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أهمية الطلبة الوافدين يف التنمية االقتصادية للدول

Published by:
Global Engagement Center (GEC)

للتنمية االقتصادية  إن استقطاب الطلبة الوافدين أمراً حيوياً 
ألي بلد، فهم يشكلون مزيجاً متميزاً من املواهب والعقليات 
والتنوع  التطور  عىل  الدول  ملساعدة  ثقافياً  ومنظوراً  الشابة 

بشكل أرسع. 
من   ،(OECD) والتنموي  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  وفقاً 
 Êمالي  8 إىل  العا¼  يف   Êالدولي الطلبة  عدد  يصل  أن  املتوقع 
أهمية  عىل  الضوء  يسلط  الرقم  هذا  إن   .2025 عام  بحلول 
اقتصادياً  ليس فقط   Ïإيجا تأث²  لهم من  ملا   Êالدولي الطلبة 
يتنقلون  الذين  الطلبة  يساهم  حيث  وثقافياً،  اجت�عياً  وإÐا 
حول العا¼ يف البحث العلمي والتقني، مقدمÊ وجهات نظر 
جديدة، ليجعلوا الحضارات أكÒ ليربالية وتسامح، بل وÑهدون 

الطريق لرشاكات اقتصادية طويلة األجل.

حرم  إىل  وثقافياً  اجت�عياً  تنوعاً  الدوليون  الطلبة  ويضيف 
جامعاتهم، والذي بدوره يÒي البيئة التعليمية،  فمن املعروف 
 ،Êأنه بعد التخرج، يعمل الطلبة الدوليون كسفراء غ² رسمي
م� يسهل التبادالت بÊ وطنهم والدولة املضيفة، م� يساعد 
والدبلوماسية  التجارية  العالقات  Ðو  يف  مبارش  غ²  بشكل 

والسفر بÊ البلدين.
 

طالب  آالف  ثالثة  من   Òأك األهلية  ع�ن  جامعة  تستضيف 
دويل بنسبة ٪56. وهذا يش² إىل أنها نجحت يف خلق جو دويل 
نبذل  نحن  املختلفة.  والثقافات  الخلفيات  من  للطلبة  جيد 
لطلبتنا  وآمنة  مريحة  دراسة  تجربة  لتوف²  جهدنا  قصار 
الدوليÊ. يف ضوء ذلك، من املهم أن نفهم سبب توجه املزيد 
واملزيد من الطلبة للدراسة يف الخارج - وملاذا تفتح العديد من 
لزيادة  نفعل  أن  يجب  وماذا   - بهم  للرتحيب  ذراعيها  الدول 
وجهة  ليكون  األردن  يختارون  الذين   Êالدولي الطلبة  عدد 

دراستهم الرئيسية.



النارش: مركز االرتباط العاملي2



افتتح الدكتور ماهر الحورا� رئيس هيئة املديرين يف جامعة عّ�ن األهلّية معرضاً لعرض املشاريع 
حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  بحضور  األع�ل  حاضنة  يف  املحتضنة  االبتكارية 

ومجموعة من الكادر الرئايس واألكادÑي.
حيث شارك يف املعرض 8 مشاريع تم احتضانها ودعمها. وعرض الدكتور عمر عبد الجابر مدير حاضنة 
األع�ل املشاريع االبتكارية موضحاً سبل دعمها واملراحل التي مرت بها وخطة شبكها مع رشكات 

محلية واقليمية لغايات تفعيلها.
البيئية  واختصت املشاريع يف قراءة اشارات الدماغ وانرتنت األشياء والزراعة الذكية وتوف² املوارد 

واملستحرضات التجميلية الطبيعية.
:âوتتلخص املشاريع باآل
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Smart Home 
Controlled by Brain 

Signals:
وهو مرشوع يتيح لألشخاص 
التحكم يف املنزل الذå من 
خالل إشارات الدماغ والتي 
تعتمد عىل تدريب الجهاز 
عىل فكرة معينة وإعطائها 

.Êأمر مع

E-Regulator:
وهو مرشوع اختص بصناعة 
أجهزة تقلل وتنظم استهالك 

املاء والغاز بنسبة 50% 
لل�ء و %30 للغاز ويحتوي 
عىل ميزات أمنية يف حال 

حدوث ترسيب غاز.

ElectroPot:
 åذ �وهو مرشوع إلكرتو

يتيح لألشخاص ري 
مزروعاتهم من أي مكان يف 

العا¼ من خالل تطبيق  
.åو(قوار) ذ

النارش: مركز االرتباط العاملي

االبتكارية يف  املشاريع  يفتتح معرض  الحورا� 
حاضنة أع�ل عّ�ن األهلّية
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Sophia's Nature:
وهو مرشوع يختص يف 
الكرÑات واملستحرضات 
للبرشة املصنوعة بشكل 

طبيعي.

Smart Home:
وهو مرشوع مكون من 
مجسم لبيت ذå يحتوي 

عىل العديد من امليزات من 
ضمنها؛ Ñكنه استشعار قدوم 

صاحب املنزل والتحكم يف 
درجة حرارة املنزل والتحكم 
يف مكونات املنزل األساسية 

من خالل تطبيق.

Smart Cart:
وهو مرشوع تحويل عربة 

املطار الخاصة بأمتعة 
املسافرين إىل عربة ذكية 
تساعد املسافرين للوصول 
إىل وجهتم وتحتوي عىل 
إضافات ذكية تسهل فرتة 

وجودهم يف املطار.

Ironvest:
وهو جزء من مرشوع صناعة 

بدلة الرجل الحديدي مع 
وجود منظم طاقة إلدامة 
الطاقة من أسبوع إىل 6 

أشهر.

Smart Car:
وهي سيارة ذكية تستشعر 

األمور من حولها ملنع 
االصطدام وتغ² مسارها 

تلقائياً.

النارش: مركز االرتباط العاملي



اليد،  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  انتخبت 
األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عّ�ن األهلّية، 
نائب رئيس اللجنة األوملبية األردنية، يوم الجمعة  املوافق

5-11-2021، يف منصب نائب رئيس االتحاد.

أ. د. حمدان  املنيس  تيس²  د.  األرد�  االتحاد  وهنأ رئيس 
اليد  لكرة  كب²اً  اعتربه مكسباً  والذي  املنصب،  بهذا  بفوزه 
س²ة  يحمل  حمدان  ساري  د.  أ.  وأن  خصوصاً  األردنية، 
اليد  لكرة  ليس  كب²ة  خدمات  فيها  قدم  مرشفة  رياضية 

فقط، وإÐا للرياضة األردنية بشكٍل عام.

5

أجل  من  األهلّية  عّ�ن  جامعة  يف  املاجست²  درجة  متابعة  اخرتت 
الفرص التي توفرها الجامعة يف  برنامج علم النفس اإلكلينيí، حيث 
يوفر الربنامج مساراً وفرصاً لتشكيل مجموعات بحثية جديدة ويوفر 

أماكن تدريب عملية داخل الحرم الجامعي. 

ما  األهلّية هو  برنامج جامعة عّ�ن  األساس ملستقبلنا،  "التعليم هو 
  ."âيستحقه الجميع لنجاح مستقبل البرشية، فالربنامج فاق توقعا

Êفلسط - íسهراب رشيف - طالبة دولية يف برنامج ماجست² علم النفس اإلكليني

النارش: مركز االرتباط العاملي

نائباً  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  انتخاب 
لرئيس االتحاد اآلسيوي لكرة اليد
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فازت جامعة عّ�ن األهلّية باملركز 
 ،  Smart Cart �رشوع  الثالث 
األردنية  الجامعة  مع  مناصفة 
 Virtual patient �رشوع 
Clinic  �سابقة طلبة الجامعات 
أُعلنت  والتي  للريادة  األردنية 
فعاليات  اختتام  حفل  يف  نتائجها 
 2021 العاملي  الريادة  أسبوع 

بنسخته الـ 13 الذي نظمه مركز امللكة رانيا للريادة يف جامعة 
األم²ة سمية للتكنولوجيا، برشاكة اسرتاتيجية مع رشكة زين 

.(ZINC)  األردن، من خالل منصتها لإلبداع
الحسن،  بنت  األم²ة سمية  برعاية سمو  الحفل  أقيم  حيث 
والبحث  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزير  وحرضه 
العلمي األستاذ الدكتور وجيه عويس، ووزير اإلقتصاد الرقمي 
سالمة  محمد  الشباب  ووزير  هناندة،  أحمد  والريادة 
ماريا  اململكة  لدى   Ïاألورو االتحاد  بعثة  وسف²  النابليس، 

هادجيثيودوسيو.
ملدير  الجائزة  الحسن  بنت  سمية  األم²ة  سمو  سلمت  وقد 
عبد  عمر  الدكتور  األهلّية  عّ�ن  جامعة  يف  األع�ل  حاضنة 

الجابر.

د. عمر عبد الجابر يتسلم الجائزة عن حاضنة األع�ل

عمر نايف وصالح الدين عمرو

النارش: مركز االرتباط العاملي

عّ�ن األهلّية تظفر باملركز الثالث �سابقة طلبة 
الجامعات األردنية للريادة



شاركت كلية تقنية املعلومات يف جامعة عّ�ن األهلّية يف املسابقة 
 Jordanian Collegiate للربمجة  الوطنية  العاملية 
جامعة  يف  ُعقدت  والتي    Programming Contest JCPC
العلوم التطبيقية خالل الفرتة من 2021/10/28 إىل 2021/10/30 
و�شاركة ما يزيد عن 30 فريقاً من مختلف الجامعات األردنية، 
حيث َمثَّل الكلية فريق AAU Coders الذي يضم الطلبة: بدر 

الصفار، معاذ العواد، وحمزة اعبيد.
يف  تنافسه  بعد  للمسابقة  النهائية  للمرحلة  الفريق  تأهل  وقد 
ساعات  سبع  من   Òألك الفرق  عرشات  مع  التأهيلية  املرحلة 

متواصلة.
بدوره أثنى عميد الكلية األستاذ الدكتور عمر العدوان عىل جهود 
الدكتور  أكد  ك�  وöيزهم،  ملثابرتهم  تقديره  عن  ُمعرباً  الطلبة 
العدوان عىل دعمه للطلبة للمشاركة بكافة األنشطة واملسابقات 
واإلبداعية  الربمجية  مهاراتهم  دور يف صقل  من  لها  ملا  املختلفة 

ورفع قدراتهم عىل املنافسة يف سوق العمل.

النارش: مركز االرتباط العاملي7

مسابقة  يف  تشارك  األهلّية  عّ�ن  جامعة 
(JCPC) الربمجة العاملية الوطنية



استقبلت جامعة عّ�ن األهلّية وفداً من كلية املستقبل الجامعة يف العراق 
ع�ر  الدكتور  واألستاذ  حسون  مجبل  الدكتور  األستاذ  يضم  الشقيق 
خليل  جاسم  محمد  والدكتور  حسن  منذر  الدكتور  واألستاذ  الحسيني 
والدكتور أرشف أنور من²، حيث كان يف استقبال الوفد األستاذ الدكتور 
أنس السعود مساعد رئيس الجامعة للشؤون الخارجية. وتأâ هذه الزيارة 

تفعيالً التفاقية التعاون التي أبرمت بÊ الجامعتÊ يف حزيران من هذا العام، حيث سيخضع الوفد 
لربنامج تدريبي مكثف عىل مدار يومÊ يشمل تصميم وتقييم املناهج الدراسية ومعاي² االعت�د 
الدكتورة  األستاذ  التدريبي كل من  الربنامج  التعليمية، وسينفذ  الجودة  الدويل ومعاي²  والتصنيف 

سوسن بدرخان واألستاذ الدكتور أنس السعود والدكتور إياد شعبان.

النارش: مركز االرتباط العاملي8

عّ�ن األهلّية تستقبل وفداً من كلية املستقبل 
الجامعة - العراق
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 نبارك للطالب
âصالح الرشبا
 بحصوله عىل

 الذهبية يف بطولة
البوسنة والهرسك

النارش: مركز االرتباط العاملي

أبطالنا مصدر فخرنا
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الخ²  أبو  فداء  الدكتورة  الرتكية  اسكودار  جامعة  استضافت 
رئيسة قسم علم النفس يف جامعة عّ�ن األهلّية وذلك إللقاء 
حول  التدريسية  الهيئة  وأعضاء  للطلبة  بعد  عن  محارضة 
الخميس  يوم  وذلك  النفيس)  والتدخل  التشخيص  (االنتحار: 

املوافق 2021/10/28.

العالج  مجاالت  يف  سباقة  اسكودار  جامعة  تعترب  حيث 
والتأهيل النفيس والصحة العقلية واستخدام تقنيات التصوير 
ألدوية  مخترب  أول  بإنشاء  قامت  حيث  املغناطييس،   Êبالرن

املشكالت النفسية والعصبية يف تركيا.

الدكتورة فداء أبو الخ²

حلَّ الشتاء، ويف هذا الوقت من العام  نحب أن نستلقي عىل الرسير 
مع كوب من الشاي الدافئ وإعادة مشاهدة مسلسلنا املفضل.  

هذا هو الوقت الذي يجب فيه دفع النشاط البد� أكÒ من أي وقت 
الربد  بنزالت  اإلصابة  إىل  الناس  فيه  Ñيل  أسف،  بكل  لكن  آخر.  
حياة  Ðط  واعت�د  األنشطةالرياضية  بزيادة  ننصح  لذلك  والحمى، 

صحي.  

فالعالقة بÊ اللياقة البدنية وفعالية جهاز املناعة معروفة وراسخة، 
والحفاظ عىل النشاط البد� ¼ يكن أبًدا مهً� ك� هو اآلن.  

د. محمود أبو الرز - قسم الرتبية البدنية.

النارش: مركز االرتباط العاملي

جامعة اسكودار الرتكية تستضيف الدكتورة فداء 
أبو الخ² من جامعة عّ�ن األهلّية

أطباؤنا هم  البدنية  واللياقة  الرياضة  مدربو 
املعارصون



شارك فريق جامعة عّ�ن األهلّية للمبارزة يف بطولة "املبارز الجامعي" للطالب والطالبات، والتي 
 Êالالعب ورابطة  للمبارزة  األرد�  االتحاد  مع  بالتعاون  للتكنولوجيا  سمية  األم²ة  جامعة  نظمتها 
مقر  يف   2021/11/6 املوافق  السبت  يوم  وذلك  األردنية،  الدولة  تأسيس  �ئوية  احتفاالً   Êالدولي

االتحاد األرد� للمبارزة.
وحقق الطالب عبدالله الطحلة من كلية الهندسة املركز األول يف سالح السابر بعد فوزه عىل العب 
االتحاد األرد� للمبارزة أحمد ع�وي، في� حل الالعبÊ أسامة املرصي من جامعة الزرقاء ومحمود 

النارص من جامعة األم²ة سمية للتكنولوجيا يف املركزين الثالث والثالث مكرر.
بين� öكن الالعب حمزة زبيدي من كلية األع�ل من الفوز باملركز الثا� لسالح األبيه بعد خسارته 
يف املباراة النهائية أمام الالعب عبدالله النارص من االتحاد األرد� للمبارزة، في� حل الالعبÊ إياد 
عواد من جامعة األم²ة سمية للتكنولوجيا وغيث مغايرة من جامعة البلقاء التطبيقية يف املركزين 

الثالث والثالث مكرر.
والجدير بالذكر أن فريق الجامعة املشارك يف البطولة حل باملركز الثالث للمجموع العام بعدما öكن 
سمية  األم²ة  جامعة  من:  كالً  بها  شارك  التي  البطولة  يف  وفضية  ذهبية   Êميداليت حصد  من 
للتكنولوجيا، جامعة عّ�ن األهلّية، فريق االتحاد األرد� للمبارزة، الجامعة األردنية، جامعة الزرقاء 

وجامعة البلقاء التطبيقية.

النارش: مركز االرتباط العاملي11

يف  يتألق  للمبارزة  األهلّية  عّ�ن  جامعة  فريق 
بطولة املبارزة الجامعي
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الدويل جامعة  لالعت�د  الربيطانية   ASIC زار وفد من منظمة
حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  استقبل  حيث  األهلّية،  عّ�ن 
رئيس الجامعة الوفد املكون من الدكتور لورنس واتسون مدير 
مساعد  بحضور  التنفيذي  املدير  هاموند  يل  والسيد  االعت�د 
رئيس الجامعة للشؤون الخارجية األستاذ الدكتور أنس السعود. 
اللغة  لقسمي  تحقيقية  جولة  الزيارة  خالل  الوفد  وأجرى 
القسم  رئيس  بلقاء  وبدأت  والرتجمة)،  (األدب  االنجليزية 
املحارضات  من  عدد  وحضور  خوري  أوغاريت  الدكتورة 
 Êهذه الزيارة استك�الً لحصول القسم âوالتحدث للطلبة. وتأ
عىل االعت�د الكامل خالل العام املايض والذي أجري عن بعد 
األع�ل  كلية  بزيارة  الوفد  وقام  هذا  الوباء.  ظروف  بسبب 
أن  يذكر   .Êالياس  Êحس الدكتور  األستاذ  بعميدها  وااللتقاء 
الكامل من  الدويل  االعت�د  األهلّية حصلت عىل  جامعة عّ�ن 

ASIC عام 2019

النارش: مركز االرتباط العاملي

منظمة ASIC الربيطانية لالعت�د الدويل تزور 
الجامعة.



يف عام 2015 قام (EIR) وهو فريق دÐارå للسيدات، بريادة عا¼ 
الرياضة من خالل إنشاء كأس العا¼ لألهداف املستدامة.

كأس العا¼ لألھداف العاملية ھو بطولة كرة قدم نسائیة، تتنافس فیھا خمس العبات ضد خمسة أخريات. 
لكيفية  وفقاً  األفرقة  تصنف  السبعة عرش، حيث  العاملية  األهداف  إحدى  املشارك  الفريق  يتبنى  حيث 

ترويجهم للھدف داخل امللعب وخارجه.
خالل  من  للنساء  وحیویة  صحیة  بطريقة  العيش  مفهوم  لنرش  العاملية  لألھداف  العا¼  كأس  ويسعى 

الوصول إىل 193 دولة التي تتبّنى أھداف األمم املتحدة السبعة عرش بحلول عام 2030.
عا¼  كأس  أول  يف  بطالً  ج  وتُوِّ اآلن،  إىل   2021 مايو  شهر  من  األرد�   Leaf a Mark فريق  نجح  حيث 
الكأس  عىل  فريقاً  تنافس حينها 19  األردن، حيث  يف  العرÏ، وتحديداً  العا¼  أُقيم يف  العاملية  لألهداف 
له للمنافسة يف نهائيات كأس العا¼ لألهداف  متبّنيÊ هدفاً من أهداف التنمية املستدامة. فوز الفريق أهَّ
املُستدامة يف أيسلندا والذي ُعِقد يف الفرتة بÊ 8 و10  نوفمرب إىل جانب منتدى ريكيافيك العاملي للقيادات 

النسائية. 
لعب فریق Mark a Leaf لصالح الھدف الخامس عرش من أھداف التنمیة املستدامة، وھو الحیاة يفالرب، 
ملتزماً بدوره يف زرع ملیون شجرة بحلول عام 2030 وزیادة املساحات الخرضاء يف األردن والتي تبلغ 1٪.

وقد عمل الفریق بالفعل عىل مدار العامین املاضیین عىل زیادتھا، من خالل إطالق حمالت توعية عرب 
اإلنرتنت، زيارات مدرسية تفاعلية، حمالت لزراعة آالف األشجار يف مناطق مختلفة، توزيع عدة الزراعة 
عىل األطفال، باإلضافة إىل تنظيم حمالت لجمع التربعات لزراعة األشجار املثمرة، التي بدورها توّفر دخالً 

ثابتاً للعائالت األقل حظاً.
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فوز فریق Mark a Leaf األرد� يف نھائیات كأس 
العا¼ لألھداف العاملية يف آیسلندا

النارش: مركز االرتباط العاملي
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السيدة نور الرشيد
مدير أمديست - األردن

 تتمتع السيدة الرشيد بخربة تزيد عن 16 عاماً يف مجاالت 
التعليم واملساعدة اإلنسانية والتمكÊ االقتصادي،  تطوير 
حيث أنها عضو يف عدد من املنظ�ت األردنية والدولية، �ا 
صندوق  اليونسكو،  للشباب،  بسمة  األم²ة  مركز  ذلك  يف 
األمم املتحدة للسكان ومنظمة إنقاذ الطفولة. تتميز هذه 
من  وغ²هم   Êالالجئ مع  مبارش  بشكل  بالعمل  التجربة 
الشباب املعرضÊ للخطر يف العديد من البلدان يف الرشق 

األوسط وش�ل أفريقيا. 

األهلّية،  عّ�ن  جامعة  من  وآدابها  اإلنجليزية  اللغة  يف  بكالوريوس  عىل  حاصلة  الرشيد  السيدة 
وماجست² العلوم يف التنمية الدولية من جامعة بريستول، والدبلوم العايل يف االسرتاتيجيات واالبتكار 

من كلية إدارة األع�ل - جامعة أكسفورد.

عرض مبارش للكوميدي

راسل بيرتز
Ñكنكم اإلنض�م لعرض راسل بيرتز

يوم الثالثاء املوافق 2021/12/14
يف مرسح األرينا

رابط الحجز
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خريجنا.. فخرنا..



محمد الحسن
�مصمم جرافي

 وحدة املوارد البرشية
والتطوير املؤسيس

gec@ammanu.edu.jo

النارش: مركز االرتباط العاملي

فريق التحرير

خالد الزعبي
مساعد مدير العالقات

العامة والدولية

أ.د. أنس السعود
مدير مركز االرتباط العاملي

إÑان التيل
رئيسة شعبة مشاريع

األبحاث الدولية

منار حمدان
رئيس قسم العالقات العامة

ريم عابد
رئيسة قسم

السمعة والتواصل

أنوب ابراهام
مساعد مدير مركز

التعليم والتعلم

د. ف²وز أبو سويلم
رئيسة شعبة الربامج
و الرشاكات الدولية

هبة الرشفاء
رئيس قسم اإلعالم


