي ــة عم ــي جامع ــي ف اإللكترون
محمــد نصــار إنــه بموجــب هــذا التوجــه الجديــد 
ســيصار إلــى طرح المــواد الدراســية  كمــواد مدمجة 
- الكترونيــة- بحيــث يحضــر الطالــب للجامعــة ليــوم 
لحضــور  يوميــن  مــن  بــدال  األســبوع  فــي  واحــد 
يتلقــى  حيــن  فــي  اعتيــادي،  بشــكل  محاضرتــه 
ــة  ــا دون الحاج ــة الكتروني ــرة الثاني ــب المحاض الطال
لــم يعــد  أن  إلــى  الجامعــة، مشــيرا  إلــى  للحضــور 
للمــواد  الجامعــة  إلــى  للحضــور  مضطــرا  الطالــب 
الدراســية المطروحــة فــي يوميــن دراســيين بواقــع 
ســاعة ونصــف لــكل يــوم، مــن المــواد المطروحــة 
كمســاقات مدمجــة ومنهــا: اللغــة العربيــة، تاريــخ 
اللغــة اإلنجليزيــة\  الرياضيــات،  الرياضيــات، أســس 

صوتيــات. 

ــرح  ــدد ط ــي ص ــة ف ــار ان الجامع ــور نص ــن الدكت وبي
التخصصــات  لبعــض  متكاملــة  اكاديميــة  برامــج 
بشــكل مدمــج اعتبــارا مــن الفصــل الدراســي األول 
جامعــة  لتكــون   2021\2020 الجامعــي  للعــام 
عمــان العربيــة رائــدة فــي هــذا المجــال لمــا لــه 
ــة  ــة التعليمي ــودة العملي ــى ج ــة عل ــار إيجابي ــن اث م

التعلميــة.

التعليم التقني

طرح مساقات مدمجة ألكترونيا 

د.سليم أثناء زيارة الصيدلية

مــن جهتــه وجــه نائــب نقيــب الصيادلــة الدكتــور محمــد أبوعصــب للطلبــة الخريجيــن 
رســائل فــي ضــرورة أن يكونــوا ســفراء لمهنتهــم المقدســة التــي تؤثــر فــي حيــاة 
النــاس، مشــيرا إلــى أهميــة أن يطلــع الطلبــة علــى "التــزام عمــان بالعمــل حيــال 
الرعايــة الصحيــة األوليــة"، الــذي أطلــق خــالل المؤتمــر اإلقليمــي األول لصيادلــة 
الشــرق المتوســط، ووقعــت عليــه 30 دولــة مشــاركة فــي المؤتمــر، خصوصــا وأنــه 

ــة.  ــة األولي ــة الصحي ــي الرعاي ــد مقدم ــي أح ــل الصيدل يجع

وفــي هــذا الصــدد، وجــه عميــد كليــة الصيدلــة الدكتــور يــزن الرشــدان الطلبــة 
ــاال  ــوا مث ــن، وأن يكون ــع والوط ــاه المجتم ــؤولية تج ــاء بالمس ــى االرتق ــن إل الخريجي

وقــدوة، حافزهــم اإلعــالء مــن كرامــة اإلنســان وحياتــه. 

وفيلســوفا،  ومثقفــا  مفكــرا  الطالــب  يكــون  وأن  المهنــة،  بإتقــان  وطالبهــم 
وفــوق ذلــك مواطنــا صالحــا، مشــيرا ألهميــة أن يكونــوا مزيجــا مــن العلــم والفكــر، 

ــرارهم.  ــى وأس ــة المرض ــى صح ــن عل حريصي

الخريشــة، صاحبــة سلســلة )صيدليــة  العــام لشــركة رمــزي  المديــر  بــدوره قــال 
األســرة( إنــه "فــي ظــل المنافســة بيــن الصيدليــات، والتــي تقتصــر علــى الخدمــة فــي 
ــى  ــة إل ــرف االدوي ــي ص ــص ف ــي المتخص ــوم الصيدالن ــن مفه ــا م ــا، أخرجتن معظمه

الصيدالنــي المتخصــص فــي الخدمــة الطبيــة والصحيــة الشــاملة". 

ــة  ــن خط ــتكون ضم ــة "س ــة االفتراضي ــة أن الصيدلي ــزي الخريش ــور رم ــاف الدكت وأض
الطلبــة الدراســية بهــدف تمكيــن الطلبــة مــن إدارة الصيدليــات ورفــع قدراتهــم فــي 

هــذا المجــال مــا يؤهلهــم لســوق العمــل". 

ــم  ــة تأهيله ــي عملي ــم ف ــاتذتهم وأهليه ــم وأس ــون دور جامعته ــن الخريج وثم
لهــذه المحطــة مــن حياتهــم، وقالــوا فــي كلمــة ألقتهــا بالنيابــة عنهــم زميلتهــم 
الطالبــة شــيرين قصــراوي، "نحــن زرع زرعتمــوه بأيديكــم وســقيتموه باهتمامكــم 
ورعايتكــم ممــا دفعنــا أن نتفــوق وقدمتــم لنــا اإلرشــاد حتــى وصلنــا إلــى مــا نحــن 

عليــه اليــوم".
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التعليم التقني

توجه إلنشاء حاضنة للروبوتات
والذكاءاالصطناعي 

الحصـاد -أعلنـت الجامعـة عن توجهها إلنشـاء حاضنة تدريبيـة للروبوت 
والـذكاء االصطناعي لتدريـب وتأهيل طلبة الجامعـة وتطوير مهاراتهم 

في هـذه المجاالت.

د.سليم ورئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء اإلصطناعي

ــة  ــة العربي ــس الجمعي ــليم، رئي ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــى رئي والتق
ــن  ــاون بي ــبل التع ــه س ــا خالل ــين، بحث ــماعيل ياس ــي إس ــذكاء االصطناع ــوت وال للروب

ــي. ــذكاء االصطناع ــوت وال ــاالت الروب ــي مج ــن ف الطرفي

ــذه  ــة ه ــليم أهمي ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــن رئي ــدد بي ــذا الص ــي ه وف
ــا  ــً أنن ــا وخصوص ــام به ــب االهتم ــاالت الواج ــم المج ــن أه ــر م ــي تعتب ــات والت التخصص
نعيــش فــي عالــم الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتــي اختلفــت فيهــا مجــاالت العمــل 
ووظائــف المســتقبل، وصــار مــن الضــروري االهتمــام فــي هــذه المجــاالت التــي نقدمها 

ــة. ــم العلمي ــن كفاءاته ــع م ــم وترف ــل مهاراته ــزة تصق ــرق محف ــة بط ــى الطلب ال

ــة  ــي أهمي ــذكاء االصطناع ــوت وال ــة للروب ــة العربي ــس الجمعي ــد رئي ــه أك ــن جهت م
ــى خريجيــن  الشــراكة مــع الجامعــات وخصوصــا أن أســواق العمــل بحاجــة متزايــدة إل

ــاالت. ــذه المج ــي ه ــي ف ــور العلم ــن للتط ــن ومواكبي مؤهلي

وبحــث خــالل اللقــاء الــذي حضــره عميــد كليــة علــوم الطيــران الدكتــور أنــور العســاف 
عضــو الهيئــة اإلداريــة /ممثــل األردن فــي الجمعيــة العربيــة للروبــوت والــذكاء 
والــذكاء  للروبــوت  الســابع  العربــي  للمؤتمــر  الجامعــة  اســتضافة  االصطناعــي، 
االصطناعــي والــذي تنظمــه الجمعيــة ســنويً حيــث رّحــب رئيــس الجامعــة باســتضافة 

المؤتمــر وانشــاء الحاضنــة التدريبيــة.

توجه الستحداث
تخصص "هندسة الطاقة 

المتجددة"
الحصــاد - أعلنــت الجامعــة عــن ســعيها الســتحداث 
تخصــص هندســة الطاقــة المتجــددة، يلبــي احتياجات 
ســوق العمــل، ويمثــل أحــد التخصصــات التــي تشــهد 

إقبــاال.

التحتيــة  البنيــة  بإعــداد  الجامعــة  تبــدأ  أن  المقــرر،  مــن  وبــات 
بمســتوى  المتجــددة،  الطاقــة  هندســة  لتخصــص  والفوقيــة 

الهندســة.  لكليــة  ســيتبع  والــذي  البكالوريــوس، 

وكان رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم كشــف 
عــن تكريــس الجامعــة لمفهــوم التعليــم التقنــي، حيــث بيــن أن 
الجامعــة تقدمــت بطلــب لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
لطــرح تخصصيــن جديديــن فــي الهندســة الميكانيكيــة والطاقــة 
ــتوى  ــي مس ــص ف ــرح تخص ــى ط ــل عل ــن العم ــال ع ــددة، فض المتج

الماجســتير فــي التخطيــط االســتراتيجي وإعــداد القــادة.

ــة  ــا لرؤي ــل تكريس ــه يمث ــذا التوج ــة ان ه ــس الجامع ــاف رئي وأض
بمســؤوليتها  والتزامــا  تنتهجهــا،  التــي  الجامعــة  ورســالة 
االجتماعيــة فــي إثــراء عمليــة البحــث عــن مصــادر بديلــة للطاقــة 
التــي تتركــز فــي الخطــة  االســتراتيجية للحكومــة فــي بحثهــا عــن 
مصــادر طاقــة محليــة بديلــة ، كمــا أن اســتحداث التخصــص ينــدرج 
ــات  ــتحداث تخصص ــو اس ــع نح ــي التوس ــة ف ــة الجامع ــن خط ضم

ــل. ــوق العم ــم س ــرى ته أخ

ــة  ــد الطراون ــور خال ــتاذ الدكت ــة األس ــة الهندس ــد كلي ــال عمي وق
أن تخصــص هندســة الطاقــة المتجــددة يعتبــر إضافــة نوعيــة 
الهندســة  كتخصــص  الكليــة  فــي  الموجــودة  للتخصصــات 

العمــارة. هندســة  وتخصــص  المدنيــة 
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دورة  في "التسويق 
الصيدالني"

دورة في التحقق من عدم 
تزوير الشيكات 

ــة  ــي الجامع ــة ف ــة الصيدل ــة كلي ــن طلب ــدد م ــارك ع ش
فــي دورة تدريبيــة بعنــوان "التســويق الصيدالنــي"؛ 
بتزويــد  تهتــم  التــي  الجامعــة  رؤيــة  مــن  إنطالقــا 
األساســية  والمهــارات  والمعرفــة  بالعلــم  الطلبــة 

وتطبيقهــا. الرياديــة  االفــكار  علــى  والتعــرف 

التدريــس فــي كليــة األعمــال  وعــرض عضــو هيئــة 
األســتاذ الدكتــور رشــاد الســاعد، فــي الــدورة مفهــوم 
مــا  والعالقــة  وأهميتــه،  الصيدالنــي  التســويق 
البيعــي،  والمفهــوم  التســويقي  المفهــوم  بيــن 
ومفهــوم البيئــة التســويقية، ومفهــوم التخطيــط 
وكيفيــة  الدوائــي  الســوق  ومفهــوم  التســويقي، 
الدوائــي،  التســويقي  المزيــج  ومفهــوم  تجزئتــه، 

الدوائــي. للتســويق  األخالقيــة  واالبعــاد 

ــك  ــدوق المل ــن صن ــم م ــدورة بتنظي ــذه ال ــاءت ه وج
ــة  ــؤون الطلب ــادة ش ــي عم ــة ف ــي للتنمي ــداهلل الثان عب

فــي الجامعــة وكليتــي الصيدلــة واألعمــال.

 اختتمــت كليــة األعمــال فــي الجامعــة دورة حــول 
واألختــام  الشــيكات  تزويــر  عــدم  مــن  "التحقــق 
المحاســبين  جميعــة  مــع  بالتعــاون  والتواقيــع" 

القانونييــن.

وعــرض المــدرب مــن جمعيــة المحاســبين القانونييــن 
منتصــر حــداد، فــي الــدورة التــي شــارك بهــا طلبــة 
ــال  ــون األعم ــبة وقان ــبة والمحاس ــات المحاس تخصص
المســتندات  أنــواع  المالــي؛  والتدقيــق  والرقابــة 
 ، المــادي  التزويــر  المســتندات،  تزويــر  ومكوناتــه، 
الكتابــة،  وإظهــار  المحــو  أســلوب  علــى  التعــرف 
أشــهر طــرق التزويــر فــي الوثائــق  الثبوتيــة، مميــزات 
ومظاهــر الكتابــة غيــر الحقيقيــة، التطــرق إلى األســس 
العلميــة لمضاهــاة الخطــوط اليدويــة، أســاليب كتابــة 

اإللكترونيــة. التواقيــع  أشــكال  التوقيعــات، 

التعليم التقني

وفد كلية علوم الطيران أثناء زيارة كادبي

ــى  ــة  عل ــي الجامع ــران ف ــوم الطي ــة عل ــة كلي ــع طلب ــاد - اطل الحص
للتصميــم  الثانــي  عبــداهلل  الملــك  مركــز  فــي  التصنيــع  مراحــل 

كادبــي.  - والتطويــر 

طلبة علوم الطيران يطلعون على 
مراحل التصنيع في "كادبي"

وزار وفــد  يضــم طلبــة مــن كليــة علــوم الطيــران يرافقــه عميــد الكليــة الدكتــور 
انــور العســاف والدكتــورة اســراء علــي مشــاغل مركــز كادبــي  فــي منطقــة الضليــل، 
ــرات والمهــارات  ــر فــرص االســتفادة مــن الخب مــن منطلــق نهــج الجامعــة فــي توفي
الرياديــة التــي يوفرهــا كادبــي، وفــي اطــار التعــاون العلمــي والتشــبيك مع المؤسســات 

ــة ــة والبحثي ــة الصناعي ــز الحكومي والمراك

واســتمع الطلبــة مــن مــدراء الدوائــر المعنيــة  فــي كادبــي إليجاز عــن المركــز والمهام 
التــي يقــوم بهــا، كمــا زار الوفــد مرافــق المركــز التصنيعيــة حيــث اطلــع علــى قــدرات 
المركــز فــي الفحــص والتقييــم لمنتجــات المركــز المتنوعــة كمــا اطلــع علــى امكانيــات 
المركــز فــي مجــاالت تشــكيل المعــادن المختلفــة، وفــي هــذا اإلطــار اســتمع الطلبــة 
فــي قســم تصنيــع الطائــرات المســيرة لشــرح مفصــل عــن مراحــل التصنيــع المختلفــة، 

وخطــوط االنتــاج المختلفــة لالليــات المدولبــة.

واســتحدثت  كليــة علــوم الطيــران فــي جامعــة عمــان العربيــة بالتعــاون مــع أكاديمية 
ــي  ــي الت ــن العرب ــتوى الوط ــى مس ــى عل ــة األول ــي الكلي ــة، وه ــي األردني ــران الملك الطي
ــج  ــة برام ــدم الكلي ــرات. وتق ــة الطائ ــص صيان ــي تخص ــوس ف ــهادة البكالوري ــح ش تمن

تركــز علــى التفكيــر النقــدي وحــل المشــكالت اإلبداعيــة والخبــرة العالميــة.

 و يــدرس الطالــب فــي هــذا التخصــص التقنــي التطبيقــي مســاقات تدمــج بيــن النظــري 
الطيــران  وقانــون  الطيــران،  وفيزيــاء  رياضيــات  فــي  مســاقات  ومنهــا  والعملــي، 
-نظريــا  الهوائيــة  الديناميــكا  وأساســيات  الطيــران،  ونظريــة  الجويــة،  والســالمة 
ــة  ــاء، وأنظم ــيات الكهرب ــة، وأساس ــرة المعدني ــاء الطائ ــواد وأدوات بن ــا- وم وعملي

التوربينيــة. التوربينيــة، والمحــركات  وهيــاكل الطائــرات 
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التعليم التقني

رفع قدرات الطلبة 
في البرمجة وأمن 

المعلومات
لطلبتهــا  الجامعــة  توفــر  الحصــاد- 
التدريــب العملــي فــي مجــاالت البرمجــة 

المعلومــات. وأمــن  والشــبكات 

الحصاد-نشــر فريــق باحثيــن مــن الجامعــة بحثــا، يعــد األول مــن 
نوعــه، فــي مجلــة كنديــة حــول صناعــة جســور المشــاة باســتخدام 

ــوك(. ــة )الكاوتش ــارات المطاطي اإلط

وشــركة  ســليم،  ماهــر  الدكتــور  األســتاذ  برئيســها  ممثلــة  الجامعــة  وأبرمــت 
ــد  ــام أحم ــا الع ــة بمديره ــارات ممثل ــج واإلستش ــر البرام ــة لتطوي ــات المتقن البرمجي

.)Tuned Hup( الســالل مذكــرة تفاهــم ضمــن تنفيــذ مبــادرة

البرامــج  المتقنــة لتطويــر  البرمجيــات  ومبــادرة Tuned Hub أطلقتهــا شــركة 
واإلستشــارات لدعــم و توفيــر جســور إتصــال بيــن تخصصــات تكنولوجيــا المعلومــات 
والهيئــات  والــوزارت  بالقطــاع،  العاملــة  والشــركات  األردنيــة،  الجامعــات  فــي 

الحكوميــة. والمؤسســات 

المطاطيــة  اإلطــارات  باســتخدام  مشــاه  لجســر  )محــاكاة  بعنــوان  والبحــث 
مختلفيــن(،  انشــائيين  نظاميــن  بتطبيــق  اســتخدامها،  )الكاوتشــوك(المعاد 
ــه  ــة، وزمالئ ــي الجامع ــة ف ــة المدني ــم الهندس ــس قس ــان رئي ــى علي ــور عيس للدكت
المهندســين فــي قســم الهندســة المدنيــة كل مــن المهندســة ســرى الروســان، 
عمــان  جامعــة  فــي  حمــاد  صفــاء  والمهندســة  ســالم،  شــروق  والمهندســة 

العربيــة.

ونشــر البحــث فــي مجلــة كنديــة مصنفــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة، ويعد 
هــذا البحــث األول مــن نوعــه علــى المســتوى العالمــي، بحســب الدكتــور عليــان، 

المســتوى  رفــع  إلــى   يصــار  أن  المذكــرة  بموجــب  المقــرر  ومــن 
الجامعــة مــن خــالل عقــد محاضــرات  التعليمــي والعملــي لطلبــة 
وفعاليــات أســبوعية دوريــة لمســاعدة الطالــب فــي تعزيــز أساســيات 
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واختيــار المســار األكاديمــي المناســب 
له،ومــن ثــم تأهيلــه عــن طريــق تغطيــة الجوانــب العلميــة والعمليــة 
بهــذا المســار بمــا يتوافــق مــع ســوق العمــل وانتهــاء بعقــد أيــام 
وظيفيــة وتوفيــر فــرص التدريــب والتوظيــف للطلبــة لتأهيلهــم 

ــدار. ــل باقت ــوق العم ــم لس وتهيئته

د.سليم أثناء توقيع مذكرة تفاهم مع شركة البرمجيات المتقنة لتطوير البرامج واإلستشارات

فريق من الهندسة يطور استخدام 
الكاوتشوك في جسور المشاة

الــذي بيــن أن البحــث اســتخدم الكاوتشــوك فــي العناصر االنشــائية 
للجســور، والــذي ينطــوي ضمن األولويــات الوطنية للبحــث العلمي. 

وقــال إن هــذا البحــث يعــزز مــن قيمــة البحــث العلمــي فــي كليــة 
الهندســة فــي جامعــة عمــان العربيــة مــن خــالل عمــل فــرق بحثيــة 
فــي مجــاالت الهندســة، مشــيرا إلــى أن الجامعــة "ال تألــوا جهــدا نحــو 
تعزيــز البحــث العلمــي التقنــي البحــت، وتوجــه الدعــم المالي للمشــاريع 
العلميــة مباشــرة، والمشــاريع التــي تخــدم المجتمــع المحلــي؛ بمعنــى 
ــة  ــات الصناع ــي قطاع ــكالت ف ــل المش ــة ح ــا لجه ــون مؤداه أن يك
والتجــارة وغيرهــا مــن القطاعــات اإلقتصاديــة والتنمويــة الحيويــة. 

ــث  ــم البح ــد لدع ــن صعي ــر م ــى أكث ــل عل ــة تعم ــال إن الجامع وق
العلمــي والباحثيــن مــن خــالل طــرق مختلفــة منهــا  أعــداد مراكــز 
بحثيــة متخصصــة فــي الكليــات للتشــبيك مــع مراكــز األبحــاث 
الوطنيــة والعالميــة، وبمــا يفضــي لدعــم وتطويــر البحــث العلمــي. 
وبيــن أن مثــل هــذه المشــاريع تعــد فــي غايــة األهميــة للجامعــة 
للتوســع المســتقبلي وخدمــة المجتمــع المحلــي حيــث تــم القيــام 
بهــا مــن قبــل طلبــة كليــة الهندســة وقســم الهندســة المدنيــة 

وتحــت اشــراف أســاتذة القســم. 
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ــى  ــوان "طريقــي إل ــة بعن ــة دورة تدريبي ــي الجامع ــت ف ــاد- اختتم الحص
ــي  ــل الوظيف ــب التأهي ــة إنجاز/مكت ــع مؤسس ــاون م ــة" بالتع الوظيف

ــن. ــة الخريجي ومتابع

اختتام دورة بعنوان "طريقي
إلى الوظيفة"

ورشة للمواءمة
 بين التعليم الجامعي

ومتطلبات سوق 
العمل في  تكنولوجيا 

المعلومات 

وهدفــت الــدورة التــي اســتمرت علــى مــدار ثــالث أيــام وقدمتهــا عضــو هيئــة 
التدريــس فــي الجامعــة األســتاذة دانــا الطبــري ومــن مؤسســة إنجــاز األســتاذ 
أســامة الرفاعــي، بمشــاركة 50 طالبــا وطالبــة مــن مختلــف كليــات الجامعــة، 
إلــى تعريــف المشــاركين بأساســيات الطريــق الــى الوظيفــة والمهــارات الواجــب 
توافرهــا مــا قبــل الوظيفــة، وكيفيــة إعــداد الســيرة الذاتيــة، وكيفيــة اختيــار 

المناســبة. الوظيفــة 

ويأتــي تنظيــم هــذه الــدورة انطالقــا مــن رؤيــة الجامعــة والتــي تهتــم بتزويــد 
ــيرته  ــداد س ــن إع ــه م ــي تمكن ــية الت ــارات األساس ــة والمه ــم والمعرف ــب بالعل الطال
الذاتيــة واختيــار الوظيفــة المناســبة التــي تســاعده علــى دخــول ســوق العمــل بإقتــدار.

التعليم التقني

الحصــاد- شــاركت الجامعــة فــي ورشــة عمــل حــول معاهــدة التعــاون 
بشــأن بــراءات االختــراع )PCT( بعنــوان "معاهــدة التعاون بشــأن براءات 
االختــراع للجامعــات ومؤسســات البحــث العلمــي"، والتــي نظمتهــا وزارة 
ــج  ــة، والبرنام ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــارة، والمنظم ــة والتج الصناع

الوطنــي لربــط الصناعــة باألكاديميــا فــي الجامعــة األردنيــة.

وهدفــت الورشــة إلــى تعريــف الباحثيــن بطــرق حمايــة منتجاتهــم ببــراءة االختــراع، 
والتعريــف بالمعاهــدة التــي تمكــن الباحــث مــن إيــداع طلــب بــراءة اختراعــه فــي 
)152( دولــة عضــو فيهــا وبطلــب واحــد، وأثرهــا علــى اإلبــداع واإلنتــاج العلمــي 

والتكنولوجــي.

ــور  ــة الدكت ــي الجامع ــران ف ــوم الطي ــة عل ــد كلي ــة عمي ــي الورش ــة ف ــل الجامع ومث
أحمــد  الدكتــور  األعمــال  كليــة  فــي  التســويق  قســم  ورئيــس  العســاف،  أنــور 
وأساســياتها  المعاهــدة  بنــود  منهــا:  محــاور  عــدة  الورشــة  وتناولــت  النصــر، 
الجامعــات  تواجهــه  ومــا  المنتــج،  وكيفيةتســويق  التســجيل،  وإجــراءات 
الصلــة. ذات  الموضوعــات  مــن  وغيرهــا  الشــأن  هــذا  فــي  تحديــات  مــن  األردنيــة 

 ورشة  في "براءات االختراع
 للجامعات"

ــاد- شــاركت الجامعــة فــي ورشــة عمــل حــول  الحص
ومتطلبــات  الجامعــي  التعليــم  بيــن  "المواءمــة 
المعلومــات  تكنولوجيــا  بتخصصــات  العمــل  ســوق 
فــي األردن"، والتــي نظمتهــا جامعــة األميــرة ســمية 
الوطنــي  بلــس  ايراســموس  ومكتــب  للتكنولوجيــا 
وجمعيــة شــركات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت 

"إنتــاج".

ومثــل الجامعــة فــي الورشــة عميــد كليــة العلــوم الحاســوبية 
أهميــة  الحمد،وتناولــت  حســام  الدكتــور  والمعلوماتيــة 
المحلــي  المســتويين  المعلومــات علــى  تخصــص تكنولوجيــا 
ــي  ــم العال ــالح التعلي ــة إلص ــع آلي ــى وض ــل عل ــي، والعم والعالم
فيمــا يتعلــق بالربــط بيــن الجامعــات ومتطلبــات ســوق العمــل 

لتخصصــات تكنولوجيــا المعلومــات فــي األردن.

وناقــش المشــاركون فــي الورشــة أســباب عــدم مواءمــة 
ــوق  ــات س ــة لمتطلب ــات األردني ــي الجامع ــم ف ــات التعلي مخرج
العمــل داخــل وخــارج األردن، ومــا هــو مطلــوب مــن الجامعــات 
الفجــوة بينهمــا، وتعزيــز مهــارات  الخــاص لســد  والقطــاع 
كاللغــة  العمــل  لفــرص  المعــززة  المجــاالت  فــي  الطلبــة 
الســيرة  إعــداد  الشــخصية، وكيفيــة  اإلنجليزيــة والمهــارات 

الذاتيــة.

وجــاءت مشــاركة الجامعــة فــي الورشــة إنطالقــا مــن حرصهــا 
علــى النهــوض بالعمليــة التعليميــة التعلميــة، وتعزيــز الجانــب 
التطبيقــي فــي الخطــط الدراســية لتخصصــات كليــة العلــوم 

ــة. ــوبية والمعلوماتي الحاس
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التعليم التقني

طالب يعرضون مشروعهم في مسابقة أفضل مشروع طالبي هندسي

الجنة التحكيم تستمع الىشرح احد الطلبة

الحصـاد - فـازت ثالثـة مشـاريع لخريجـي طلبـة كليـة الهندسـة فـي الجامعـة ضمـن مسـابقة ألفضـل مشـروع طالبـي هندسـي 
ركـزت علـى تصاميـم تخـدم الجامعـة والمجتمـع المحلـي.

طلبة الهندسة يصممون مشاريع تخدم 
الجامعة والمجتمع المحلي

حيــث فــاز بالمركــز األول مشــروع إعــداد دراســة حــول الخصائــص الديناميكيــة 
ــنينة  ــو س ــاد أب ــل و اي ــان حاوي ــة حس ــة للطلب ــي الجامع ــدار ف ــة الج ــاظ ببني لالحتف
بإشــراف األســتاذ الدكتــور خالــد الطراونــه والدكتــور عيســى عليــان والمركــز الثانــي 
دراســة تصميــم المركــز االســالمي للجامعــة للطلبــة شــادي عليــان وبــالل خطــاب 
وبإشــراف الدكتــور عمــر اســعد فــي حيــن فــاز بالمركــز الثالــث تصميــم مبنــى النــادي 
الرياضــي فــي الجامعــة للطلبــة عبدالرحمــن أبــو مطــر ومعــن الزغــول بإشــراف 

ــان. ــى علي ــور عيس الدكت

وشــكلت الجامعــة لجنــة متخصصــة مــن ممثليــن لكليــة الهندســة وجامعــة البلقــاء 
التطبيقيــة وجامعــة جــرش االهليــة لتحكيــم المشــاريع التــي تقــدم بهــا طلبــة كليــة 

الهندسة. 

وتمحــورت المشــاريع التــي قدمهــا الطلبــة الخريجــون حــول عمــل مشــاريع وتصاميــم  
تصميــم   تــم  كمــا  والمكتبــة،   ، والتســجيل  والقبــول  الهندســة،  كليــة  لمبانــي  
ــل  ــتنادية داخ ــدران االس ــرق والج ــة الط ــة وصيان ــادة دراس ــى إع ــتمل عل ــروع يش مش
الحــرم الجامعــي، واعــداد دراســات جيولوجيــة وجيوتقنيــة لتقليــل مخاطــر االنزالقات 

ــى ديمومتهــا. ــى هــذه الطــرق والمحافظــة عل األرضيــة عل

كمــا تــم اجــراء مشــروع لطريــق جامعــة عمــان العربيــة )تقاطــع بيريــن – الزرقــاء(، 
حيــث تكمــن أهميــة هــذا المشــروع بحســب عميــد كليــة الهندســة األســتاذ الدكتور 

خالــد الطراونــة، كونــه يعمــل علــى الربــط بيــن منطقــة بيريــن وعــدة 
مناطــق فــي مدينــة الزرقــاء وبيــن شــارع األردن وجامعــة عمــان 

العربيــة خصوصــا دون اللجــوء الــى المــرور بمنطقــة أبــو نصيــر. 

وقامــت لجنــة التحكيــم المكونــة مــن األســاتذة مــن كلية الهندســة 
الهندســة  قســم  رئيــس  عليــان/  عيســى  الدكتــور  مــن  تتكــون 
ــة  ــن كلي ــاد م ــامي عي ــور س ــعد والدكت ــر اس ــور عم ــة  والدكت المدني
الهندســة فــي الجامعــة، واألســتاذ الدكتــور نافــذ عبــد الهــادي مــن 
جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، والدكتــور شــحدة غنــام مــن جامعــة 
ــبعة  ــن س ــن بي ــل، م ــة االفض ــاريع الثالث ــار المش ــة باختي ــرش االهلي ج

مشــاريع هندســية.

مــن  انطالقــا  تأتــي  الخطــوة  هــذه  إن  الطراونــة  الدكتــور  وقــال 
رؤيــة كليــة الهندســة فــي خدمــة مشــاريع الجامعــة المســتقبلية 
الخريجيــن  طلبتهــا  الكليــة  وجهــت  حيــث  المحلــي،  والمجتمــع 
باقتــراح تصاميــم ومشــاريع تخــدم الجامعــة بشــكل عــام والكليــة 

بشــكل خــاص.

ــة  ــة للجامع ــة األهمي ــي غاي ــد ف ــاريع تع ــذه المش ــل ه ــن أن مث وبي
للتوســع المســتقبلي وخدمــة المجتمــع المحلــي حيــث تــم القيــام بها 
مــن قبــل طلبــة كليــة الهندســة وقســم الهندســة المدنيــة وتحــت 

اشــراف أســاتذة القســم. 
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الريــــادة

رئيس "عمان العربية": الجامعة تتجه للتحول
لجامعة ذكية 

الحصــاد - أعلنــت الجامعــة عــن التوجــه للتحــول بشــكل كامــل إلــى جامعــة ذكيــة، توفــر الخدمــات الجامعيــة للطلبــة وأعضــاء 
هيئــة التدريــس الكترونيــا وبشــكل مؤتمــت .

والتقــى رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم طلبــة البكالوريــوس الجــدد 
بحضــور عمــداء الكليــات ومديــري الوحــدات اإلداريــة ورؤســاء األقســام األكاديميــة، 
وتنــاول اللقــاء بحــث قضايــا جامعيــة للنهــوض بالعمليــة التعليميــة وتهيئــة البيئــة 

الجامعيــة وطــرق إنجــاح عمليــة التعليــم والتعلــم للطبــة فــي الجامعــة. 

ــهيل  ــل بالتس ــة يتمث ــي الجامع ــه ف ــليم إن التوج ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــال األس وق
ــاب  ــور والغي ــة الحض ــد عملي ــي رص ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــة الجامع ــى طلب عل
والتوجــه نحــو تنفيذهــا الكترونيــا، مشــددا علــى ضــرورة التــزام الطلبــة وأعضــاء 
ســينعكس  االلتــزام  هــذا  ألن  الغيــاب  وعــدم  الحضــور  بعمليــة  التدريــس  هيئــة 
ــة  ــاء هيئ ــة وأعض ــن طلب ــع م ــا الجمي ــم، داعي ــودة التعلي ــان ج ــات وضم ــى المخرج عل
ــع  ــذي يتمت ــب ال ــى أن الطال ــدد إل ــذا الص ــي ه ــيرا ف ــا، مش ــاون به ــدم الته ــس ع التدري

ــدل.  ــى المع ــة عل ــح المحافظ ــروط المن ــن ش ــا فم ــظ عليه ــد أن يحاف ــة ال ب بمنح

مــن جهــة ثانيــة، جــدد األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم التأكيــد علــى رفضه كل أشــكال 
الواســطة وعــدم التهــاون فــي مســألتين همــا الغــش والعنــف الجامعــي، وقــال: "ال 

قبــول للواســطة فــي هاتيــن المســألتين". 

واضــاف أن الجامعــة  تتبــع سياســة البــاب المفتــوح، ومنفتحــة علــى االقتراحــات 

رئيس الجامعة ملتقيً الطلبة الجدد

وســماع األراء ، مبينــا أن الجامعــة تتميــز بجــو أســري ينبــذ كل أشــكال 
الفرقــة ويشــجع علــى التمســك بالتســامح.

ودعــا الطلبــة إلــى مراجعــة عمــادة شــؤون الطلبــة، التــي تمثــل 
الطلبــة، وضــرورة المشــاركة فــي لجانهــا وأنديتهــا والتفاعــل مــع 
ــع  ــارة موق ــة زي ــا أهمي ــة، مبين ــة والالمنهجي ــطة المنهجي االنش
الجامعــة اإللكترونــي وصحيفــة الجامعــة اإللكترونيــة وصفحــة 
الجامعــة علــى الفيســبوك لضمــان عمليــة مشــاركة بنــاءة مــن 

ــع.  ــل الجمي قب

كمــا وجــه الطلبــة لضــرورة االلتــزام بالخطــة االسترشــادية لبرامــج 
ــح  ــة ينص ــي الكلي ــب ف ــكل طال ــد ل ــود مرش ــا وج ــوس، مبين البكالوري
بمراجعتــه لضمــان معرفــة صحيحــة للخطــة وكيفيــة التخــرج فــي 

الموعــد الصحيــح.  

وكــرم رئيــس الجامعــة فــي نهايــة اللقــاء  طلبــة كليــة الهندســة 
المشــاركين فــي برنامــج التبــادل الطالبــي مــع جامعــة اوكالن البريطانية، 

ــة. ــة الهندس ــي كلي ــرج ف ــاريع التخ ــابقة مش ــي مس ــن ف والفائزي
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الريــــادة

جامعة عمان العربية تقدم منحا جزئية وفاء
للمتقاعدين العسكريين في يومهم 

الحصـاد - تقـدم الجامعـة منحـا جزئيـة، فـي برنامجـي البكالوريـوس والماجسـتير، للمتقاعديـن العسـكريين وأبنائهـم، تقديـرا لـدور 
المتقاعديـن  فـي خدمـة الوطـن مـن خـالل انخراطهـم فـي القـوات المسـلحة األردنيـة - الجيـش العربـي، واألجهـزة األمنيـة.

ويصــادف الخامــس عشــر مــن شــهر فبرايــر فــي كل عــام يــوم الوفــاء للمتقاعديــن 
ــة  ــات الملكي ــة للتوجيه ــوم ترجم ــذا الي ــي ه ــال ف ــي االحتف ــث يأت ــكريين،  حي العس

ــن.  ــاء للمتقاعدي ــا للوف ــام يوم ــن كل ع ــه م ــي تخصيص ــامية ف الس

واإلجتماعيــة  اإلقتصاديــة  والمؤسســة  تفاهــم  مذكــرة  الجامعــة  وأبرمــت 
رئيســها  الجامعــة  مثــل  حيــث  القدمــاء،  والمحاربيــن  العســكريين  للمتقاعديــن 
المجلــس  رئيــس   / العــام  المديــر  المؤسســة  ســليم،و  ماهــر  الدكتــور  االســتاذ 
التنفيــذي للمؤسســة اللــوء الركــن ثــالج محمـــد الــــذيابات وبحضــور عــدد مــن اعضــاء 
هيئــة التدريــس مــن المتقاعديــن العســكرين  العامليــن فــي الجامعــة اللــواء الدكتــور 
محمــود ابــو جمعــة واللــواء الدكتــور فهــد الكساســبة العميــد الدكتــور أنــور 
العســاف والمقــدم الدكتــور ظاهــر القرشــي باالضافــة الــى مديــر مكتــب رئيــس 

الجامعــة  االســتاذ ماهــر الكــردي

مــن  إيمانــً  تأتــي  المذكــرة  هــذه  إن  الجامعــة  رئيــس  قــال  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الجامعــة  بــدور المتقاعديــن العســكريين فــي عمليــة التنميــة الوطنيــة وتقديــرًا 
لجهودهــم وخبراتهــم العلميــة والعمليــة فــي المجــاالت المختلفــة ومكافأتهــم 
المســلحة  القــوات  فــي  خدمتهــم  أثنــاء  قدمــوه  الــذي  المتميــز  عطائهــم  فــي 
األردنيــة واألجهــزة األمنيــة األخــرى، مبينــا أن مذكــرة التفاهــم ســتتيح للمتقاعديــن 
العســكريين والمحاربيــن القدمــاء وأبنائهــم االســتفادة مــن منــح جزئيــة  كخصــم 
خــاص للدارســين فــي الجامعــة خــالل الفصــل الدراســي الثانــي للعــام 2020/2019 فــي  

برنامجــي البكالوريــوس والماجســتير.

ــة  ــذي للمؤسس ــس التنفي ــس المجل ــام / رئي ــر الع ــال المدي ــدوره ق  ب
اللــوء الركــن ثــالج محمـــد الــــذيابات إن جامعــة عمــان العربيــة تجســد 
الجامعــات  عليــه  تكــون  ان  نتطلــع  الــذي  للــدور  الشــراكة  بهــذه 
الوطنيــة مــن دعــم الؤسســات الوطنيــة، واالســهام فــي توفيــر حــق 
التعليــم للنــاس عامــة وأبنــاء المتقاعديــن خاصــة، فــي إطــار قيامهــا 
المذكــرة  هــذه  تكــون  أن  ثقتــه  عــن  معربــا  التنويــري،  بدورهــا 
باكــورة تعــاون بيــن الجامعــةو المؤسســة التــي تخــدم المتقاعديــن  

ــم   ــة وطنه ــن خدم ــوا ع ــا توان ــن م ــكريين الذي العس

للمتقاعديــن  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المؤسســة  وأنشــئت 
شــؤون  لرعايــة   197٤ عــام  خــاص  قانــون  بموجــب  العســكريين 
لهــم  مناســبة  عمــل  فــرص  وتوفيــر  العســكريين  المتقاعديــن 
وألبنائهــم بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة. وتعتبــر المؤسســة 
ــوزراء/ ــس ال ــط برئي ــة ترتب ــمية عام ــرة رس ــا دائ ــالل قانونه ــن خ وم
للمحاربيــن  العربــي  االتحــاد  فــي  عضــو  الدفاع,والمؤسســة  وزيــر 
العالمــي  االتحــاد  فــي  عضــوًا  وكذلــك  الحــرب  وضحايــا  القدمــاء 
للمحاربيــن القدمــاء، وتهــدف إلــى  تحســين األوضــاع اإلقتصاديــة 
واالجتماعيــه للمتقاعديــن العســكريين وذويهــم ضمــن االمكانيــات 
العســكريين  المتقاعديــن  المتاحــة، و اســتغالل واســتثمار خبــرات 
المنتســبين للمؤسســه  فــي كافــة المجــاالت، والمســاهمة فــي 

 . واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المجــاالت   فــي  الوطنيــة  التنميــة 

رئيس الجامعة والمدير العام للمؤسسة يوقعان مذكرة تفاهم تقديم المنح
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الريــــادة

الباحثيـن  مـن  فريـق  تمكـن   - الحصـاد 
فـي كليـة الهندسـة  فـي جامعـة عمـان 
علميـة  قيمـة  تقديـم  فـي  العربيـة 
جديـدة فـي زيـادة قـوة الخرسـانة ذاتيـة 
الفوالذيـة  األليـاف  باسـتخدام  الدمـك 

الداخليـة. والمعالجـة 

بحث الحصول على االعتمادية 
الدولية لكلية الصيدلة 

ســليم  ماهــر  الدكتــور  االســتاذ  الجامعــة  رئيــس  بحــث  الحصــاد- 
وممثــل الهيئــة الدوليــة األمريكّيــة )ACPE( لالعتمــاد الدكتــور 
ميشــيل روز )Michael Rouse( ســبل الحصــول علــى اإلعتماديــة 

الدوليــة لكليــة الصيدلــة فــي الجامعــة.

ــدان  ــزن الرش ــور ي ــة الدكت ــة الصيدل ــد كلي ــور عمي ــة بحض ــس الجامع ــدم رئي وق
شــرحً عــن رؤيــة الجامعــة واهدافهــا وفلســفتها، وعــرض اإلنجــازات التــي 

باحثون من كلية الهندسة
يكشفون فوائد زيادة قوة الخرسانة باستخدام 

األلياف الفوالذية

فــي  المدنيــة  الهندســة  قســم  فــي   التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  فريــق  وأعــد 
الجامعــة مــن نشــر بعنــوان )تأثيــر األليــاف الفوالذيــة والمعالجــة الداخليــة علــى 
قــوة الخرســانة ذاتيــة الدمــك(،  فــي مجلــة العلــوم التطبيقيــة الحديثــة التابعــة 
العالميــة.  البيانــات  المصنفــة ضمــن قواعــد  للعلــوم والتعليــم  الكنــدي  للمركــز 

وقــال الفريــق المكــون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس: الدكتــور ســامي عيــاد، ورئيــس 
عليــان والمهندســة شــروق ســاّلم   الدكتــور عيســى  المدنيــة  الهندســة  قســم 
ــاءات،   ــم اإلنش ــي عل ــاالت ف ــوى المج ــن أق ــد م ــانة يع ــوة الخرس ــادة ق ــال زي إن مج
ــر األليــاف الفوالذيــة  ــا لدراســته التفصيليــة لتأثي حيــث يعــد هــذا البحــث جهــدا نوعي
المرحلــة  فــي  مرحلتيــن:  تضمــن  العمــل  أن  إلــى  مشــيرين  الداخليــة،  والمعالجــة 
والمرحلــة  الدوليــة،  المعاييــر  مــع  تتوافــق  تجريبيــة  خلطــات  صنــع  تــم  األولــى 

البحــث. اهــداف  مــع  يتناســب  بمــا  الخلطــات  تعديــل  تــم  الثانيــة 

ــه  ــاف ل ــة األلي ــة وأن إضاف ــاءت إيجابي ــج ج ــون أن النتائ ــد الباحث  وأك
آثــار مفيــدة مــن حيــث أنــه يزيــد قــوة الضغــط كمــا يحســن خصائــص 
ــى  أن مثــل هــذا النــوع مــن األبحــاث يتــم تنفيــذه  الشــد، مشــيرين إل
فــي مختبــرات هندســية متخصصــة تمتلــك األجهــزة الحديثــة الالزمــة 

ــار.  لالختب

وأثنــوا علــى جامعــة عمــان العربيــة التــي تدعــم وتعــزز قيمــة البحــث 
العلمــي مــن خــالل توفيــر مــا يلــزم للباحــث لتقديــم قيمــة علميــة فــي 

مجــاالت الهندســة المدنيــة. 

حققتهــا كليــة الصيدلــة واإلرتقــاء بمخرجاتهــا األكاديميــة عبــر 
ــي. ــري والعمل ــن النظ ــن الجانبي ــج بي الدم

ــة  ــي الهيئ ــة ف ــراءات المتبع ــير باالج ــى الس ــان عل ــق الطرف واتف
ــة  ــة لكلي ــة الدولي ــى اإلعتمادي ــول عل ــة )ACPE( للحص األمريكّي
الصيدلــة واشــاد الدكتــور روز بالســمعة المرموقــة التــي تحتلهــا 
فــي  بيــن مثيالتهــا  الصيدلــة  العربيــة وكليــة  عمــان  جامعــة 

ــي. ــن العرب الوط

ــل  ــة العم ــي ورش ــاركة ف ــة للمش ــى الجامع ــوة إل ــت الدع ووجه
ــي  ــة ف ــارات العربي ــة االم ــي دول ــن ف ــة العي ــتعقد بمدين ــي س الت
شــهر شــباط 2020 للبــدء باإلجــراءات للحصــول علــى اإلعتماديــة 

ــة. الدولي

م. شروق سالمد. سامي عيادد. عيسى عليان
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الريــــادة

الجامعة بصدد أدماج برامح تعليم مطورة في كليتي 
"العلوم الحاسوبية والمعلوماتية واألعمال" 

ــيبتكو  ــركة س ــع ش ــة م ــت الجامع ــاد- بحث الحص
الممثــل الرســمي للجمعيــة البريطانيــة للحاســبات، 
مهــارات  تعزيــز  مجــاالت  فــي  التعــاون  أوجــه 
ومعــارف الطلبــة فــي مجــاالت الحاســوب وأحــدث 

ــج.  البرام

والتقــى رئيــس الجامعــة االســتاذ الدكتــور ماهر ســليم ممثل 
الشــركة الدكتــور أحمــد أبوالهيجــاء، وبحثــا تضميــن المــواد 
الحاســوبية والمعلوماتيــة  العلــوم  الدراســية فــي كليتــي 
واألعمــال برامــج مطــورة فــي برامــج التعليــم، وعقــد دورات 
لســوق  وتأهيلهــم  مهاراتهــم  لصقــل  للطلبــة  تدريبيــة 

ــل.  العم

وفــي هــذا الصــدد، قــال رئيــس الجامعــة إن الجامعــة ال تألــوا جهــدا فــي إطــار ســعيها 
للريــادة علــى مســتوى البرامــج والطلبــة  فــي مختلــف المجــاالت ولتقديــم احــدث 
المعلومــات لطلبتهــا لتتوائــم مــع التقــدم العلمــي والعملــي وتهيئــة طالبهــا 
ــة و  ــي الجامع ــة ف ــيمكن الطلب ــب س ــاون المرتق ــذا التع ــا أن ه ــل، مبين ــوق العم لس
ــج  ــدث البرام ــى أح ــالع عل ــال االط ــة واألعم ــوبية والمعلوماتي ــوم الحاس ــي العل كليت

ــوب.  ــال الحاس ــي مج ــة ف التعليمي

فــي حيــن قــال ممثــل  شــركة ســيبتكو الممثــل الرســمي للجمعيــة البريطانيــة 
ــج  ــي دم ــة ف ــوة مهم ــل خط ــاون يمث ــذا التع ــاء أن ه ــور أبوالهيج ــبات  الدكت للحاس

التعليــم النظــري بالجانــب التطبيقــي وهــذا يعــرف عــن جامعــة عمــان 
المتقدمــة  المعرفــة  مجــاالت  كل  لطلبتهــا  توفــر  التــي  العربيــة 
ــي  ــتضمن  ف ــي س ــة الت ــة والعملي ــج التعليمي ــا البرام ــة ومنه والحديث

المــواد الدراســية لتأهيــل طــالب الجامعــه للتوظيــف.

وحضــر اللقــاء مســاعد الرئيــس للتطويــر والجــودة الدكتــور حســام 
ــر  الحمــد، و عميــد كليــة األعمــال االســتاذ الدكتــور بــالل برهــم و مدي
مركــز الحاســوب والمعلومــات الدكتــور بــالل أبوالهيجــاء و مديــر مركــز 

ــبلي. ــع الش ــور مطي ــة الدكت ــادرات المجتمعي ــادة والمب ــال الري األعم

طلبة الجامعة يدعمون العمل 
الخيري التطوعي

ــط  ــة تنش ــة خيري ــا لجمعي ــة دعم ــن الجامع ــة م ــدم طلب ــاد- ق الحص
ــي.  ــع المحل ــي المجتم ــوزة ف ــر المع ــة االس ــي خدم ف

زار طلبــة قســم نظــم المعلومــات اإلداريــة فــي الجامعــة جمعيــة) عنــدي حلــم( 
بإشــراف أعضــاء هيئــة التدريــس الدكتــورة امينــه عبــد الحليــم خــدام، والدكتــور 
حســين عــوض، حيــث اطلــع الطلبــة مــن رئيــس الجمعيــة خالــد الجبلــي علــى نشــأة 
الجمعيــة واهــم المبــادرات التــي تقــوم بهــا لخدمــة المجتمــع المحلــي والخطــط 
شــرائح  لكافــة  تقدمهــا  التــي  اإلنســانية  الخدمــات  وطبيعــة  المســتقبلية 

ــة. ــاة كريم ــل بحي ــمى المتمث ــدف األس ــً لله ــع تحقيق المجتم

وثمــن رئيــس الجمعيــة الدعــم العينــي الــذي قدمــه الطلبــة 
الجهــد  وهــذا  الزيــارة  هــذه  أن  مؤكديــن  الجامعــة،  باســم 
واالســر  المحلــي  المجتمــع  لخدمــة  الجمعيــة  مــن  المقــدم 
النــاس  خدمــة  فــي  لالســتمرار   ً الدافــع  يعطيهــم  المعــوزة 
ــري  ــل الخي ــي العم ــاركة ف ــن والمش ــي والوط ــع المحل والمجتم

طريقــة.  وبــأي  كان  حيثمــا  التطوعــي 

ــم  ــدى إعجابه ــن م ــة ع ــد الجامع ــرب وف ــدد أع ــذا الص ــي ه وف
الجمعيــة  إليــه  وصلــت  الــذي  والراقــي  المتميــز  بالمســتوى 
داعيــن الــى تضافــر الجهــود للنهــوض بالجمعيــة و دعــم األســر 

المعــوزة.

جانب من اإلجتماع
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الريــــادة

الحصــاد- حــازت الصفحــة الرســمية لجامعــة عمــان العربيــة علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك علــى )العالمــة الزرقــاء(، فــي جهــود 

تكللــت باعتمــاد صفحــة الجامعــة كمصــدر موثــوق للمعلومــات. 

ــاد- – حــض رئيــس الجامعــة أســرة الجامعــة علــى صناعــة قصــة  الحص
الصيفــي  للفصليــن  الطلبــة  التســويق واســتقطاب  نجــاح فــي مجــال 

القادميــن.  واألول 

"العالمة الزرقاء" لصفحة الجامعة 
الرسمية على الفيس بوك

ــات  ــق الصفح ــرة لتوثي ــوك المبتك ــس ب ــركة الفي ــيلة ش ــي وس ــاء ه ــة الزرق والعالم
ــد  ــن التأك ــتخدمين م ــاعدة المس ــاء" لمس ــة الزرق ــالل "العالم ــن خ ــا م ــى منصته عل
مــن موثوقيــة الصفحــة وأن ال يقعــوا ضحايــا الصفحــات المــزورة. وتعنــي "العالمــة 
الزرقــاء" التــي حــاز عليهــا الموقــع الرســمي للجامعــة أن موقعهــا علــى منصــة 
الفيــس بــوك أنهــا حصلــت علــى اعتــراف رســمي مــن قبــل شــركة الفيــس بــوك 
باعتبارهــا "صفحــة حقيقيــة، وتمثــل صاحبهــا جامعــة عمــان العربيــة، وبالتالــي 

صحيحــة".  عليهــا  المنشــورة  والمعلومــات  األخبــار  كافــة  فــإن 

ــى الفيــس بــوك العديــد مــن الفوائــد، منهــا،  ولتوثيــق الصفحــات عل
بحســب إدارة شــركة الفيــس بــوك، منــع أي شــخص أو جهــة مــن 
ــة  ــاء صفح ــام بإنش ــة والقي ــخصية المؤسس ــخصيتك أو ش ــال ش انتح
ــد  ــى هــذا االســاس، وعن بنفــس االســم والتواصــل مــع الجمهــور عل
فــورا  تســتطيع  لصفحتــك  مماثلــة  صفحــة  بتزويــر  شــخص  قيــام 
االبــالغ عنهــا لتقــوم إدارة الفيــس بــوك فــورا بإغــالق تلــك الصفحــة 

ــزورة.  الم

ــوك،  ــس ب ــركة الفي ــه إدارة ش ــا تعلن ــب م ــا، حس ــن فوائده ــك م كذل
حصــول الصفحــات الموثقــة علــى عــدد أكبــر مــن المعجبيــن وســرعة 
ــت أي  ــق تح ــا ال تغل ــالق النه ــن االغ ــة م ــة الصفح ــارها، وحماي انتش
ظــرف مــن الظــروف، وزيــادة التفاعــل مــن قبــل المتابعيــن، حيــث أن 
كافــة االحصــاءات تشــير إلــى أن المتابعيــن يكونــون أكثــر تفاعــاًل مــع 

ــة.  ــات الموثق الصفح

ويحــوز الموقــع الرســمي لجامعــة عمــان العربيــة علــى الفيــس بــوك 
https://www.facebook.com/aau.edu.jordan علــى نحــو 

ــن )٤21,301(.    ــدد متابعي ــب، وع )301,139( معج

ــى  ــس بــوك عل ــى الفي ــمي عل ــة الرس ــع الجامع ــر حصــول موق ويعتب
توثيــق " العالمــة الزرقــاء" حصيلــة جهــود إدارة االعــالم والعالقــات 
ــة  ــة ، ومتابع ــى إدارة الصفح ــرفت عل ــي  أش ــة الت ــي الجامع ــة ف العام
المعلقيــن والمتابعيــن، ورصــد آرائهــم وأفكارهــم وضمــان تغذيــة 

راجعــة تخــدم عمليــة التعليــم فــي الجامعــة. 

لقاء يبحث تحويل التسويق 
الجامعي لقصة نجاح 

ــة،  ــرة الجامع ــه أس ــالل لقائ ــليم خ ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة االس ــس الجامع ــا رئي ودع
ضمــت أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن االدارييــن،  إلــى العمــل بــروح الفريــق الواحــد 
واالنخــراط علــى مســتوى الكليــات والدوائــر واالقســام واالعضــاء فــي عمليتــي التعليــم 
والتعلــم، والبنــاء علــى الميــزة التنافســية التــي تتمتــع بهــا الجامعــة الممثلــة باللمســة 

اإلنســانية والتعامــل اإلنســاني مــع الطلبــة الجــدد. 

وقــال الدكتــور ســليم إن التنافــس فــي اســتقطاب الطلبــة بيــن الجامعــات تنافــس 

شــديد فــي ظــل عــدد الجامعــات الكبيــر والمتغيــرات التــي طــرأت 
علــى نظــام التوجيهــي الــذي كان علــى نظــام الفصليــن وأضحــى علــى 
نظــام الفصــل الواحــد، كمــا ان الجامعــات الخاصــة فــي دول الخليــج 
صــار عددهــا كبيــرا، مــا يســتدعي مــن الجميــع العمــل ورفــع االداء 
وتجويــد التعليــم لنتمكــن مــن المنافســة والتســهيل مــن عمليــة 

ــي.  ــجيل الجامع ــول والتس القب

ــي  ــاد االكاديم ــل اإلرش ــرورة تفعي ــى ض ــة عل ــس الجامع ــدد رئي وش
فــي الكليــات، واالنفتــاح علــى الطلبــة الجــدد والتســهيل مــن عمليــة 
التســجيل ولــو علــى مســتوى العمــداء، والتفاعــل االيجابــي علــى 
مســتوى منصــات التواصــل االجتماعــي واســتثمارها فــي ابــراز صــورة 

ــمعتها. ــة وس الجامع

فــي  تصــب  قــرارات  عــن  ســليم  ماهــر  الدكتــور  االســتاذ  وأعلــن 
ــع  ــي جمي ــاركة ف ــا المش ــن ومنه ــة الوافدي ــتقطاب الطلب ــار اس إط

العربيــة. المعــارض 
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ــاد - ُنظمــت فــي الجامعــة محاضــرة حــول اســتراتيجية المحيــط األزرق. وقــد تناولــت المحاضــرة موضــوع اســتراتيجية  الحص
المحيــط األزرق )Blue Ocean strategy( ومحاورهــا ومكوناتهــا، قدمهــا عميــد كليــة األعمــال فــي الجامعــة األســتاذ 

ــم.  ــالل بره ــور ب الدكت

محاضرة في : "استراتيجية المحيط األزرق" 

التــي حضرهــا رئيــس  وعــرض األســتاذ الدكتــور برهــم خــالل المحاضــرة التفاعليــة 
األقســام  ورؤســاء  الكليــات  وعمــداء  ســليم   ماهــر  الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة 
األكاديميــة ومديــري الدوائــر اإلداريــة، لمفهــوم االســتراتيجية التــي تتعلــق بعــد 
االستســالم لظــروف الســوق وخلــق ظــروف جديــدة ومســاحات وحــدود جديــدة فــي 

الســوق ، لمعالجــة الســوق وخلــق مســاحات جديــده للتنافــس. 

كمــا بيــن عميــد كليــة األعمــال انــواع االســتراتيجيات فــي الســوق ومنها االســتراتيجية 
ــط االزرق  ــتراتيجية المحي ــن اس ــات بي ــة ، والفروق ــتراتيجية الهجومي ــة، واالس الدفاعي
التنافســية،  حيــث  مــن   )Blue Ocean and Red Ocean( االحمــر  والمحيــط 
ــتراتيجية  ــوم االس ــن مفه ــز ع ــرض موج ــن ع ــال ع ــة، فض ــف، واالبتكاري ــض الكل وخف

ــوق.  ــي الس ــات ف ــر والضغوط ــاوزا المخاط ــرص متج ــخلق الف ــة بـ ــراء ذات الصل الخض

وأشــار للخطــوات الخمســة التــي يتحقــق مــن خاللهــا التحــول والتغييــر عبــر اســتراتيجية 
ــي فــي الســوق، وأيــن يمكــن  المحيــط االزرق وتبــدأ بتحديــد موقعــك أو مركــزك الحال
ان تكــون وكيــف يمكــن او ماهــي طرقــك للوصــول إلــى الموقــع او المركــز الجديــد،و 

البــدء بتنفيــذ خطواتــك المخطــط لهــا. 

التفكيــر االبداعــي،و  وقــال إن اســتراتيجية المحيــط األزرق مبنيــة علــى 
والعمــل والتنســيق والتخطيــط  وتحليــل عناصــر الســوق لتشــخيص واقعــه 
الحالــي والبحــث عــن طريــق جديــد او مســار جديــد فــي الســوق يعتمــد 
علــى تحليــل عناصــر الســوق وتحديــد العناصــر التــي تؤخــذ بشــكل موثــوق، 

ــع. ــب أن تصن ــي يج ــدة الت ــر الجدي ــزز، والعناص ــب أن تع ــي يج ــر الت والعناص

الريــــادة

عميد كلية األعمال أثناء محاضرة حول استراتيجية المحيط األزرق

المحاضر األستاذ الدكتور بالل برهم
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الريــــادة

العلــوم  كليــة  فــي  التدريــس  هيئــة  عضــو  اختيــر   - الحصــاد 
ــد  التربويــة والنفســية فــي الجامعــة األســتاذ الدكتــور عــودة عب
الجــواد أبــو ســنينة عضــوا فــي هيئــة التحريــر لمجلــة البلقــاء 
للبحــوث والدراســات الصــادرة عــن جامعــة عمــان األهليــة للعــام 

 2020/2019 الدراســي 

والدكتــور أبــو ســنينة أســتاذ فــي المناهــج وطــرق التدريــس فــي 
جامعــة عمــان العربيــة، وتولــى مناصــب إداريــة وأكاديميــة فــي 
الجامعــة )نائــب عميــد ورئيــس قســم اكثــر مــن دورة( كمــا اشــرف 
علــى العديــد مــن رســائل الماجســتير وشــارك فــي مناقشــة أطروحــات 
الدكتــوراة فــي عــدة جامعــات أردنيــة كمــا هــو معتمــد لعــدة 

مجــالت علميــة محكمــة فــي األردن والخــارج.

ــة  ــة محكم ــة علمي ــات مجل ــوث والدراس ــاء للبح ــة البلق ــد مجل وتع
ــر  ــى بنش ــات Ebsco و Ulrich، وتعن ــد بيان ــي قواع ــة ف ومفهرس
االجتماعيــة  العلــوم  مختلــف  فــي  األصيلــة  العلميــة  البحــوث 
باإلرشــادات  تلتــزم  واإلنجليزيــة،  العربيــة  باللغتيــن  واإلنســانية 
والتعليمــات العالميــة للنشــر العلمــي وااللتــزام بأخالقيــات النشــر 

العالميــة. والمعاييــر  المواصفــات  حســب 

الدكتور أبو سنينة 
عضوا في هيئة تحرير 

مجلة  بحثية

أ.د. عودة أبو سنينة

فــي  المتخصصيــن  الخبــراء  لنخبــة  الجامعــة  انضمــت   - الحصــاد 
األردنيــة. الصناعيــة  للمنشــآت  الصــادرات  تدقيــق 

وشــاركت الجامعــة ممثلــة بمديــر مركــز األعمــال الرياديــة والمبــادرات المجتمعيــة 
ــذي  ــادرات وال ــق الص ــراء لتدقي ــل خب ــل تأهي ــة عم ــي ورش ــبلي ف ــع الش ــور مطي الدكت
نظمتــه غرفــة صناعــة األردن مــن خــالل وحــدة خدمــات الصــادرات الصناعيــة األردنيــة، 

بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة وبتمويــل مــن الحكومــة الهولنديــة.

وتهــدف هــذه الورشــة لتصميــم دليــل للمنشــآت الصناعيــة لبنــاء األســس الصحيحــة 
للنجــاح فــي التصديــر وخاصــة الــى دول اإلتحــاد األوروبــي.

وكانــت قــد وقعــت غرفــة صناعــة األردن اتفاقيــة مــع البرنامــج الوطنــي لربــط 
الصناعــة باألكاديميــا بعنــوان )برنامــج دكتــور لــكل مصنــع(، بهــدف خلــق نخبــة مــن 
ــراء المحلييــن، يكــون بمقدورهــم تقديــم خدمــة تدقيــق الصــادرات للمنشــآت  الخب

ــة. ــات العالمي ــل الممارس ــا ألفض ــة وفق ــة األردني الصناعي

وتضمــن البرنامــج التدريبــي فــي الورشــة التعريــف بخدمــة تدقيــق الصــادرات، وتطبيــق 
عملــي لهــذه الخدمــة علــى إحــدى المنشــآت الصناعيــة مــن خــالل زيــارة أحــد المصانــع 

المشــاركة بصحبــة الخبيــر وتطبيــق تدقيــق الصــادرات عليهــا.

ومنــح الخبــراء المشــاركون فــي الورشــة شــهادة تعتبــر مقدمــة للحصــول علــى 
شــهادة دوليــة معتمــدة فــي مجــال تدقيــق الصــادرات، والتــي ســيتم العمــل عليهــا 

ــة. ــج متنوع ــق برام ــتقباًل وف مس

الجامعة تنضم لنخبة خبراء في 
تدقيق الصادرات األردنية

د.  مطيع الشبلي
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الريــــادة

الحصــاد - عشــر دقائــق.. هــي كل مــا تحتاجــه لمعرفــة وتحديــد 
التخصــص الــذي ترغــب بدراســته فــي جامعــة عمــان العربيــة.

" أنسنة االستقطاب" مفهوم  
جسدته أسرة الجامعة

ففــي أجــواء مريحــة، ومفعمــة بالــدفء، يســتقبلك الجميــع مــن موظفيــن إدارييــن 
وأعضــاء هيئــة تدريــس، كأســرة أخــذت علــى عاتقهــا تطبيــق مبــدأ وشــعار "أنســنة 

االســتقطاب" التــي تنتهجهــا إدارة الجامعــة.

ــة  ــي الثانوي ــة خريج ــان العربي ــة عم ــتقبل جامع ــادة، تس ــيد الري ــق تجس ــن منطل فم
العامــة الجــدد اســقباال مختلفــا عبــر تعميــم المعرفــة لهــم وأوليــاء أمورهــم 
وتزودهــم بالبيانــات والمعلومــات حــول التخصصــات مــن خــالل خدمــات اإلرشــاد 
والتوجيــه األكاديمــي التــي ترافــق الطالــب وأهلــه منــذ لحظــة الدخــول إلــى الجامعــة 

ــادرة.  ــى المغ وحت

كالمعــارض  االســتقطاب  فــي  تقليديــة  طرقــا  وظــف  كالعــادة،  الجامعــة  نهــج 
واالعالنــات وخدمــة الـــ)Call Center( وطرقــا جديــدة محدثــة عبــر االســتفادة مــن 
ــبوك،  ــي (الفيس ــل االجتماع ــات التواص ــت منص ــا فكان ــا التكنولوجي ــات توفره خدم
وتويتــر، واالنستغرام،الســناب شــات، والمدونــات، والصحيفــة اإللكترونيــة) حاضــرة 

ــباب .  ــة الش ــتهدف فئ ــائل تس ــة بوس ــف بالجامع ــي التعري ــوة ف بق

ألن  يتطلعــون  والذيــن  الجــدد  لزائريهــا  العربيــة  عمــان  جامعــة  وفــرت  كمــا 
يكونــوا أعضــاءا فاعليــن فــي أســرتها، معلومــات عــن التخصصــات وفــرص العمــل 
المتوقعــة والكليــات وخدماتهــا والمرافــق المتنوعــة فــي الجامعــة التــي تســهم 
فــي صقــل مهاراتهــم مــن جهــة، وتجعــل البيئــة الجامعيــة مكانــا مناســبا للتعلم 

مــن جهــة ثانيــة. 

اللحظــة  منــذ  الحواجزتــذوب  أن  الباحــث  يجــد  الجامعــة،  لحــرم  الدخــول  فبمجــرد 
ــن  ــب م ــات الترحي ــن كلم ــرج م ــي تخ ــة الت ــبب االلف ــكان بس ــة الم ــزول رهب األولى،وت

اســرة الجامعــة. 

إذ يســتقبل عضــو هيئــة التدريــس واالدراي، الطالــب المســتجد مــع ذويــه فــي مــدرج 
الجامعــة الــذي اتخذتــه دائــرة القبــول والتســجيل مكانــا رحبــا الســتقبال الطلبــة 
تســتقطب  التــي  الجامعــة  فــي  التعليــم  واقــع  بســرد  ويبــدأ  أمورهــم،  وأوليــاء 
أعــدادا متزايــدة مــن الراغبيــن فــي الدراســة فــي الجامعــة لمــا تتمتــع بــه مــن ســمعة 

أكاديميــة مرموقــة. 

ــر  ــى أعضــاء هيئــة التدريــس مهــام تمثيــل كلياتهــم كضبــاط ارتبــاط ، وتوفي ويتول
الجامعــة فــي  إطــار نهــج  المــدرج، وذلــك فــي  التواجــد فــي  الخدمــة عبــر  هــذه 
تقديــم النصــح واإلرشــاد للطلبــة نحــو طبيعــة التخصصــات والمســاقات الدراســية 
ــب  ــات حس ــذه التخصص ــا ه ــي تتيحه ــرص الت ــية والف ــط الدراس ــا الخط ــي تتضمنه الت

احتياجــات ســوق العمــل.

ونتيجــة لذلــك، بــدأت تشــهد بعــض التخصصــات كالصيدلة والهندســة 
اقبــاال يتوقــع معــه أن تشــهد اشــباعا كنتيجــة لعمليــة االســتقطاب 
االخــرى  للتخصصــات  الترويــج  عمليــة  تســتمر  حيــن  فــي  الناجحــة، 
والفــرص التــي تتيحهــا للــدارس وخصوصــا علــى صعيــد ســوق العمــل.  

يشــار إلــى أن الجامعــة، ومــن منطلــق تكريــس الريــادة، اســتحدثت  
عمــل  فــرص  وتضمــن  العمــل،  ســوق  احتياجــات  تلبــي  تخصصــات 
جديــدة، ومــن هــذه التخصصــات أسســت الجامعــة  كليــة علــوم 
الطيــران والتــي تمثــل انعطافــة مهمــة نحــو التعليــم التقنــي، وهــو 
ــا،  ــمال افريقي ــط وش ــرق األوس ــتوى الش ــى مس ــه عل ــن نوع األول م
ــريك  ــي ش ــة، وه ــة األردني ــران الملكي ــة الطي ــف أكاديمي ــب تصني حس
الجامعــة فــي تأســيس هــذا التخصــص الــذي يمنــح البكالوريــوس فــي 

صيانــة الطائــرات.

و يــدرس الطالــب فــي هــذا التخصــص التقنــي التطبيقــي مســاقات 
رياضيــات  فــي  مســاقات  ومنهــا  والعملــي،  النظــري  بيــن  تدمــج 
وفيزيــاء الطيــران، وقانــون الطيــران والســالمة الجويــة، ويحصــل 
الطالــب الخريــج فيــه علــى شــهادة البكالوريــوس فــي صيانــة الطائــرات 
باإلضافــة إلــى رخصــة طيــران أردنيــة والرخصــة األوروبيــة للعمــل علــى 

الطائــرات األوروبيــة وهــو متطلــب فــي دول الخليــج.

االســتقطاب فــي جامعــة عمــان العربيــة.. هــي قصــة نجــاح بحــد ذاتهــا .. 
وتمثــل الريــادة التــي تنتهجهــا الجامعــة دائمــا.
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ورشة دولية حول عالقة تخطيط 
المدن ومواجهة الكوارث

ــط  ــول تخطي ــا ح ــي أيطالي ــة ف ــة بورش ــاركت الجامع ــاد - ش الحص
المــدن وعالقتــه بمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة.

ــان  ــة عم ــي جامع ــارة ف ــة العم ــم هندس ــس قس ــردي رئي ــل الك ــور نبي ــر الدكت وحاض
العربيــة بالورشــة العلمّيــة فــي جامعــة فينيســيا إيطاليــا والتــي جــاءت بعنــوان: 
هــذه  تعتبــر  حيــث   ،Master of Engineering & Resilience  Module A3
الهندســة  كليــة  بــه  تقــوم  دولــي  ماجســتير  برنامــج  متطلبــات  ضمــن  الورشــة 
المعماريــة فــي إيطاليــا والتــي تصنــف مــن أوائــل الجامعــات علــى التخصــص المذكــور 

أوروبّيــً وعالمّيــا.

ــه  ــدن  وارتباط ــط الم ــة تخطي ــول عالق ــدة ح ــع ع ــردي لمواضي ــور الك ــرض الدكت وع
فــي مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة وغيــر الطبيعيــة، و أنظمــة البنــاء التقليديــة فــي 
ــروج  ــه للخ ــه للطلب ــون و التوجي ــردي الع ــور الك ــدم  الدكت ــا ق ــط، كم ــرق األوس الش
بنتائــج تتالئــم مــع الواقــع و التعامــل مــع األزمــات و الكــوارث علــى عــدة مســتويات, 

ــة . ــة و االقتصادي ــة و االجتماعي ــر البيئي ــمل المعايي و تش

ويشــارك عــادة فــي هــذه المحاضــرات طلبــة مــن جنســيات مختلفــة : إيطاليــا , الواليات 
المتحــدة , البرازيــل , و دول أخــرى. كمــا شــارك فــي الورشــة أعضــاء هيئــة تدريســية و 
ــدة دول  ــيلي وع ــرا , والتش ــا , إنجلت ــارك , إيطالي ــل , الدنم ــن: البرازي ــن كل م ــن م باحثي

أخــرى باإلضافــة الــى األردن .

يذكــر أن هــذه المشــاركة تأتــي ضمــن التعــاون الدولــي والتبــادل األكاديمــي بيــن 
كليــة الهندســة وجامعــة فينيســيا.

الدكتور الكردي محاضرًا في الطلبة

الريــــادة

وفد الجامعة المشارك في المؤتمر

المشاركة في المؤتمر 
اإلقليمي الرابع "بناء 

قيادات الموارد 
البشرية"

المؤتمــر  فــي  الجامعــة  شــاركت   - الحصــاد 
بمواردنــا  "فلننهــض  بعنــوان  الرابــع  اإلقليمــي 
المــوارد  قيــادات  "بنــاء  شــعار  تحــت  البشــرية" 

البشــرية.

ــي  ــة محترف ــه جمعي ــذي تنظم ــر ال ــي المؤتم ــة ف ــل الجامع ومث
المــوارد البشــرية العربيــة "أفــرا" عــدد مــن طلبــة قســم إدارة 
المــوارد البشــرية فــي كليــة األعمــال بإشــراف رئيــس قســم 
إدارة المــوارد البشــرية الدكتــور عمــاد المعــال ، وعــدد مــن طلبــة 
كليــة اآلداب والعلــوم بمشــاركة رئيــس قســم اللغــة االنجليزيــة 

ــيخلي. ــي الش ــورة م ــة الدكت والترجم

وتأتــي مشــاركة الطلبــة فــي هــذه المؤتمــرات انســجاما مــع 
رؤيــة الجامعــة وفلســفتها فــي بنــاء القيــادات المســتقبلية، 
حيــث أن مشــاركة الطلبــة تعــد فرصــة الطالعهــم علــى التحديــات 
التــي تواجــه إدارة المــوارد البشــرية فــي األردن والوطــن العربــي.

إدارة  فــي  تتعلــق  محــاور  المؤتمــر  فــي  المشــاركون  وتنــاول 
المخاطــر، وضغــوط  البشــرية، وتقييــم األداء، وإدارة  المــوارد 

العمــل.
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الريــــادة

جانب من الحضور

 مشاريع تخرج ريادية تمثل نواة لشركات ناشئة
الحصاد -نوقشت في الجامعة مشاريع تخرج طلبة كلية العلوم الحاسوبية و المعلوماتية، في مجاالت تقنية متعددة. 

وخضعــت المناقشــات، وعددهــا 11 مشــروع تخــرج، لتحكيــم لجــان علميــة متخصصــة 
مــن جميــع أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الكليــة. 

وفــي هــذا الصــدد قــال  األســتاذ الدكتــور محمــد عطيــر ، المشــرف علــى مســاق 
مشــروع التخــرج، إن مشــاريع التخــرج هــذا العــام كانــت ذات جــودة و عالية المســتوى، 
مبينــا أن "الكثيــر منهــا يرقــى ألنهــا يكــون مشــاريع رياديــة و مــن الممكــن تحويلهــا 

إلــى شــركات ناشــئة". 

ــى هــذه  وتــم هــذا العــام تبنــي جائــزة أفضــل مشــروع، فــي وقــت تنافــس فيــه عل
ــة.  ــة النهائي ــي المرحل ــاريع ف ــة مش ــزة ثالث الجائ

وحصــل المشــروع FreeSemsar، علــى المركــز األول، حيــث تميــز بشــموليته و 
ــة. و  ــة و العالمي ــواق المحلي ــي األس ــل ف ــي متكام ــج برمج ــويقه كمنت ــة تس إمكاني
ــرف  ــل أي ط ــج دون تحم ــتري ألي منت ــع بالمش ــط البائ ــى رب ــروع إل ــذا المش ــدف ه يه
تحديــد  و  ربطهــم  فــي  تســهم  التــي  الكبيــرة  الميــزات  إلــى  إضافــة  للعمــوالت، 

مواقعهــم و تســهيل تواصلهــم.

أمــا المركــز الثانــي كان لمشــروعSpace Shooter، و هــو عبــارة عــن تطبيــق للعبــة 
إلكترونيــة تــم تصميمهــا بشــكل متقــن و جــذاب لتناســب جميــع األعمــار حيــث 

الطلبة أصحاب مشاريع التخرج

ــن كان  ــي حي ــة. ف ــزة الذكي ــى األجه ــة عل ــذه اللعب ــل ه ــن تحمي يمك
ــو  ــوان  Virtual Tour، و ه ــروع بعن ــب مش ــن نصي ــث م ــز الثال المرك
تطبيــق نوعــي علــى مســتوى مشــاريع التخــرج فــي الجامعــات األردنيــة، 
حيــث يســمح هــذا التطبيــق -والــذي يعمــل بتقنيــة الواقــع اإلفتراضــي 
التعامــل  و  األردنيــة  األثريــة  المواقــع  زيــارة   -  Virtual Reality
معهــا و مشــاهدتها كمــا لــو كانــت فعليــة، حيــث يمكــن للتطبيــق 

بــأن يســهم فــي التســويق للمواقــع األثريــة.
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الريــــادة

طلبة كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية المشاركون في المسابقة

المركز الثاني 
في مسابقة "حكيم"

فــي  والمعلوماتيــة  الحاســوبية  العلــوم  كليــة  حققــت   - الحصــاد 
ــنوية  ــم (الس ــة )حكي ــابقة أكاديمي ــي مس ــي ف ــز الثان ــة المرك الجامع

للجامعــات األردنيــة. الرابعــة 

الحاســوبية والمعلوماتيــة فــي  العلــوم  وقــد فــاز فريــق "Pulse" مــن كليــة 
ــي  ــص ف ــذي يخت ــق "Pulse" ال ــن تطبي ــابقة، ع ــي المس ــي ف ــز الثان ــة بالمرك الجامع
تقديــم خدمــات االســعافات األوليــة فــي الحــاالت الحرجــة والتــي بحاجــة للمســاعدة 

ــض. ــى المري ــعاف إل ــيارة االس ــول س ــة لوص الصحي

وشــارك فــي المســابقة كل مــن الطلبــة محمــد قنديــل ويوســف أبــو عيــد وقصــي 
هلســه بإشــراف عضــو هيئــة التدريــس فــي الكليــة الدكتــورة هيفــاء أبــو العــدوس 

بالتعــاون مــع عمــادة شــؤون الطلبــة.

والتــي  الصحيــة،  الحوســبة  لشــركة  التعليمــي  الــذراع  )حكيــم(  مســابقة  وتعــد 
تهــدف إلــى تعزيــز االبتــكار واالبــداع ونشــر الــروح التنافســية بيــن طلبــة الجامعــات 
األردنيــة، والمســاهمة بمنــح الطلبــة القــدرة علــى تحقيــق األهــداف الرياديــة علــى 

ــة. ــتوى المملك مس

ــج  ــي البرنام ــدة ف ــركات الرائ ــدى الش ــي اح ــم ه ــركة حكي ــر أن ش ــر بالذك ــن الجدي وم
الوطنــي لحوســبة القطــاع الصحــي باالعتمــاد علــى التكنولوجيــا الحديثــة فــي توفيــر 

تقينــات تهــدف إلــى تعزيــز جــودة وكفــاءة خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي األردن.

شــاركت الجامعــة  فــي المؤتمــر العلمــي الدولــي المحكــم الرابــع 
فــي  التحديــات"  التمكيــن،  التنميــة،  الصغيــرة:  "المشــروعات 

جامعــة عجلــون الوطنيــة.

ــس فــي كليــة  ــة فــي المؤتمــر عضــو هيئــة التدري ــل الجامع ومث
الــذي قــدم ورقــة بحثيــة  القرشــي،  الدكتــور ظاهــر  األعمــال 
ــر المشــاريع  بعنــوان )دور التوجــه الريــادي التســويقي علــى تطوي
الصغيــرة فــي األردن(، والتــي هدفــت إلــى معرفــة التوجــه الريــادي 
الّتســويقي بمحــاوره )المخاطــر التّســويقية، اإلبــداع الّتســويقي، 
تطويــر  علــى  القيمــة(  تكويــن  التســويقية،  الفــرص  قيــادة 
المشــاريع الصغيــرة بمحــاوره )النّمــو، توليــد األفــكار اإلبداعيــة، 

ــي األردن. ــغيل( ف ــاءة الّتش كف

ضــرورة   : أبرزهــا  التوصيــات  مــن  لمجموعــة  الدارســة  وخلصــت 
ــرة،  ــاريع الصغي ــل المش ــن قب ــل م ــوق العم ــات س ــة متطلب مواكب
وتَبنّــي اســتراتيجيات تســويقية رياديــة لمــا لهــا مــن أهميــةٍ 
بالغــة فــي تطويــر المشــاريع وعــدم االكتفــاء باالســتراتيجيات 
التقليديــة، وضــرورة اســتقطاب موظفيــن ذوي كفــاءة عاليــة 
الريــادي  والتوجــه  عــام  بشــكل  الرياديــة  باألفــكار  يؤمنــون 
ــي  ــداع ف ــادة واإلب ــة الري ــاء ثقاف ــاص، وبن ــكل خ ــويقي بش التّس
المشــاريع الصغيرةلمــا لهــا مــن دوٍر فــي دعــم التوجــه الريــادي 

التســويقي علــى تطويــر المشــاريع الصغيــرة.

المشاركة في مؤتمر 
دولي لـ"المشروعات 

الصغيرة" 

د.ظاهر القرشي
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الحصــاد - قــرر مجلــس عمــداء الجامعــة فــي اإلجتمــاع الــذي ترأســه 
ــيب  ــى تنس ــاء عل ــليم بن ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع رئي
لجنــة اختيــار الموظــف المتميــز، منــح الموظفــة فــي دائــرة المــوارد 
البشــرية الســيدة نيفيــن المزيــن والموظــف فــي مكتــب رئيــس 
ــز عــن  ــزة الموظــف المتمي الجامعــة عصــام الحورانــي مناصفــة جائ

ــي 2019-2018. ــام الجامع ــن للع ــة اإلداريي فئ

الروســان،  الديــن  نــور  العامــة  والعالقــات  اإلعــالم  دائــرة  فــي  الموظــف  ومنــح 
جائــزة  مناصفــة  العــواودة  علــي  والخدمــات  الهندســة  دائــرة  فــي  والموظــف 

.2019-2018 الجامعــي  للعــام  الفنييــن  فئــة  عــن  المتميــز  الموظــف 

ــة  ــن جامع ــويق م ــص التس ــوس تخص ــة البكالوري ــى درج ــة عل ــن حاصل ــن المزي ونيفي
البتــرا وتعمــل حاليــا فــي دائــرة المــوارد البشــرية، وعصــام الحورانــي حاصــل علــى 
البلقــاء  جامعــة  مــن  حاســوبية  معلومــات  نظــم  تخصــص  البكالورويــس  درجــة 
ويعمــل حاليــً فــي مكتــب رئيــس الجامعــة، ونــور الديــن الروســان حاصــل علــى درجــة 

جائزة الموظف المتميز  

البكالوريــوس تخصــص التســويق مــن جامعــة عمــان العربيــة ويعمــل 
ــي  ــا، وعل ــة ذاته ــي الجامع ــة ف ــات العام ــالم والعالق ــرة اإلع ــي دائ ف
ــف  ــم التكيي ــص نظ ــي تخص ــوم ف ــة الدبل ــى درج ــل عل ــواودة حاص الع
ــي  ــً ف ــل حالي ــة ويعم ــن الجامعي ــة الحص ــن كلي ــة م ــد والتدفئ والتبري

ــات. ــة والخدم ــرة الهندس دائ

وتعــد جائــزة الموظــف المتميــز إحــدى الجوائــز المهمــة التــي يســعى 
لهــا موظفــو الجامعــة وتعتمــد علــى شــروط يجــب توافرهــا فــي 
الموظــف المرشــح للجائــزة ومنهــا: أن يكــون قــد مضــى علــى خدمــة 
ــى  ــأل عل ــون حاص ــل، أن يك ــى االق ــام عل ــة ع ــل الجامع ــف داخ الموظ
تقييــم جيــد جــدا علــى االقــل الخــر عــام، أن يتقيــد المترشــح بإرفــاق 
الوثائــق والتقاريــر الداعمــة للتقريــر المقــدم مــن قبلــه مــع مراعــاة أن 
تكــون رســمية ومؤرخــة ومروســة،وال يقبــل طلــب ترشــح موظــف 

صــادر بحقــه أي عقوبــة.

االدارييــن  لفئــة  الجامعــة  فــي  المتميــز  الموظــف  جائــزة  وتمنــح 
للموظفيــن  االليــة  بهــذه  المنافســة  وتنحصــر  فقــط  والفنييــن 

دون. فمــا  مديــر  مســاعد  لوظيفــة  الشــاغلين 

علي العواودةنور الدين الروسانعصام الحورانينيفين المزين

الريــــادة

ــام  ــال األيت ــتهدفت األطف ــادرة اس ــة مب ــت الجامع ــاد -أطلق الحص
ــم". ــاء بينه ــوان "رحم ــاء" بعن ــف البيض ــة "األك ــي جمعي ف

إطالق مبادرة "رحماء بينهم"

وتضمنــت المبــادرة التــي نفذهــا مركــز األعمــال الرياديــة والمبــادرات المجتمعيــة 
وأشــرف عليهــا عضــو هيئــة التدريــس الدكتــور بــالل زريقــات، وطبيبــة األســنان 

ــدد  ــاركة ع ــي، بمش ــا العجلون ــورة الن ــي الدكت ــز المثال ــن المرك م
مــن طلبــة مســاق الريــادة واإلبــداع؛ محاضــرة توعويــة حــول 

ــاب. ــا وألع ــع هداي ــم، وتوزي ــاظ عليه ــة الحف ــنان وكيفي األس

وتأتــي هــذه المبــادرات لتعزيــز ثقافــة العمــل الريــادي والتطوعــي 
العمــل،  مســارات  نحــو  وتوجيههــا  الطلبــة  طاقــات  وتحفيــز 
وتوفيــر الفــرص للطلبــة فــي مجــال العمــل الريــادي التطوعــي 

لخدمــة المجتمــع.
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الريــــادة

كليــة  فــي  التدريــس  هيئــة  عضــو  حصــل   - الحصــاد 
األعمــال الدكتــور محمــد شــبيطة علــى شــهادة دوليــة 
أبــو  طــالل  مجموعــة  فــي  معتمــد  دولــي  كمــدرب 

غزالــة العالميــة..

الحصــاد - بــدأت الجامعــة باســتقبال طلبــة جــدد فــي برنامــج ماجســتير 
اإلدارة فــي كليــة األعمــال.

غزالــة  أبــو  طــالل  مجموعــة  فــي  شــبيطة  الدكتــور  واعتمــد 
العالميــة كمــدرب دولــي معتمــد فــي مجــال المحاســبة بعــد 
اجتيــازه متطلبــات منهــا: الحصــول علــى أعلــى شــهادة أكاديميــة 
ــر  ــى تقدي ــول عل ــص والحص ــال التخص ــي مج ــة ف ــرة العملي والخب

ممتــاز لعــدة برامــج أكاديميــة.

والدكتــور شــبيطة حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي المحاســبة 
ــو  ــة، وه ــة والمصرفي ــوم المالي ــة للعل ــة العربي ــن األكاديمي م
أســتاذ مشــارك بقســم المحاســبة فــي جامعــة عمــان العربيــة، 
ــم  ــا لقس ــا، ورئيس ــارا مالي ــا: مستش ــب منه ــدة مناص ــغل ع وش
المحاســبة والتمويــل فــي كليــة األعمــال فــي الجامعــة، وحاصــل 

.)CMA، BIBF( ــة ــهادات مهني ــدة ش ــى ع عل

و تعــد مجموعــة طــالل أبــو غزالــة العالميــة الجهــة العربيــة 
ــد  ــا بع ــم عربي ــات اعتماده ــن لغاي ــف المدربي ــي تصن ــدة الت الوحي
علــى  المعتمــد  المــدرب  ويحصــل  االعتمــاد،  متطلبــات  اجتيــاز 
بطاقــة يســتطيع مــن خاللهــا ممارســة التدريــب فــي الــدول 

العربيــة.

قبول أعداد متزايدة في تخصص 
"ماجستير اإلدارة"

الدكتور شبيطة مدربا دوليا 
في مجموعة أبو غزالة

ــي وضمــان الجــودة قــد وافــق  وكان مجلــس هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العال
فــي جلســته التــي عقــدت برئاســة الدكتــور بشــير الزعبــي علــى اســتمرارية االعتمــاد 
ــة. ــي الجامع ــتير اإلدارة ف ــص ماجس ــي تخص ــدد ف ــة ج ــول طلب ــاب قب ــح ب ــاص وفت الخ

ويعتبــر تخصــص ماجســتير اإلدارة مــن التخصصــات الشــاملة التــي تســعى إلــى  بنــاء قدرات 
ــة  ــاالت المختلف ــي المج ــم ف ــة معارفه ــي اإلدارة وتنمي ــة ف ــة العلمي ــارات الطلب ومه

الدراســية  والحــاالت  والمعــارف  بالمهــارات  تزويدهــم  خــالل  مــن 
ــل. ــة العم ــة لبيئ ــة الالزم التطبيقي

وفــي هــذا الصــدد قــال عميــد كليــة األعمــال األســتاذ الدكتــور بــالل 
برهــم أن تخصــص اإلدارة يمكــن الطلبــة مــن  التفاعــل االيجابــي مــع بيئة 
العمــل، والتوظيــف العلمــي الســليم للنظريــات والمفاهيــم اإلداريــة 
قدراتهــم  وتعزيــز  المعلومــات،  تكنولوجيــا  واســتخدام  الحديثــة، 
فــي مجــاالت اتخــاذ القــرارات وحــل المشــكالت، وتحليــل البيئــة، ممــا 

ــا. ــون فيه ــي يعمل ــات الت ــة للمنظم ــة قيم ــن إضاف ــم م يمكنه

وأضــاف :"تســعى الكليــة جاهــدة على رفــع جــودة مخرجاتهــا التعليمية 
واالســتمرار فــي تطويــر برامجهــا وادائهــا ورفــع مســتوى طلبــة الكليــة 
فــي مهــارات التعلــم والبحــث العلمــي مــن خــالل البرامــج التــي تقدمهــا 

الكليــة فــي مرحلتــي البكالوريــوس والماجســتير".

أبو غزالة والدكتور شبيطة
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الحصــاد - دعــا رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهر ســليم طلبة 
ــتقبل  ــتعداد للمس ــر واالس ــات العص ــة متطلب ــى مواكب ــة إل الجامع
الــذي يعتمــد علــى األفــكار الرياديــة فــي العمــل وتصميم المشــاريع. 

تكريم الطلبة الرياديين

طلبة يعرضون مشروعهم الريادي

تجديد الدعم لمشاريع
الطلبة الريادية

وقــال رئيــس الجامعــة ، خــالل ختــام حفــل مؤسســة هالــت برايــز المنظــم بالتعــاون 
مــع الجامعــة، إن الجامعــة ومــن منطلــق رؤيتهــا ومنهجهــا تجــدد دعمهــا ألي 
ــتعداد إدارة  ــن اس ــا ع ــا"، معرب ــا ومعنوي ــة "مادي ــن الطلب ــدم م ــادي مق ــروع ري مش

ــروع.  ــام أي مش ــات أم ــل الصعوب ــة لتذلي الجامع

وأعلنــت اليــوم بحضــور ممثــل الجائــزة حامــد قويســم، الفــرق الفائــزة والؤلفــة 
مــن الطلبــة، ممــن تقدمــوا بمشــاريع طالبيــة، والتــي بلغــت 12 مشــروعا تمثــل 
ــق  ــز األول فري ــاز بالمرك ــث ف ــام، حي ــات واالقس ــف الكلي ــى مختل ــة عل ــة الجامع طلب
)Creative Carton(، فــي حيــن فــاز بالمركــز الثانــي ) Vitamin E( والــذي يتمحــور 
علــى إعــادة تدويــر الميــاه فــي المبانــي القديمــة، بينمــا جــاء فريــق )pioneers( فــي 

ــرق.  ــد الط ــي تعبي ــتيك ف ــتخدام البالس ــادة اس ــول إع ــور ح ــث، ويتمح ــز الثال المرك

ــروع  ــة للمش ــرة ربحي ــن فك ــث ع ــى البح ــة عل ــجيع الطلب ــى تش ــابقة إل ــدف المس وته
بحيــث تكــون العائــدات التــي يتــم تحقيقهــا تعــود بالنفــع االيجابــي علــى البيئــة، ومــن 
المقــرر أن تتــاح للفــرق الثالثــة األولــى االنتقــال للمنافســة علــى مســتوى الجامعــات 
ــي، حيــث سيشــارك  ــغ مال األردنيــة ثــم علــى مســتوى اقليمــي، ثــم عالمــي، وربــح مبل
الفائــزون فــي تدريــب متخصــص مــن خبــراء عالمييــن فــي الخــارج لتطويــر أفكارهــم 

وإيجــاد حلــول مجديــة للمشــاكل التــي يواجههــا العالــم.

وتكونــت لجنــة التحكيــم مــن أعضــاء : ســهاد فليفــل، ووائــل اللــوزي، وزهيــر العورتاني.

المســابقة  الثانيــة،  للمــرة  العربيــة،  عمــان  جامعــة  وتســتضيف 
ابتــكار فكــرة  التنافســية فــي  الطلبــة  ابداعــات  الرياديــة، إلطــالق 

شــركة تمثــل حــال وفرصــة.

وشــارك فــي التدريــب : أعضــاء هيئــة التدريــس الدكتــور رامــي هنانــدة، 
والدكتــور نبيــل حميــدان، والدكتــورة رائــدة عمــاري، فــي حيــن شــارك 
بالتنظيــم: مديــر مركــز األعمــال الرياديــة والمبــادرات المجتمعيــة 
الحاســوبية  العلــوم  كليــة  ومــن  الشــبلي،  مطيــع  الدكتــور 
والمعلوماتيــة الدكتــورة هيفــاء أبــو العــدوس وصفــاء بنــي عيســى 

ــد. ــو عبي ــف أب ــب يوس والطال

وهالــت برايــز، مؤسســة غيــر ربحيــة، تقعــد ســنويا هــذا البرنامــج 
الــذي يتضمــن عــدة مســابقات للمشــاريع الطالبيــة،  علــى مســتوى 

األردنيــة. الجامعــات 
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الحصــاد - نوقشــت فــي الجامعــة رســالة ماجســتير للطالبــة اليمنيــة تيســير يحيى 
ناصــر المطــري، مــن االشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة، فكانــت مميــزه بعرضهــا 

وتمكنهــا مــن رســالتها التــي تمثــل قضيــة شــخصية وعامــة علــى الســواء. 

المشاركة في مؤتمر دولي
في إدارة األعمال

الحصــاد -شــاركت الجامعــة فــي مؤتمــر دولــي فــي إدارة األعمــال، 
تضمــن مناقشــة 27 بحثــا علميــا محكمــا. 

وتنــاول المؤتمــر الــذي شــارك فيــه الدكتــور صخــر النجــداوي مــن كليــة األعمــال 
فــي الجامعــة، والــذي عقــد فــي هولنــدا واســتمر يوميــن،  بحــث  دور المنظمــات 
تلعبــة  الــذي  الــدور  و  العالميــة  االقتصــادات  دعــم  فــي  الجنســيات  متعــددة 
المنظمــات الرياديــة فــي تقليــل معــدالت البطالــة المرتفعــة عالميــا و تقييــم 
ــب األرض.  ــة كوك ــة و حماي ــات البيئي ــول الممارس ــة ح ــركات الصناعي ــال الش أعم

وشــارك فــي المؤتمــر نحــو ٤0 خبيــرا مــن دول بريطانيــا و هولنــداو تركيــا و قبرص 

لــألردن.  ، باإلضافــة  الجنوبيــة  افريقيــا وغانــا وكوريــا  و جنــوب 

وجــاءت الورقــة البحثيــة التــي قدمهــا الدكتــور صخــر النجــداوي، 
أعضــاء  النجــداوي،    للدكتــور  باإلضافــة  إعدادهــا،  فــي  وشــارك 
هيئــة التدريــس : الدكتــور رامــي هنانــده، والدكتــور عمــار المنصــور، 
اإلبداعيــة  النوايــا  علــى  األعمــال  ريــادة  تعليــم  تأثيــر  بعنــوان(  
مــن  األدلــة  األعمــال:  ريــادة  لعقليــة  الوســيط  الــدور  المبتكــرة: 

العربيــة(.  جامعــة عمــان 

وخلصــت هــذة الدراســة الــى ان الجامعــة تســير فــي الطريــق الصحيح 
ــئة ، و  ــاريع الناش ــم المش ــال و دع ــادة األعم ــم ري ــال تعلي ــي مج ف
قدمــت بعــض التوصــات الــى رئاســة جامعــة عمــان العربيــة حــول 
ــادة  ــة لتعليــم ري ــر المنهجي ــادة االهتمــام بالبرامــج  غي ضــرورة زي
األعمــال و خاصــة البرامــج التــي تطرحهــا حاضنــة األعمــال لمــا لهــا 

مــن اثــر كبيــر علــى توجيــة الطلبــة نحــو انشــاء مشــاريع ابتكاريــة.

بحضور السفير اليمني، رسالة 
ماجستير حول مشكالت دمج 

ذوي اإلعاقة البصرية 

وجــاءت الدراســة بعنــوان )المشــكالت التــي يواجههــا طلبــة المرحلــة الثانويــة مــن 
ــة(،  ــة اليمني ــي الجمهوري ــة ف ــج الحكومي ــدارس الدم ــي م ــة ف ــة البصري ذوي اإلعاق

حيــث نوقشــت بحضــور الســفير اليمنــي علــي أحمــد العمرانــي.

وخلصــت الدراســة إلــى وجــود مشــكلة بمســتوى مرتفــع يواجههــا الطلبــة مــن 

ذوي اإلعاقــة البصريــة حيــث جــاءت المشــكالت اإلداريــة والماليــة 
ــة،  ــوادر العامل ــة والك ــكالت األكاديمي ــم المش ــب األول، ث ــي الترتي ف

واخيــرا المشــكالت االجتماعيــة واالنفعاليــة. 

وتوصلــت الدراســة إلــى ان االحتياجــات الماديــة الدراســية الالزمــة هــي 
ــة  ــن ذوي اإلعاق ــة م ــا الطلب ــي منه ــي يعان ــكالت الت ــر المش ــن أكث م
البصريــة، كمــا تبيــن ان المعلميــن يتفقــون بشــكل أعلــى مــن الطلبــة 

حــول وجــود مشــكالت ماديــة وإداريــة. 

وأوصــت الدراســة بضــرورة تخصيــص اعتمــاد كاف لتوفيــر التجهيــزات 
والوســائل والمســتلزمات الخاصــة بتعليــم ذوي اإلعاقــة البصريــة، 
النجــاح  التعليميــة  للطــوادر  المكثفــة  التدريبيــة  البرامــج  وتنفيــذ 

عمليــة إدمــاج الطلبــة ذوي اإلعاقــة البصريــة. 

وتكونــت لجنــة المناقشــة مــن: الدكتــورة لينــا المحارمــة رئيســا 
ــل  ــور جمي ــتاذ الدكت ــوا، واألس ــاج عض ــام الت ــور هي ــرفا، والدكت ومش

الصمــادي عضــوا خارجيــا. 

وفــي هــذا الصــدد، أعــرب رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر 
العمرانــي فــي  اليمنــي علــي أحمــد  الســفير  لــدى اســتقباله  ســليم 
ــرس  ــذي يك ــد ال ــذا الجه ــث وه ــذا البح ــره به ــن فخ ــوم ع ــه الي مكتب
أنــه يمثــل قضيــة تحتــاج لالهتمــام وتســليط  باالضافــة لجودتــه 
ــي  ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــاج االش ــول إلدم ــاد الحل ــا وإج ــوء عليه الض
المؤسســات األكاديميــة الجامعيــة، مبينــا أن جامعــة عمــان العربيــة 
أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية توفيــر البيئــة المناســبة ألدمــاج ذوي 
المثــال  ســبيل  فعلــى  االمميــة  الدوليــة  المعاييــر  وفــق  اإلعاقــة 
ذوي  الســتخدام  الالزمــة  )الممــرات(  الرمبــات  الجامعــة  وفــرت 

اإلعاقــة الحركيــة وغيــره مــن شــروط االدمــاج.

الطالبة المطري عقب مناقشة رسالة الماجستير
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الحصــاد -رعــى رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة عمــان العربيــة الدكتــور عمــر مشــهور حديثــه الجــازي احتفــال الطلبــة المتفوقيــن 
ــليم،  ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــور رئي ــزة، بحض ــوف وغ ــة وس ــات البقع ــاء مخيم ــن أبن ــة م ــة العام ــي الثانوي ف
وعمــداء الكليــات ومديــري الوحــدات اإلداريــة، ورئيــس وأعضــاء جمعيــة آفــاق الخيريــة للتعليــم، ورئيــس لجنــة خدمــات مخيــم 

البقعــة، وعــدد مــن قيــادات المجتمــع المحلــي.

برعاية الدكتور عمر الجازي رئيس مجلس األمناء
"جامعة عمان العربية" تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية 

العامة وتحثهم على أن يكونوا قادة تغيير

وقــال الدكتــور عمــر الجــازي فــي االحتفــال الــذي نظمتــه الجامعــة بالتعــاون مــع 
ــن  ــبُ م ــا الحبي ــه وطُنن ــر ب ــا يم ــل م ــي ظ ــه "وف ــم، إن ــة للتعلي ــاق الخيري ــة آف جمعي
أزمــاٍت، أصبــح العلــمُ هــو ســالحنا األقــوى واألمتــن، فمــا يعانيــه بلدنــا الحبيــُب مــن 
فلســفة تحمــل فكــرا ظالميــا غاشــما مــا هــو إال نتــاج الجهــل، ممــا يغــدو معــه لزامــً 
علينــا النهــوُض بالفكــرِة والعلــِم والمعرفــةِ، لنســلم الجيــل القــادم ســالحً ال يقــل 

ــر". ــة العص ــالِم ومرتزق ــِش الظ ــة خفافي ــكريٍة لمجابه ــلحٍة العس ــن األس ــوًة ع ق

ــم  ــن العل ــي تكوي ــاهمت ف ــي س ــة الت ــادي المبارك ــوا األي ــى أن يكون ــة عل ــا الطلب ودع
ــاء  ــد لبن ــع ومفي ــو ناف ــا ه ــون كل م ــفراء يقدم ــر س ــوا خي ــأن يكون ــة وب والمعرف

ــة.  ــا الطلب ــم ، موجه ــن به ــاء الوط ــط رج ــح ومح ــي الناج ــان األردن اإلنس

ــة  ــة الثانوي ــليم:" إن مرحل ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــال رئي ــدوره، ق ب
العامــة تعــد مــن المراحــل الحرجــة فــي حيــاة اإلنســان، فهــي أول مــا يرســم خطــوات 

الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي متحدثً في الطلبة المتفوقين من أبناء مخيمات البقعة وسوف وغزة

مجتمعـنـا

 أصبح العلم
هو سالحنا األقوى...
لمجابهة خفافيش

 الظالم ومرتزقة العصر
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تكريم الطلبة المتفوقين

مجتمعـنـا

ومثــل الجامعــة فــي النــدوة عضــوا هيئــة التدريــس فــي 
كليــة العلــوم التربويــة والنفســية، الدكتــور نبيــل حميــدان 
حميــدان  الدكتــور  وقــدم  محارمــة،  لينــا  والدكتــورة 
ورقــة عمــل تناولــت المشــكالت الســلوكية عنــد الطلبــة 
وكيفيــة مســاهمة المدرســة واألســرة فــي خلــق وتشــكيل 
ســلوكيات الطفــل، متطرقــا إلــى التطــور النمائــي عنــد الطفــل 
ــي  ــي واالنفعال مــن حيــث التطــور الجســدي والحركــي والعقل
النفســية  المشــكالت  وأنــواع  واللغــوي،  واالجتماعــي 
بســلوكياته  الطفــل  عالقــة  علــى  وأثرهــا  االطفــال  لــدى 

المســتقبلية. وشــخصيته 

مــن جهــة ثانيــة اســتعرضت الدكتــورة المحارمــة للصعوبــات 
النمائيــة عنــد الطلبــة "صعوبــات التعلــم" الزديادهــا فــي 
االونــة االخيــرة، وتناولــت األســباب التــي تــؤدي إلــى ازديادهــا 
حيــث "صعوبــات التعلــم" هــو اضطــراب فــي واحــدة أو أكثــر 
بالفهــم  المتعلقــة  النفســية  األساســية  العلميــات  مــن 
أو اللغــة حيــث يظهــر االضطــراب فــي عــدم القــدرة علــى 
االســتماع والتفكيــر والــكالم والكتابــة، مشــيرة إلــى أهمية 

ــات. ــك االضطراب ــن تل ــي م ــذي يعان ــل ال ــرة للطف ــم األس دع

ــد  ــدس أمج ــس المهن ــروم األرثوذك ــة ال ــر مدرس ــد مدي وأك
ــرة  ــع األس ــي م ــريك األساس ــد الش ــة تع ــات ان المدرس النعم
فــي تنشــئة الطلبــة، ورفدهــم بالعلــم وتعزيــز قيــم االنتماء 
النــواة  ليكونــوا  لديهــم  الصالحــة  والمواطنــة  والــوالء 
مجتمعاتهــم،  تنميــة  فــي  دورهــم  وليأخــذوا  الصالحــة 
ــة  ــعي المدرس ــار س ــي إط ــي ف ــدوة يأت ــوع الن ــا أن موض مبين
منــه  مهــم  جــزء  النهــا  المجتمــع  تجــاه  واســتراتيجيتها 

وتوعيتــه بأهــم القضايــا التــي تهمــه وتخــدم الطلبــة .

الحصــاد- شــاركت الجامعــة فــي نــدوة تفاعليــة حول 
"مشــكالت الطلبــة الدراســية واألكاديميــة وكيفيــة 
التغلــب عليهــا فــي المرحلــة العمريــة المبكــرة" الــذي 
ــة  ــي منطق ــس ف ــروم األرثوذك ــة ال ــا مدرس نظمته

الفحيــص.

ندوة في مدرسة الروم 
األرثوذكس

الشــخص نحــو طريقــه فــي الحيــاة العمليــة، فالتعليــم هــو أهــم األســلحة التــي 
ــوق".  ــاح والتف ــذا النج ــن وه ــا المواط ــلح به يتس

ووجــه رئيــس الجامعــة عــدة نصائــح للطلبــة المتفوقين مــن أبنــاء المخيمــات الثالث، 
ــي  ــج ف ــل النتائ ــق أفض ــي لتحقي ــل الدراس ــد والتحصي ــن الجه ــد م ــذل المزي ــرورة ب لض
ــدم  ــة، وع ــة واالجتماعي ــة والعملي ــارات العلمي ــر المه ــة، وتطوي ــل التعليمي المراح
ــَع  ــِر، ومناب ــادًة للتغيي ــوا ق ــر، وأن يكون ــرأي اآلخ ــرأي وال ــرام ال ــَو، واحت ــرَف والغل التط
للمعرفــِة، أطلقــوا طاقاِتكــْم وإبداعاِتكــْم لخدمــِة الوطــن واألمــة، و التســلح بالعلــِم 

والمعرفــِة. 

ــالح:" إن  ــمي الم ــتاذ رس ــم األس ــة للتعلي ــاق الخيري ــة آف ــس جمعي ــال رئي ــن ق ــي حي ف
هــذا التكريــم ينــدرج ضمــن أهــداف الجمعيــة فــي دعــم الطالــب مــن خــالل تقديــم 
المســاعدات والقــروض الحســنة والكفــاالت"، مبينــا أن الجميعــة ال تألــو جهــدا ومــن 
خــالل شــراكاتها المجتمعيــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف، مثمنــا دور جامعــة عمــان 

العربيــة فــي رعايــة هــذا الحفــل. 

وقــال مستشــار المســؤولية المجتمعيــة فــي الجامعــة األســتاذ بســام البشــايرة 
إن هــذا التكريــم يأتــي بالتشــارك بيــن الجامعــة بصفتهــا مؤسســة تعليــم عــاٍل 
ــام  ــاع الع ــم والقط ــة للتعلي ــاق الخيري ــة آف ــال بجمعي ــري ممث ــاع الخي ــدة والقط رائ
ممثــال بلجنــة خدمــات مخيــم البقعــة، وذلــك انطالقــا مــن المســؤولية المجتمعيــة 
ــق  ــح المنبث ــدوق المن ــالل صن ــن خ ــة م ــت الجامع ــث قدم ــا، حي ــى عاتقن ــاة عل الملق
ــية  ــاعات الدراس ــوم الس ــت رس ــة غط ــة كامل ــة 135 منح ــاء الجامع ــس أمن ــن مجل ع
المعتمــدة ضمــن أســس إلتاحــة الفرصــة لغيــر المقتدريــن لمتابعــة دراســتهم، كمــا 

ــة. ــد الدراس ــى مقاع ــا عل ــروا مالي ــة تعث ــة لطلب ــة جزئي ــة 700 منح ــت الجامع قدم

بــدوره أثنــى رئيــس لجنــة خدمــات مخيــم البقعــة األســتاذ وليــد عبــد الرحمــن علــى دور 
الجامعــة والجمعيــة فــي رعايــة الطلبــة ودعمهــم، وقــال للخريجيــن:" إنكــم عمــاد 
الوطــن ورجــال مســتقبله"، داعيــا إياهــم نبــذ الغلــو والتطــرف فــي اآلراء والمواقــف 

ألنهــا مهلكــة لصاحبهــا والمجتمــع والوطــن. 



العدد الثامن - آذار 2020 44

الوحــدة العربيــة وانحســار موقــع القضيــة الفلســطينية التي هــي عنوان 
ــالم  ــة الس ــا أن عملي ــع"، مبين ــاء وتراج ــي أو انكف ــوض عرب ــة نه مرحل
العربــي الشــامل  كانــت مبشــرة فــي ذلــك الوقــت لذلــك كانــت الفقــرة 
المتعلقــة بهــذه األراضــي مــن منطلــق تشــجيع معســكر الســالم علــى 

االســتمرار فــي تحقيقــه وليســت التفريــط فــي هــذه األراضــي". 

وقــال إن "موقــف الدولــة األردنيــة فــي اســتعادة هــذه األراضــي كان 
موقفــا صارمــا وغيــر قابــل للنقــاش رغــم الضغوطــات المعلــن منهــا 
وغيــر المعلــن علــى األردن، لكــن عــادت هــذه األراضــي فــي زمــن صعــب 
ينقــض فيــه المشــروع الصهيونــي علــى جميــع القضايــا وعلــى كل 

الجبهــات بشراســة". 

ــة  ــن الوصاي ــث ع ــا للحدي ــر، يقودن ــورة والغم ــوع الباق وزاد:" إن موض

ندوة " الباقورة والغمر" تدعو للمطالبة بحقوق
األردنيين في أراضي فلسطين

ودعــوا خــالل نــدوة عقــدت فــي الجامعــة بعنــوان )اســتعادة أراضــي الباقــورة والغمر 
وعودتهــا تحــت الســيادة األردنيــة( بالتعــاون مــع حــزب الطبيعــة الديمقراطــي األردني 
إلــى التفكيــر والعمــل علــى اســتثمار هذااإلنجــاز الوطنــي عبــر المطالبــة بحقــوق 

األردنييــن فــي فلســطين مــن أراضــي.   

وقــال وزيــر الداخليــة األســبق المهنــدس ســمير الحباشــنة، فــي النــدوة التــي أدارهــا 
وشــارك فيهــا رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم إن " اســرائيل قبلــت بمبــدأ 
العمــل فــي أراض فــي بلــد مجــاورة تحــت ســيادة هــذا البلــد أي األردن، مايدعــو للتفكيــر 
والعمــل  للمعاملــة بالمثــل والمطالبــة بحقــوق وأمــالك مواطنينــا فــي داخل فلســطين، 

وخلــق حالــة  وطنيــة دوليــة ومــن المناســب للمطالبــة بشــدةهذه الحقــوق".  

وأضــاف فــي النــدوة التــي حضرهــا أعضــاء الحــزب وأعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة أن 
ــي  ــة ف ــات العربي ــاب التطلع ــي، وغي ــاء العرب ــن االنكف ــي زم ــي ف ــورة" تأت ــتعادة الباق اس

الحصــاد -شــدد خبــراء ومختصــون علــى ضــرورة اســتثمار اســتعادة أراضــي الباقــورة والغمــر ذات الــدالالت السياســية واالقتصاديــة 
المهمــة، فــي زمــن "االنكفــاء العربــي". 

الخبراء المشاركون في الندوة

مجتمعـنـا
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المشاركون في الندوة

مجتمعـنـا

المهندس سمير الحباشنة

ُ

موقفنا من استعادة 
األراضي موقف صارم 

وغير قابل للنقاش
 رغم الضغوطات

يســتدعي  مــا  العــرب،  قضيــة  هــي  التــي  وفلســطين  القــدس  علــى  الهاشــمية 
ــدو  ــة الع ــي ..ومواجه ــذه األراض ــتعادة ه ــاد الس ــذي ق ــج ال ــن  المنه ــتفادة م االس

بــدون مجاملــة". 

بــدوره قــال رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم:" إن الباقــورة والغمــر" 
ــي والخارجــي، وردود فعــل  ــدى المجتمــع المحل موضــوع وطنــي مهــم لقــي صــدى ل
عالميــة"، مشــيدا بالجهــد الملكــي والموقــف الشــعبي الــذي قــادة لفــرض الســيادة 

األردنيــة الكاملــة علــى هــذه األراضــي.

وقــدم رئيــس الجامعــة نبــذة عــن الباقــورة والغمــر، مبينــا أن الباقــورة منطقــة 
حدوديــة أردنيــة تقــع شــرق نهــر األردن فــي محافظــة إربــد )شــمااًل( تقــدر مســاحتها 
ــع  ــة تق ــة أردني ــة حدودي ــر فمنطق ــا الغم ــم. أم ــتة آالف دون ــى س ــة بحوال اإلجمالي
ضمــن محافظــة العقبــة )جنوبــً( وتبلــغ مســاحتها حوالــى أربعــة كيلومتــرات مربعة.

وقــال:" كشــعب أردنــي نفتخــر ألن اســتعادتها  مــن اإلنجــازات المعاصــرة والوطنيــة"، 
مشــيراإلى ان هــذا اإلنجــاز لــه اســتحقاقات نأمــل أن يظــل األردن قويــا فــي مواجهتهــا. 
ــذا  ــة له ــي واإلخباري ــة اإلعالم ــع التغطي ــة تواض ــس الجامع ــن رئي ــدد بي ــذا الص ــي ه وف
ــى  ــاء عل ــاءت بن ــدوة ج ــذه الن ــه وه ــذ حق ــب أن يأخ ــال:" يج ــر، وق ــي الكبي ــاز الوطن اإل نج
هــذه القناعــة لرفــع التوعيــة وتســليط الضــوء، ومعرفــة التحديــات ، فنحــن أمــام بدايــة 

ــوار.  ــن األردن ودول الج ــة بي ــي العالق ــدة ف ــة جدي مرحل

بــدوره دعــا  االميــن العــام لحــزب الطبيعــة المهنــدس علــي عصفــور الســتذكار 
ــهداء،  ــى أرواح الش ــت عل ــة صم ــوف دقيق ــي، والوق ــش العرب ــهداء األردن والجي ش
ــي  ــن الداخل ــى الصعيدي ــات عل ــون ومؤسس ــة قان ــا دول ــاز أنه ــة تمت ــا  أن الممكل مبين
للقضايــا  السياســي جعلهــا دولــة محوريــة  الميــزة واالعتــدال  والعالمــي وهــذه 
ــة  ــك جــاءت مواقفهــا ثابت ــن دول االعالــم لذل ــر م ــرام وتقدي ــط احت العربيــة ومح
فــي رفــض صفقــة القــرن ودعــم الحقــوق الفلســطيينة، متســلحا بالقانــون الدولــي 
ــي و أدوات  ــه القانون ــتخدم  حق ــد اس ــالل، وق ــة االحت ــن مقاوم ــزء م ــون ج فالقان

ــة.  ــذا رمزي ــي وله ــتعادة األراض ــي اس ــون ف القان

ــة  ــي باإلضاف ــة الت ــوة األردين ــذه الخط ــى دالالت ه ــور إل ــار عصف وأش
لألهميــة الزراعيــة والمائيــة لهــذه األراضــي، هنــاك داللــة مهمــة 

ــرى.  ــة اخ ــتعادة أراٍض عربي ــة اس ــى أمكاني عل

 فــي حيــن بيــن الخبيــر القانونــي والعســكري العميــد الركــن المتقاعــد 
الدكتــور علــي العتــوم  ضــرورة تســليط الضــوء علــى دالالت هــذا 
اإلنجــاز الوطنــي الــذي تكلــل بــإرادة وجهــود القيــادة الهاشــمية 
المظفــرة مســنودا بشــعب أردنــي حــي وجيــش عربــي قــوي وهــذا 

ــذالن.       ــن الخ ــي زم ــه ف ــار ب ــاة لألفتخ مدع

وجــرى فــي النــدوة حــوار مفتــوح حــول طــرق اســتثمار هــذه األراضــي 
التحديــات  وشــكل  الزراعــة،  بوابــة  مــن  الوطنــي  االقتصــاد  لرفــد 

الجديــدة التــي تفرضهــا المتغيــرات السياســية فــي المنطقــة.
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تكريم طلبة ومعلمين في عين الباشا  

ونظمــت الجامعــة بالتعــاون مــع جمعيــة "كلنــا 
ــة  ــس الجامع ــة رئي ــال برعاي ــة، حف ــاء "الخيري عط
ــداء  ــره عم ــليم، حض ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت األس
مــن  وقيــادات  الطلبــة،  وأهالــي  الكليــات، 
الفنيــة  الشــؤون  ومديــر  المحلــي،  المجتمــع 
حابــس  الباشــا  عيــن  تربيــة  فــي  والتعليميــة 

العــدوان. 

وشــمل التكريــم الطلبــة األوائــل ونحــو 1٤0 طالبــا وطالبــة اجتــازوا متطلبــات النجــاح 
فــي امتحــان التوجيهــي، و23 مديــر مدرســة فــي لــواء عيــن الباشــا. 

ــذا  ــليم:" إن ه ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــال رئي ــدد، ق ــذا الص ــي ه وف
التكريــم يمثــل الــدور المهــم الــذي تضطلــع بــه الجامعــات فــي خدمــة المجتمــع 
ــي"،  ــث العلم ــم والبح ــة للتعلي ــات باالضاف ــا الجامع ــي تتبناه ــم الت ــد القي ــاره أح باعتب
مشــددا علــى أهميــة أن ينصــب تطويــر التعليــم علــى تعزيــز وتطويــر دور المعلــم الــذي 

ــة.  ــة التعليمي ــاح العملي ــور نج ــر مح يعتب

وقــال رئيــس الجامعــة إن " المعلــم أســاس تطــور المجتمعــات"، مشــيرا إلــى ضــرورة 
االهتمــام بهــذا المنحــى فــي عمليــة التخطيــط التربــوي حتــى ينعكــس علــى العمليــة 

التعليميــة ومخرجاتهــا.

ضــرورة  إلــى  وأهليهــم  الطلبــة  ســليم  ماهــر  الدكتــور  األســتاذ  دعــا  ذلــك،  إلــى 
الوقــوف خلــف القيــادة الهاشــمية فــي دعــم الوصايــة الهاشــمية علــى المقدســات 
اإلســالمية والمســيحية فــي القــدس، ودعــم األردن الــذي يواجــه فــي المحافــل 
كافــة االنتهــاكات اإلســرائيلية اليوميــة بحــق الشــعب الفلســطيني، مذكــرا فــي هــذا 
ــاء  ــي يصــادف االربع ــى الت ــرق المســجد األقص ــرى الخمســين لح الصــدد بحلــول الذك

.2019/8/21 الموافــق 

وفــي هــذا الســياق، شــدد األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم علــى أهميــة نبذ كل أشــكال 
الفرقــة وقبــول الــرأي والــرأي االخــر واحتــرام التعدديــة والتســامح، مــن وحــي رســالة 
عمــان التــي تمثــل منهجــا للعمــل ومنــارة للطريــق الســليم حتــى نضمــن الحفــاظ علــى 

جبهــة وطنيــة داخليــة قويــة فــي وجــه جميــع التحديــات. 

الطلبــة  الجامعــة  كرمــت   - الحـصـاد 
والطلبــة  والمتفوقيــن  األوائــل 
الناجحيــن فــي امتحــان الثانويــة العامــة 
ــواء  ــي ل ــة ف ــدارس الثانوي ــري الم ومدي

الباشــا. عيــن 

رئيس الجامعة متحدثً في الطلبة األوائل ومديري المدارس

د. سليم ورئيس جمعية " كلنا عطاء" الخيرية

وأهليهــم  للطلبــة  والمباركــة  التهنئــة  الجامعــة  رئيــس  ووجــه 
ومعلميهــم علــى النجــاح واجتيــاز هــذه المرحلــة، داعيــا لضــرورة 

للوطــن.  بالعمــل خدمــة  المنجــز واالرتقــاء  الحفــاظ علــى 

بــدوره أعــرب رئيــس جمعيــة "كلنــا عطــاء الخيريــة" األســتاذ ســالمة 
ــم  ــارة عل ــد من ــي تع ــة الت ــان العربي ــة عم ــزازه بجامع ــن اعت ــاري ع الحي
وصرحــا وطنيــا متميــزا فــي التعليــم والريــادة والتميــز، مثمنــا دور 
والســعي  والتفــوق  النجــاح  علــى  والمعلميــن  واألهالــي  الطلبــة 

الــدؤوب لخدمــة الوطــن واالرتقــاء بــه فــي المحافــل كافــة. 

وعــرض خــالل الحفــل فيلمــً وثائقيــً عــن الجامعــة ومســيرة التعليــم 
والكليــات فيهــا، كمــا وزعــت شــهادات التقديــر ودروع الجامعــة علــى 

الطلبــة المكرميــن ومديــري المــدارس الثانويــة.

مجتمعـنـا
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االحتفال بالمولد النبوي الشريف
ــدروس  ــة وال ــيرة النبوي ــي الس ــات ف ــم المحط ــتذكار أه ــريف، باس ــوي الش ــد النب ــرى المول ــة بذك ــت الجامع ــاد - احتفل الحص

ــتخلصة.  ــر المس والعب

وعــرض المتحدثــون فــي النــدوة التــي حضرهــا رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــي، وأعض ــد أبومغل ــون مهن ــة القان ــد كلي ــليم، وعمي ــر س ماه
والطلبــة لمقتطفــات مــن الســيرة النبويــة موجهيــن التهنئــة للملــك والشــعب 

األردنــي بعــودة أراضــي الباقــورة والغمــر كاملتيــن للســيادة األردنيــة. 

وبيــن المتحدثــون فــي النــدوة التــي نظمهــا قســم الشــريعة وعمــادة شــؤون 
الطلبــة فــي الجامعــة؛ لمكانــة الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم، ومقاماتــه التــي 
ــن  ــه، داعي ــلم ل ــة المس ــى طاع ــه يعن ــه، وان ــق، ودالالت حب ــن الخالئ ــد م ــت ألح ليس

ــلم.  ــه وس ــى اهلل علي ــول صل ــب للرس ــام الح ــن تم ــد م ــس للتأك ــي النف ــر ف للنظ

ــي  ــوالوي ف ــن أب ــور أمي ــتاذ الدكت ــة األس ــي الجامع ــريعة ف ــم الش ــس قس ــال رئي وق
النــدوة التــي أدارتهــا عضــو هيئــة التدريــس الدكتــورة كفــاح الصــوري؛ إن ميــالد 
ــن  ــات م ــى محط ــا عل ــلوكي، معرج ــدي وس ــج عق ــر ومنه ــالد فك ــو مي ــول ه الرس
ــل  ــان وتعام ــاءة باإلحس ــول اهلل اإلس ــل رس ــف  قاب ــرة وكي ــة العط ــيرة النبوي الس

ــه.  ــع أعدائ ــى م ــانية حت بإنس

حــب  فضائــل  أبوقــدوم  بــالل  الدكتــور  التدريــس  هيئــة  عضــو  بيــن  حيــن  فــي 
النبــي، وضــرورة أن ال يقتصــر علــى القلــب ولكــن أيضــا بالعمــل وان نكــون علــى 

األستاذ الدكتور أمين أبوالوي متحدثً خالل اإلحتفال

أعضاء هيئة التدريس والطلبة أثناء اإلحتفال

اإليمــان". مــن  جــزء  فـ"محبتــه  طريقتــه  علــى  نســير  وأن  دربــه 

وعــرض عضــو هيئــة التدريــس أحمــد عبابنــة لمكانــة الرســول وكيف 
خصــه اهلل بخصوصيــات جمــة، ومنهــا فــي اآلخــرة الشــفاعة، وقــال 

إن تعبــد اهلل يكــون بمعرفــة رســوله وأتباعــه. 
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طلبة الثانوية العامة في أبو نصير يستمعون لشرح حول تخصصات علوم الطيران

الثانويــة  طلبــة  تلقــى   - الحصــاد 
العامــة فــي منطقــة أبــو نصيــر النصــح 
واإلرشــاد حــول التخصصــات والمميزات 
التشــغيلية  والفــرص  األكاديميــة 
فــي  الدراســة  خــالل  مــن  المتاحــة 

العربيــة. عمــان  جامعــة 

معرض تعليمي
 مشترك مع نادي

 أبو نصير 

فقــد نظمــت الجامعــة  بالتعــاون مــع نــادي أبــو نصيــر الرياضــي برعايــة رئيــس الجامعــة 
األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم ورئيــس النــادي األســتاذ ســلطان العواملــة، وبحضــور 
عــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة النــادي وجمــع مــن قيــادات المجتمــع المحلــي؛ معرضــً 

متخصصــً لعــرض التخصصــات والفــرص التشــغيلية لطلبــة الثانويــة العامــة.

وجــال الطلبــة وأهلوهــم الزائــرون للمعــرض الــذي اســتمر نحــو 6 ســاعات، علــى 
مرافقــه، وتلقــوا  معلومــات ونصائــح مــن أصحــاب االختصــاص والخبــرة فــي الجامعــة 
حــول فــرص الدراســة فــي الجامعــة مــن ناحيــة التخصــص ومــدى مالءمتــه الحتياجات 

ســوق العمــل.

ــتقبل  ــث اس ــي،  حي ــر الرياض ــو نصي ــادي أب ــي ن ــد، ف ــوم واح ــدة ي ــرض لم ــم المع وأقي
عمــداء الكليــات والمرشــدون األكاديميــون والمديــرون المعنيــون فــي الجامعــة 
المعرفــة واإلرشــاد األكاديمــي لهــم  لتعميــم  الجــدد،  العامــة  الثانويــة  خريجــي 
وأوليــاء أمورهــم، حيــث عــرض فريــق الجامعــة لهــم بالبيانــات والمعلومــات حــول 

التخصصــات وفــق معيارحاجــة ســوق العمــل.

ــتاذ  ــي األس ــر الرياض ــو نصي ــادي أب ــس ن ــب رئي ــي، بحس ــرض التعليم ــم المع ــي تنظي ويأت
المجتمعيــة  المســؤولية  إطــار  وفــي  الجامعــة  مــع  العواملة،بالتعــاون  ســلطان 

الملقــاة علــى عاتــق المؤسســات الوطنيــة والمجتمــع المحلــي.

أكاديمــي  "نشــمي  موقــع  خــالل  مــن  النــادي  مــع  بالتعــاون  الجامعــة  وقدمــت 
اإللكترونــي" بطاقــات تعليميــة لــدورات الكترونيــة لــرواد المعــرض بقيمــة 7500 

ــار. دين

ووفــرت الجامعــة فــي المعــرض أجنحــة متعــددة لــكل كليــة )8 كليــات( ودائــرة 
)6دوائــر( جناحــا خاصــا، حضــر فيــه مرشــدون أكاديميــون، مقدميــن النصــح واإلرشــاد 
ــات  ــة والكلي ــل المتوقع ــرص العم ــات وف ــن التخصص ــات ع ــى أّي معلوم ــة ال باإلضاف

والبرامــج التــي تطرحهــا والمرافــق المتنوعــة فــي الجامعــة والتــي 
تســهم فــي صقــل مهاراتهــم مــن جهــة، وتجعــل البيئــة الجامعيــة 
مكانــا مناســبا للتعلــم مــن جهــة ثانيــة، الســتقطاب أعــداد متزايــدة 
مــن الراغبيــن فــي الدراســة فــي الجامعــة لمــا تتمتــع بــه مــن ســمعة 

ــة. ــة مرموق أكاديمي

ورشة في مدرسة
أبونصير األساسية

الحصــاد - نفــذت كليــة العلــوم التربويــة والنفســية 
فــي الجامعــة ورشــة عمل بعنــوان "كيفيــة التعامل 
مــع األبنــاء فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة"، فــي 

مدرســة أبــو نصيــر األساســية المختلطــة.

ــة  ــوم التربوي ــة العل ــي كلي ــس ف ــة التدري ــو هيئ ــت عض وعرض
والنفســية فــي الجامعــة الدكتــورة ســهيلة بنــات فــي الورشــة 
النمائيــة  الخصائــص  الطلبــة؛  وأمهــات  معلمــات  بحضــور 
لألطفــال، وأهــم المشــكالت التــي تواجههــم فــي مرحلــة 
ــكالت. ــك المش ــن تل ــة م ــة الوقاي ــرة، وكيفي ــة المبك الطفول

مــن  الورشــات  هــذه  مثــل  فــي  الجامعــة  مشــاركة  وتأتــي 
ــع  ــبيك م ــة والتش ــؤوليتها المجتمعي ــا ومس ــق ايمانه منطل

المحلــي. المجتمــع 
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إفتتاح بطولة التكونجستو

ــاد  ــس االتح ــره رئي ــذي حض ــاح، ال ــالل االفتت ــليم خ ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــال األس وق
ــور  ــة الدكت ــة األردني ــس اللجن ــري ورئي ــام العمي ــور حس ــو الدكت ــي للتكونجتس العرب
جهــاد الحجــي، إن الرياضــة تمثــل هدفــا اســتراتيجيا فــي الرؤيــة األردنيــة لدورهــا فــي 
خلــق جيــل ريــادي مبــدع ومنتــج يخــدم مجتمعــه ووطنــه، فالرياضــة تمثــل أحــد أوجه 
االســتثمار فــي الشــباب، وصناعــة جيــل قــادر علــى مواجهــة التحديــات وخلــق الفــرص. 

ــم  ــر دع ــباب، عب ــوس الش ــي نف ــدف ف ــذا اله ــيخ ه ــة بترس ــات مطالب ــاف أن الجامع وأض
ــراغ  ــات الف ــلء أوق ــي م ــهم ف ــه يس ــة كون ــاطات الالمنهجي ــة والنش ــة الجامعي الرياض
فــي مشــاريع مفيــدة تخــدم الجيــل الشــاب والوطــن، مؤكــدا دعمــه إلنجــاح التظاهــرات 
ــة.  ــات االجتماعي ــرف واآلف ــة التط ــل لمحارب ــالج االفض ــل الع ــي تمث ــًة والت ــة كاف الرياضي

والشــباب  والناشــئون  البراعــم  فيهــا  شــارك  التــي  البطولــة  نهائيــات  واختتمــت   
والســيدات فــي صالــة االرينــا فــي مدينــة الحســين للشــباب، بحضــور رؤســاء الوفــود 
العربيــة المشــاركة بالبطولــة، وجمهــور غفيــر مــن عشــاق رياضــة التيكونجتســو. 

وأســفرت النــزاالت النهائيــة عــن ســيطرة مركــز الطــرة علــى نتائــج البطولــة فــي 
الفئــات التاليــة: عــن فئــات  البراعــم، والناشــئين، والشــباب وحصــل علــى المركــز األول،
 وجــاء نــادي بيــت المقــدس مــن فلســطين فــي المركــز الثانــي، فــي حيــن حصــل مركــز 
الشــمس فــي فئــة الســيدات تحــت ســن 18 ســنة علــى المركــز األول، واســتحق نــادي 

العــدل العراقــي المركــز األول فــي فئــة الســيدات فــوق  ال18 ســنة.

رئيس الجامعة يرعى بطولة 
التكونجتسو ويؤكد على 

أهمية دعم الشباب

يوم تطوعي في الزرقاء لـ"عمان 
العربية" وتكية أم علي 

المشاركة في مؤتمر لمكافحة 
عمالة األطفال 

نظمــت الجامعــة يومــا تطوعيــا، بالتعــاون مــع تكيــة 
أم علــي، فــي محافظــة الزرقــاء. 

عمــادة  نظمتــه  الــذي  التطوعــي،  اليــوم  وتضمــن 
شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة، بمشــاركة 12 طالبــً 
ــرود  ــع ط ــات الجامعة،توزي ــف كلي ــن مختل ــة م وطالب

علــى أســر فــي محافظــة الزرقــاء.

التطوعــي مــن منطلــق  اليــوم  ويأتــي تنظيــم هــذا 
رؤيــة الجامعــة بترســيخ القيــم ونشــر ثقافــة تقديــم 
ــي،  ــع المحل ــة للمجتم ــؤولية االجتماعي ــات المس خدم
واهتمامهــم  حماســهم  عــن  الطلبــة  أعــرب  حيــث 

وتفاعلهــم  مــع مثــل هــذه النشــاطات.

فــي  القانــون  كليــة  فــي  الشــريعة  قســم  شــارك 
ــع  ــة الراب ــة الوطني ــذ الخط ــر تنفي ــي مؤتم ــة ف الجامع
"عمالــة  للعبوديــة  الحديثــة  األشــكال  لمكافحــة 
األطفــال وزواج القاصــرات"، الــذي نظمتــه الجمعيــة 
للعبوديــة. الحديثــة  األشــكال  لمكافحــة  األردنيــة 

الجامعــة فــي هــذا المؤتمــر رئيــس قســم  ومثــل 
الشــريعة األســتاذ الدكتــور أميــن أبــو الوي والدكتــور 
بــالل أبــو قــدوم والدكتــور أحمــد عبابنــة مــن قســم 
أبــو الوي ورقــة عمــل  الدكتــور  الشــريعة، وقــدم 
األســرة  بنــاء  فــي  الشــرعي  المنهــج  حــول  ركــزت 
اآلمنــة صاحبــة الرســالة التــي تخــرج أجيــاال قــادرة علــى 
تحمــل المســؤولية، والبحــث عــن االســباب الحقيقيــة 

ــرة. ــن األس ــدد أم ــي ته الت

ــر  ــذا المؤتم ــي ه ــريعة ف ــم الش ــاركة قس ــي مش وتأت
بالمســؤولية  الجامعــة  التــزام  مــن  انطالقــا 
المجتمــع  مؤسســات  مــع  والتشــبيك  المجتمعيــة 

المدنــي.

الحصــاد - رعــى رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم 
ــت  ــي اختتم ــو، الت ــة للتكونجتس ــة المفتوح ــة العربي ــة األندي بطول

ــرا.  مؤخ
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ــارة  ــة بزي ــي الجامع ــارة ف ــة العم ــم هندس ــة قس ــام طلب الحصــاد -  ق
ــي  ــة ف ــم الجامع ــار قي ــن إط ــي، ضم ــفى التخصص ــى المستش ــة إل ميداني

ــة. ــدى الطلب ــطتها ل ــا وأنش ــز برامجه تعزي

وتخللــت الزيــارة اإلطــالع علــى أقســام المستشــفى والخدمــات التــي يقدمهــا 
تفيــد  نمــاذج تطبيقيــة  علــى  المتوفــرة فيــه، واالطــالع  الحديثــة  والتقنيــات 

الطلبــة فــي التصاميــم الهندســية وربــط الناحيــة النظريــة بالعمليــة. 

وتأتــي هــذه الزيــارة التــي أشــرف عليهــا عضــو هيئــة التدريــس فــي كلية الهندســة 
ــة  ــة الالمنهجي ــطة الكلي ــار أنش ــي إط ــم؛ ف ــان القاس ــور نبه ــة الدكت ــي الجامع ف
والتفاعــل مــع المجتمــع المحلــي الــذي يمثــل إحــدى قيــم الجامعــة مــن منطلــق 

رفــع معــارف الطلبــة بالتشــبيك مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي.

مجتمعـنـا

زيارة ضريح الشهيد وصفي التل
الهيئــة  أعضــاء  مــن  وعــدد  الطلبــة  مــن  وفــد  -زار  الحصــاد 
ــبة  ــل بمناس ــي الت ــهيد وصف ــح الش ــة ضري ــي الجامع ــية ف التدريس

استشــهاده. علــى  ٤8عامــا  مــرور 

ــور  ــل زه ــوا أكلي ــرة، ووضع ــهيد الطاه ــى روح الش ــة عل ــة الفاتح ــرأ الطلب وق
ــده  ــي عه ــت ف ــي تحقق ــة الت ــازات الوطني ــى اإلنج ــن عل ــح؛ مطلعي ــى الضري عل

والتــي عــززت روح الــوالء واالنتمــاء للوطــن وقيادتــه الهاشــمية.

وتأتــي هــذه المبــادرة فــي إطــار تشــبيك طلبــة الجامعــة مــع القضايــا الوطنية، 
ــة  ــال الريادي ــز األعم ــا مرك ــرف عليه ــي يش ــداع الت ــادة واإلب ــادة الري ــن م ضم

والمبــادرات المجتمعيــة فــي الجامعــة.

المعزون  بفقيد األمة 
السلطان قابوس يؤمون 

بيت العزاء في الجامعة 
العزاءالــذي  بيــت  الجامعــة  فــي  المعــزون  أم  الحصــاد 
فقيــد  بوفــاة  الجامعــي  حرمهــا  فــي  الجامعــة  اقامتــة 

قابــوس.  الســلطان  واإلســالمية  العربيــة  االمتيــن 

واســتقبل الطلبــة العمانيــون فــي الجامعــة المعزيــن يتقدمهــم 
رئيــس هيئــة المديريــن األســتاذ أحمــد الخالدورئيــس الجامعــة 
الدكتــور ماهــر ســليم، باإلضافــة ألعضــاء الهيئتيــن  األســتاذ 

ــة.    ــن الطلب ــع م ــة وجم ــية واإلداري التدريس

لمناقــب  العــزاء  خــالل  كلمــة  فــي  الجامعــة  رئيــس  وعــرض 
الفقيــد ودوره فــي تبــوء ســلطنة عمــان مكانــة متقدمــة فــي 
تعزيــز العالقــات العربيــة، ولعــب دورًا مهمــً فــي أطــالق العديــد 
المبــادرات االقليميــة، فضــال عــن أســهاماته فــي تعزيــز  مــن 
الفاتحــة  الحضــور  العمانية،وقــرأ  العالقــات األخويــة األردنيــة 

علــى روح الفقيــد الكبيــر. 

ــازي  ــر التع ــت بأح ــد، وتقدم ــت الفقي ــة نع ــرة الجامع ــت أس وكان
الشــقيقة  عمــان  ســلطنة  فــي  والتعليــم  التربيــة  أســرة  إلــى 
ــين  ــن الدارس ــة العمانيي ــى الطلب ــقيق وإل ــي الش ــعب العمان والش

فــي الجامعــة. 

ــة  ــل جالل ــالمّية، الراح ــة واإلس ــن العربّي ــد األمتي ــى فقي ــدادًا عل وح
الســلطان قابــوس بــن ســعيد بــن تيمــور، ســلطان ُعمــان الشــقيقة، 

رحمــُه اهلل، أعلــن األردن الحــداد العــام لمــّدة ثالثــة أّيــام.

زيارة للمستشفى التخصصي 

جانب من الزيارة

السلطان قابوس
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مجتمعـنـا

وتخلــل االحتفــال الــذي حضــره رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم وعدد 
مــن أركان الملحقيــة الثقافيــة الُعمانيــة، وعمــداء الكليــات وأعضــاء الهيئتيــن 
ــط  ــي ترب ــة الت ــة الُعماني ــة األردني ــات األخوي ــادة بالعالق ــة؛ اإلش ــية واإلداري التدريس

البلديــن، وبعــودة الســيادة األردنيــة الكاملــة علــى أراضــي الباقــورة والغمــر. 

وفــي هــذ الصــدد، قــال رئيــس الجامعــة:" إن الرســالة األردنيــة والعربيــة مــن وراء 
اســتعادة الباقــورة والغمــر هــو اننــا كشــعوب عربيــة أصحــاب حــق وقضايــا عادلــة 
ــوت وال  ــة ال تم ــل حي ــة تظ ــوق العادل ــن، وأن الحق ــال الزم ــا ط ــا مهم ــرط به ال نف
ــي  ــتمر ف ــل المس ــن العم ــة م ــي حال ــون ف ــا يظل ــا أصحابه ــن طالم ــع الزم ــادم م تتق
العميقــة  الُعمانيــة  األردنيــة  بالعالقــات  مشــيدًا  الحقــوق"،  بهــذه  المطالبــة 
جذورهــا فــي التاريــخ بيــن البلديــن والقيادتيــن والشــعبين، موجهــا التهنئــة للقيادة 

ــة.  ــة الغالي ــبة الوطني ــذه المناس ــي به ــعب الُعمان والش

وتضمــن االحتفــال الــذي نظمــه الطلبــة الُعمانيــون وعمــادة شــؤون الطلبــة، عــرض 
ــل االحتفــال  فيلــم عــن ســلطنة ُعمــان وتاريخهــا وقيادتهــا وانجازاتهــا، كمــا تخل
تقديــم عــروض فلكلوريــة ُعمانيــة كـ"فــن البرعــة"، و"اليولــة الُعمانيــة"، والقــاء 

قصائــد شــعرية. 

وفــي هــذا الصــدد اســتذكر طالــب الماجســتير فــي القانــون فــراس النقبــي، فــي 
كلمتــه بالنيابــة عــن الطلبــة الُعمانييــن، منجــزات بــالده لخدمــة قضايــا األمــة، 
معربــا عــن ســعادته وفخــره باســتعادة "الباقــورة والغمــر ..ألحضــان أراضينــا .. وان 

ــوق". ــل الحق ــتعادة كام ــة الس ــك مقدم ــون ذل يك

الحصاد - احتفل الطلبة الُعمانيون في الجامعة  بالعيد الوطني التاسع واالربعين لسلطنة ُعمان.

الطلبة الُعمانيون يحتفلون بعيدهم الوطني )٤9(

جانب من المعرض الذي أقامة الطلبة الُعمانيون

تدريب موظفين على مهارات 
إدارة مقابالت العمل 

الحصــاد - شــاركت الجامعــة فــي عقــد دورات تدريبيــة  مــع ديــوان 
مقابــالت  وتنفيــذ  إدارة  "مهــارات  بعنــوان  المدنيــة  الخدمــة 
ــة  ــؤولية المجتمعي ــة بالمس ــزام الجامع ــن الت ــا م ــل"، انطالق العم

ــام. ــاع الع ــع القط ــبيك م والتش

وشــارك فــي التدريــب مديــر دائــرة المــوارد البشــرية فــي الجامعــة الدكتــور 

الحــارث أبــو حســين، حيــث اســتهدفت عــدد مــن مــدراء القطــاع 
الصحــة،  وزارة  الماليــة،  وزارة  العــدل،  )وزارة  ومنهــم  العــام 
العامــة  المؤسســة  المحليــة،  اإلدارة  وزارة  الشــباب،  وزارة 
الخدمــة  ديــوان  الدخــل،  ضريبــة  دائــرة  االجتماعــي،  للضمــان 
المدنيــة، معهــد اإلدارة العامــة، مركــز تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت(.

ديــوان  اســتعداد  إطــار  فــي  جــاءت  التــي  الــدورة  وتناولــت 
المركزيــة  الشــخصية  المقابــالت  الجــراء  المدنيــة  الخدمــة 
لتعبئــة شــواغر األجهــزة الحكوميــة لســنة 2019: المقابــالت 
والمســؤوليات،  االدوار  الوظيفيــة،  الشــخصية،الكفايات 

للمقابلــة. االســتعداد 

ــر  ووجــه الطالــب النقبــي نــداء للشــباب العربــي ألن يعــي دوره الكبي
ــي  ــي ف ــهام االيجاب ــن واالس ــف الميادي ــي مختل ــن ف ــاء الوط ــي بن ف
ــة  ــان العربي ــة عم ــا دور جامع ــا عالي ــاملة ، مثمن ــة الش ــة التنمي حرك
وحرصهــا علــى دعــم مســيرة الطلبــة وتذليــل الصعوبــات أمامهــم 

ــية. ــيرتهم الدراس ــال مس ألكم
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مجتمعـنـا

الحصــاد - نفــذت كليــة األعمــال فــي الجامعــة دورة تدريبيــة لعــدد 
مــن مســؤولي إدارات المــوارد البشــرية فــي مديريــات وزارة التنميــة 
االجتماعيــة فــي إقليــم الشــمال بالتعــاون مــع معهــد اإلدارة العامــة، 
انطالقــا مــن التــزام الجامعــة بالمســؤولية المجتمعيــة الملقــاة علــى 

ــه. ــبيك مع ــع والتش ــة المجتم ــي خدم ــا ف عاتقه

الحصــاد - شــاركت الجامعــة فــي دورة تدريبية بعنــوان "مهارات 
- صندوق  كســب التأييــد"، التــي نظمتهــا هيئة شــباب كلنــا األردن

الملــك عبــداهلل الثاني للتنميــة، والجامعــة األردنية.

كليــة  فــي  التدريــس  هيئــة  عضــو  البشــرية،  المــوارد  دائــرة  مديــر  واســتعرض 
األعمــال فــي الجامعــة الدكتــور الحــارث أبــو حســين؛ نظــام الخدمــة المدنيــة 
والكفايــات الوظيفيــة للمــوارد البشــرية، وأســاليب التحفيــز الوظيفــي، وسياســات 
االختيــار والتعييــن، وتخطيــط القــوى، والمســار الوظيفــي، والوصــف الوظيفــي 

األداء. وتقييــم 

واســتعرض مديــر دائــرة المــوارد البشــرية، عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة 
ــة  ــتهدفت طلب ــي اس ــدورة الت ــي ال ــين ف ــو حس ــارث أب ــور الح ــال الدكت األعم
الجامعــة األردنيــة؛ مفهــوم كســب التأييــد وأهميتــه وعناصــره، وكيفيــة 
تحديــد المشــكلة أو القضيــة للوصــول إلــى الحلــول الناجعــة، والتخطيــط 
االســتراتيجي كســب التأييــد وصياغــة الحمــالت، وأهميــة األدوات الحديثــة 
فــي حمــالت كســب التأييــد، وطــرق بنــاء الخطــط االســتراتيجية الفعالــة 
ــطة  ــي األنش ــم ف ــة وتفاعله ــارات الطلب ــزز مه ــي تع ــد الت ــب التأيي ــي كس ف
ــة  ــة وفاعل ــبابية متوازن ــخصية ش ــق ش ــي تحقي ــاهم ف ــة وتس الالمنهجي

ــع. ــة والمجتم ــي الجامع ــي ف ــكل إيجاب بش

ــة  ــة للطلب ــارات الحياتي ــر المه ــي تطوي ــاهمة ف ــدورة للمس ــذه ال ــي ه وتأت
مــن خــالل المعلومــات الفنيــة واألدوات المعرفيــة التــي تســهم فــي بنــاء 
شــخصيتهم مــن خــالل تفعيــل دورهــم كشــريك حقيقــي ومؤثــر فــي 

ــة . ــاة العام الحي

دورة تدريبية لموظفي
ورشتان  في جرش حول   التنمية االجتماعية 

"التسويق اإللكتروني" 
والنهج التشاركي

الحصــاد - شــاركت الجامعــة فــي تنفيــذ ورشــة عمــل حــول 
النهــج التشــاركي فــي التنميــة المجتمعيــة فــي محافظــة 
المجتمعيــة  الجامعــة  مســؤولية  مــن  انطالقــا  جــرش، 

والتشــبيك مــع المجتمــع المحلــي.

وأدار ورشــة العمــل مديــر مركــز األعمــال الريايــة والمبــادرات 
األعمــال  كليــة  فــي  التدريــس  هيئــة  عضــو  المجتمعيــة، 
ــة  ــات الفاعل ــم الممارس ــة أه ــبلي، لدراس ــع الش ــور مطي الدكت
ــي  ــي منطقــة المعــراض ف ــاريع التنمويــة ف ــاح المش فــي نج
ــة  ــا المنطق ــي منه ــي تعان ــاكالت الت ــن المش ــد م ــرش، والح ج
والتــي تتمثــل بالفقــر والبطالــة، وعــدم اســتغالل األراضــي 

الحرجيــة فــي االســتثمار، وقلــة مصــادر التمويــل.

ــات  ــز للدراس ــاء مرك ــة بإنش ــي الورش ــاركون ف ــى المش وأوص
المناطــق  الســتغالل  حلــول  ووضــع  دراســة  إلــى  يهــدف 
ــة،  ــة والزراعي ــات اليدوي ــويق المنتج ــة تس ــياحية، وكيفي الس

وإنشــاء كليــة تضــم تخصصــي الســياحة والزراعــة.

وعلــى صعيــد متصــل نفــذت كليــة األعمــال فــي الجامعــة 
دورة تدريبيــة بواقــع 30 ســاعة تدريبيــة حــول "التســويق 
اإللكترونــي" بالتعــاون مــع محطــة معرفــة الفحيــص )وزارة 

الريــادة واالقتصــاد الرقمــي( وبلديــة الفحيــص.

والمبــادرات  الرياديــة  األعمــال  مركــز  مديــر  وعــرض 
األعمــال  كليــة  فــي  التدريــس  هيئــة  المجتمعية،عضــو 
الدكتــور مطيــع الشــبلي؛ فــي الــدورة؛ مقدمــة فــي التســويق 
للواقــع  وتحليــل  التســويقية،  البيئــة  وتحليــل  اإللكترونــي، 
اإللكترونــي، وتطبيقــات عمليــة علــى التســويق اإللكترونــي 

االجتماعــي التواصــل  مواقــع  عبــر 

دورة حول "مهارات 
كسب التأييد"
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مجتمعـنـا

إشهار كتاب في الكاريزما 
والقيادة

الحصــاد - أقيــم فــي المكتبــة الوطنيــة حفــل توقيع 
التدريــس فــي كليــة  إشــهار كتــاب لعضــو هيئــة 
ــي  ــام المومن ــورة ره ــة الدكت ــي الجامع ــال ف األعم
بعنــوان:) الكاريزمــا والقيــادة(، بحضــور عــدد مــن 
ــتوى. ــة المس ــية رفيع ــة والسياس ــب األكاديمي النخ

وتضمــن الكتــاب ثالثــة مباحــث، تنــاول األول القيــادة وأنواعها، 
ومحدداتهــا  الكاريزميــة  والشــخصية  الكاريزمــا  والثانــي 
ــن  ــة بي ــة الوثيق ــف بالعالق ــة التعري ــا وأهمي ــة بينهم والعالق
تنــاول بعــض الشــخصيات  الثالــث  الشــخصية والكاريزمــا، أمــا 
القياديــة التــي أثــرت فــي محيطهــا اإلنســاني والتــي لهــا دالالت 

ــخ. ــا التاري ــارزة خلده ــة ب ــرك بصم ــي ت ــة ف ــان واضح ومع

ــم  ــور إبراهي ــبق الدكت ــم األس ــة والتعلي ــر التربي ــال وزي وق
بــدران خــالل حفــل اإلشــهار الــذي أداره اإلعالمــي صــدام 
ذات  المواضيــع  مــن  عــددًا  يتنــاول  الكتــاب  إن  المجالــي:" 
القيــادة،  الكاريزميــة ودورهــا فــي  بالشــخصية  العالقــة 
ويعــرج علــى عــدد مــن المســائل فــي مقدمتهــا الشــخصية 
ذاتــه  اإلنســان  دور  ثــم  مختلفــة  زوايــا  مــن  وتعريفهــا 
ــة ،  ــخصية الكارزمي ــا ، والش ــخصيته وتطويره ــاء ش ــي بن ف
ــة  ــة وأمثل ــخصية القيادي ــمات الش ــادة وس ــوع القي وموض
رانيــا  الملكــة  مثــل  مختلفــة  مجــاالت  مــن  متنوعــة 
وغانــدي ونيلســون منديــال وجيفــارا والملــك الراحــل حســين 

. وغيرهــم 

الغالف

الحصــاد - اســتضافت الجامعــة، جمعيــة متخصصــة فــي متالزمة 
داون، خــالل فعاليــات اإلحتفــال باليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي 

اإلعاقة. 

تدريبيــة  دورات  الجامعــة  فــي  األعمــال  كليــة  اختتمــت   - الحصــاد 
حــول مؤشــرات األداء الخاصــة بالمــوارد البشــرية؛ انطالقــا مــن التــزام 
الجامعــة بالمســؤولية المجتمعيــة الملقــاة علــى عاتقهــا فــي خدمــة 

ــه. ــبيك مع ــع والتش المجتم

استضافة أطفال متالزمة داون 

ــوم  ــااَل بالي ــة احتف ــي الجامع ــية ف ــة والنفس ــوم التربوي ــة العل ــت كلي ونظم
الجامعــة  رئيــس  برعايــة  أســتطيع(  )أنــا  بعنــوان  اإلعاقــة  لــذوي  العالمــي 

األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم.

ــام،  ــن كل ع ــون أول م ــن كان ــث م ــادف الثال ــذي يص ــال ال ــذا اإلحتف ــي ه ويأت
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 3\٤7 والــذي بــدأ 

اإلحتفــال بــه عــام 1992.

وجــاءت مشــاركة جمعيــة الياســمين ألطفــال الــداون، التــي تعــد األولــى مــن 
ــالل  ــن خ ــي م ــات إحتفــال اليــوم العالم ــة، خــالل فعالي ــي المملك نوعهــا ف
تنفيــذ فقــرات فنيــة متمثلــًة بالدبــكات الشــعبية، والعــزف الموســيقي، 
والتمثيــل، وعــرض مشــغوالت يدويــة جميعهــا مــن تنفيــذ وتصميــم أطفــال 

ــة. الجمعي

وعقــدت الجامعــة دورتيــن تدريبيتيــن علــى مــدار أربعــة أيــام ، قــدم خاللهــا المــدرب 
فــي  األعمــال  كليــة  فــي  التدريــس  هيئــة  عضــو  البشــرية،  المــوارد  دائــرة  مديــر 
الجامعــة الدكتــور الحــارث أبــو حســين؛ آليــة التعامــل مــع ســجالت تقييــم األداء 
ــل  ــي العم ــات ف ــجالت، والتوقع ــر وس ــاذج وتقاري ــالل نم ــن خ ــن م ــردي للموظفي الف
ــزات  ــح والمرتك ــة والمالم ــوم واألهمي ــم األداء كالمفه ــج تقيي ــده، وبرام وقواع

واألهــداف المنهجيــة.

وهدفــت الــدورات التــي شــارك فيهــا عــدد مــن المدريــن ورؤســاء األقســام فــي 
تقييــم  مــن  المشــاركين  تمكيــن  إلــى  الحكومــي؛  والتشــغيل  التنميــة  صنــدوق 
مرؤوســيهم بشــكل عــادل وحيــادي، وتمكيــن المشــاركين مــن تطويــر نمــاذج 

األداء. قيــاس  مؤشــرات  فاعليــة  وتقييــم  الفعلــي،  العامليــن  أداء  تقييــم 

دورات تدريبية لموظفي 
التنمية والتشغيل
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قــضــايا

برعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة 
ندوة تعرض لمخاطر االحتالل في القدس وجهود األردن 

في صون حق أهلها 

ولعــل أكثــر التهديــدات، بحســب المتحدثيــن،  فــي النــدوة التــي رعاهــا رئيــس الــوزراء 
االســبق الدكتــور عبدالــرؤوف الروابــده، هــو "االحتــالل" بحــد ذاتــه الــذي يجعــل واقــع 

القــدس واقعــا مــرا، ويجعــل مــن إدامــة العمــل فــي المســجد األقصــى امــرا صعبــا. 

وعــرض المتحدثــون، وهــم وزيــر األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية 
الدكتــور محمــد الخاليلــه، ورئيــس لجنــة فلســطين فــي مجلــس االعيــان حيــا الديــن 
األردنيــة  للجهــود  الســعود،  يحيــى  النيابيــة  فلســطين  لجنــة  ورئيــس  القرالــه، 
التاريخيــة فــي كافــة المحافــل فــي دعــم صمــود االشــقاء الفلســطينيين لموجهــة 

التهديــدات اإلســرائيلية لتهويــد المدينــة المقدســة. 

ــوم  ــش الي ــدس تعي ــدة، إن " الق ــرؤوف الرواب ــبق عبدال ــوزراء األس ــس ال ــال رئي وق

ــن  ــة ع ــي الجامع ــدت ف ــدس عق ــول الق ــدوة ح ــفت ن ــاد - كش الحص
حجــم المخاطــر التــي تتعــرض لهــا القــدس والمســجد األقصــى، ودور 
أهلهــا  حقــوق  وصــون  عنهــا  الدفــاع  فــي  وشــعبا  قيــادة  األردن 

الدينيــة والتاريخيــة. 

االحتالل 
بحد ذاته الذي

 يجعل واقع القدس 
واقعً مرًا، ويجعل 

من إدامة العمل في 
المسجد األقصى

 أمرًا صعبً

المتحدثون في الندوة
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قــضــايا

وحيــدة. الــكل منشــغل بهمومــه، وتناســى أولوياتــه، ال تجــد منــه القــدس إال 
االدانــة والشــجب، وينفــرد شــيخ بنــي هاشــم بوقفــة نبويــة مــع القــدس رعايــة، 
وعنايــة وومســوؤلية واقعيــة، فمــا غابــت قضيتهــا عــن لقاءاتــه ومؤتمراتــه 
وندواتــه، التزامــا وتبيانــا ودعــوة للحــق والعدالــة، واألردنيــون مــن خلفــه مــا 
قصــروا يومــا عــن دعــم ومــؤازرة، التزامهــم تاريخــي ماتوانــى يومــا وال تــردد، 

ضمخــت دمــاء شــهدائهم أســوار القــدس وحواريهــا". 

وأضــاف ،فــي النــدوة التــي أدارهــا رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم، 
أن القــدس اليــوم بحاجــة لــدور كل مواطــن عربــي، دور تحــدد القــوى الفاعلــة 
مــداه ومحتــواه بعيــدا عــن الحناجــر المبحوحــة نخــوة وال تصــل إلــى أداء، بعيــدا عــن 
الشــعبوية التــي ال تتجــاوز كلمــات ال تســمن وال تغنــي مــن جــوع، دور يتجــاوز االثــارة 

إلــى العمــل البنــاء". 

وقــال إن "القــدس تعيــش واقعــا مــرا، وهــل أمــر مــن االحتــالل، وهــل أســوأ مــن 
محاولــة تشــويه تاريــخ والحضــارة والمعالــم والتــراث، وتقــف مــع الظلــم والبغــي 
قــوى االســتكبار العالمــي التــي تشــرع االحتــالل والضــم دون وازع مــن ضميــر أو 

ــة".  ــرعة دولي ش

الســاحة  وحــدة  ضــرورة  علــى  الروابــده  الدكتــور  شــدد  الصــدد،  هــذا  وفــي 
ــل أن  ــؤولية قب ــم مس ــا، "فالحك ــد مواقفه ــا وتوحي ــاد قواه ــطينية، واتح الفلس
يكــون مغنمــا، واالختــالف بالوســائل الســلمية يلــي التحريــر ال يســبقه وال يوازيــه".

جانب من الحضور

اإلســالمية  والمقدســات  والشــؤون  األوقــاف  وزيــر  بيــن  بــدوره 
الدكتــور محمــد الخاليلــه لجهــود األردن والــوزارة فــي إدامــة العمــل 
فــي المســجد األقصــى الــذي يمثــل 1٤٤ دونمــا تضــم المســاجد القبلــي 
والعمــري والمروانــي وقبــة الصخــرة، باإلضافــة للوقفيــات، والبلــدة 
الســور"، بحســبه. فضــال عــن دور  القديمــة أي "كل ماهــو داخــل 
مديريــة شــؤون المســجد األقصــى فــي الــوزارة فــي إدامــة صيانــة 
ورعايــة المســجد، ويتبــع لهــا 1000 موظــف منهــم حــراس المســجد. 

ــو  ــى ه ــجد األقص ــه المس ــذي يواجه ــم ال ــر االعظ ــال:" إن الخط وق
ــدرج  ــجد وين ــة المس ــال إدام ــن أعم ــر م ــق الكثي ــذي يعي ــالل ال االحت
االبــواب  وإغــالق  والتنقيــب  كالحفريــات  االخــرى  االخطــار  تحتــه 
كإغــالق مصلــى بــاب الرحمــة، وكل ذلــك فــي محاولــة مــن االحتــالل 
إليجــاد موطــىء قــدم لهــا فــي المســجد األقصــى"، مبينــا لجهــود 
القيــادة الهاشــمية فــي المتابعــة اليوميــة والمباشــرة لمجريــات 
االحــداث فــي القــدس والمســجد األقصــى للحفــاظ علــى واقعهــا 
التقســيم  تقبــل  "ال  القــدس  أن  منطلــق  مــن  والتاريخــي  الدينــي 

الزمانــي وال المكانــي"، بحســب جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي. 

االعيــان  مجلــس  فــي  فلســطين  لجنــة  رئيــس  عــرض  ذلــك  إلــى 
ــود  ــدرت بجه ــي ص ــة الت ــرارات الدولي ــة للق ــن القرال ــا الدي ــتاذ حي األس
والدفــاع  الفلســطينية  القضيــة  لدعــم  وأردنيــة  وعربيــة  دوليــة 
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الروابدة مفتتحً معرض صور عن جهود الجيش العربي في الدفاع عن القدس

عــن حقــوق اهلهــا ، وجهــود األردن فــي 
إعمــار القــدس منــذ عــام 192٤ بتبــرع مــن 
الشــريف الحســين بــن علــي، ومــرورا باعادة 
ــي.  ــه الطبيع ــى مكان ــن إل ــالح الدي ــر ص منب

ــة الهاشــمية  ــه:" أن الرعاي كمــا بيــن القرال
عليهــا  أكــدت  القــدس  فــي  للمقدســات 
فــك  قــرار  ومنــه  القــرارات  مــن  العديــد 
الســالم  واتفاقيــة   ،1988 عــام  االرتبــاط 
\9 المــادة  فــي  نصــت  التــي   199٤ عــام 
فقــرة 2 علــى دور األردن الرئيــس فــي دعــم 

المقدســات".  ورعايــة 

ــس  ــعود رئي ــى الس ــب يحي ــال النائ ــدوره ق ب
للمنحنيــات  النيابيــة  فلســطين  لجنــة 
ــة  ــا القضي ــرض له ــدأت تتع ــي ب ــرة الت الخطي
فيــه  "التحــرك  وقــت  فــي  الفلســطينية 
األمريكيــة  والقــرارات  ســاكنا  األمــة 

منحــازة اكثــر مــن اي وقــت مضــى لمعســكر الظــالم"، داعيــا ألن تكــون "األمــة علــى 
قلــب رجــل واحــد وأن يلتــف األردنيــون حــول القيــادة الهاشــمية فــي دعــم القضيــة 
الفلســطينية وأن توحــد القيــادة الفســطينية صفوفهــا وأن تنبــذ االنقســام". 

إن  ســليم  ماهــر  الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  رئيــس  قــال  النــدوة  بدايــة  وفــي 
"سياســتنا األردنيــة ثابتــة فــي موقفهــا تجــاه فلســطين،يبذل األردن طاقاتــه 
ــي  ــراث تاريخ ــة بمي ــمية المتصل ــة الهاش ــة الوصاي ــرعية وأمان ــن الش ــتمدة م المس
مقدمتهــا،  قــي  والقــدس  األمــة،  قضايــا  عــن  يدافــع  الملــك  وجاللــة  طويــل. 
فــي المحافــل الدوليــة كافــة ويتحــدث باســتمرار عــن المقدســات اإلســالمية 
والمســيحية. وال ننســى هنــا الــالءات الثالثــة التــي أطلقهــا جاللتــه مــن محافظــة 

الزرقــاء )ال للتنــازل عــن القــدس(، )ال للتوطيــن( و)ال للوطــن البديــل(. 

وأضــاف أن التهديــدات اإلســرائيلية مســتمرة وتتمثــل بالدعــم األميركــي األخيــر 
ــرن  ــة الق ــرة صفق ــن مؤام ــرب ع ــا يس ــدس، وم ــى الق ــة إل ــفارة األمريكي ــل الس بنق
التــي تجعــل األردن يــدرك حجــم التهديــدات  وربمــا فــي  محاولــة أصبحــت تثيــر القلــق 
لنــزع القــدس مــن عبــاءة الوصايــة الهاشــمية والضغــط علــى األردن وتقليــص دوره 
الكبيــر إلــى أضيــق مســاحة ممكنــة فــي عمليــة ابتــزاز سياســية واضحــة ال يمكنهــا 

أن تنجــح فــي حــال وجــود ســند عربــي لــألردن ودوره.

وقــال إن "التكتيــكات األردنيــة مختلفــة هــذه المــرة لمواجهــة التهديــدات، لكنها 
أكثــر صراحــة ووضوحــا داخليــا وخارجيــا، واعتمــاد األردن علــى الجبهــة الداخليــة 
القويــة المتينــة الملتفــة حــول القيــادة لموجهــة التهديــدات، واحيانــا تلعــب 
الظــروف والجهــود الدوليــة دورا فــي تقويــة الموقــف األردنــي والفلســطيني، 
وهنــا نذكــر  بقــرار األمــم المتحــدة التــي أكــدت مجــددا ســيادة الشــعب الفلســطيني 
علــى القــدس بتأييــد 128 دولــة وتســقط قــرار ترامــب بإعتبارهــا عاصمــة إســرائيل". 

الدكتــور  الــوزراء االســبق  النــدوة افتتــح رئيــس   وعلــى هامــش 
عبدالــرؤوف الروابــده معــرض صــور اقامــة التوجيــه المعنــوي / 
جهــود  فيــه  األردنيةعــرض  المســلحة  للقــوات  العامــة  القيــادة 
األردن فــي الدفــاع عــن القــدس وتضحيــات الجيــش العربــي علــى 
أرض فلســطين، فضــال عــن الجهــود إعمــار المقدســات، وأشــكال 

المقدســة.  للمدينــة  اإلســرائيلية  التهديــدات 

 الرعاية الهاشمية 
للمقدسات في 

القدس أكدت عليها 
العديد من القرارات 

ومنه قرار فك 
االرتباط عام 1988، 

واتفاقية السالم
 عام 199٤ 
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د. بريزات:
ممارسات حقوق اإلنسان ماتزال في

 المنطقة الرمادية

فــي  عقــدت  محاضــرة  خــالل  بريــزات  موســى  الدكتــور  العــام  المفــوض  وقــال 
الجامعــة، وأدارهــا رئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــور عمــر الجــازي، إن "حقــوق اإلنســان 
ال توجــد إإل فــي ســياق ثالثــي األبعــاد: المواطــن والمجتمــع والســلطة، وتكشــف 
أمريــن مهميــن همــا مــدى العدالــة االجتماعيــة فــي دولــة أو بلــد مــا، واألمــر الثانــي 

الشــرعية السياســية لألنظمــة السياســية". 

التــي جــاءت بعنــوان )حقــوق اإلنســان فــي األردن بيــن  وأضــاف فــي المحاضــرة 
الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  رئيــس  تحليليــة(، وحضرهــا  والرقابة-نظــرة  الخطابــة 
ماهــر ســليم وأعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة، أن " ممارســات حقــوق اإلنســان فــي 
األردن ماتــزال فــي المنطقــة الرماديــة، فمــا زالــت هنــاك إشــكاالت تتمثــل فــي رســم 

وصياغــة السياســيات وتنفيذهــا". 

وبيــن الدكتــور بريــزات الميــزة التــي يتمتــع بهــا المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي 
ــز  ــح المرك ــزة ومن ــكل مي ــذا ش ــا وه ــة بإرادته ــب الدول ــه "يراق ــي األردن أن ــه ف عمل

حريــة فــي الحركــة والرقابــة". 

وعــرج المفــوض العــام علــى عناويــن مهمــة فــي حقــوق اإلنســان ومنهــا االنتخابــات 
اإلنســان  حقــوق  معاييــر  مــع  انســجامها  ومــدى  االنتخابيــة  واإلدارة  والبرلمــان 
األمميــة، والفــرق بيــن مفهــوم ســيادة القانــون وفــرض القانــون، واألحــزاب ومعايير 

ــي.  ــع ديمقراط ــبة لمجتم ــة مناس ــاة حزبي ــان حي ــة لضم ــوار االالزم الح

وقــال:" إن العمليــة االنتخابيــة هــي "تعبيــر طبيعــة النظــام ونظرتــه 
للشــعب مــن جهــة، وقيــم األمــة مــن جهــة ثانيــة"، مبينــا أن قانــون 
ــى  ــر حقــوق اإلنســان فــي الوصــول إل االنتخــاب ال ينســجم مــع معايي

التمثيــل المناســب والمشــاركة الحقيقيــة. 

بــدوره أشــار رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة الدكتــور عمــر الجــازي  إلــى 
ــي  ــا ف ــان أو تعذيب ــوق اإلنس ــة لحق ــاكات "ممنهج ــود انته ــدم وج ع
األردن، وأن مــا نرصــده ينــدرج تحــت بــاب االنتهــاكات الفرديــة"، مبينا ان 
المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان "يقــدم نقــدا بنــاءا وموزنــا متجــاوزا 
الشــكل إلــى تقديــم مضمــون مهــم فــي رصــد حالــة حقــوق اإلنســان". 

ــليم  ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــرض رئي ــه ع ــن جهت م
ــة  ــي بيئ ــطية ف ــامح والوس ــز التس ــي تعزي ــري ف ــة التنوي ــدور الجامع ل
الجامعــة الصغيــرة والبيئــة األكبــر ممثلــة بالمجتمــع المحلــي، وقــال 
ــة  ــة لخدم ــات الوطني ــع المؤسس ــاركية م ــن بالتش ــة تؤم إن "الجامع
بالمســؤولية  وإيمانهــا  نهجهــا  منطلــق  مــن  المحلــي  المجتمــع 
ــز  ــام \مرك ــن الع ــة األم ــة ومديري ــت الجامع ــك أبرم ــة لذل المجتمعي
ــز  ــترك لتعزي ــل المش ــر العم ــة لتأطي ــرا اتفاقي ــي مؤخ ــلم المجتمع الس
ــن  ــي م ــع المحل ــي المجتم ــرف ف ــر المتط ــر الفك ــي بمخاط ــع الوع ورف
خــالل برامــج مشــتركة تعمــل علــى إحــالل الفكــر التعــددي المتســامح 

ــالف".  ــل االخت ــذي يقب ال

المتحدثون في الندوة

ــان  ــوق اإلنس ــي لحق ــز الوطن ــام للمرك ــوض الع ــد المف الحصاد-أك
ــي  ــزال ف ــي األردن "مات ــان ف ــوق اإلنس ــات حق ــن ممارس ــزءًا م أن ج

المنطقــة الرماديــة".

قــضــايا



العدد الثامن - آذار 2020 58

برعاية دولة الدكتور عدنان بدران
مؤتمر في "عمان العربية" يوصي ببناء شبكة عربية 

كرديف للجهود الرسمية في مواجهة المخدرات 
الحصاد - أوصى الخبراء المشاركون في ختام مؤتمر حول المخدارت عقد في جامعة عمان العربية بإنشاء شبكة عربية 

لمنظمات المجتمع المدني في الوطن العربي كرديف للجهود الرسمية القائمة لمواجهة آفة المخدرات.  

ــة،  ــج، المكافح ــة، التروي ــر... التوعي ــة العص ــدرات آف ــوان )المخ ــر بعن ــد المؤتم وعق
العــالج( بتعــاون بيــن الجامعــة والجمعيــة العربيــة للتوعيــة مــن العقاقيــر الخطــرة 
ومكافحــة المخــدرات برعايــة رئيــس الــوزراء األســبق األســتاذ الدكتــور عدنــان بدران.

يخــص  مــا  كل  حــول  دقيقــة  بيانــات  قاعــدة  بنــاء  بضــرورة  المؤتمــر  وانتهــى 
والبحــوث.  المعلومــات  تبــادل  لتســهيل  عربــي،  قطــر  كل  فــي  المخــدرات 

ــاء بشــكل  ــى ضــرورة مواجهــة هــذا الوب ــراء فــي بيانهــم الختامــي، عل وشــدد الخب
ــق  ــدى وتضيي ــى ح ــة عل ــا كل دول ــوم به ــي تق ــة الت ــود الفردي ــد الجه ــي ورف جماع
الخنــاق علــى عصابــات االتجــار والترويــج عبــر تبــادل أســاليب المكافحــة وتقنيــات 

العــالج وبروتوكوالتــه وإجــراء البحــوث المشــتركة.

قــضــايا

راعي المؤتمر الدكتور عدنان بدران متحدثً في حفل اإلفتتاج

 الجامعات في 
الوطن العربي لم تلعب 

الدور المطلوب في 
هذا المجال
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ودعــا الخبــراء إلــى االلتفــات لقطــاع الشــباب وتعميــق اليــات الوصــول اليــه مــن خــالل 
جماعــات األقــران ونشــر العيــادات الشــبابية والعيــادات االفتراضيــة التــي تســاعد علــى 

ايصــال رســائل يوميــة مــن خــالل اليــات التواصــل االجتماعــي المتاحــة.

أن تشــكل كل دولــة عربيــة مجلســا وطنيــا  الخبــراء  اقتــرح  اإلطــار،  وفــي هــذا 
لمواجهــة آفــة المخــدرات والحــد منهــا علــى أن يضــم هــذا المجلــس كافــة األطيــاف 

ذوي العالقــة المباشــرة وخاصــة منظمــات المجتمــع المدنــي واإلعــالم.

بتدريــب  بالقيــام  المطالبــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  دور  أهميــة  الخبــراء  وبيــن 
كيفيــة  علــى  مدارســها  فــي  االجتماعييــن  والموجهيــن  النفســيين  المرشــدين 
ــراء  ــة إلغ ــة والمقاوم ــر الممانع ــع عنص ــى رف ــم عل ــة وتدريبه ــع الطلب ــل م التعام

المخــدرات وتعزيــز الثقــة فــي نفوســهم ورفــع الحصانــة الذاتيــة لديهــم.

وبينــوا أهميــة إشــراك أوليــاء أالمــور مــن خــالل مــدارس أبنائهــم وتفعيــل مجالــس 
ــي  ــتوى الوع ــع مس ــات ورف ــادل المعلم ــة لتب ــات والطلب ــاء واألمه ــن واالب المعلمي

بأخطــار المخــدرات.

المرئــي  واالعــالم  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  ودور  ألهميــة  الخبــراء  ولفــت 
والمســموع الــذي يمكــن ان يلعــب دورًا ايجابيــا اذا وجــه بطريقــة ســليمة مــن خــالل 
تحميــل رســائل يوميــة الــى االطــراف المعنيــة بهــذا االمــر لتعزيــز وســائل الوقايــة 

و التوعيــة .

وأكــدوا علــى أن  الجامعــات فــي الوطــن العربــي لــم تلعــب الــدور المطلــوب فــي هــذا 
ــن  ــن يمك ــدين ومثقفي ــاء ومرش ــاء واطب ــراء وعلم ــم خب ــا تض ــة انه ــال خاص المج
اســتثمار خبراتهــم ومعلوماتهــم فــي بنــاء قاعــدة بيانــات تســاعد كل جامعــة 
ــدم  ــادرة ان تق ــة ق ــا ان اي جامع ــا كم ــل حرمه ــا داخ ــة طلبته ــام بتوعي ــى القي عل
لمجتمعهــا المحلــي والوطنــي خبراتهــا ونتائــج بحوثهــا وعقــد ورشــات تدريبيــة 

ــي . ــع المحل ــة المجتم ــا ولخدم لطلبته

 الدكتور سليم  والدكتور عويدات يكرمان راعي المؤتمرالمشاركون في المؤتمر

ان  العربيــة  الجامعــات  اتحــاد  الســياق،  الخبــراء، فــي هــذا  وناشــد 
ــي  ــن العرب ــي الوط ــات ف ــود الجامع ــع جه ــي تجمي ــدوره ف ــض ب ينه

فــي مياديــن التوعيــة والعــالج والوقايــة.

عمــل  ونــدوات  وورشــات  جلســات  ثــالث  المؤتمــر  وتضمــن 
ــي  ــا ف ــا متخصص ــو 1٤ بحث ــات نح ــت  الجلس ــث ناقش ــاركين، حي للمش
موضوعــات عديــدة منهــا: اآلثــار االجتماعيــة لتعاطــي المخــدرات 
وعالقــة  األردنــي،  المجتمــع  فــي  الطــالق  معــدالت  ارتفــاع  علــى 
المخــدرات،  علــى  باإلدمــان  واإليــدز  جنســيا  المنقولــة  األمــراض 
ــم  ــام التعلي ــة، ودور نظ ــي الوقاي ــة ف ــات االجتماعي ودور المؤسس

الوقايــة. فــي  المدرســي 

فــي حيــن تضمنت الورشــات الثالثــة، موضوعات فــي التأمــل والتفكير 
العقلــي، واالختبــارات العصبيــة النفســية ودورهــا فــي الكشــف عــن 
االضطرابــات المعرفيــة والســلوكية لــدى المدمنيــن، وورشــة تصــور 
برنامــج تقويــة الــذات الروحيــة لمعالجــة ســلوك المدمنيــن، فــي 
ــن  ــات: التجربتي ــر موضوع ــي المؤتم ــة ف ــدوات الثالث ــت الن ــن تناول حي
والعــالج  المخــدرات  مــن  الوقايــة  فــي  والفلســطينية  األردنيــة 

ــاالت. ــذه المج ــي ه ــرى ف ــارب أخ ــرض تج ــة، وع والمكافح
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"فكر باآلخر" ملتقى لرفع الوعي بمخاطر وأنماط
التطرف الجديدة في المجتمع

ــي  ــم ف ــج التعلي ــي مناه ــيّما ف ــالم وال س ــلم والس ــة الس ــر ثقاف ــى نش ــل عل ــوب العم ــى وج ــة عل ــس الجامع ــض رئي ــاد - ح الحص
مختلــف مســتوياته المدرســية والجامعيــة وعبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، ال أن "يكــون العمــل فــي مواجهــة الفكــر 

اإلرهابــي موســميً ".

مدير مركز السلم المجتمعي الرائد عالء الحجيلة متحدثً بالملتقى

ودعــا رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم ، خــالل رعايتــه  فعاليــات ملتقــى 
طالبــي بعنــوان )فكــر باالخــر(، إلــى وجــوب ترســيخ آليــة الحــوار الهــادف فــي برامــج 
توعويــة لمكافحــة التطــرف، وتعزيــز قيــم التســامح والتعايــش، ورفــض أعمــال 
العنــف والصراعــات الدمويــة، وخطــاب التحريــض والكراهيــة ودعــوات العصبيــة 

ــع.  ــز أركان المجتم ــة وته ــث الفتن ــي تب ــة الت والطائفي

ــة  ــالمة الوطني ــن والس ــاء األم ــوان )أصدق ــً  بعن ــى طالبي ــة ملتق ــت الجامع واحتضن
فــي الجامعــات - فكــر باآلخــر( والــذي تنظمــه الجامعــة بالتعــاون مــع مديريــة األمــن 

العــام/ مركــز الســلم المجتمعــي والمركــز الوطنــي للثقافــة والفنــون. 

ــى ظواهــر تســود أغلــب المجتمعــات كالقهــر والكراهيــة  وأشــار رئيــس الجامعــة إل
والعنــف وصــراع الهويــات والمذاهــب واألعــراق واقتــالع أعمــدة األوطــان وتفــكك 

المجتمعــات، مشــددا علــى ضــرورة اإلشــارة والتنبيــه إلــى انعكاســاتها 
داخــل المجتمــع المحلــي وال ســيما فــي جامعاتنــا األردنيــة كــي نبعــد 
شــبح هــذه الظواهــر المدّمــرة عنهــا وعــن مجتمعنــا المحلــي بصــورة 

أشــمل وأعمــق.

ــي  ــن الوطن ــوم األم ــة لمفه ــس الجامع ــن رئي ــدد، بي ــذا الص ــي ه  وف
ــا  ــادر قوته ــى مص ــاظ عل ــة والحف ــن الدول ــي تأمي ــذي يعن ــامل وال الش
السياســية والعســكرية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، مــا يبــرز أهميــة 
البُعــد الفكــري والمعنــوي لألمــن الوطنــي داخــل الجامعــات األردنيــة، 

بهــدف حفــظ الفكــر الســليم والمعتقــدات والقيــم والتقاليــد. 

ــه  ــي؛ ألن ــن الوطن ــتراتيجيً لألم ــً اس ــل ركن ــد يمث ــذا البع ــاف :"ه وأض
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جانب من حضور الملتقى عرض مسرحي بعنوان  "موقف باص"

مرتبــط بهويــة واســتقرار الجامعــات التــي تدعــو إلــى أمــن الطلبــة، وتأميــن فكرهــم 
مــن الشــوائب التــي قــد يتعرضــون لهــا داخــل الجامعــات أو خارجهــا، ومــن َثــم أمــن 
الوطــن والترابــط الرصيــن للمجتمــع األردنــي، ومواجهــة األفــكار الهدامــة التــي 

ــة. ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاة السياس ــي الحي ــع مناح ــى جمي ــس عل تنعك

ــد  ــي الرائ ــلم المجتمع ــز الس ــر مرك ــام، مدي ــن الع ــة األم ــدوب مديري ــال من ــدوره ق  ب
عــالء الحجيلــة إن "كل جريمــة أو انحــراف فــي الســلوك يســبقه نــوع مــن االنحــراف 
ــة  ــتراتيجية مديري ــيرا ألس ــة، مش ــي التربي ــور ف ــر أو قص ــي التفكي ــل ف ــري أو خل الفك
األمــن العــام لتجــاوز الوظائــف التقليديــة للشــرطة مــن خــالل تعزيــز مفاهيــم األمــن 
الحديثــة مــن خــالل اســتحداث مركــز الســلم المجتمعــي تعنــى بالفكــر تثقيفــا وتدريبــا 
لتحقيــق االســتقرار واألمــن المجتمعــي، وزيــادة المخــزون التوعــوي لــدى فئــات 
المجتمــع كافــًة حــول أخطــار الفكــر المتطــرف والجماعــات اإلرهابيــة، والتركيــز علــى 

فئــة الشــباب. 

وأضــاف أن " العصــر الحاضــر مــن أكثــر العصــور التــي ابتليــت بأنــواع جديــدة مــن التطرف 
لــم تشــهدها أكثــر الفتــرات التاريخيــة تطرفــا، حتــى أن دولــة أو ســاحة ال تبــدو بمنــأى 
ــد  كامــل عــن مخاطــر األعمــال اإلرهابيــة وتداعياتهــا، وإن تفاوتــت المخاطــر مــن بل
ــى الوقــوف مــن خــالل شــراكة حقيقيــة إليجــاد  ــا إل ــة وأخــرى"، داعي ــى آخــر ومرحل إل
التدابيــر الوقائيــة واالجرائيــة فــي ظــل مــا نشــهده مــن ثــورة فــي تقنبــة المعلومــات 

فتحــت البــاب أمــام أنمــاط جديــدة مــن االنحــراف الفكــري والســلوك الجرمــي. 

ــة  ــة األمني ــن المنظوم ــزء م ــم ج ــباب ه ــا الش ــع وخصوص ــراد المجتم ــال إن " أف وق
الشــاملة) ...( فالمقصــود ليــس مواجهــة آنيــة إنمــا نشــر فكــر ســليم متــوازن يضمــن 

مجتمعــا آمنــا متماســكا حصينــا". 

ــن  ــق م ــذه فري ــاص( نف ــف ب ــوان )موق ــرحي بعن ــرض مس ــى ع ــالل الملتق ــدم خ وق
ــرح  ــالل ط ــن خ ــور م ــع الجمه ــا م ــون، وكان تفاعلي ــة والفن ــي للثقاف ــز الوطن المرك

 كل جريمة أو انحراف 
في السلوك يسبقه نوع 
من االنحراف الفكري أو 

خلل في التفكير أو قصور 
في التربية

األســئلة عليهــم فــي تشــخيص الحــاالت التــي جســدها الممثلــون 
مــن فئــة الشــباب لحــاالت يشــهدها المجتمــع فــي كيفيــة اســتدراج 
عبــر  المتطرفــة  الفكريــة  األهــداف  لخدمــة  وتجنيدهــم  الشــباب 

ــاة.  ــاب أو الفت ــدى الش ــف ل ــاط الضع ــتغالل نق اس

ونفــذ علــى هامــش الملتقــى اســتطالع للحضــور، تنــاول رصــدا إلدراك 
ــكك  ــل وتف ــر وجه ــن فق ــبابه م ــرف، وأس ــكال التط ــوم وأش مفه
أســري وفــراغ، وغيــاب العدالــة ، وكيفيــة التعامــل مــع مواقــف 

ــرف.   ــة للتط ــات العمري ــر الفئ ــد أكث ــف، وتحدي ــرف أو عن ــا تط فيه

أهــداف  لوحــات حــول  المجتمعــي معــرض  الســلم  وأقــام مركــز 
المركــز ونشــر ثقافــة الســلم والوعــي بيــن الطلبة.وجابــت موســيقات 
األمــن العــام الحــرم الجامعــي وقدمــت معزوفــات وأناشــيد وطنيــة 

ــور. ــان الحض ــت استحس الق
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مسابقة ثقافية لتعزيز قيم
المواطنة لطلبة المدارس

ــابقة  ــن بالمس ــدارس الفائزي ــة الم ــة طلب ــت الجامع ــاد - كرم الحص
ــة.  ــي الممكل ــة ف ــدارس الثانوي ــة للم الثقافي

ونظمــت الجامعــة المســابقة ، التــي رعاهــا رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر 
ســليم، بحضــور العمــداء و الطلبــة الفائزيــن وأوليــاء األمــور ومديــري المــدارس 

ــس.  ــة التدري ــاء هيئ وأعض

وتأتــي المســابقة، التــي تنظــم ألول مــرة، مــن منطلــق تعميــق مفاهيــم المواطنــة 
واالنتمــاء لــدى الطلبــة، حيــث تناولــت محــاور المســابقة األربعــة: محــور عيــد ميــالد 
جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي، ويــوم الكرامــة، وعيــد االســتقالل، والقــدس فــي 

ــميين.  ــون الهاش عي

)الحكوميــة  الممكلــة  مــدارس  مثلــوا  والــذي  المشــاركون  الطلبــة  وتنافــس 
والخاصــة(، علــى إظهــار اعمــق معانــي ودالالت هــذه المناســبات الوطنيــة مــن خــالل 

الشــعر او الكتابــة النثريــة والرســومات. 

وفــي هــذا الصــدد، قــال  رئيــس الجامعــة، خــالل خفــل التكريــم أن هــذه المســابقة 
تعــد واحــدة مــن مصــادر تعزيــز الســلوك لــدى الطلبــة وتعظيــم وتعزيــز معانــي 
االنتمــاء للوطــن والقيــادة الهاشــمية لــدى طلبــة المــدارس فــي بواكيــر أعمارهــم 
التــي تتطلــع لتكريــس وتحديــد المفاهيــم الوطنيــة، مبينــا أن هــذه المســابقة هــي 
أول مســابقة ضمــن سلســلة مــن المســابقات ســتنظمها او تشــارك فيهــا الجامعــة 
ــة  ــي كلي ــريعة ف ــم الش ــن قس ــم م ــدارس بتنظي ــة الم ــا لطلب ــابقة أيض ــا مس ومنه
القانــون للتنافــس علــى حفــظ القــرآن والحديــث النبــوي الشــريف، وهنــاك أيضــا 
مســابقة علــى مســتوى الوطــن ســتنطلق العــام المقبــل حــول "العالــم الصغيــر" 

ــي.  ــث علم ــراع او بح ــدارس باخت ــة الم ــا طلب ــارك فيه يش

الحاجــة لهــا  المســابقات وغيرهــا نحــن بامــس  وأضــاف أن هــذه 
لصقــل جيــل علــى مفهــوم المواطنــة الصالحــة، "فالوطــن يحتــاج منــا 

ــدا.. أواًل".  ــا وأب ــو دائم ــر.. فه الكثي

لجنــة  قبــل  مــن  بالمســابقة،  المشــاركة  األعمــال  تقييــم  وجــرى 
تقييــم األعمــال األدبيــة، وفق محــاور: مالءمــة المحتوى للمناســبة، 
وعالمــات  الســبك،  وجــودة  االخيلــة،  وصــورة  اللغــة،  وســالمة 
ــم  ــة تقيي ــة ثاني ــت لجن ــن تول ــي حي ــة، ف ــات الفردي ــم، والتقني الترقي
الرســومات واللوحــات واســتندت لمعاييــر هــي : األلــوان، والنســب 
الصحيحــة، واألشــخاص، والتناســب الحقيقــي، والخيــال، والتعبيــر عــن 

موضــوع المناســبة. 

وفــاز بالمســابقة الطلبــة : إســراء محمــد أبوغــازي وســارة حســام 
شــتات عــن جائــزة محــور القــدس فــي عيــون الهاشــميين، ودينــا 
ــون  ــي عي ــدس ف ــور الق ــن مح ــي ع ــز الثان ــي المرك ــزة ف ــل القواق وائ
ــدون  ــد خل ــري وزي ــوقي المص ــى ش ــث: من ــز الثال ــميين، والمرك الهاش
العمايــرة، وفــي محــور يــوم الكرامــة، فــازت بالمركــز األول الطالبــة 
ــون  ــث، ميس ــة، والثال ــف صندوق ــي ره ــز الثان ــس، والمرك ــذى أدري ش
رصــرص وســجى أميــن، وفــي محــور عيــد ميــالد جاللــة الملــك، فــازت 
 ، االســتقالل  عيــد  ومحــور  أبوجبيــن،  محمــد  آالء   : األول  بالمركــز 

فــازت بالمركــز األول إســراء المغاريــز، والثانــي  عــال الســيد. 

وتكونــت اللجنــة الثقافيــة العليــا المشــرفة علــى المســابقة مــن: 
العلــوم  كليــة  فــي  األســتاذ  ابوســنينة،  عــودة  الدكتــور  رئاســة 
التربويــة والنفســية ،وعضويــة كل مــن: مســاعد رئيــس الجامعــة 
لشــؤون االعــالم والعالقــات العامــة األســتاذ كمــال فريــج ، ورئيــس 
قســم اإلدارة وإدارة المــوارد البشــرية الدكتــور خالــد بنــي حمــدان. 

لينــا  الدكتــورة   : مــن  األدبيــة  األعمــال  تقييــم  لجنــة  وتكونــت 
الجــراح، والدكتــورة ميســر الشــوره، فــي حيــن تكونــت لجنــة تقييــم 

البكــري.  الدكتــورة نجــوى  الرســومات مــن 

طلبة المدارس الفائزون بالمسابقة
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محاضرة للتحذير من 
األساليب الشيطانية 

لترويج المخدرات
مكافحــة  إدارة  مــن  النقيــب  -شــدد  الحصــاد 
المحاضــرة  خــالل  الرواشــدة،  نبيــل  المخــدرات 
حضرتهــا  الجامعــة  فــي  عقــدت  التــي  التفاعليــة 
أســرة الجامعــة مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة تدريــس 
الــذي  الســوء  "قريــن  مخاطــر  علــى  وموظفيــن، 
يوهــم الضحيــة بوجــود فوائــد للمخــدرات مســتغال 
لحظــات ضعــف أو معانــاة هــذا اإلنســان، مبينــا 
تنبــت  ال  واألرض  مخــدرات،  تمطــر  ال  "الســماء  أن 
أســاليب  لديهــم  الســوء  قرنــاء  لكــن  مخــدرات، 

المخــدرات". لترويــج  خبيثــة  الحصــاد -أكــد النقيــب فــي إدارة مكافحــة المخــدرات نبيــل الرواشــدة 
الــداء  لذلــك يســمى  لــه  أعــراض محسوســة  المخــدرات ال  أن مــرض 

وبيــن النقيــب الرواشــدة: "أن تجــار المخــدرات يعملــون علــى الخبيــث.
ترويــج بضاعتهــم مــن خــالل دعايــة .. لكــن هــذه الدعايــة 
.. وكل مــا يهمــه هــو  ليســت كمــا هــي متعــارف عليهــا 

الربــح". 

العلــوم  شــعبة  نضمتهــا  التــي  المحاضــرة  خــالل  وعــرض 
العســكرية وعمــادة شــؤون الطلبــة  فــي الجامعــة ألنــواع 
المخــدارت كالحشــيش والماريغوانــا والكوكاييــن، و"جميعها 
مــن أصــل نباتــي"، مشــددا فــي هــذا الصــدد علــى رفــض التبريــر 
القائــل بوجــود جوانــب طبيــة تجعــل الــدول المتقدمــة تبيــح 
ــذه  ــوض وه ــر مرف ــذا "التبري ــال إن ه ــال- ، وق ــا -مث الماريغوان
قــدوة  كانــت  وإذا  األردن..  فــي  لنــا  قــدوة  ليســت  الــدول 
ــا  ــباب تقدمه ــة وأس ــياء اإليجابي ــي االش ــون ف ــل أن تك فاألص

وليــس فــي أباحــة الماريغوانــا". 

وجــرى خــالل المحاضــرة نقــاش موســع ، تنــاول أعــراض حــول 
اإلدمــان وأثــر المخــدرات حســب أنواعهــا علــى اإلنســان، وســبل 

الوقايــة منهــا.

المخدرات "داء خبيث" 
بال أعراض محسوسة

وقــال خــالل محاضــرة حــول مخاطــر المخــدرات واإلدمــان  فــي الجامعــة:" إن مشــكلة 
ــد  ــا، وال ب ــى مكافحته ــع عل ــل الجمي ــتوجب ان يعم ــة، تس ــكلة عالمي ــدرات مش المخ
مــن رفــع الوعــي لــدى الجميــع فــي المجتمــع، رافضــا العقليــة القديمــة  التــي كانــت 

تخشــى الحديــث فــي موضــوع المخــدرات". 

وعــرض النقيــب الرواشــدة لطلبــة الجامعــة، خــالل المحاضــرة التــي نظمتهــا شــعبة 
العلــوم العســكرية فــي الجامعــة ضمــن سلســلة محاضــرات لرفــع الوعــي بخطــر 
المخــدرات، لمراحــل اإلدمــان التــي تبــدأ، بالتجربــة الشــخصية، ثــم تعاطــي المناســبات 
ــي  ــت الزمن ــل الوق ــا يق ــات، وعنده ــد الجرع ــبات تزي ــذه المناس ــادة عدده ــع زي ــي م الت
بيــن الجرعــات، ليتحــول الشــخص ال إراديــا إلــى التعاطــي المنتظــم وهــو أحــد المعاييــر 

ــان.  ــى اإلدم ــة عل القوي

وبيــن، فــي المحاضــرة التفاعليــة، أن األعــراض االنســحابية لإلدمــان علــى نوعيــن: نفســية 
ــذرا  ــي ، مح ــان النفس ــبب اإلدم ــدرة تس ــواد المخ ــع الم ــى أن جمي ــددا عل ــة، مش وعضوي

مــن الدخــول فــي دوامــة االضطرابــات النفســية  للمدمــن فــي حــال العــالج الخاطــئ. 

وقــال النقيــب إن قطبــي المخــدرات همــا مروجــو المخــدرات، ورافضــو الســلوك، 
والمــروج ال يســتخدم أســلوب البراهيــن العقليــة بــل أســلوبه "وضيــع ودنــيء..و 

يزيــف الحقائــق إلغــراء الضحايــا، همــه وهدفــه هــو تحقيــق مصالحــه والربــح".
ــيها،  ــة وتفش ــدرات بالجريم ــى المخ ــان عل ــاط اإلدم ــدة ارتب ــب الرواش ــف النقي وكش
وعــرض لحــاالت وقصــص إنســانية تســبب فيــه اإلدمــان بتفــكك اســر واإلضــرار بأفــراد 
الفقــر  بــرواج المخــدرات، وقــال إن"  الفقــر والبطالــة  ربــط  هــذه األســر، ورفــض 

ــة ".  ــكاب الجريم ــماعة الرت والبطالــة ليســا ش

النقيب نبيل الرواشدة متحدثً في المحاضرة
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الحصــاد - شــدد خبــراء أمنيــون فــي الفكــر المجتمعــي علــى ضــرورة التنبــه مــن مخاطــر منصــات التواصــل االجتماعــي فــي اســتدراج 
وتجنيــد الشــباب مــن خــالل اســتغالل نقــاط الضعــف لديهــم.

سبل مكافحة الفكر المتطرف والتجنيد اإللكتروني

وقــال الخبــراء مــن مركــز الســلم المجتمعــي فــي مديــرة األمــن العــام الرائــد مهنــد 
الوريــكات، والنقيــب فــراس فريــوان، خــالل محاضــرة بعنــوان " مكافحــة الفكــر 
المتطــرف والتجنيــد اإللكتروني"عقــدت   فــي الجامعــة :"إن األمــن الفكــري هــو 

ــا". ــة بعينه ــس جه ــع ولي ــي المجتم ــع ف ــة الجمي مهم

ــان  ــة عم ــي جامع ــكرية ف ــوم العس ــعبة العل ــن ش ــاون بي ــرة بالتع ــت المحاض ونظم
ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــور الطلب ــة، بحض ــؤون الطلب ــادة ش ــة وعم العربي

ــي  ــلم المجتمع ــز الس ــداف مرك ــكات أله ــد الوري ــرض الرائ ــرة ع ــة المحاض ــي بداي وف
واســتنادا  المملكــة  شــهدتها  تداعيــات  علــى  بنــاء   2015 عــام  انطلــق  الــذي 
الســتراتيجية فــي محاربــة الفكــر المتطــرف، وقــال إن "المركــز متخصــص فــي محاربــة 
التهديــدات علــى المجتمــع ، أي هــو متخصــص فــي ســالمة المجتمــع والحفــاظ عليــه 
ــة  ــالة الصحيح ــس الرس ــل وتكري ــة  نق ــا اهمي ــرف"، مبين ــر المنح ــن الفك ــه م ووقايت

ــرف".  ــذ التط ــدال ونب ــامح واعت ــن تس ــه دي ــي أن ــالم  ف ــن االس ع

الطلبــة األســتاذ  أدارهــا عميــد شــؤون  التــي  التفاعليــة،  المحاضــرة  وقــال خــالل 
الدكتــور فــؤاد الجوالــدة "إن الجميــع مطالــب بتحكيــم العقــل وعــدم االرتهــان 

للقلــوب والمحافظــة علــى الديــن واالفتخــار بــه وبجميــع األديــان". 

بــدوره بيــن النقيــب فــراس فريــوان للفــرق بيــن الشــخصية االفتراضيــة والحقيقيــة 
ــي  ــة ف ــر المقبول ــال غي ــاحات األفع ــة إن مس ــالل االمثل ــن خ ــال م ــة، وق أو الطبيعي
الشــخصية االفتراضيــة أوســع منهــا لــدى  الشــخصية الطبيعيــة"، مشــيرا إلــى أن 
ــن  ــن أن األم ــه، وبي ــي واقع ــا ف ــة عنه ــة مختلف ــرف بطريق ــا يتص ــادة م ــان ع اإلنس
ــة  ــا بحاج ــات دائم ــا، فالمجتمع ــدة بعينه ــة واح ــه جه ــتطيع تصحيح ــري ال تس الفك

إلــى توعيــة مــن البيــت والمدرســة والجامعــة لمواجهــة االنحرافــات 
ــة.  الفكري

وعــرض لمخاطــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وقــال:" إن التشــدد 
تتمتــع   التــي  اإلرهابيــة  المنظمــات  لــدى  وانتشــر  راج  اإللكترونــي 
ــه  ــهل مع ــا يس ــا، م ــيال ميدي ــى السوش ــة عل ــة قوي ــدة اعالمي بقاع
قيامهــا بالتجنيــد اإللكترونــي"، وبيــن لحــاالت كثيــرة واقعيــة داخــل 

ــباب.  ــن الش ــد م ــد العدي ــن تجني ــف ع ــز تكش المرك

ــات  ــى المنص ــباب عل ــع الش ــأ لتتب ــة تلج ــات اإلرهابي ــال:" إن المنظم وق
ــى  ــل عل ــع، لتعم ــدى الجمي ــودة ل ــف موج ــاط ضع ــتغلة نق ــذه مس ه
إقنــاع الضحيــة معتمــدة علــى نقــاط الضعــف هــذه فهــي المفتــاح، 
ومنهــا :  اإلهــل، المــال، الوظيفــة، حــب الظهــور والبــروز و المكانــة 

ــة".  االجتماعي

وفــي هــذا الصــدد كشــف أن إقنــاع الضحايــا وتجنيدهــم عبر اســتغالل 
ــن  ــد م ــفت أن العدي ــة كش ــالل التجرب ــن خ ــذه، وم ــف ه ــاط الضع نق
المجنديــن اليعرفــون كيــف جنــدوا، "ألن كثيــرا منهــم كان يظــن 

انــه يــروج لألخــالق، أي ســيطرت عليــه عاطفتــه".

ــدرج  ــرة تن ــذه المحاض ــى أن ه ــة عل ــؤون الطلب ــد ش ــدد عمي ــدوره ش ب
ضمــن سياســة الجامعــة فــي تحصيــن الطلبــة مــن المؤثــرات الســلبية 

للمســاهمة فــي صناعــة جيــل واعــد متســامح ومعتــدل.

الطلبة أثناء عرض خطر منصات التواصل اإلجتماعي في  التجنيد األلكتروني
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وقالــت خــالل محاضــرة حــول ســرطان الثــدي، عقــدت فــي الجامعة،بحضــور هيئــة 
التدريــس والطلبــة إن احصــاءات وزارة الصحــة للعــام 201٤ كشــفت عــن وجــود 15 

ألــف حالــة إصابــة بســرطان الثــدي، و1200 اصابــة ســنويا. 

وأضافــت فــي المحاضــرة التــي أدراهــا رئيــس قســم الصيدلــة األســتاذ الدكتــور 
خالــد الجاف،وعرضــت فيهــا لمراحــل االصابــة وكيفيــة التشــخيص، أن اإلحصــاءات 
العالميــة لعــام 2012 بينــت مليــون و700 الــف اصابــة مشــخصة، ثلــث هــذه 
الحــاالت توفيــت وكان يمكــن تفاديهــا لــو شــخصت مبكــرا، مبينــة أن ٤00 ألــف 

ــيدات.  ــنويا لس ــاة س وف

ــبة %98،  ــاة بنس ــرص الحي ــن ف ــزز م ــد يع ــر ق ــخيص المبك ــعد ان التش ــدت س وأك
ــرض. ــي بالم ــة العالم ــهر التوعي ــي كان ش ــرين أول الماض ــهر تش ــى ش ــيرة إل مش

 
مقارنــة  أكثــر  النســاء  يصيــب  الــذي  بالمــرض  االصابــة  لعوامــل  ســعد  وبينــت 
ــذه  ــت أن ه ــد"، وقال ــل واح ــاب رج ــيدات يص ــة للس ــن 100 أصاب ــن بي ــال "فم بالرج
العوامــل مــا ال يمكــن التحكــم بــه علــى غــرار انقطــاع الطمــث المتأخــر، والعمــر، 
الــذي كلمــا زاد زاد االحتمــال باإلصابــة، وعوامــل جينيــة أخــرى، وأمــا العوامــل التــي 
يمكــن التحكــم بهــا علــى غــرار التعــرض لألشــعةـ التدخيــن ، التلــوث البيئــي، وعــدم 

ــراء.  ــوم الحم ــة للح ــة الدهني ــة، واألغذي ــة الرياض ممارس

وجــرى فــي نهايــة المحاضــرة التفاعليــة نقــاش موســع، حــول ضــرورة رفــع الوعــي 
بالمــرض وســبل الوقايــة منــه.

الحصــاد -شــددت أخصائيــة التغذيــة نــور ســعد مــن مؤسســة 
الحســين للســرطان علــى ضــرورة رفــع الســيدات بهــذا المــرض الــذي 

ــام واألردن.  ــي الع ــيدات ف ــن الس ــر بي ينتش

محاضرة طرق الوقاية من 
سرطان الثدي

أخصائية التغذية تتحدث في المؤتمر

محاضرة حول مكافحة الفساد

ورشة في "رحلة من األلم
 إلى األمل"

نفــذت الجامعــة، وبمناســبة اليــوم الدولــي لمكافحــة 
الفســاد، محاضــرة حــول "مكافحــة الفســاد" بالتعاون 

مــع مديريــة التربيــة والتعليــم فــي لــواء ذيبــان.

وقــدم المحاضــرة رئيــس قســم القانــون العــام فــي 
الجامعــة الدكتــور محمــد بــن طريــف، وتناولــت اإلطــار 
التشــريعي والمؤسســي لمكافحــة الفســاد فــي األردن، 
مكافحــة  فــي  كبيــرا  شــوطا  قطــع  األردن  أن  مبينــا 
الفســاد علــى الصعيديــن المؤسســي والتشــريعي والتــي 
أخــذت علــى عاتقهــا مكافحــة الفســاد بكافــة أشــكاله.

ووضــح الدكتــور بــن طريــف دور المؤسســات المعنيــة 
وانعــكاس  األردن  فــي  الفســاد  مكافحــة  فــي 

الوطنيــة. النزاهــة  منظومــة  لترســيخ  نشــاطاتها 

شــاركت كليــة العلــوم التربويــة والنفســية فــي الجامعــة  
ــل"،  ــى األم ــن األم إل ــة م ــوان "رحل ــل بعن ــة عم ــي ورش ف

والتــي نظمتهــا الجمعيــة األردنيــة لعلــم النفــس.

العلــوم  التدريــس فــي كليــة  وقدمــت عضــو هيئــة 
التربويــة والنفســية فــي جامعــة عمــان العربيــة، نائــب 
الدكتــورة  النفــس  لعلــم  األردنيــة  الجمعيــة  رئيــس 
ــاالت  ــن االحتف ــاءت ضم ــي ج ــة الت ــات الورش ــهيلة بن س
باليــوم العالمــي للصحــة النفســية تحــت شــعار "علــى 
قيــد األمــل"، وتناولــت تطبيــق تماريــن عمليــة وتبــادل 
الخبــرات بيــن المشــاركين علــى كيفيــة التعامــل مــع 
المعانــاة والخــروج منهــا والوصــول إلــى األمــل مــن 
خــالل التمتــع بالمنعــة النفســية والحصــول علــى الدعــم 
طريقــة  وتغييــر  المناســب،  بالشــكل  االخريــن  مــن 
اكثــر ومــن خــالل  ايجابيــة وفعالــة  لتصبــح  التفكيــر 

بالطمأنينــة. الشــعور 

النفســي  الورشــة طلبــة قســم اإلرشــاد  وشــارك فــي 
وعــدد مــن خريجــي الجامعــة، وتأتــي مشــاركة الجامعــة 
ايمانهــا  منطلــق  مــن  الورشــات  هــذه  مثــل  فــي 
المجتمــع  مــع  والتشــبيك  المجتمعيــة  ومســؤوليتها 

المحلــي.
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قــضــايا

النقيب حسام البكار والنقيب فراس فريوان متحدثين في المحاضرة

ندوة حول التطرف والتجنيد
اإللكتروني

الحصــاد - عــرض النقيــب حســام البــكار والنقيــب فــراس فريــوان مــن 
مركــز الســلم المجتمعــي التابــع لمديرية األمــن العام،محاضــرة بعنوان 
)الفكــر المتطــرف والتجنيــد اإللكترونــي( عقــدت فــي الجامعــة، لواقــع 
التواصــل  الظالمــي، وكيــف تســتخدم منصــات  الفكــر  انتشــار هــذا 

االجتماعــي فــي اســتهداف فئــات الشــباب

ــول  ــع وتحديات(،ح ــرف واق ــر المتط ــور )الفك ــي مح ــكار ف ــام الب ــب حس ــال النقي وق
عميلــة التجنيدهنــاك عامــالن: دينــي بحــت فالشــخض إمــا جاهــل بالديــن أو لديــه 
عاطفــة تجــاه الديــن، والعامــل الثانــي نفســي لــه محفــزات قــد تكــون الفقــر أو 
فقــدان أحــد االبويــن، مســتدركا النقيــب البــكار القــول، وبيــن أن التجنيــد يكــون مــن 
ــروبات،  ــدرات او المش ــي المخ ــن متعاط ــة م ــوابق الجنائي ــاب الس ــتغالل أصح ــالل اس خ
فهــذا الشــخص يبحــث عــن التصويــب، مبينــا أن   75% مــن المتطرفيــن هــم مــن 
أصحــاب الســوابق الجرميــة ألنــه يعيــش فتــرات التأنيــب الضميــر، الســبب الثانــي للتجنيــد 
مــن خــالل اســتغالل دور العبــادة ، وثالثــا مــن خــالل المحــور العائلــي واســتغالل 
عالقــات القرابــة والصداقــة والنســب، إذا ثبــت ان  7٤% ممــن جنــدوا مــن خــالل محــور 

ــي.  ــل االجتماع ــات التواص ــور منص ــاء، ومح األصدق

 بــدوره قــال النقيــب فــراس فريــوان فــي محــور  التجنيــد اإللكترونــي:"  إن  ســالح 
هــذه  وأن  خصوصــا  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  هــو   اإلرهابيــة  المنظمــات 
المنصــات تنتشــر فــي فــي المجتمــع" ، ويتــم التعامــل مــع المعلومــات المنتشــرة 
عليهــا كمعلومــات مصدقــة وتداولهــا كمــا هــي مــا يســهم فــي انتشــار الشــائعات، 
ناهيــك عــن أن المنظمــات اإلرهابيــة تســتخدم  تســميات  محببــة لقلــوب النــاس، مبينا 
أن التجنيــد اإللكترونــي يعتمــد علــى عامــل نفســي، فنحــن محكومــون بالعاطفــة 

ــة ــات اإلرهابي ــهل للمنظم ــدف س ــو ه ــدف ه ــال ه ــط ب ــان المحب واإلنس

مذكرة تفاهم مع 
األمن العام لمواجهة 

العنف المجتمعي 
والكراهية والتطرف

الحصــاد -وقعــت فــي مديريــة األمن العــام مذكرة 
ــة  ــة  لمواجه ــام والجامع ــن الع ــن األم ــم بي تفاه
ــع  ــرف ووق ــة والتط ــي والكراهي ــف المجتمع العن
ــور  ــتاذ الدكت ــها األس ــة رئيس ــن الجامع ــرة ع المذك
ــد  ــام العمي ــن الع ــة األم ــن مديري ــليم وع ــر س ماه
قائــد قــوات الشــرطة عبيــد اهلل المعايطــة يهــدف 
مفاهيــم  وتعزيــز  المتطــرف  الفكــر  لمواجهــة 

الوســطية واالعتــدال

وقــال العميــد المعايطــة:" إن مديريــة األمــن العــام تســعى 
األمــن  مفاهيــم  ضمــن  وغاياتهــا  أهدافهــا  لتحقيــق 
الشــامل إلــى إيجــاد شــراكات تعاونيــة مــع كافة المؤسســات 
الرســمية واألهليــة كافــًة، وعلــى رأســها معالجــة بعــض 
العنــف  فيهــا  بمــا  الســلبية  المجتمعيــة  المشــكالت 
والتطــرف الفكــري"، حيــث أتــى توقيــع مذكــرة التفاهــم 
الســلم  ومركــز  الجامعــة  بيــن  الشــراكة  لتعزيــز  هــذه 
المجتمعــي فــي األمــن الوقائــي لمجابهــة الفكــر المتطــرف 
مــن  واالســتفادة  كافــًة  الســلبية  والســلوكيات  وكافــة 
الغايــة  لتلــك  وتســخيرها  وأفكارهــم  الشــباب  طاقــات 

المجتمعــي. الوعــي واألمــن  وصــوال ألعلــى درجــات 

 مــن جهتــه قــال الدكتــور ماهــر ســليم أن العمــل والتعــاون 
مــع مركــز الســلم المجتمعــي التابــع لألمــن الوقائــي فــي 
مديريــة األمــن العــام ســيثمر فــي تحصيــن الشــباب مــن أخطــار 
االنحــراف والتطــرف، ويســهم فــي نشــر مفاهيــم الحــوار 
باإلضافــة  اآلخــر  وقبــول  لديهــم  والتســامح  واالعتــدال 
لمواجهــة كل مــا يؤثــر علــى أمــن المجتمــع فكريا وســلوكيا، 
ــج  ــذ برام ــدف لتنفي ــرة يه ــذه المذك ــرام ه ــى أن اب ــيرا إل مش
ــن  ــباب م ــة الش ــتهدف فئ ــة تس ــات تدريبي ــاريع وورش ومش

ــي. ــع المحل ــة، والمجتم ــة الجامع طلب
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ــي  ــي ف ــج وطن ــروع تحري ــذ مش ــة بتنفي ــرت وزارة الزراع ــاد - باش الحص
منطقــة عيــن الباشــا باإلضافــة إلــى جامعــة عمــان العربيــة والمناطــق 
المحيطــة بهــا، واســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة لزراعة األشــجار، 

بطــرق رياديــة وابتكاريــة وبمــا يخــدم المجتمــع المحلــي.

الـبـيـئــة

"الزراعة" تباشر بمشروع الحصاد 
المائي في "عمان العربية" 

والمناطق المحيطة بها

زراعــة األشــجار  العربيــة" مذكــرة تفاهــم، بهــدف  "الزراعــة" و"عمــان  ووقعــت 
بالمبانــي. المحيطــة  والنباتــات  الحرجيــة 

وتعــد وزارة الزراعــة نجــاح مشــاريع الحصــاد المائــي نتيجــة تشــارك الجهــود التنظيميــة 
والتنفيذيــة بيــن الــوزارة والجهــات الشــريكة ومنهــا الجامعــات بالدرجــة األولــى لمــا 
تتمتــع بــه مــن خبــرات وقــدرات، إضافــة إلــى الدعــم المعنــوي الــذي قدمــه المجتمــع 

المحلــي، والــذي لعــب دورا تشــجيعيا هامــا فــي هــذا النجــاح.

وفــي هــذا الصــدد، قــال رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم:" إن الجامعــة 
ترغــب مــن خــالل المشــروع إقامــة مشــروع زراعــي متكامــل داخــل الحــرم الجامعــي 
فــي توفيــر مســاحات واســعة بيــن المبانــي يمكــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة 
للحصــاد المائــي لتوفيــر كميــات كبيــرة مــن الميــاه الالزمــة لــري األشــجار التــي ســتزرع 
ضمــن الحــرم الجامعــي، واســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي ضــخ هــذه الميــاه".

وتتولــى وزارة الزراعــة، بموجــب المشــروع، تقديــم الخبــرات واالستشــارات الفنيــة 
الحرجيــة  األشــجار  وتقديــم  المتجــددة،  والطاقــة  المائــي  الحصــاد  مجــال  فــي 
المشــروع،  واســتمرارية  تنفيــذ  ومتابعــة  للمشــروع،  الالزمــة  الرعويــة  والنباتــات 
وتتولــى الجامعــة تخصيــص موقــع لتنفيــذ المشــروع، وتوفيــر بعــض المنــح الجزئيــة 
وتوفيــر  العــام،  القطــاع  لموظفــي  الدعــم  تعزيــز  إطــار  فــي  الــوزارة  لموظفــي 
المحلــي. المجتمــع  فــي  الشــبابي  للقطــاع  تدريبيــة  دورات  وتنفيــذ  االستشــارات، 

وبحســب مديــر إدارة المشــاريع فــي وزارة الزراعــة المهنــدس خالــد 
التدريــب  النشــاط ســيكون مشــموال بمشــروع  الحيصــة فــإن هــذا 
والتمكيــن الممــول مــن برنامــج الغــذاء العالمــي، ويتضمــن زراعــة 
ــي  ــج الوطن ــروع التحري ــن مش ــع ضم ــة مواق ــي خمس ــة ف ــجار حرجي اش
تمتــاز بالديمومــة حيــث يتوفــر لهــا الميــاه الكافيــة اولهــا: قــرب 
ــد  ــاف س ــى ضف ــجار وعل ــه ري األش ــن خالل ــيتم م ــذي س ــه وال ــد الوال س
التنــور فــي الطفيلــة وفــي منطقــة الرويشــد بالقــرب مــن ميــاه التحليــة 
وبالقــرب مــن ســد وادي زقــالب فــي الشــونة الشــمالية ومشــروع 

ــي . ــاد المائ ــى الحص ــد عل ــذي يعتم ــة ال ــان العربي ــة عم جامع

ويهــدف المشــروع الــى خلــق 900 فرصــة عمــل وتدريــب للشــباب 
ــار  ــاريع المش ــن المش ــل ضم ــرص عم ــم ف ــل منحه ــن اج ــن م األردنيي
اليهــا وتمكيــن الشــباب ودعــم المجتمعــات الريفيــة وصــوال الــى 

المســاهمة فــي رفــع مســتوى دخلهــم.

وتمتــد الشــراكة  بيــن وزارة الزراعــة وبرنامــج الغــذاء العالمــي لعقــود 
طويلــة والتــي تــم مــن خاللهــا تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات اهمهــا 
زراعــة 18 مليــون شــجرة زيتــون و60 بالمئــة مــن اشــجار الفاكهــة 
وزراعــة غابــة وصفــي التــل فــي العــام 197٤ بمســاحة إجماليــة تقــدر 
بحوالــي 6800 دونــم حيــث اســفرت هــذه المشــاريع وغيرهــا عــن 
ــادة  خلــق اكثــر مــن 7 االف فرصــة عمــل وتحســين ســبل العيــش وزي
دخــل االســر االكثــر تضــررا مــن المزارعيــن. ويأتــي المشــروع لدعــم 

ــر.  ــل أردن مزده ــن أج ــة 2025 م ــة األردن الوطني رؤي

ورشة في "الحلول 
اإليطالية الخضراء"

الجامعــة  فــي ورشــة عمــل  الحصــاد - شــاركت 
بعنــوان "الحلــول اإليطاليــة الخضــراء" التــي عقدتهــا 

الســفارة اإليطاليــة.

ومثــل الجامعــة فــي الورشــة رئيــس قســم الهندســة المدنيــة 
فــي كليــة الهندســة فــي الجامعــة الدكتــور عيســى عليــان 
وطلبــة  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  مــن  عــدد  وبمشــاركة 
والطــرق  األجهــزة  ألحــدث  عــرض  تناولــت  والتــي  الكليــة، 
التكنولوجيــة المســتخدمة فــي معالجــة الميــاه واســتخدام 

الخضــراء. االســتدامة  نحــو  للتقــدم  المتجــددة  الطاقــة 

وتأتــي مشــاركة الجامعــة  فــي مثــل هــذه الورشــات فــي إطــار 
رفــع قــدرات ومهــارات الطلبــة وتأهيلهــم لســوق العمــل، 
مجــال  فــي  جديــد  هــو  مــا  بــكل  الطلبــة  ثقافــة  وتغديــة 

العالــم. الهندســة حــول 
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من إحتفال غرس الشجرة

غرس )300( شجرة  
الحصــاد - احتفلــت الجامعــة  بيــوم الشــجرة الــذي يصــادف فــي الخامس 

عشــر مــن كانــون الثانــي فــي كل عام.
  

وشـارك رئيـس الجامعـة األسـتاذ الدكتـور ماهـر سـليم والعمـداء وأعضـاء الهيئتين 
التدريسـية واإلداريـة وجمـع مـن الطلبـة بزراعـة )300( نـوع مـن األشـجار الحرجيـة 

زرعـت فـي حـرم الجامعـة قدمـت كأهـداء مـن وزارة الزراعـة.

وقـال رئيـس الجامعـة خـالل االحتفـال:" أن هذا اليـوم يرتبـط ارتباطً وثيقـً باالنتماء 
والمفهـوم العملـي للمواطنـة لعالقتـه بالبنـاء والتنميـة، مشـيرًا إلـى أن الجامعـة 
المبـادرة  الريـادة،  مفاهيـم  منهجـي  بشـكل  طلبتهـا  وقلـوب  عقـول  فـي  تغـرس 

والتطـوع فـي خلـق جيـل المسـتقبل".

الوقـت  العربيـة تنفـذان فـي  الزراعـة وجامعـة عمـان  بالذكـر أن وزارة  الجديـر  ومـن 
الحاضـر مشـروع تخريـج وطنـي ممـول مـن برنامـج الغـذاء العالمـي فـي منطقـة عيـن 
الباشـا وفـي حـرم جامعة عمـان العربيـة والمناطق المحيطـة بها واسـتخدام مصادر 
الطاقـة المتجـددة لزراعـة األشـجار، بطـرق رياديـة وابتكاريـة وبمـا يخـدم المجتمـع 

المحلـي.

شـأن  مـن  تعلـي  العـام  األمـن  مـن  أفـراد  نفـذه  مسـرحي  عـرض  المحاضـرة  وتخلـل 
والمجتمـع.  اإلنسـان  علـى  وأثرهـا  البيئـة  علـى  المحافظـة 

محاضرة في تصميم 
المستشفيات

زيارة متحف جبل القلعة

نظمــت كليــة الهندســة فــي الجامعــة، بالتعــاون مــع 
ــرة  ــارون" محاض ــون مستش ــار "مهندس ــركة البيط ش

ــفيات". ــم المستش ــول "تصمي ح

وعــرض المعمــاري بشــار البيطــار؛ بحضــور عميــد كليــة 
ــاء  ــة ورؤس ــد الطراون ــور خال ــتاذ الدكت ــة األس الهندس
التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  مــن  وعــدد  األقســام 
والطلبــة؛ أهــم المبادئ لتصميــم وبناء المستشــفيات 
ومشــاريع القطــاع الصحــي، وشــرحا وافيــا عــن المعايير 
عــدد  واســتعرض  وعالميــا،  محليــا  بالبنــاء  الخاصــة 
المتخصصــة  المستشــفيات  ومشــاريع  األمثلــة  مــن 

والعامــة.

ويأتــي عقــد مثــل هــذه المحاضــرات فــي إطــار التشــبيك 
المحلي،إلطــالع  والمجتمــع  الهندســة  كليــة  بيــن 
الطلبــة علــى أحــدث المســتجدات التكنولوجيّــة فــي 
ســوق العمــل وتوعيــة الطلبــة لهــا، مــن أجــل ســد 
الفجــوة التــي قــد تحــدث مــا بيــن الجانــب النظــري مــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــي م ــب التطبيق ــة والجان جه

زار طلبــة مــن الجامعــة المتحــف األثــري فــي جبــل 
ــة  ــة وتنمي ــدى الطلب ــي ل ــي الثقاف ــع الوع ــة؛ لرف القلع

الــروح الوطنيــة.

عمــادة  نظمتهــا  التــي  الزيــارة  الطلبة،خــالل  وجــال 
شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة، فــي المتحف الــذي يبين 
َّ بــه األردن،واالطالع  مراحــل التطــور التاريخــي الذي مــر
علــى مقتنياتــه مــن األثريــات التــي يعــود تاريــخ بعضهــا 
إلــى العصــر الحجــري القديــم، والعهــد الرومانــي مــرورًا 
ــل  ــة التماثي ــى مجموع ــة إل ــوي؛ باإلضاف ــد األم بالعه
الحجريــة التــي تصــوّر أجســادًا بشــرية تعــود إلــى عــام 
8000 ســنة قبــل الميالد،واســتعرضوا كل مــا يتعلــق 
بحيــاة اإلنســان القديــم فــي هــذه المنطقــة، مــن 
خــالل األوانــي الفخاريــة والتماثيــل والصــور واألدوات 

والكتابــات القديمــة.
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توثيق بيوت تراثية في عمان 

وعقــدت ورشــة عمــل حــول توثيــق بيــوت عمــان التراثيــة الممــول مــن صنــدوق التــراث 
العالمــي، وهــي الورشــة األولــى مــن نوعهــا التــي تعقــد فــي الجامعــات األردنيــة.  

ــم  ــالل دع ــن خ ــة م ــي الورش ــارة ف ــة العم ــم هندس ــن قس ــة م ــة الجامع ــارك طلب وش
مشــروع التوثيــق بأفــكار ورســومات ابداعيــة، حيــث ســيتم توفيــر البيانــات للطلبــة مــن 
قبــل فريــق المشــروع وكذلــك الوثائــق المعماريــة مــن الكتــب والرســومات المختلفــة.  

وســيتم توثيــق بيــوت عمــان التراثيــة مــن قبــل خبــراء أردنييــن و بالتعــاون مــع المعهــد 
البريطانــي لآلثــار، باســتخدام منهجيــة EAMENA  بهــدف توثيــق و تســجيل عــدد مــن 

المبانــي التراثيــة فــي جبــل عمــان ومنطقــة اللويبــدة.

وقــال عميــد كليــة الهندســة األســتاذ الدكتــور خالــد الطراونــة:" إن هــذا المشــروع 
بدايــة لمســح شــامل لمنــازل عمــان التراثيــة خــالل تقييــم الوضــع القائــم، ودراســة آثــاره 
وكيفيــة الحفــاظ والترميــم، ورســم الخرائــط للموقــع، ووظيفــة االســتعمال ... الــخ".

وتضمنــت ورشــة العمــل بحســب رئيــس قســم هندســة العمــارة الدكتــور نبيــل الكردي، 
محاضرتيــن حــول المشــروع وقاعــدة البيانــات EAMENA وســيصار إلــى توفيــر البيانــات 
مــن قبــل فريــق المشــروع وكذلــك الوثائــق المعماريــة مــن الكتــب والرســومات 

المختلفــة يتــم تقديمهــا مــن متخصصيــن فــي هــذا المجــال حيــث 
دانــا  والمهندســة  مبيضيــن  شــذى  المهندســة  مــن:  كل  شــاركت 
الســالمين واألســتاذة ردينــة المومنــي فــي تقديــم هــذه الورشــة 

بالتعــاون مــع المعهــد البريطانــي لآلثــار.

الحصاد -شاركت كلية الهندسة في الجامعة بالتعاون مع المعهد البريطاني لآلثار في توثيق بيوت عمان التراثية.

طلبة كلية الهندسة يوثقون بيوت عمان التراثية

جانب من الورشة
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الدكتورة
 هيام التاج

 ق.أ. عميد كلية العلوم 
التربوية والنفسية

بيتــــنا

تشكيالت أكاديمية
في جامعة عمان

العربية
ــة  ــاء الجامع ــس أمن ــرر مجل ــاد -ق الحص
برئاســة  عقدهــا  التــي  الجلســة  فــي 
رئيــس المجلــس الدكتــور عمــر مشــهور 
حديثــه الجــازي بنــاء علــى تنســيب رئيــس 
الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم 
علــى  األكاديميــة  التشــكيالت  إجــراء 

ــي: ــو التال النح
مجلس أمناء الجامعة

األستاذ الدكتور 
خالد الطراونة

 عميد كلية الهندسة

الدكتور 
حسام الحمد 

 ق.أ. عميد كلية العلوم 
الحاسوبية والمعلوماتية

األستاذ الدكتور
 بالل برهم 

عميد كلية األعمال

األستاذ الدكتور
 مهند أبو مغلي 

عميد كلية القانون

الدكتور
 يزن الرشدان

 ق.أ. عميد كلية الصيدلة

األستاذ الدكتور
 عدنان الجادري 

عميد البحث العلمي 
والدراسات العليا

 األستاذ الدكتور
 فؤاد الجوالدة

 عميد شؤون الطلبة 

األستاذ الدكتور 
 عماد الزهيري

 عميد كلية اآلداب 
والعلوم

الدكتور
 أنور العساف

 ق.أ.  عميد كلية علوم 
الطيران
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بيتــــنا

لقاء يبحث تطوير العمليةالتعليمية 
التعلمية وتجويد المخرجات 

الجامعــة  رئيــس  أكــد   - الحصــاد 
األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم علــى 
أن الجامعــات مــا عــادت تخــرج باحثيــن 
مديريــن  وإنمــا  العمــل،  فــرص  عــن 
عمــل،  فــرص  إيجــاد  علــى  قادريــن 
مبينــا أن دور الجامعــات يتمثــل فــي 
ــالل  ــن خ ــة م ــات الالزم ــر الكفاي توفي
وتزويــد  الصغيــرة  المشــاريع  دعــم 

بالمهــارات..  الطالــب 

الهيئتيــن  أعضــاء  لقــاء  فــي  وأضــاف 
أن  الجامعــة  فــي  واإلداريــة  التدريســية 
يجــب أن يكــون الخريــج متمتــع بمواصفــات 
وأن  والخــارج  الداخــل  فــي  للعمــل  تؤهلــه 
ــات  ــر الكفاي ــك تعتب ــرا، لذل ــانا مؤث ــون إنس يك
المهــارات  فــي  والشــخصية  األكاديميــة 
ضروريــة، لذلــك ركائزنــا الثالثــة هــي البحــث 
والتعلميــة  التعليميــة  والعلميــة  العلمــي، 

المجتمعيــة.   والمســؤولية 

وبيــن أن الجامعــة تعتمــد اإلدارة بالرؤيــة المشــتركة، واعتمــاد القيــادة التفاعليــة 
والتركيــز علــى عالقــات العمــل وتفهــم مشــكالت العامليــن واحتياجاتهــم بقــدر 
التركيــز علــى اهــداف المؤسســة والقوانيــن واالنظمــة والتشــريعات، وتعزيــز وتفعيــل 
دور التخطيــط االســتراتيجي فــي البرامــج واالنشــطة األكاديميــة واإلداريــة للجامعــة 
الخطــط  واعــداد  الجامعيــة،  القيــادات  وتأهيــل  وتدريــب  االهتمــام  يتطلــب  وهــذا 

االســتراتيجية لجميــع الكليــات واالقســام العلميــة.

وبيــن أن الجامعــة تؤمــن بــأن الجميــع شــركاء، وعلــى الجميــع مــن مديــري دوائــر 
المصلحــة، فاألبــواب  أصحــاب  لجميــع  الخدمــة  وعمــداء ورؤســاء أقســام تقديــم 
المغلقــة غيــر موجــودة، مــن التشــخيص الصحيــح لذلــك دور الجــوالت مهمــة فــي هــذا 
اإلطــار، مبينــا أهميــة اختيــار األقويــاء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لضمــان مخرجــات ذات 

ــة.  ــودة عالي ج

البرامــج  التعلميــة، أكــد ضــرورة مراجعــة وتطويــر  التعليميــة  العمليــة  وفــي إطــار 
األكاديميــة والخطــة الدراســية بشــكل دوري وتحديــد اهدافهــا والمخرجــات المتوقــع 
منهــا بهــدف مواكبــة التطــورات والمواءمــة مــع احتياجــات المجتمــع وســوق العمــل 
ــا  ــة وخصوص ــات مرموق ــى جامع ــاث ال ــة االبتع ــاد سياس ــتقبلية، واعتم ــة والمس الحالي

ــم. ــر وســائل ومصــادر التعليــم والتعل ــادرة، وتطوي فــي التخصصــات الن

وكشــف األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم عــدد الــدورات والــورش المقــررة للشــهر 

د. سليم متحدثً عن دور الجامعات في توفير الكفاءات الالزمة من خالل دعم المشاريع الصغيرة

الحالــي المخصصــة ألعضــاء هيئــة التدريــس نحــو 1٤ دورة توزعــت علــى 
موضوعــات مثــل االختبــارات التحصيليــة وتطبيقاتهــا الصفيــة والبحثيــة 
للطلبــة، التعليــم اإللكترونــي وإعــداد المقــررات اإللكترونيــة، إعــداد 
البرنامــج،  ومخرجــات  التعلــم  بمخرجــات  وربطهــا  المســاقات  خطــط 

ــاق. ــف المس ــداد مل إع

وحــول رســاالت الدراســات العليــا، كشــف األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم 
ــات،  ــداد الدراس ــة اع ــر عملي ــا لتطوي ــا قريب ــدد إصداره ــات بص ــن تعليم ع
مبينــا أهميــة تطويــر الخطــط الدراســية لبرامــج الماجســتير، واالهتمــام 
بالرســالة ومواكبــة تطورهــا وخدمتهــا للمجتمــع كل فــي مجالــه، 

ــرفين. ــى دور المش ــز عل والتركي

وفــي إطــار المســؤولية المجتمعيــة، بيــن أن الجامعــة مطالبــة بتزويــد 
ــرات  ــة المتغي ــب طبيع ــة تناس ــة ومدرب ــة مؤهل ــوى عامل ــع بق المجتم
االجتماعيــة  االنشــطة  ممارســة  علــى  الطــالب  وتدريــب  المهنيــة، 
المختلفــة ونشــر ثقافــة العمــل التطوعــي، وربــط الجامعــة المؤسســات 
ــط  ــا(، و رب ــع وغيره ــركات المصان ــة )الش ــات متبادل ــي عالق ــة ف االنتاجي
األبحــاث العلميــة بمشــاكل المجتمــع المحلــي واحتياجاتــه، وتقديــم 
الخــاص،  والقطــاع  الحكوميــة  للمؤسســات  واالستشــارات  الخبــرات 

ــع. ــكالت المجتم ــج مش ــي تعال ــة الت ــوث التطبيقي ــام بالبح والقي
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الجامعة تخرج كوكبة جديدة من طلبتها، محملة
إياهم وصايا تجاة العلم والوطن

الحصاد - خرجت الجامعة كوكبة جديدة من طلبتها، محملة إياهم وصاياها تجاه العلم والوطن واألخالق.

ورعــى رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم، حفــل تخريــج الفــوج التاســع 
عشــر لطلبــة الدراســات العليــا، والفــوج التاســع لطلبــة البكالوريــوس للعــام الجامعــي 

 .  2019/2018

وقــال األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم، فــي كلمتــه للطلبــة: " إن الجامعــة وضعــت نصــب 
أعينهــا دومــً أن أهدافهــا قابلــة للتحقيــق، وأن مســتقبلها ســيكون زاهــرًا ، ولذلــك 
ال تألــو  جهــدًا فــي متابعــة كل المســتجدات والتطــورات فــي أبــواب العلــم ومجاالتــه 
المختلفــة لنقلــه إلــى طلبتهــا بشــكل دائــم مســتمر"، مبينــا أن جامعــة عمــان العربيــة 
تتميــز بجملــٍة مــن المزايــا تجعلهــا مــن الجامعــاِت الرائــدِة؛ مــن خــالل ســعيها وبشــكٍل 
دائــٍم إلــى تحقيــِق التميــز وتعزيــِز روِح الريــادِة واإلبــداِع، وتقديــِم أجــوِد الخدمــاِت 
ــة،  ــليم، والعدال ــط الس ــوده التخطي ــو يس ــي ج ــِل، ف ــي األصي ــِث العلم ــةِ، والبح التعليمي
والنزاهــة، وتقبــل التعدديــة، والتفكيــر الحضــاري، والتفاعــل الثقافــي، واالنفتــاح علــى 

اآلخــر، وقبولــه، ونبــذ كل أنــواع التعصــب والعنــف. 

وأضــاف إن "الجامعــة أثبتــت نفســها كمنبــر أكاديمــي يســعى ســعيا جــادا لتحقيــق 

رئيس الجامعة متحدثً في حفل التخريج

  إن الجامعة
 وضعت نصب أعينها 

دومً أن أهدافها قابلة 
للتحقيق، وأن مستقبلها 

سيكون زاهرًا
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هــذا التميــز وفــق قاعــدة مشــتركة للعمــل الجماعــي الجــاد، المســتند إلــى المبــادرات 
الفكريــة والحريــة المســؤولة؛ لتكــون عناصــر فعالــًة فــي تحقيــق اإلنجازات الســابقة، 

وفــي التخطيــط إلنجــازاٍت أخــرى ســنراها تتحقــق فــي المســتقبل القريــب". 

ــخَة  ــدَة الراس ــى أن "العقي ــليم عل ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــد األس ــدد أك ــذا الص ــي ه وف
وُبعــَد النظــِر ونفــاَذ البصيــرةِ التــي تمتعــْت بهــا قيــادات بالدنــا الحبيبة على مـــر الســنين 
كانــت وراء كل إنجــاز تحقــق، وكل تقــدم ُأحــرز. فــإذا أضفنــا إلــى هــذه المزايــا: الرؤيــة 
الواضحــة لتــراث الماضــي وأبعــاد الحاضــر، واالستشــراف- بــكل حكمــة ووعــي- مالمــح 
المســتقبل، وهــي صفــاٌت تمّيــز بهــا جاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين أدركنــا 

لمــاذا تقــف بالدنــا الغاليــة، فــي هــذه الســنوات، بــكل ثبــات وثقــة". 

ــن  ــذرة م ــد متج ــى تقالي ــة عل ــة مبني ــة اجتماعي ــك أرضي ــا يمتل ــاف أن "مجتمعن وأض
فمنحــت   )... االجتماعيــة)  وشــرائحه  فئاتــه  مختلــف  بيــن  والتضامــن  التكافــل 
المجتمــع الحصانــة والمرونــة، التــي مكنتــه مــن اســتيعاب المســتجدات والتحــوالت 

الحــادة، وتحويلهــا إلــى طاقــة إيجابيــة ". 

ًا  وذكــر رئيــس الجامعــة بجهــود األردن الكبيــرة ، ليكــون مرجعــً فكريــً، ورافــد
ال  علمًيــا فــي مجــال التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي، مــن خــالل إعــداد النشــئ الَفعَّ
المنتــج، والقــادر علــى تحمــل المســؤولية ومواجهــة أعبــاء الحيــاة ومتطلباتهــا؛ 

ــل.  ــو األفض ــه نح ــوض ب ــه والنه ــات مجتمع ــه، وحاج ــي حاجات ليلب

وفــي هــذا الســياق، وجــه األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم وصايــاه لطلبتــه الخريجيــن 
مجــددا، فــي ضــرورة اعتبــار المرحلــة الحاليــة بدايــة لمرحلــة تســتدعي المزيــد مــن الجــد 
ــل،  ــال العم ــي مج ــا أوف ــة العلي ــهادات العلمي ــى الش ــول عل ــواء بالحص ــالص س واإلخ
ــر  ــر الني ــي الفك ــم، وتبن ــم وأوطانه ــة مجتمعاته ــي لمنفع ــث العلم ــة البح ومواصل
ــاة، و التأكيــد قــواًل وفعــاًل علــى  ومبــدأ التســامح، و نبــذ التطــرف بــكل مناحــي الحي

ــة". ــدة والوطني ــوم "الوح مفه

وألن القضيــة الفلســطينية، هــي هاجــس األردن وبوصلتــه التــي ال تحيــد، أكــد رئيــس 
ــة  ــد جالل ــرورة تأيي ــي ض ــعبا، ف ــادة وش ــة قي ــا األردني ــى ثوابته ــه عل ــة لطلبت الجامع

الخريجون يحتفلون بتخرجهم

فرحة أم خريج

الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين المعظــم فــي مواصلــة الوصايــة 
والمســيحية  اإلســالمية  والمقدســات  القــدس  علــى  الهاشــمية 
ســواء بســواء،  ودعــم مواقفــه التاريخيــة، ومواقفــه الجريئــة فــي 

ــطينيين.  ــقاء الفلس ــب األش ــى جان ــوف إل الوق

ويبلــغ عــدد الطلبــة الخريجيــن فــي مرحلتــي البكالوريــوس والماجســتير 
ــوم  ــي: العل ــة وه ــات الجامع ــى كلي ــن عل ــة، موزعي ــا وطالب 7٤3 طالب
الحاســوبية  العلــوم  القانــون،  األعمــال،  والنفســية،  التربويــة 
علــوم  الصيدلــة،  الهندســة،  والعلــوم،  اآلداب  والمعلوماتيــة، 

الطيــران.

بدورهــم أثنــى الخريجــون علــى أهميــة هــذه المرحلــة مــن حياتهــم ، 
وقالــوا إن هــذه "المحطــة مــن أغنــى محطــات الحيــاة، ونقطــة تحــوّل 

لــكل واحــد منهــم". 

ــج  ــب الخري ــم الطال ــا عنه ــي ألقاه ــة الت ــي الكلم ــون، ف ــدد الخريج وج
مــن كليــة األعمــال ميــالد الــداوود، العهــد علــى  الوفــاء  لهــذه األمة 

ولهــذا الوطــن وقيادتــه الحكيمــة،  وبــذل المزيــد مــن العطــاء. 

االوائل على التخصصات
خالــد   :ســالم  التالــي  النحــو  علــى  التخصصــات  علــى  االوائــل  وجــاء   
مصطفــى / األول تخصــص الرياضيــات ، ميــس مصطفــى احمــد رمضــان 
/ اللغــة االنجليزيــة والترجمــة، عمــر بســام مرعــي / الحوســبة النقالــة، 
عريــب ذيــب محمــد الســلطي / نظــم المعلومــات الحاســوبية،  اســراء 
ناصــر  احمــد / هندســة البرمجيــات، ربــى عــز الديــن احمــد حمــد / 
ــز  ــان ناف ــون، حس ــداوي / القان ــن الهن ــر حس ــون عم ــريعة، ميس الش
حســن يونــس / الهندســة المدنيــة، جميلــه فضــل محمــد المرعــي 
ــان  ــويق، بي ــان / التس ــي الروس ــد عل ــن محم ــور الدي ــال، ن / ادارة األعم
ــادر  ــد الق ــد عب ــي محم ــارف، عل ــل والمص ــي / التموي ــف  الحلوان يوس
ــبة  ــي / المحاس ــد القطنان ــد محم ــه خال ــبة، وفاطم ــول / المحاس زغ

ــال. ــون األعم وقان
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الحصــاد - تحتفــل الجامعــة  بالســنوية األولــى إلنطــالق صحيفتهــا 
اإللكترونيــة.

ــون  ــى أن تك ــة )aaunews.net( عل ــة اإللكتروني ــت الصحيف ــها حرص ــذ تأسيس ومن
منبــرًا إعالميــً لــكل اآلراء، ورصــد التطــورات فــي قطــاع التعليــم العالــي وإثرائهــا 

ــة. ــراء البحثي ــات الخب ــالل إبداع ــن خ ــوث م ــكار والبح باألف

وتلتــزم الصحيفــة اإللكترونيــة بالمعاييــر المهنيــة مــن خــالل عملهــا اإلعالمــي 
حتــى تصبــح المصداقيــة والدقــة والتــوازن فــي عــرض اآلراء ممارســة ونهجــً وليــس 
ــالم  ــرة اإلع ــق دائ ــل فري ــالل عم ــن خ ــورة م ــادة المنش ــع الم ــك تخض ــعارات، لذل ش

ــة. ــي الجامع ــة ف ــات العام والعالق

وتتضمــن الصحيفــة مــادة متنوعــة مــن المــواد الصحفيــة ذات الصلــة بالجامعــة 
والقطــاع األكاديمــي والمجتمــع المحلــي، وتخصيــص مســاحات لإلبداعــات الشــبابية 
التــي تعبــر عــن تطلعــات جيــل كامــل تتيــح لهــم فرصــة تحقيــق المشــاركة الكاملــة 
والثقافيــة  واالقتصاديــة  السياســية  األخبــار  متابعــة  علــى  تعمــل  كمــا  لهــم، 

واالجتماعيــة المتقاربــة مــع المجتمــع األردنــي ســواء عربيــة أو عالميــة.

ــات  ــالم والعالق ــرة االع ــا دائ ــى إدارته ــرف عل ــي تش ــة الت ــام الصحيف ــوع أقس وتتن
العامــة فــي الجامعــة بيــن األخبــار المحليــة تحــت عنــوان "وطنيــات" واألخبــار الدوليــة 
وقســم األخبــار الشــبابية الــذي جــاءت بعنــوان "شــبابيات"، كمــا تتيــح الصحيفــة 
مســاحات لالصــدارات واألبحــاث والنــدوات فضــال عــن تخصيصهــا قســما للتعليــم 
ــم. ــم والتعل ــال التعلي ــي مج ــدة ف ــة الجدي ــات العالمي ــم التوجه ــش أه ــي يناق العال

مــن جهتــه قــال رئيــس تحريــر الصحيفــة، مســاعد رئيــس الجامعــة لشــؤون اإلعــالم 
والعالقــات العامــة األســتاذ كمــال فريــج إن الصحيفــة نجحــت فــي خلــق حالــة تفاعلية 
ــع  ــتباك م ــالل االش ــن خ ــي م ــع المحل ــة، والمجتم ــن جه ــة م ــع الجامع ــل مجتم داخ
القضايــا الوطنيــة، مشــيرا إلــى أن الصحيفــة وفــرت نافــذة للتعبيــر على الرأي المســؤول 
ــة  ــالة الجامع ــة ورس ــن رؤي ــرت ع ــر والرأي،وعب ــة التعبي ــع حري ــجم م ــزم المنس الملت
المســؤولية  قيمــة  وتجســيد   ، واإلداريــة  األكاديميــة  والحوكمــة  الريــادة،  فــي 

ــع.  ــة والمجتم ــل الجامع ــطة داخ ــا لالنش ــالل تغطيته ــن خ ــة م المجتمعي

وأكــد األســتاذ فريــج أن الصحيفــة التــي بلغ عــدد متابعيهــا في عامهــا األول )255( 
ألــف متابــع، حرصــت علــى أن تكــون منبــرًا إعالميــً لــكل اآلراء، ترصــد التطــورات فــي 
ــراء  ــات الخب ــالل ابداع ــن خ ــوث م ــكار والبح ــا باالف ــي وتثريه ــم العال ــاع التعلي قط
البحثيــة أو رصــد األخبــار واالنشــطة، ملتزمــة خــالل عملهــا بالمعاييــر المهنيــة 
حتــى تصبــح المصداقيــة والدقــة والتــوازن فــي عــرض اآلراء ممارســة ونهجــً 

ــعارات.  ــس ش ولي

الصحيفة اإللكترونية للجامعة 
تحتفل بسنويتها األولى

الدكتورة أبو غزالة إلى رتبة 
أستاذ مشارك

الدكتور الجوالدة إلى رتبة 
األستاذية 

الدكتورة شيرين  الجامعة ترقية  كما قرر مجلس عمداء 
أبو غزالة إلى رتبة أستاذ مشارك في القانون.

في  الدكتوراه  درجة  على  حاصلة  غزالة  أبو  والدكتورة 
بريطانيا،   / أبردين  جامعة  من  القانون  فلسفة  تخصص 
وشغلت العديد من المناصب ومنها عميد كلية القانون 
الدولي  للمكتب  ومديرا  العربية،  عمان  جامعة  في 
في  الخاص  القانون  لقسم  رئيسا  الخارجية،  والعالقات 
والمؤلفات  األبحاث  من  العديد  ولها  ذاتها،  الجامعة 

العلمية المحكمة.

قرر مجلس عمداء الجامعة ترقية الدكتور فؤاد الجوالدة 
العلوم  كلية  في  الخاصة  التربية  في  أستاذ  رتبة  إلى 

التربوية والنفسية.

في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل  الجوالدة  والدكتور 
تخصص التربية الخاصة من جامعة عمان العربية، ويشغل 
منصب عميد شؤون الطلبة في الجامعة، وهو عضًو في 
مجالس الجامعة المختلفة وشارك في العديد من اللجان 
العلمية والتنظيمية، وله العديد من األبحاث والدراسات 
وأشرف  العلمية،  المجالت  في  نشرت  التي  المحكمة 
وناقش أكثر من مائة وثالثين أطروحة دكتوراه ورسالة 
التربية  ميدان  في  المؤلفات  من  العديد  وله  ماجستير 

الخاصة وعلم النفس.

 األستاذ الدكتور فؤاد الجوالدة 

الدكتورة شيرين أبو غزالة

ترقـيــات
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ترقـيــات

بيتــــنا

 الدكتور الحمد مساعدًا للرئيس 
وترقيتة الى رتبة أستاذ مشارك

الدكتورة المحارمة إلى رتبة 
أستاذ مشارك

تكليف  سليم  ماهر  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  قرر 
الدكتور حسام الحمد  القائم بأعمال عميد كلية العلوم 
للتخطيط  للرئيس  مساعدًا  والمعلوماتية،  الحاسوبية 
االستراتيجي وإدارة المشاريع في الجامعة للعام الجامعي 
2020/2019 باإلضافة إلى عمله الحالي، كما قرر مجلس 
رتبة  إلى  الحمد  حسام  الدكتور  ترقية  الجامعة  عمداء 
أستاذمشارك في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية في 

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية.

الدكتوراه في تخصص  الحمد حاصل على درجة  والدكتور 
العربية  األكاديمية  من  الحاسوبية  المعلومات  نظم 
مساعدا  أستاذا  وعمل  والمصرفية،  المالية  للعلوم 
في  مساعدًا  وأستاذا  السعودية،   / القصيم  جامعة  في 

األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

لينا  الدكتورة  ترقية  الجامعة  عمداء  مجلس  قرر  كما 
في  الخاصة  التربية  في  مشارك  أستاذ  رتبة  إلى  المحارمة 

كلية العلوم التربوية والنفسية.

في  الدكتوراه  درجة  على  حاصلة  المحارمة  والدكتورة 
وهي  العربية،  عمان  جامعة  من  الخاصة  التربية  تخصص 
في  الخاصة  التربية  قسم  في  تدريس  هيئة  عضو  حاليا 
من  العديد  ولها  والنفسية،  التربوية  العلوم  كلية 

األبحاث والمؤلفات العلمية المحكمة.

الدكتور نصار مديرا لمركز 
التعليم اإللكتروني  

الدكتور عطير مديرا للمكتب 
الدولي والعالقات الخارجية

تكليف  سليم  ماهر  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  قرر 
في  اإللكتروني  التعليم  لمركز  مديرا  نصار  محمد  الدكتور 

الجامعة.

والدكتور نصار حاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص 
العربية  األكاديمية  من  الحاسوبية  المعلومات  نظم 
مركز  مدير  منصب  وشغل  والمصرفية،  المالية  للعلوم 
من  العديد  وله  الجامعة،  في  والمعلومات  الحاسوب 

الدراسات واألبحاث المحكمة.

الدكتور ماهر سليم تكليف  الجامعة األستاذ  رئيس  قرر 
الدولي  للمكتب  مديرا  عطير  محمد  الدكتور  األستاذ 

والعالقات الخارجية في الجامعة.

في  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل  عطير  والدكتور 
األكاديمية  من  الحاسوبية  المعلومات  نظم  تخصص 
الحاسوب  علم  قسمي  رئيس  منصب  ويشغل  العربية، 
العلوم  كلية  في  الحاسوبية  المعلومات  نظم  وقسم 
الحاسوبية والمعلوماتية، وعمل مديرا لمركز الحاسوب 
الدراسات  من  العديد  وله  الجامعة،  في  والمعلومات 

واألبحاث المحكمة.

الدكتور محمد نصارالدكتورة لينا المحارمة

األستاذ الدكتور محمد عطيرالدكتور حسام الحمد
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"لمسة وفاء" لموظفي األمن الجامعي
 وعمال الوطن

الحصاد - نفذ طلبة الجامعة مبادرة استهدفت تكريم موظفي األمن الجامعي وعمال الوطن، ضمن مبادرات المسؤولية 
المجتمعية..

وشــارك فــي هــذه المبــادرة التــي حملــت اســم "لمســة وفــاء"، ورعاهــا رئيــس 
الجامعــة، فريــق الطلبــة المبدعــون مــن كليــات الجامعــة المختلفــة الذيــن يدرســون 
مســاق الريــادة واالبــداع فــي الجامعــة الــذي يهــدف لتعزيــز االحســاس بالمســؤولية 

ــة.  ــدى الطلب ــة ل المجتمعي

وقــال رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتورماهــر ســليم إن هــذه المبــادرة تمثــل تكريمــا 
لهــذه الفئــة التــي تعمــل لتوفيــر بيئــة أكاديميــة آمنــة، معربــا عــن اعتــزازه بالطلبــة الذيــن 
نفــذوا هــذه المبــادرة بإشــراف مــن أعضــاء هيئــة التدريس وهــم الدكتــور جهــاد المومني 
ــس  ــي تكري ــادرة ف ــذه المب ــا ه ــادرات ومنه ــهم المب ــث تس ــري، حي ــا الطب ــورة دان والدكت
صــورة وســمعة طيبــة عــن الجامعــة، كمــا تؤكــد أن ال فــرق بيــن أبنــاء هــذه الجامعــة. 

إن  المومنــي:"  جهــاد  الدكتــور  المبــادرة  علــى  المشــرف  قــال  الصــدد  هــذا  وفــي 
ــى  ــادرة تأتــي انطالقــا مــن فكــر ودافــع طالبــي، ليترجمــوا مــن خاللهــا عل هــذه المب
أرض الواقــع مــا نــادت بــه توصيــات مؤتمــر المســؤولية المجتمعيــة الــذي نفــذ فــي 
ــل  ــي تمث ــادرة الت ــذه المب ــذ ه ــي تنفي ــا ف ــروا حماس ــة أظه ــا أن الطلب ــة"، مبين الجامع

ــة.  ــي الجامع ــن ف ــن العاملي ــة م ــذه الفئ ــا له ــرا عالي تقدي

وأضــاف أن هــذه المبــادرة  تنــدرج تحــت المســؤولية المجتمعيــة التي تحــرص الجامعة 

علــى تكريســها منهجــا وســلوكا فــي حيــاة الطالــب الجامعــي، داعيــا 
الطلبــة لالنخــراط بشــكل فاعــل فــي العمــل المجتمعــي وتنميــة 
المســؤولية  التــي تعــزز  المبــادرات  القــدرات فــي تخطيــط وتنفيــذ 

المجتمعيــة لديهــم. 

وتأتــي هــذه المبــادرة، بحســب الطالــب عبــداهلل الســعود، بهــدف 
ــن،  ــي األمــن الجامعــي وعمــال الوط تقديــر جهــود وعطــاء موظف
مثمنــا دور الجامعــة فــي دعــم هــذه المبــادرة، فــي حيــن قالــت 
الطالبــة ســعاد عبدالكريــم عــن الفريــق الــذي أطلــق علــى نفســه اســم 
"فريــق الطلبــة المبدعيــن" إن المبــادرة تأتــي تقديــرا لهــذه الفئــة التــي 
تعمــل بصمــت، مؤكــدة ان المبــادرة ترســم البســمة علــى وجــوه 

ــا.  ــي جامعتن ــة ف ــة آمن ــر بيئ ــى توفي ــل عل ــي تعم ــة الت ــذه الفئ ه

ــا  ــم عالي ــن تقديره ــن، ع ــال للمكرمي ــد خليفة،ممث ــرب خال ــدوره أع ب
لهــذا التكريــم، الــذي يجســد التقديــر العالــي لجميــع العامليــن فــي 
الجامعــة والــذي ينعكــس علــى رفــع ســوية االداء وتحقيــق االنتمــاء 
الوظيفــي لــدى الجميــع، موجهــا التهنئــة بعــودة الســيادة األردنيــة 

ــا.  ــى أراضــي الباقــورة والغمــر التــي تمثــل عرضــا وطني ــة عل الكامل

رئيس الجامعة يكرم موظفي األمن الجامعي وعمال الوطن
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بيتــــنا

الحصــاد - أعلنــت الجامعــة عــن تقديــم منــح جزئيــة ومســاعدات، 
للطلبــة غيــر المقتدريــن، فــي إطــار مســؤوليتها المجتمعيــة.

فريق الجامعة والجمعية عقب توقيع اإلتفاقية

منح جزئية من "عمان العربية" 
للطلبة غير المقتدرين

وأبرمــت الجامعــة وجمعيــة صنــدوق حيــاة للتعليــم الخيريــة اتفاقيــة تعــاون، حيــث 
ــة  ــل الجمعي ــن مث ــي حي ــليم، ف ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــها األس ــة رئيس ــل الجامع مث
الهيئــة  رئيــس  االجتماعيــة،  التنميــة  وزارة  لــدى  مســجلة  خيريــة  جمعيــة  وهــي 
اإلداريــة المهنــدس موســى عونــي الســاكت، بحضــور رئيــس هيئــة المديريــن األســتاذ 
ــد  ــور أحم ــاء الدكت ــس األمن ــو مجل ــح، عض ــدوق المن ــة صن ــس لجن ــد، ورئي ــد الخال أحم
العتيقــي، والدكتــور محمــد  الشــيحة وعضــوي مجلــس األمنــاء األســتاذ محمــد 

ــم. ــد العال ــدوق خال ــذي للصن ــر التنفي ــة المدي ــن الجمعي ــاري وم االنص

 وبموجــب االتفاقيــة، تقــرر أن تمنــح الجامعــة مــن خــالل صنــدوق دعــم الطالــب 
ــاء، خصومــات للفصليــن األكاديمييــن  ــاج المنبثــق عــن مجلــس األمن الجامعــي المحت
القادميــن األول والثانــي مــن العــام الدراســي علــى رســوم الســاعات الدراســية لجميــع 
ــزم  ــك تلت ــبة )50%(، وكذل ــة  بنس ــطة الجمعي ــجلين بواس ــة المس ــات للطلب التخصص
الجامعــة اإلعــالن عــن توفــر مســاعدات للطلبــة غيــر المقتدريــن ماديــا، ولمــن يرغــب 
بالحصــول علــى المســاعدة مــن طلبــة  الجامعــة الحالييــن والطلبــة الجــدد ، شــريطة أن 

ال يقــل المعــدل التراكمــي للطالــب المتقــدم عــن  3,32 فمــا فــوق. 

وفــي هــذا الصــدد قــال رئيــس جامعــة عمــان العربيــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم 
ــى أن  ــيرا إل ــع، مش ــة المجتم ــي خدم ــراكة ف ــة الش ــد أهمي ــة تجس ــذه االتفاقي إن ه
الجامعــة ال تألــو جهــدا وال ســبيال فــي توفيــر الظــروف المناســبة والمالئمــة لتعليــم 
الطالــب وتوفيــر البيئــة الجامعيــة المحفــزة ســواء علــى صعيــد المســاعدة فــي وضــع 
آليــات لدفــع الرســوم الجامعيــة، أو علــى صعيــد تطويــر المناهــج الدراســية واكســاب 

الطلبــة المهــارات الالزمــة لرفــع تنافســيتهم فــي ســوق العمــل. 

الحصــاد -  صــدر العــدد األول مــن المجلــد الثالــث مــن مجلة 
الجامعــة للبحوث"سلســلة البحــوث التربويــة والنفســية"، 
ــث  ــادة البح ــن عم ــدر ع ــة تص ــة محكم ــة علمي ــي مجل وه
ــن  ــع عددي ــة بواق ــي الجامع ــا ف ــات العلي ــي والدراس العلم

فــي الســنة.

غالف المجلة

وقــال رئيــس هيئــة التحريــر، عميــد البحــث العلمــي والدراســات العليــا 
األســتاذ الدكتــور عدنــان الجــادري أن المجلــة تعــد إضافــة جديــدة إلــى 
ــة  ــان العربي ــة عم ــا جامع ــم به ــي تتس ــددة الت ــز المتع ــب التمي جوان

والبحــث العلمــي. 

 وأضــاف أن هــذا العــدد يتضمــن مجموعــة مــن األبحــاث والدراســات 
العلميــة المحكمــة منهــا:

أثــر اســتخدام إســتراتيجيات التقويــم الواقعــي فــي تحصيــل طلبــة 
والــذكاء  اإلنجليزيــة،  اللغــة  مــادة  فــي  األساســي  الثامــن  الصــف 
الطلبــة  لــدى  المشــكالت  حــل  علــى  بالقــدرة  االجتماعيوعالقتــه 
التعليميــة،  الروبــوت  برامــج  فــي  المشــاركين  وغيــر  المشــاركين 
ــى  ــدى مرض ــل ل ــي واالم ــق النفس ــا بالتواف ــاة وعالقته ــة الحي ونوعي
الســرطان، والنمــط القيــادي الســائد لــدى مديــري مــدارس التعليــم مــا 
بعــد األساســي فــي ســلطنة عُمــان وعالقتــه بــإدارة الصــراع التنظيمي 
المعلميــن  إعــداد  برامــج  وواقــع  معلميهــم،  نظــر  وجهــة  مــن 
ودرجــة  عالميــا،  التعليــم  مهنــة  معاييــر  مــع  ودرجةتوافقهــا 
للصفــوف  العلــوم  كتــب  فــي  البيئيــة  التربيــة  مفاهيــم  تضميــن 
الثالاثــة األولــى، وتقييــم مســتوى خدمــات التربيــة الخاصــة لــذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد فــي مخيــم الزعتــري مــن وجهــة نظــر مقدمي 

الخدمــات.

صدور "سلسلة البحوث 
التربوية والنفسية" 



العدد الثامن - آذار 2020 78

شـهـادات

رئيس الوزراء األسبقعبد الرؤوف الروابدةدولة الدكتور

وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالميةمحمد الخاليلةمعالي الدكتور

دولة األستاذ الدكتور

عدنان بدران

رئيس الوزراء األسبق

معالي المهندس

سمير الحباشنة
وزير الداخلية األسبق
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شـهـادات

رئيس لجنة فلسطين - مجلس األعيانحيا القرالهمعالي العين

المفوض العام للمركز الوطني لحقوق اإلنسان موسى بريزاتعطوفة الدكتور 

سعادة النائب

يحيى السعود

رئيس لجنة فلسطين - مجلس النواب

سعادة

روبيرتو رودريغيز

السفير المكسيكي



العدد الثامن - آذار 2020 80

شـهـادات

سفير الجمهورية اليمنيةعلي العمرانيسعادة األستاذ

محمود أبو مويسمعالي األستاذ الدكتور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني

الملحق الثقافي العراقيحيدر زيدان األستاذ الدكتور

سعادة األستاذ

حيدر العذاري

السفير العراقي

األستاذ الدكتور

يونس عمرو

رئيس جامعة القدس المفتوحة






