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مستقبل التعليم املبتكر يف بيئات التعلم 
 Äيتزايد الطلب عىل األفراد الذين ¥كنهم استخدام قدرات التفك
النقدي واإلبداعي لحل التحديات.  لقد تغÄت 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 عاË 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 وتغيÄ 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 غÄ معروف.
Õت األدوات التكنولوجية واألجهزة الذكية برسعة كبÄة 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  ¥كن  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
  Þي            د. ماهر الحورا
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رسالة ترحيب من رئيس الجامعة
من  واجهناه  وما  نجاحات  من  الجامعة  حققته  àا  أحتفل  أن  أود  الدرايس  الفصل  هذا  نهاية  مع 
واملثابرة  باالمتنان  ويغمرنا  جميعاً،  علينا  ييضء   Äالخ 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 أكæ 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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ونقابة  األهلّية  عّ�ن  ب�  التعاون  لتعزيز  اتفاقية 
املهندس�

وقعت جامعة عّ�ن األهلّية ونقابة املهندس� األردني�، اتفاقية رشاكة 
وتزويد  التعليم  مخرجات  وتحس�  القدرات  بناء  مجال  يف  وتعاون، 
املهندس� باملهارات الالزمة للدخول إىل سوق العمل والعمل عىل ايجاد 

فرص تدريب وتشغيل لهم.

وقد وقع االتفاقية رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان ونقيب املهندس� األردني� رئيس 
اتحاد املهندس� العرب املهندس أحمد س�رة الزعبي، بحضور عميد كلية الهندسة بالجامعة األستاذ 
والتصميم  الع�رة  كلية  عميد  الشبول  السالم  عبد  الدكتور  واألستاذ  الجابر  عبد  معتصم  الدكتور 
والدكتور إياد شعبان رئيس وحدة املوارد البرشية والتطوير املؤسيس يف الجامعة وعدد من األساتذة 

املهندس� أعضاء مجلس نقابة املهندس�.

كافة  يف  املهندس�  نقابة  مع  للتعاون  الجامعة  استعداد  حمدان،  د.  أ.  الجامعة  رئيس  أبدى  وقد 
املجاالت املطروحة، مؤكداً اعتزازه بنقابة املهندس� باعتبارها �ثل الجسم الهنديس األكرب يف األردن.

املصلحة  يحقق  àا  املهندس�  نقابة  تحت ترصف  وامكاناتها  مرافقها  كافة  تضع  الجامعة  إن  وقال 
املشرتكة لطلبة الهندسة والخريج�، مؤكداً رضورة تنظيم النقابة ملؤ�رات معتمدة من قاعدة بيانات 

"سكوبس" ما يعود بالنفع عىل أعضاء الهيئة التدريسية وعىل النقابة.

مع  التعاون  اتفاقيات  من  العديد  وقعت  املهندس�  نقابة  إن  الزعبي  م.  املهندس�  نقيب  وقال 
الجامعات الرسمية والخاصة بهدف ايجاد فرص تدريب ملنتسبيها، إضافة إىل تبادل الخربات يف مجال 
رفع مهارات وكفاءات املهندس�، مشÄاً إىل أن النقابة تركز عىل طلبة السنة الرابعة والسنة الخامسة 

لتأهيلهم للدخول إىل سوق العمل.
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الربوفيسور شاروخ شاريات يحارض يف عّ�ن األهلّية

العلمية  للبحوث   Þالحورا ملركز  االستشاري  املجلس  عضو  شاريات،  شاروخ  الربوفيسور  حارض 
التطبيقية، يف مجموعة من الباحث� يف جامعة عّ�ن األهلّية بحضور نواب رئيس الجامعة والسادة 
مكتبه  يف  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  واستقبل  الجامعة.  يف  الكليات  عمداء 
أنس  الدكتور  األستاذ  التطبيقية  العلمية  للبحوث   Þالحورا مركز  مدير  بحضور  شاروخ  الربوفيسور 

السعود. 

الربوفيسور شاروخ يعمل حالياً أستاذ ورئيس قسم املسالك البولية ورئيس مركز الرسطان الشامل يف 
جامعة فيينا الطبية، مستشفى فيينا العام يف النمسا. وهو أيضاً أستاذ يف جراحة املسالك البولية يف 
الطبي،  الطبي بجامعة تكساس ساوث وسرتن  الطبي، نيويورك؛ واملركز  كل من مركز وايل كورنيل 
شينوف  وجامعة  تشيكوسلوفاكيا؛  تشارلز،  جامعة  الطب،  وكلية  األمريكية؛  املتحدة  الواليات 
الحكومية الطبية يف روسيا؛ وهو حاصل عىل دكتوراه فخرية من كل من جامعة كارول دافيال للطب 

والصيدلة، بوخارست، وجامعة سيميلويس، بودابست، املجر.

الربوفيسور شاروخ قد نرش أكæ من 1600 ورقة بحثية محكمة (Scopus h-index 118) و 55267
 77624 و   h-index 139 للباحث�   Google وفهرس  استشهاداً؛ 
استشهاداً، وأكæ من 600 ورقة بحثية غÄ محكمة، وكتب 26 فصًال يف 
كتب متخصصة. وهو حائز عىل أربع براءات اخرتاع نابعة من أبحاثه 
يف رسطان الربوستات واملثانة وحصل عىل العديد من الجوائز الوطنية 

والدولية.

من الجدير بالذكر أن الربوفيسور شاروخ يعمل باحثاً وعضواً يف مركز 
الحوراÞ للبحوث العلمية التطبيقية منذ العام املايض وبالرشاكة مع 
مركز البحوث الدوائية والتشخيصية PDRC يف كلية العلوم الطبية 

املساندة يف جامعة عّ�ن األهلّية.
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الدكتور رضار الدبو� يناقش ورقته البحثية يف مؤ�ر 
القانون البحري وسياساته 

الدولية  التجارة  قانون  فقيه  من  شخصية  بدعوة 
 Prof. Jason) الدكتور  األستاذ  البحري  والقانون 
قدم  األهلّية،  عّ�ن  جامعة  عن  ومندوباً   (Chuah
الدبو�  رضار  الدكتور  الخاص  القانون  قسم  رئيس 
بحراً،  البضائع  نقل  أجرة  ض�نات  عن  بحثية  ورقة 
وذلك لدى املؤ�ر الدويل الثاÞ عرش للقانون البحري 
 City  جامعة لدى  انعقد  والذي  وسياساته 
ب�  ما  مشرتك  بتنظيم   University of London
البحري  للقانون  لندن  جامعات  بحوث  مجموعة 
والجمعية الصينية األوروبية للتجارة الدولية، وبدعم 
والبحوث  للكتاب  العاملية  النرش  دور  أشهر  من 

القانونية:
-ñomson Reuters (Sweet & Maxwell)
-Lawtext Publishing

رضار  الدكتور  قبل  من  املقدمة  الورقة  كانت  وقد 
جامعة  عن  ملندوب  الوحيدة  الورقة  هي  الدبو� 
تقد¥ها  تم  بحثية  عربية، وهي من ضمن 19 ورقة 
من قبل عدد من محام� ومحكم� يف حقل التجارة 
من  عدد  عن  ممثل�  أكاد¥ي�  وكذلك  البحرية 

الجامعات العريقة.
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الجامعات حرم جامعة عّ�ن  لتصنيف  التا¥ز  اإلقليمي ملنظمة  املدير  نيكوالس ديفيس  السيد  زار 
به يف  السيد ديفيس ورحب  الدكتور ساري حمدان  األستاذ  الجامعة  استقبل رئيس  األهلّية، حيث 
العاملي  االرتباط  مركز  ومدير  الخارجية  للشؤون  الجامعة  رئيس  مساعد  بحضور  الجامعة  رحاب 

األستاذ الدكتور أنس السعود. 
وب� رئيس الجامعة األهداف االسرتاتيجية للجامعة والتي بنيت وفق خطة قابلة للتطبيق تتضمن 
العاملية ومنها  التصنيفات  الجامعة يف  تقدم  للجامعة م� يضمن  والبحثي  األكاد¥ي  املستوى  رفع 
مؤخراً  توج  والذي  التا¥ز  تصنيف  يف  الجامعة  بأداء  ديفيس  السيد  أشاد  بدوره  التا¥ز.  تصنيف 
بتصنيف جامعة عّ�ن األهلّية باملركز األول عىل الجامعات األردنية وضمن أفضل 200 جامعة يف 

العاË يف تصنيف التا¥ز لتأثÄ الجامعات للعام 2022. 
التي  واجتمع السيد ديفيس àدير وكادر مركز االرتباط العاملي وقدم كل منهم ملخصاً عن املهام 
يقوم بها لتحقيق رؤية املركز وبالتايل رؤية الجامعة. واصطحب مدير مركز االرتباط العاملي ضيف 
الجامعة يف جولة ميدانية ملرافق الجامعة وكلياتها ومراكزها. ويف نهاية اللقاء قدم رئيس الجامعة درع 

الجامعة للسيد نيكوالس ديفيس تكر¥اً لزيارته.

الجامعات  لتصنيف  التا¥ز  اإلقليمي ملنظمة  املدير 
يزور جامعة عّ�ن األهلّية
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جامعة عّ�ن األهلّية تستقبل وفداً ليبياً ¥ثل قطاع 
التعليم العايل والبحث العلمي

زار وفداً ليبياً ¥ثل قطاع التعليم العايل الليبي يرافقه املستشار الثقايف 
بالسفارة الليبية يف عّ�ن الدكتور أحمد الدويك جامعة عّ�ن األهلّية.

ضيوف  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  استقبل  حيث 
والبحث  التعليم،  مجاالت  يف  التعاون  سبل  معهم  وبحث  الجامعة 

والتعاون  الليبي�،  الطلبة  واستقطاب  الدولية،  واالعت�دات  والتصنيف  العليا،  والدراسات  العلمي، 
األكاد¥ي والبحثي ألعضاء الهيئة التدريسية، وعقد الدبلومات والدورات التدريبية املشرتكة.

وتكون الوفد الليبي من مدير عام هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا األستاذ الدكتور فيصل 
اللجنة  ورئيس   ،Þاملد رمضان  الدكتور  األستاذ  العليا  للدراسات  الليبية  األكاد¥ية  ورئيس  العبديل 
واملستشار األكاد¥ي لوزارة التعليم العايل الليبية األستاذ الدكتور ج�ل الصغÄ. واصطحب مساعد 
رئيس جامعة عّ�ن األهلّية األستاذ الدكتور أنس السعود الوفد يف جولة للتعرف عىل الجامعة وكلياتها 

ومراكزها ومرافقها.
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عمل  ورشة  تعقد  األهلّية  عّ�ن  جامعة 
بالتعاون مع املنتدى العر� للمدن الذكية

عقـدت جامعة عّ�ن األهلّية وبالتعاون مع املنتدى العر� للمدن الذكية ورشـة عـمل بعنوان "تحول 
البلديات  من  وعدد  الكربى  عّ�ن  أمانة  àشاركة  وطموح"  واقع   – ذكية  مدن  إىل  األردنية  املدن 
الرقمي والريادة وجمعية إنتاج والخرباء واألكاد¥ي� أصحاب االختصاص  األردنية ووزارة االقتصاد 
وتحت رعاية األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عّ�ن األهلّية، يف مدرج محمود درويش / 

جامعة عّ�ن األهلّية.
الذكية  املدن  أهمية  عن  وعرب  بالحضور،  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  رحب  كلمته  معرض  ويف 
ودورها يف تحس� مستوى الحياة ومواكبة التطورات مع التغÄ يف احتياجات االنسان وتطرق إىل عدد 
من الدراسات املتعلقة باملدن الذكية، وأكد عىل أهمية التشاركية ب� القطاع� العام والخاص. وأكد 
والخرباء  األكاد¥ية،  القطاعات  مختلف  ب�  التشاركية  من  تنبثق  الورشة  توصيات  أن  عىل  حمدان 
وأصحاب االختصاص. وأكد أن توصيات الورشة ينبثق عنها العديد من تطلعات الجامعة للمساهمة 
الطلبة  رسائل  توجهات  أن  حمدان  الدكتور  األستاذ  وأكد  الذكية  املدن  موضوع  يف  وعربياً  محلياً 

وأبحاث العامل� يف املوضوع تسهم لتقديم حلول مرورية ألصحاب القرار يف األردن.
ك� من جانبه قال عميد كلية الهندسة األستاذ الدكتور معتصم عبد الجابر أن جامعة عّ�ن األهلّية 
الذي  الذكية  النقل  الوحيد املتخصص يف أنظمة  الربنامج  الرائدة واألوىل يف املنطقة الحتضانها  هي 
 æيهدف إىل رفد املجتمع بخربات متنوعة. وأشار األستاذ الدكتور عبد الجابر أن الجامعة خصصت أك
من مليون دوالر لغايات ابتعاث ثلة من املهندس� يف مجال النقل الذô، وتأسيس مجموعة بحثية 
لها تشاركيات مع جامعات عريقة مثل imperial London college Virginia tech ومحلياً مع 

يالجامعة األردنية أم الجامعات، وعربياً جامعة القاهرة. 
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الذكية  للمدن  العر�  للمنتدى  التنفيذي  املدير  جانب  من  و 
 õيأ الورشة  هذه  انعقاد  أن  أكدت  الدحيات   سمÄة  املهندسة 
تفعيل  نحو  الذكية  للمدن  العر�  املنتدى  أهداف  من  انطالقاً 
الرشاكة ب� القطاع� العام والخاص وتعزيز الرشاكات لتنظيم دور 
العلم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف تحقيق التنمية املستدامة. 

مشرتك  تعاون  باكورة  هي  الورشة  هذه  بأن  الدحيات  بينت  ك� 
مثمر ضمن سلسلة ورش علمية حول موضوع املدن الذكية، وفتح 
البلديات  تخدم  التي  املعارف  تعزيز  يف  املشرتك  للتعاون  آفاق 
املؤ�رات  خالل  من   ôالذ  Þااللكرتو التحول  مجاالت  يف  واملدن 
بهذا  تختص  التي  املشرتكة  والفعاليات  العمل  وورش  والدورات 

الجانب.

الجهات  وتكريم  الطرف�  ب�  التذكارية  الدروع  تبادل  ذلك  تبع 
املشاركة.

وشملت ورشة العمل خمسة عروض تقد¥ية قدمها كل من املهندس نضال البيطار املدير التنفيذي 
التنفيذي  املدير  الخرابشة  سلطان  والسيد  واالتصاالت(انتاج)،  املعلومات  تقنية  رشكات  لجمعية 
ملديرية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أمانة عّ�ن الكربى، واملهندسة هند الحياري مدير دائرة 
تشغيل الباص الرسيع، باإلضافة إىل عرض تقد¥ي من املنتدى العر� للمدن الذكية وعرض تقد¥ي 
من املجموعة البحثية الهندسية ألنظمة النقل الذكية يف جامعة عّ�ن األهلّية قدمته الدكتورة تقوى 
الحديدي وكذلك قدم الطالب يف الدراسات العليا املهندس ينال الحارس عرضاً تقد¥ياً اشتمل عىل 
رسالته يف ماجستÄ أنظمة النقل الذكية بعنوان استخدام أنظمة االصطفاف الذكية يف مواقف جامعة 

عّ�ن األهلّية، تبع ذلك جلسة حوارية ب� الحضور واملشارك�.

وتيل العروض التقد¥ية جلسة حوارية انبثق عنها مجموعة من التوصيات أهمها تذليل املصاعب امام 
الباحث� واهمية التشاركيات ب� جميع القطاعات من اجل تقديم حلول فعالة للتحديات املوجودة 

لتحول املدن إىل مدن ذكية.

أ. د. معتصم عبد الجابر
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   مندوباً عن األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة افتتح نائب رئيس الجامعة األستاذ الدكتور 
مصلح الطراونة فعاليات" اليوم الوظيفي" ، والذي نظمته ع�دة شؤون الطلبة àشاركة ما يزيد عن

60 رشكة ومؤسسة يف مختلف املجاالت والتخصصات ممن لديهم شواغر وظيفية كلية وجزئية، وقد 
تضمن اليوم الوظيفي طرح فرص عمل مبارشة من قبل الجهات املشاركة وإجراء املقابالت مع طالبي 
العمل، ك� استفاد الطلبة من تواجد الرشكات التدريبية من حيث االطالع عىل برامجها والتسجيل 
بها، وقد شهد هذا اليوم إقباالً كبÄاً من طلبة الجامعة وخريجيها وأبناء املجتمع املحيل الباحث� عن 
فرص عمل، وأبدى العديد من ممثيل الرشكات املشاركة اعجابهم àستوى الخريج� وقدراتهم عىل 

إشغال الوظائف املطروحة من قبل هذه الرشكات.

التمريض يف جامعة عّ�ن األهلّية برفع  إ¥اًنا من كلية 
باملرىض من جميع  الصحية، واالهت�م  الرعاية  مستوى 
الفئات العمرية جسديا، ونفسياً، واجت�عياً، وروحانياً، 
بتوزيع  العميل  األطفال  قام طلبة مساق �ريض صحة 
وذلك  االستقالل  مستشفى  يف  األطفال  عىل  الهدايا 
واملرشفة  عالري،  ربيعة  الدكتورة  من  كل  بحضور 

الرسيرية إيڤان صربة.
عىل   Äالكب األثر  الطلبة  من  املبادرة  لهذه  كان  وقد 
األطفال، فقد زرعوا الفرحة يف قلوبهم، وقد قام األهايل 

بتقديم الشكر للطلبة عىل جهودهم.
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 2022 الوظيفي  اليوم  تقيم  األهلّية  عّ�ن  جامعة 
لخريجي الجامعة وأبناء املجتمع املحيل                                                                          

األهلّية  عّ�ن  جامعة  يف  التمريض  كلية  طلبة 
ينظمون مبادرة يف مستشفى االستقالل
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جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  توقع  األهلّية  عّ�ن 
أونينتونو اإليطالية

وقعت جامعة عّ�ن األهلّية مذكرة تفاهم 
أونينتونو  جامعة  مع  مشرتك  وتعاون 
اتحاد  اجت�عات  هامش  عىل  اإليطالية 
يف   UNIMED املتوسطية  الجامعات 
وقع  حيث  روما.  االيطالية  العاصمة 
الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  املذكرة 
ساري حمدان مع رئيسة جامعة أونينتونو 
بحضور  جاريتو  ماريا  الدكتورة  األستاذة 
مساعد رئيس الجامعة للشؤون الخارجية 

األستاذ الدكتور أنس السعود.

إىل  املشرتك  التعاون  هذا  ويهدف 
أونينتونو  جامعة  خربات  من  االستفادة 
االيطالية وهي جامعة مختصة يف التعليم 
عن بعد والتعليم اإللكرتوÞ فقط، ك� أن 
قامت  جامعة  أول  هي  أونينتونو  جامعة 
 Ëبتأسيس جامعة افرتاضية بالكامل يف عا

امليتافÄس االفرتايض.

وستبدأ لجنة مشرتكة من الجامعت� بوضع 
الكرتونية  مواد  بتنفيذ  للبدء  عمل  خطة 
باستخدام  واالنجليزية  العربية  باللغت� 
بجامعة  الخاصة  اإللكرتونية  املنصات 

أونينتونو.
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نظم قسم التصميم الداخيل يف كلية الع�رة والتصميم – جامعة عّ�ن األهلّية ورشة عمل بعنوان 
"الذكاء االصطناعي، الحارض واملستقبل وأثره عىل التصميم".

حيث تم استضافة املهندس محمد أبو يابس صاحب رشكة Venti Design Studio""، في� حرض 
الورشة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة قسم التصميم الداخيل.

ورفع  الطلبة  مهارات  لتطوير  تسعى  والتي  والكلية  القسم  رسالة  مع  انسجاماً  الورشة  هذه   õوتأ
كفاءتهم وتأهليهم بسوق العمل وذلك من أجل زيادة املعرفة بطرف العمل عىل الذكاء االصطناعي 

يف تصميم املخططات واإلخراج م� يتوافق مع النظرة املستقبلية يف عاË التصميم.

قسم التصميم الداخيل ينظم ورشة بعنوان الذكاء 
االصطناعي الحارض واملستقبل وأثره عىل التصميم
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بهدف إدماج طلبة كلية التكنولوجيا الزراعية بنشاطات حاضنة األع�ل قامت الكلية باستضافة مدير 
حاضنة األع�ل يف الجامعة الدكتور عمر عبد الجابر بلقاء تنويري يف قاعة كلية الدراسات العليا وذلك 
للتعريف أهمية الحاضنة وآلية استفادة الطلبة من خالل املسابقات واملشاريع التي تنظمها الحاضنة.

حيث عرض د. عبد الجابر األنشطة التي تقوم بها الحاضنة وكيف يتم تحويل األفكار إىل رياده أع�ل 
الطلبة لالستفادة من  والفرص لجميع  التسهيالت  وإتاحة  الجامعة  إنتاجية ك� ب� دعم  ومشاريع 

نشاطات الحاضنة املستمرة.

ملثال  وتطرق  الجديدة  األفكار  دعم  أهمية  عن  شبيل  رضا  الدكتور  األستاذ  الكلية  عميد  وتحدث 
الذي بدأ بفكرة صغÄة وهو عباره عن سوق خضار افرتايض لتسويق املنتوجات  مرشوع (غوركم) 

الزراعية م� يوفر عناء التعامل مع الوسطاء يف سوق الخضار املركزي. 

وتحدثت الدكتورة صبحية سعيفان رئيس قسم التكنولوجيا الزراعية وهندسة الجينات عن أهمية 
تحويل  نجاح مميزه مثل مرشوع  لتكون قصص  القسم  الحاضنة  وتشجيع طلبة  نشاطات  متابعة 

مخلفات املزروعات إىل منتجات بيئة مختلفة. 

بالبرشة  العناية  الريادي لتطوير منتجات  وقد عرضت راية الرشيف من حاضنة األع�ل مرشوعها 
والذي أصبح منافس يف السوق املحيل. 

الزراعية  التكنولوجيا  محارضة تعريفية لطلبة كلية 
يف جامعة عّ�ن األهلّية 
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BILINGUALISM 

Simply it is the ability to use two languages.
(Franson, 2009)
The ability to express oneself with ease in two
languages.( Blin, 2013)

What is bilingualism?
Defining bilingualism in just a few words is not easy, as
each individual has different bilingual characteristics.
There may be distinctions between ability and use of a
language, or differences in proficiency between the two
languages

The following are some
misconceptions  about bilingual

minds:

03. 

04. 

05. 

”A REAL BILINGUAL KNOWS
BOTH LANGUAGES PERFECTLY”.
 
One of the main misconceptions about
bilinguals is that they are equally
proficient with both languages in
speaking, listening, writing and reading
as well as having a perfect knowledge
of their respective cultures. 
 
 

“BILINGUALISM IS AN
EXCEPTION”
 
Bilinguals are not as “lucky” as
you think. Most of the world is
actually bilingual. With more
and more marriages between
people from different countries,
it is very common to have two or
more languages spoken within a
relationship or at home. 60% to
75% of the world are bilinguals
(Baker, 2000).
 

“THE CHILD WILL PICK UP THE
LANGUAGE IF HE HEARS IT”
 
People often think that children
will pick up languages if they’re
simply exposed to them.
How        ever research shows that it
takes consistency, commitment,
and creative reinforcements,
inside and outside their homes,
for children to learn and
maintain a second language.
Keeping in mind that they
should interact with native
speakers. 
 

“ Mixing languages is a sign
of fake bilingualism and is
used to show off “
 
Bilinguals combine two
languages in the same
sentences or situations known
as; “code-mixing”. And in my
opinion  this is a sign of linguistic
sophistication.
 

“Bilingualism causes
confusion and delays
language acquisition ”
 
Researches have shown that
both bilingual and monolingual
children acquire their first word
at the same time. 
 

01. 

02. 
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What goes in the brains of those babies
who grew up in households where two
languages are spoken at the same time? 
 

AND…
The prefrontal-cortex which is the
part that we use to direct our
attention, to switch back and forth
between different tasks to do and to
think flexibly. Bilingual babies had
stronger brain activity and  stronger
brain responses to language sounds
specifically in these prefrontal
regions. BUT WHY? The constant
switching back and forth between 2
different languages provides
exercises for the brain, that
strengthens these brain networks
that participate in attention
switching. And this provides a
cognitive boost to the bilinguals.
 
 
 

To answer this question, we will  look at the
results of a study in I-LABS(Institute for
learning & Brain Sciences). They brought 11
months babies into the lab. Half of them
had one parent that was a native speaker of
Spanish and the other one was a native
speaker of english. The other half of the
babies had their both parents native English
speakers. 
They  used (MEG:Magnetoencephalography)
that measures the magnatic fields
produced by the brains. During the study
the babies where exposed to english and
spanish phonemes, and they measured
their brain responces. The brains of
monolingual babies were specialized to
process the sounds of English only.
However, the bilingual babies were
specialized to process the sounds of both
languages Spanish and English. Which
means that the baby brain specializes to
process whatever language or languages
are present in the environment.
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خريجنا ...فخرنا
الدكتور محمد أبو عطية

CTGSAIL املدير اإلقليمي لرشكة

تخرج الدكتور محمد أبو عطية من جامعة عّ�ن األهلّية عام 
القانون. حيث شغل مناصب  البكالوريوس يف  2004 بدرجة 

إدارية عالية خالل مسÄته املهنية يف املنظ�ت الدولية.

قاده شغفه يف القانون وتطوير األع�ل إىل إك�ل درجة الدكتوراه يف قانون األع�ل الدويل. حيث بدأ 
د. محمد مسÄته املهنية الناجحة يف قانون األع�ل من خالل توجيه وتطوير العديد من املؤسسات.

يشغل الدكتور أبو عطية حالياً منصب املدير اإلقليمي لرشكة  CTGSAIL، وهي إحدى أكرب رشكات 
الطاقة املتجددة واملتخصصة بالطاقة الخرضاء، في� عمل سابقاً مستشاراً للشؤون القانونية.

الجوائز والشهادات
• شهادة التحكيم التجاري.

• التحكيم يف املنازعات الجمركية / IECA والج�رك األردنية / ع�ن، القاهرة.
• اجتياز امتحان ELBA - اململكة املتحدة / (7 درجات).

• شهادة قيادة JCI لندوة القيادة.
.ANIMA شهادة عضوية أكاد¥ية •

 
اقتباس من خريجينا:

"أدرك وبرسعة ما الذي سينجح وما لن ينجح، حيث أشكل اسرتاتيجية وخطة تنفيذ مناسبة. 
اعترب نفيس شخص عميل، وقائد قوي، أحفز فريقي عىل النجاح. 

باختصار، أنا أميض باملنظمة إىل األمام ".



منى خصاونه
مركز االرتباط العاملي

m.khasawneh@ammanu.edu.jo

لينا عاشور
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
رئيس قسم العالقات العامة

m.sari@ammanu.edu.jo

ريم عابد
رئيسة قسم

السمعة والتواصل
m.abed@ammanu.edu.jo

أنوب ابراهام
مساعد مدير مركز

التعليم والتعلم

anoop@ammanu.edu.jo

د. فÄوز 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

a.alsoud@ammanu.edu.jo

إ¥ان التيل
رئيسة شعبة مشاريع

األبحاث الدولية
e.altally@ammanu.edu.jo
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