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يتزايد الطلب عىل األفراد الذين Íكنهم استخدام قدرات التفك« 
النقدي واإلبداعي لحل التحديات.  لقد تغ«ت طريقة اكتساب 
للتقدم  نتيجة  جذري  بشكل  ومشاركتها  وبنائها  املعرفة 
التكنولوجي.  عندما يتعلق األمر بالتعليم، فالبد للجامعات أن 
عىل  قادرين  ومبتكرين  نقدي�  مفكرين  إنتاج  عىل  قارة  تكون 

تلبية احتياجات عاÒ اليوم واملستقبل االجت�عي واالقتصادي.
يف عرصنا الحايل تشكل أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية تهديداً 
عىل سالمة املعرفة، من خالل تقويض سلطة املعلم� يف الفصل 

الدرايس وتغي« كيفية رؤية املعلم� من قبل الطالب. 
نتيجة لذلك ، بدأت مهام جديدة بالظهور  مثل املرشد وامليرس 
املدارس  أن  املعروف  فمن  املعلم.   لكلمة  مشابهة  واملدرب 
والجامعات تعمل عىل تعليم الطلبة.  ومع ذلك، فإن مقدار ما 
تكنولوجيا  تكملها  التي  املعلومات  ومقدار  الطلبة  يتعلمه 

املعلومات واالتصاالت غ« معروف.
�ت األدوات التكنولوجية واألجهزة الذكية برسعة كب«ة جًدا يف 
عرص يحاط به الناس باستمرار بالتكنولوجيا يف العمل والجامعة 
ويف كل مكان آخر.  لقد تجاوز تقدم األدوات اإللكرتونية اليومية 
التقنيات  تشمل  التي  الرتبوية  والتقنيات  الرتبوي  البحث  تقدم 
التعليمية.  نتيجة لذلك، فإن معرفة فوائد استخدام التكنولوجيا 
األنشطة  يف  االبتكار  ض�ن  يف  يساعد  أن  Íكن  التعليم  يف 

التعليمية.
وهنا، يجب التعامل مع االبتكار الرتبوي بحذر.  حيث أصبحت 
بيئات التعلم اإلبداعية مطلباً إلعدادات التعليم والتعلم الجديدة 
للتكيف التكنولوجي الناجح مع العملية التعليمية املبتكرة.  إىل 

جانب املناهج الدراسية ودور املعلم وتدريب املعلم�.

          رئيس هيئة املديرين
            د. ماهر الحورا�  
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مع مقاربة نهاية هذا الفصل الدرايس أود أن أحتفل áا حققته الجامعة من نجاحات وما واجهناه من 
واملثابرة  باالمتنان  ويغمرنا  جميعاً،  علينا  ييضء  الخ«  نور  ولعل  املاضية،  األشهر  خالل  تحديات 

والسعادة.

إنه ومنذ ما يقرب 32 عاماً، تحظى جامعة عّ�ن األهلّية باحرتام ووالء عرشات اآلالف من الطلبة 
وأولياء األمور والخريج�. حيث باتت املكان الذي يخوض به الطالب تجارب استثنائية تسمح له 
بالنمو والتطور واستكشاف اهت�ماته الجديدة وإدراك إمكانياته بالكامل. لطاملا كان تخريج طلبة 
جاهزين للعمل أمراً محورياً يف مهمتنا. من خالل عملية تشمل االستكشاف الوظيفي واإلعداد املهني، 

لربطهم باملسارات الوظيفية وتعزيز املهارات الالزمة للتقدم املهني.

التخرج وعند استالم الطلبة لشهادات تخرجهم سيدركون أنهم حصلوا عىل أكè من مجرد  يف يوم 
شهادة جامعية من جامعة عّ�ن األهلّية حيث سيكون لديهم التوجه املهني والثقة الالزمة للنجاح 

يف املجال الذي يختارونه.

ندعوكم لزيارة الحرم الجامعي الجميل، ومقابلة 
طلبتنا وأعضاء الهيئة التدريسية لدينا، واالطالع 
عىل الفرص واألنشطة والتسهيالت املتميزة التي 
وللوطن  ملجتمعنا  األهلّية  عّ�ن  جامعة  تقدمها 

يف ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

أ. د. ساري حمدان
  رئيس الجامعة 
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جامعة عّ�ن األهلّية تحتفل بالعيد السادس والسبع�
الستقالل اململكة األردنية الهاشمية 
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عّ�ن  يف  السيربا�  لألمن  املفتوح  العلمي  اليوم 
األهلّية

بدعم وتوجيهات الدكتور ماهر الحورا� رئيس هيئة املُديرين لجامعة عّ�ن األهلّية وبرعاية رئيس 
الجامعة االستاذ الدكتور ساري حمدان وبارشاف رئيس مجلس إدارة مركز األمن السيربا� يف الجامعة 
االستاذ الدكتور معتز الدبعي، أقام املركز اليوم العلمي املفتوح لألمن السيربا�، بحضور أم� عام 
املحارمة  بسام  السيد  السيربا�  لألمن  الوطني  املركز  ومدير  الجبور  حس�  الدكتور  الشباب  وزارة 
منظمة  األردنية،  املسلحة  القوات  يف  السيربا�  األمن  مديرية  وهم  االسرتاتيجيون  الجامعة  ورشكاء 
ايساكا العاملية، رشكة فور² نت العاملية، وأكادÍية أمنية لألمن السيربا�، وبحضور شخصيات وقامات 

علمية مميزة وáشاركة كب«ة من كافة القطاعات وجمهور كب« من طلبة الجامعة.
ويعد هذا الحدث " اليوم العلمي املفتوح لألمن السيربا�"، هو األول من نوعه يف مؤسسات التعليم 

العايل باالردن حيث يأمل القا�î عليه بان يكون حدثاً سنوياً يكرب ويزداد تألقاً عاماً تلو العام.
ساري  الدكتور  االستاذ  برئيسها  ممثلة  الجامعة  قامت  فعالياته  وبدء  العلمي  اليوم  افتتاح  وقبل 
حمدان بتوقيع مذكرة تفاهم مع املركز الوطني لألمن السيربا� ممثلة áديرها السيد بسام املحارمة.

التعاون ب� الجهت� يف  التفاهم عىل عدة بنود هامة تعمل عىل تعزيز اوارص  وقد شملت مذكرة 
مجاالت التوعية باألمن السيربا� وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخربات وح�ية أفراد ومؤسسات 

الوطن من خطر الهج�ت اإللكرتونية.
ك� وقامت الجامعة بإطالق الحملة الوطنية للتوعية باألمن السيربا� كنتاج أويل عن مذكرة التفاهم 

املوقعة.
وتلقى هذه الحملة رعاية شاملة ومهمة من قبل وزارة الشباب حيث سيقوم مجموعة من املختص� 
الرشكاء  مع  وبالتعاون  الجامعة  طلبة  وáشاركة  األهلّية  عّ�ن  جامعة  من  السيربا�  األمن  يف 
السيربا� وعىل مدار شهرين يف معسكرات  باألمن  بتقديم حلقات ومنتديات توعية  االسرتاتيجي� 

الحس� للشباب والتي ترعاها وتنظمها الوزارة.
هذا الجهد املشرتك هو صورة واقعية جميلة لعملية التشارك ما ب� القطاع العام والقطاع الخاص 

والتي ينادي بها داîا جاللة امللك عبدالله الثا� اطال الله يف عمره.
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جودة  نارص  الع�  معايل  األسبق  الخارجية  وزير 
يختتم فعاليات �وذج األمم املتحدة لطلبة جامعة 

عّ�ن األهلّية
اختتمت فعاليات مؤ¼ر �وذج محاكاة األمم املتحدة أو 
ما يعرف بالـ MUN بتنظيم من مركز االرتباط العاملي 
يف الجامعة، وتحت رعاية كرÍة من معايل الع� السيد 
نارص جودة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية األسبق 
وهم  البلقاء  محافظة  نواب  من  مجموعة  وبحضور 
عبدالحليم  والنائب  الداوود  رضار  النائب  الذوات 
الجامعة  رئيس  واستقبل  البش«.  دينا  والنائب  الحمود 
املديرين  هيئة  ورئيس  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ 
الدكتور ماهر الحورا� معايل السيد نارص جودة بحضور 
مساعد الرئيس للشؤون الخارجية األستاذ الدكتور أنس 
الجامعة املشارك�  السعود. حيث تحدث جودة لطلبة 
يف هذا املؤ¼ر، الذي امتد عىل مدار ثالثة أيام متتالية، 
الثا�  عبدالله  امللك  جاللة  بقيادة  األردن  دور  عن 
املعظم يف صياغة القرارات وطرح املبادرات التي تخص 
وتهم املنطقة والعاÒ، واستعرض جودة الجهود األردنية 
املتحدة  األمم  ومجالس  األمن  مجلس  يف  الدبلوماسية 
انتخب  التي  الثالثة  الفرتات  خالل  خصوصاً  املختلفة، 
فيها األردن عضواً غ« دائم يف مجلس األمن التابع لألمم 
من  نارص جودة عىل مجموعة  معايل  وأجاب  املتحدة. 
بهذه  االنخراط  أهمية  عىل  وشجعهم  الطلبة  أسئلة 
املحافل  كافة  يف  واملشاركة  والنشاطات  الفعاليات 
العربية والعاملية، سي� وأن األردن بقيادة ودبلوماسية 

وحكمة جاللة امللك عبدالله الثا� اكتسب احرتام عاملي كب« م� يجعل الباب مفتوحاً أمام املبادرات 
العاملي يف الجامعة لهذه الفعالية، كجزء من  األردنية عىل حد تعب«ه. ويأ² تنظيم مركز االرتباط 
أهداف املركز والتي تسعى لصقل مهارات الطلبة يف ما يتعلق بالتعرف عىل الثقافات والنشاطات 
تكليف  يتم  حيث  الفعلية،  املتحدة  األمم  ملؤ¼رات  محاكاة  يشكل  املؤ¼ر  هذا  الدولية.  والقضايا 
الطلبة بحل القضايا العاملية من خالل البحث وصياغة القرارات واإلقناع واملناقشة لتمرير قرارات 
مناسبة للقضايا العاملية املطروحة. يتوىل فيه الطلبة أدوار املفوض� واملتحدث� والكرايس التي ¼ثل 
بلدانًا مختلفة ويعملون سوياً إلجراء مناقشات والتوصل إىل حلول واقعية لألجندة املخصصة لهم. 
يوتعكس جداول األع�ل أو املوضوعات التي يتم العمل عليها خالل املؤ¼ر قضايا العاÒ الحقيقي التي 
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املتحدة.  األمم  يف  مناقشتها  تتم 
حداد،  لؤي  جود  الطالبة  وقدمت 
لألمم  العام  األم�  دور  لعبت  والتي 
املتحدة، زمالئها رؤساء اللجان والذين 
قدموا بدورهم إيجاز مخترص عن أهم 
تم  ثم  ومن  مؤ¼رهم  خالل  دار  ما 
أفضل  بجوائز  الفائزة  الوفود  تكريم 
رئيس  كرم  اللقاء  نهاية  ويف  وفد. 
الجامعة ورئيس هيئة املديرين ضيف 
جودة  نارص  السيد  معايل  الجامعة 

بدرع الجامعة.

جامعة الدول
العربية

املجلس االقتصادي واالجت�عي
لألمم املتحدة

الجمعية العامة
لألمم املتحدة

مجلس
حقوق اإلنسان مجالس

املؤ¼ر



سمو نائب حاكم الشارقة يكرم الدكتور أحمد ها� 
باملركز  لفوزه  األهلّية  عّ�ن  جامعة  من  الضمور 

األول عيل مستوى الوطن العرª يف جائزة الشارقة
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن 
سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، 
تكريم  حفل  الشارقة،  جامعة  رئيس 
ألطروحات  الشارقة  بجائزة  الفائزين 
الدكتوراه يف العلوم اإلدارية يف الوطن 
عرش  الثامنة  دورتيها  يف   ªالعر

والتاسعة عرش.
بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة 
كلمة، قدم فيها الشكر والتقدير إىل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي عىل حضور 
وترشيف سموه الحفل، وتكرÍه لعدد من الباحث� يف الوطن العرª، مش«اً إىل أن الجائزة تعّزز من 
الحضور اإلقليمي والعاملي لجامعة الشارقة واألدوار التي تقوم بها وتشجيعها للمتفوق� يف مختلف 

املجاالت واالحتفاء بهم.
وتناول مدير الجامعة يف كلمته مس«ة وأهداف الجائزة، قائالً : إن الجائزة ظلت تتقدم وتتطور إىل 
أن سطرت سجالً حافالً من التكريم للباحث� الذين أثبتوا جدارتهم يف مجال العلوم اإلدارية، وقد بلغ 
عددهم منذ انطالق الجائزة 47 باحثاً من أصل 1242 باحثاً ترشحت أطروحاتهم للفوز بالجائزة وكان 

منهم 239 يف املجاالت املالية و952 يف مجال العلوم اإلدارية.
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الشهيدة  ذوي  تكرم  األهلّية  عّ�ن  جامعة 
ش«ين أبو عاقلة

أقامت جامعة عّ�ن األهلّية حفل تأب� وتكريم لروح 
ذويها،  بحضور  عاقلة  أبو  ش«ين  الصحفية  الشهيدة 
ساري  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  استقبل  حيث 
أنطون  السيد  الشهيدة  اليوم شقيق  حمدان يف مكتبه 
ضيوف  اصطحاب  تم  ثم  ومن  وعائلتها،  عاقلة  أبو 
الجامعة  رئيس  نواب  حرضه  الذي  للحفل  الجامعة 
الجامعة  يف  والدوائر  املراكز  ومدراء  العمداء  ومجلس 
باإلضافة ملجموعة من الطلبة. وبدأ الحفل الذي أقيم يف 
لروح  تكرÍاً  صمت  دقيقة  بالوقوف  قبا�  نزار  مدرج 
استعرض  الذي  الجامعة  لرئيس  كلمة  تالها  الشهيدة، 
امللك  جاللة  بقيادة  األرد�  والدور  املصاب  حجم 
عبدالله الثا� يف دعم صمود الشعب الفلسطيني امام 
م�رسات جيش االحتالل ومحاوالت تكميم األفواه ك� 
أن  داعياً  عاقلة.  أبو  الشهيدة  اغتيال  حادثة  يف  حصل 
نعيش جميعاً لحظات استقالل فلسط� املحتلة والتي 
تقدم يومياً مواكب من الشهداء املقاوم�، سي� وأننا 
الستقالل  والسبع�  السادسة  الذكرى  يف  اليوم  نحتفل 
شقيق  تحدث  ثم  من  الهاشمية.  األردنية  اململكة 

الشهيدة السيد أنطون أبو عاقلة عن الحادثة وأملها وواقعها وكيف كانت "ش«ين" والتي استشهدت 
الشعب  التي يعيشها  نهار إليصال األÒ واملعاناة  ليل  الصحفي والوطني، تعمل  أداء واجبها  خالل 
الفلسطيني. ويف نهاية الحفل قدم رئيس الجامعة املنحة الدراسية التي خصصها رئيس هيئة املديرين 
رسالتها  استك�ل  خالل  من  الشهيدة  ذكرى  تخليد  يف  للمساهمه  الحورا�  أحمد  ماهر  الدكتور 
ومس«تها املهنية. وكانت الجامعة قد خصصت منذ وقوع الحادثة األليمة منحة دراسية يف درجة 

يالبكالوريوس لدراسة تخصص التصميم السين�ø والتلفزيو� واملرسحي.
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توقعان  العايل  التعليم  ووزارة  األهلّية  عّ�ن  جامعة 
اتفاقية البتعاث طلبة بتخصصات طب األسنان

وقعت جامعة عّ�ن األهلّية ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي اتفاقية إنشاء صندوق ابتعاث 
لتخصصات طب األسنان، وذلك بعد حصول الجامعة عىل الرتخيص املبدø إلنشاء كلية طب أسنان. 
وقع االتفاقية وزير التعليم العايل والبحث العلمي؛ األستاذ الدكتور وجيه عويس، ورئيس الجامعة؛ 
األستاذ الدكتور ساري حمدان، يف مقر وزارة التعليم العايل بحضور رئيس هيئة املديرين للجامعة 
الدكتور ماهر الحورا�، ورئيس هيئة اعت�د مؤسسات التعليم العايل وض�ن جودتها، األستاذ الدكتور 
ظافر الرصايرة، وأعضاء لجنة االبتعاث األستاذ الدكتور أحمد حمدان واألستاذ الدكتور أنس السعود 

والسيد شادي مساعدة.

وبدأت جامعة عّ�ن األهلّية خطوات عملية إلنشاء كلية طب األسنان، وحصلت عىل موافقة مبدئية 
من مجلس التعليم العايل الستحداث الكلية. وقال رئيس الجامعة الدكتور ساري حمدان، "أن هذه 
االتفاقية تعد التزاما بأعىل املعاي« املهنية آلليات ابتعاث طلبة يف مختلف تخصصات طب األسنان 
وألفضل الجامعات العاملية املرموقة، وهي دليل واضح عىل التعاون العميل الجاد ب� الجامعة ووزارة 
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التعليم العايل والبحث العلمي". وúن رئيس الجامعة الدور التنسيقي الواضح لوزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي وهيئة اعت�د مؤسسات التعليم العايل وض�ن جودتها مع الجامعات األردنية كافة.

وحسب االتفاقية املوقعة ب� الوزارة والجامعة سيتم إنشاء صندوق ابتعاث، بعد املوافقة املبدئية 
التي أقرها مجلس التعليم العايل، تتوىل إدارته لجنة برئاسة رئيس هيئة اعت�د مؤسسات التعليم 
العايل األستاذ الدكتور ظافر الرصايرة، وتضم يف عضويتها كل من األستاذ الدكتور أحمد الحياصات 
وستعمل  مساعدة.  شادي  والسيد  السعود  أنس  الدكتور  واألستاذ  حمدان  أحمد  الدكتور  واألستاذ 
اللجنة عىل وضع خطة ابتعاث ¼تد لخمس سنوات، إليفاد الطلبة للحصول عىل درجتي املاجست« 
كلية طب  تحتاجها  التي  التخصصات  عاملية مرموقة، يف  يعادله�، من جامعات  ما  أو  والدكتوراه، 

األسنان التي تم استحداثها يف الجامعة.
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طلبة جامعة عّ�ن األهلّية يفوزون باملركز الثا� يف 
مسابقة MIC الذي تنظمه جامعة MIT األم«كية

فاز فريق املبتكرون من طلبة جامعة عّ�ن األهلّية يف املركز الثا� يف مسابقة تحالف MIC والذي 
تنظمه جامعة MIT األم«كية العريقة.

ويتكون الفريق الفائز من الطلبة مروه فرحان (هندسة طبية) ودانه دنون (هندسة طبية) ورنيم 
الحارس (صيدلة) ومحمد حسن (هندسة طبية)، حيث يعمل مرشوعهم عىل تصميم منتج بكاشف 
معدل التدفق وجهاز تحكم لفحص ترسب املياه خالل فرتة زمنية قص«ة. عند اكتشاف ترسب، يقوم 
لتنبيه  إنذار  وتشغيل  الفور  عىل  املاء  بإغالق  عادًة)  مفتوًحا  يكون  (والذي  اللولبي  امللف  ص�م 

املستخدم بالترسب ومكانه.

وبارك رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان هذا االنجاز النوعي، مؤكداً أن الجامعة تسعى 
إىل ¼ك� طلبة الجامعة áختلف التخصصات من 

خالل إرشاكهم يف مسابقات عاملية نوعيه.
من جهته قال مدير مركز االبتكار والتميز األستاذ 
األهلّية  عّ�ن  جامعة  ان  السعود  أنس  الدكتور 
هي عضو مؤسس وفعال من عام 2019 يف هذا 
 Òالعا عىل  جامعة  أول  تقوده  الذي  التحالف 
جامعة MIT األم«كية. وتأهل للمراحل النهائية 
للمسابقة عرشة فرق من الجامعات األعضاء من 
وبريطانيا  وتركيا  واسبانيا  وهولندا  أم«كا 

وجواتي�ال واملكسيك واألردن.
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ك� حقق فريق أهلي� من جامعة عّ�ن األهلّية املركز الرابع والذي يتكون من الطلبة جود حداد 
(هندسة طبية) وإيهاب نعي�ت (هندسة طبية) وريهام عبد الواحد (هندسة طبية) وفيصل الصدر 

(أع�ل وتجارة إلكرتونية) وأيهم سعيفان (ذكاء اصطناعي).
وأرشف عىل هذه املسابقة كل من الدكتور عمر عبد الجابر مدير حاضنة األع�ل يف مركز االبتكار 
والتميز والدكتورة ف«وز أبو سويلم نائب مدير مركز االرتباط العاملي واملهندس بشار نزيه املرشف 

الفني عىل كافة املشاريع من قسم الهندسة الطبية يف كلية الهندسة.
حيث  االستدامة،  أهداف  تحقيق  يف  عاملياً  املتميزة  الجامعات  من  األهلّية  عّ�ن  جامعة  أن  يذكر 
صنفت مؤخراً يف املرتبة األوىل أردنياً ومن أفضل 200 جامعة عاملياً يف تصنيف التاÍز لتأث« الجامعات 

.2022

ي
امل

لع
ط ا

تبا
الر

ز ا
رك

 م
رش:

لنا
ا



11

رئيس  ونيابة عن  األهلّية  لجامعة عّ�ن  املديرين  رئيس هيئة  الحورا�  ماهر  الدكتور  رعاية  تحت 
الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان افتتح األستاذ الدكتور مصلح الطراونة نائب رئيس الجامعة 

"عميد كلية الحقوق" فعاليات سين� الجامعة بفندق املوفنبيك – عّ�ن بالعرض االول لفيلم  
"موصل 980" املرشح لجائزة اوسكار، وهي الفعالية التي قامت بتنظيمها واستضافتها جامعة عّ�ن 
األهلّية ممثلة بكلية الع�رة والتصميم / قسم التصميم السين�ø والتلفزيو� واملرسحي بالتنسيق 

. øمع مركز االرتباط العاملي وبالرشاكة مع رشكة عشتار " العراق" لإلنتاج السين�
وقد حرض الفعالية سعادة املستشار الثقايف يف السفارة العراقية يف عّ�ن وسيم التميمي وممثل� عن 
الجالية العراقية باألردن وممثل� عن الهيئة امللكية االردنية لألفالم وعدد من االعالمي� واملخرج� 

.øاملتخصص� يف مجال السين�
 والقى الدكتور الطراونة كلمة " الرئيس " رحب فيها بالحضور لهذه الفعالية التي تضاف ملنجزات 

املوفنبيك فعاليات "سين�  عّ�ن األهلّية تفتتح يف 
الجامعة" بفيلم "موصل 980 "
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التي حققت  املؤسسة  العرª، هذه  والوطن  األردن  الخاص يف  التعليم  رائدة  األهلّية  جامعة عّ�ن 
مراتب متقدمة يف العديد من التصنيفات األكادÍية املحلية واإلقليمية والدولية، آخرها كان تصنيف 
الجامعات  تأث«  يهتم áدى  الذي   THE University Impact Rankings العاملية التاÍز  منظمة 
حيث  املتحدة،  األمم  معاي«  حسب  العاملية  االستدامة  تحقيق  ويف  املحلية  مجتمعاتها  يف  العاملية 
ُصنفت الجامعة باملرتبة األوىل عىل مستوى األردن وجاءت ضمن تصنيف املئة الثانية عىل مستوى 

العاÒ، وحققت الجامعة تقدما ملحوظا يف أغلب معاي« هذا التصنيف العاملي.

وأشار إىل طرح الجامعة لربامج أكادÍية متقدمة ومتطورة ومعتمدة محلياً وعاملياً وحرصها عىل توف« 
املحلية  املؤسسات  من  العديد  مع  الرشاكات  وعقدها  واالبتكار  لإلبداع  داعمة  معرفية  ذكية  بيئة 

واإلقليمية لتوف« فرص العمل للطالب الخريج�.
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قسم البرصيات يف جامعة عّ�ن األهلّية يستضيف 
عل�ء البرصيات يف جامعة برادفورد الربيطانية 

كلية  استضافت  قموه،  يزن  الدكتور  املشارك  البرصيات  أستاذ  البرصيات،  رئيس قسم  بتنسيق من 
العلوم الطبية املساندة يف جامعة عّ�ن األهلّية األستاذ الدكتور بريندان باريت والدكتورة أليكس 

مانكاوسكا، من قسم البرصيات يف جامعة برادفود/ بريطانيا. 
حيث ألقيا محارضت� علميت� شيقت� عىل مسامع الحضور، عن مساره� البحثي، وعن أحدث نتائج 

الدراسات العلمية التي توصال لها ه� وفرقهم البحثية، يف مجال علم البرصيات. 
الضيوف يف  باستقبال  الجامعة،  الدكتور ساري حمدان، رئيس  القاء املحارضة، تفّضل االستاذ  وقبل 

مكتبه، وتقديم دروع الجامعة تكرÍاً له�.
وزار الوفد مركز االرتباط العاملي والتقوا áديره مساعد الرئيس للشؤون الخارجية االستاذ الدكتور 
أنس السعود، الذي قدم لهم ملخصا عن الجامعة وتطورها وتوضيح ابرز سبل التعاون املمكنة ب� 
الجانب�. ك� قام األستاذ الدكتور محمد الطنا� عميد كلية العلوم الطبية املساندة، باستضافة العل�ء 
يف مكتبه وقدم له� شهادات تقدير وشكر، وتبادل الضيوف الحديث معهم حول سبل إثراء التعاون 

يالبحثي.
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اإلمارا²  التكنولوجيا  وعلوم  التعليم  ملحق 
يزور عّ�ن األهلّية

التكنولوجيا جامعة  للتعليم وعلوم  االمارا²  امللحق  املعال  نارص  بن  الدكتور ع�ر  الشيخ  زار سمو 
عّ�ن األهلّية، حيث استقبل رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان سمو الشيخ يف مكتبه ودار 
العربية  الجامعات  قاعدة  توسيع  يف  التكنولوجيا  وعلوم  التعليم  ملحقية  دور  عن  الحديث  تبادل 
أهم  الجامعة  رئيس  وضح  حيث  النوعية.  األكادÍية  التخصصات  يف  خصوصا  االماراتي�  للطلبة 
التخصصات التي تطرحها جامعة عّ�ن األهلّية وتتميز بها عىل مستوى الرشق األوسط. ثم اصطحب 
األستاذ الدكتور أنس السعود مساعد الرئيس للشؤون الخارجية سمو ضيف الجامعة والوفد املرافق 
يف جولة عىل مرافق الجامعة شملت مركز الحورا� للتعليم اإللكرتو� والتعليم املدمج حيث قدم 
مدير املركز السيد أرشف ن«وخ رشحا عن املركز واهدافه ومشاريعه. ومن ثم قسم علوم التجميل، 

حيث قدمت الدكتورة مها أبو حجلة رشحا عن القسم وبرامجه.
رئيس  كرم  اللقاء  نهاية  للجامعة. ويف  االكادÍي  باملستوى  واعتزازه  الشيخ عن سعادته  وعرب سمو 

الجامعة ضيف الجامعة الكب« بدرع الجامعة وقدم سمو الشيخ درع امللحقية لرئيس الجامعة.
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جامعة عّ�ن األهلّية تستقبل وفداً من جامعة 
غرب أراد الرومانية

عّ�ن  جامعة  الرومانية  اراد  غرب  جامعة  من  وفد  زار 
مدير  استقبل  حيث  الثنائية،  العالقات  لتوطيد  األهلّية 
السعود  أنس  الدكتور  األستاذ  العاملي  االرتباط  مركز 
مديرة  نياجي  أنتونيال  الدكتورة  من  املكون  بالوفد 
العالقات الدولية يف جامعة غرب اراد والدكتورة داريانا 
بحضور  الجامعة  يف  ايراسموس  برامج  منسقة  سافييس 
نائب مدير مركز االرتباط العاملي يف جامعة عّ�ن األهلّية 

الدكتورة ف«وز أبو سويلم.
الجامعة  مرافق  عىل  جولة  يف  الوفد  اصطحاب  تم  وقد 
بدأت بالسالم عىل رئيس الجامعة االستاذ الدكتور ساري 
حمدان ومن ثم االجت�ع مع عميد كلية األع�ل الدكتور 
معتز الدبعي لبحث مشاركة جامعة غرب اراد يف مؤ¼ر 
شهر  يف  سيقام  والذي   ICDB 2022 األع�ل  كلية 

اغسطس من هذا العام.
الذين  الجامعة  طلبة  من  áجموعة  الوفد  التقى  ك� 
سيلتحقون بربامج تدريبية الشهر القادم يف حرم جامعة 
غرب اراد يف رومانيا من خالل برنامج ايراسموس املدعوم 

.ªمن االتحاد األورو
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استقبلت كلية العلوم الرتبوية يف جامعة عّ�ن األهلّية وفداً من مختلف كليات علوم الرياضة يف 
 University of UQAM in Canada ، Mahidol University in ~ailand ،جامعة
الجامعات،  الثنائية ب�  العالقات  ، وذلك بهدف توطيد   University of Paris City in France
حيث التقى رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان الوفد املكون من الدكتورة ميالن اوبرتن 
رئيسة مخترب فسيولوجيا الجهد البد� يف جامعة كيبيك، والدكتور رونج شان رئيس الجمعية األسيوية 
للتغذية الرياضية يف تايلند، والدكتور حيدر جمعي باحث يف املعهد الوطني للرياضة "الخربة واألداء" 
من جامعة باريس، بحضور املدرس صالح ح�د من قسم الرتبية البدنية والصحية يف جامعة عّ�ن 

األهلّية.
وقد تم اصطحاب الوفد يف جولة عىل مرافق الجامعة ومن ثم االجت�ع مع نائب رئيس جامعة عّ�ن 
األهلّية للكليات اإلنسانية األستاذ الدكتور نايل الرشعة وعميد كلية العلوم الرتبوية األستاذ الدكتور 
قيص شمبور ورئيس قسم الرتبية البدنية والصحية االستاذ الدكتور محمد املبيض� لبحث مشاركة 
والذي  االردنية  الدولة  ومئوية  الرياضة  علوم  مؤ¼ر  يف  والصحية  البدنية  الرتبية  وقسم  جامعاتهم 

سيقام األسبوع املقبل يف الجامعة الهاشمية.

تخصصات جديدة يف عّ�ن األهلّية
وافق مجلس التعليم العايل يف جلسته مؤخراً عىل استحداث عدد من التخصصات ملختلف الدرجات 

العلمية يف جامعة عّ�ن األهلّية

ماجست«
هندسة االنشاءات

دبلوم عايل
محاسبة قانونية

بكالوريوس
عالج طبيعي
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جامعة عّ�ن األهلّية تستقبل وفداً من كندا وفرنسا 
وتايلند



مندوبة عن سمو األم«ة منى الحس�، رعت سمو األم«ة سناء عاصم، يوم الخميس 12/5/2022، 
انطالق فعاليات املؤ¼ر الدويل الثامن لصحة السمع، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري. 
حيث شارك يف املؤ¼ر الذي تم تنظيمه بالتعاون ب� جامعة عّ�ن األهلّية واألكادÍية العربية للسمع 
جامعة  مع  وبالتعاون  أيام،  ثالثة  مدى  وعىل  املرصية،  الطبية  والجمعية  الصحة  ووزارة  والتوازن، 

لوبيك األملانية، عدد كب« من املختص� من الدول العربية واألجنبية. 
وقال رئيس األكادÍية العربية للسمع خالد عبد الهادي العيىس، يف كلمة االفتتاح، إن األكادÍية التي 
أنشئت عام 2012، هي مؤسسة غ« ربحية، ¼ثل جميع الدول العربية، وتهدف من خالل املؤ¼رات 
املستمرة وورشات العمل إىل التعليم الطبي لذوي االختصاص يف السمع والتوازن والنطق واألنف 
العلمية  األبحاث  من  جديد  هو  ما  كل  تواكب  األكادÍية  أن  وأضاف  واألطفال.  والحنجرة  واألذن 
وكذلك املشاركة العاملية وتبادل الخربات ب� االختصاصي� يف مجاالت مختلفة. مش«اً إىل أن األكادÍية 

عقدت 6 ورش عمل وúانية مؤ¼رات، شاكراً األردن وجامعة عّ�ن األهلّية الستضافة هذا املؤ¼ر. 
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املؤ¼ر  فعاليات  افتتاح  ترعى  عاصم  سناء  األم«ة 
الثامن لصحة السمع والتوازن



عّ�ن  جامعة  يف  املساندة  الطبية  العلوم  كلية 
األهلّية تستضيف الدكتورة رشا أبو عيد
استضافت كلية العلوم الطبية املساندة يف جامعة عّ�ن األهلّية يوم االربعاء 
املوافق 2022-5-11 الدكتورة رشا أبو عيد، من جامعة أبردين يف سكوتلندا - 
عن  الحضور،  مسامع  عىل  شيقة  علمية  محارضة  ألقت  حيث  بريطانيا. 
هي  لها  توصلت  التي  العلمية  الدراسات  نتائج  وأحدث  البحثي،  مسارها 

وفرقها البحثية، يف مجال الرسطانات.
 وعىل هامش املحارضة، قام األستاذ الدكتور محمد الطنا� عميد كلية العلوم 
باستضافة  والتشخيصية،  الدوائية  البحوث  مركز  مدير  املساندة/  الطبية 
الدكتورة أبو عيد يف مكتبه، وتبادال الحديث حول سبل إثراء التعاون البحثي. 

وقام األستاذ الدكتور الطنا� áرافقة الدكتورة أبو عيد يف جولة يف مركز البحوث الدوائية والتشخيصية 
األجهزة  أحدث  استعراض  تم  حيث  نص«ات،  حمدي  الدكتور  ورافقه�  األهلّية،  عّ�ن  جامعة  يف 
البحثية التي ينفرد بوجودها مركز البحوث الدوائية والتشخيصية يف جامعة عّ�ن األهلّية، م� سيزيد 
في�  عيد،  أبو  الدكتورة  مثل  األفاضل  والعل�ء  األهلّية  عّ�ن  جامعة  ب�  البحثي  التعاون  فرص 
استكملت الجولة بااللتقاء مع أ.د. أنس السعود مساعد الرئيس للشؤون الخارجية يف مركز االرتباط 
البحث  وتعزيز  والعلمي  األكادÍي  التبادل  مجال  يف  املشرتك  التعاون  سبل  عن  والحديث  العاملي 

العلمي املشرتك.
ومن جهتها، قالت الدكتورة زينة العلمي األستاذ املشارك يف قسم العلوم الطبية املخربية، أن هذه 
املحارضة هي واحدة من ضمن سلسة محارضات لنرش املعرفة والخربات. حيث تقوم وبإيعاز من 
أيام األربعاء من كل أسبوع، ويتم  العلمية والبحثية  الكلية بتنسيق سلسلة من املحارضات  عميد 
استضافة عل�ء من داخل جامعة عّ�ن األهلّية ومن الجامعات الشقيقة ومن الجامعات العاملية، 
لتوسيع آفاق البحث العلمي عند أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا يف كلية العلوم 

الطبية املساندة، وكذلك لتعزيز التعاون البحثي ب� الجهات العلمية املحلية والعاملية.
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خريجنا ...فخرنا
ريم أحمد الحورا� 

تخرجت السيدة ريم من جامعة ع�ن األهلية عام 2004 يف 
إدارة األع�ل. 

بالنجاح،  شغفها  قادها  حيث  معروفة  أع�ل  سيدة  وهي 
وأفكارها التجارية لتصبح مالكة للعديد من املشاريع القاîة. 

أطلقت  حيث  البكالوريوس  من  تخرجها  بعد  ح�سها  بدأ 
لقد  عاملية.  ماركات  أزياء يضم  بوتيك  األول وهو  مرشوعها 
من  العديد  فتح  إىل  األع�ل  سيدة  دفع  كب«اً  نجاحاً  كان 

املشاريع املختلفة. 

كلمة من خريجتنا: 

شهادة  عىل  حاصلة  الحبيبة،  األهلية  ع�ن  جامعة  من   2004 عام  خريجة  حورا�،  أحمد  ريم  أنا 
بكالوريوس يف إدارة األع�ل. 

أشعر بالفخر عندما أفكر يف تلك السنوات التي مرت منذ أيام دراستي الجامعية. ما زلت قادرًة عىل 
تذكر تفاصيل تلك األيام الخالية من الهموم. 

خالل ذلك الوقت Ò أكن قد بدأت بعد يف التفك« يف أهمية العمل وبناء مستقبل مهني ناجح. لحسن 
الحظ، تعلمت تدريجياً أن أحد املساهم� الرئيسي� يف الشعور بالسعادة هو التصميم عىل النجاح 

من خالل العمل املستمر، بغض النظر عن العقبات التي قد يواجهها املرء. 

إن وجود العائلة يكمل بتأكيد هذا الشعور بالسعادة. 
لدي 5 أطفال، وهو إنجاز أفتخر به كث«اً. باإلضافة إىل ذلك، كانت املشاريع املختلفة التي بدأتها 

ُمرضية للغاية، سواء أثبتت أنها ناجحة أم ال.
أنا Ò ولن أستسلم أبداً لشعور اليأس، وحيث� وجدت املثابرة يكون النجاح حليفها.



منى خصاونه
مركز االرتباط العاملي

m.khasawneh@ammanu.edu.jo
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مساعدة املدير

public@ammanu.edu.jo

محمد الحسن

مصمم جرافي

m.alhassan@ammanu.edu.jo

gec@ammanu.edu.jo

فريق مركز
االرتباط العاملي

خالد الزعبي
مساعد مدير العالقات

العامة والدولية

k.zoubi@ammanu.edu.jo

منار حمدان
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أنوب ابراهام
مساعد مدير مركز

التعليم والتعلم

anoop@ammanu.edu.jo

د. ف«وز أبو سويلم
رئيسة شعبة الربامج
و الرشاكات الدولية

f.abousweilem@ammanu.edu.jo

هبة الرشفاء
رئيس قسم اإلعالم

H.alshurafa@ammanu.edu.jo

أ.د. أنس السعود
مساعد الرئيس للشؤون الخارجية

مدير مركز االرتباط العاملي
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إÍان التيل
رئيسة شعبة مشاريع
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