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رئيس هيئة األركان املشرتكة يزور جامعة عن األهلية

املزيد يف الصفحة 4

زار اللواء الركن الحنيطي مركز جامعة عن األهلية لألمن السيربا�، واطلع عىل آلية عمل قاعات 
التعليم واملختربات الخاصة باملركز.حرض الزيارة عدد من كبار ضباط القوات املسلحة األردنية - الجيش 

العرÀ وأعضاء مجلس أمناء الجامعة والهيئة التدريسية واإلدارية.



النقدي   Áالتفك قدرات  استخدام  Âكنهم  الذين  األفراد  عىل  الطلب  يتزايد 
وبنائها  املعرفة  اكتساب  طريقة  تغÁت  لقد  التحديات.   لحل  واإلبداعي 
األمر  يتعلق  عندما  التكنولوجي.   للتقدم  نتيجة  جذري  بشكل  ومشاركتها 
بالتعليم، فالبد للجامعات أن تكون قارة عىل إنتاج مفكرين نقدي¢ ومبتكرين 

قادرين عىل تلبية احتياجات عاÈ اليوم واملستقبل االجتعي واالقتصادي.
خالل  من  املعرفة،  سالمة  عىل  تهديداً  الذكية  واألجهزة  الكمبيوتر  أجهزة  تشكل  الحايل  عرصنا  يف 

تقويض سلطة املعلم¢ يف الفصل الدرايس وتغيÁ كيفية رؤية املعلم¢ من قبل الطالب. 
نتيجة لذلك ، بدأت مهام جديدة بالظهور  مثل املرشد وامليرس واملدرب مشابهة لكلمة املعلم.  فمن 
املعروف أن املدارس والجامعات تعمل عىل تعليم الطلبة.  ومع ذلك، فإن مقدار ما يتعلمه الطلبة 

ومقدار املعلومات التي تكملها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غÁ معروف.
باستمرار  الناس  به  يحاط  عرص  يف  جًدا  كبÁة  برسعة  الذكية  واألجهزة  التكنولوجية  األدوات  Õت 
بالتكنولوجيا يف العمل والجامعة ويف كل مكان آخر.  لقد تجاوز تقدم األدوات اإللكرتونية اليومية 
تشمل  التي  الرتبوية  والتقنيات  الرتبوي  البحث  تقدم 
فوائد  معرفة  فإن  لذلك،  نتيجة  التعليمية.   التقنيات 
استخدام التكنولوجيا يف التعليم Âكن أن يساعد يف ضن 

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

املعلم وتدريب املعلم¢.

          رئيس هيئة املديرين
            د. ماهر الحورا�  

مستقبل التعليم املبتكر يف بيئات التعلم 
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املحيل  املستوى  عىل  حققتها  التي  باإلنجازات  العام  هذا  بداية  ومع  الجامعة  تحتفل 
حٍد  عىل  والطلبة  واإلدارية  التدريسية  الهيئت¢  أعضاء  جهود  بتكاتف  وذلك  والدويل 

سواء...
واإلرصار  واالمتنان  بالشكر  مليئٍة  حياٍة  وعيش  الصحة  بدوام  للجميع  أمنياتنا  نرسل 

والسعادة.

إنه ومنذ ما يقرب 32 عاماً، تحظى جامعة عّن األهلّية باحرتام ووالء عرشات اآلالف من الطلبة 
وأولياء األمور والخريج¢. حيث باتت املكان الذي يخوض به الطالب تجارب استثنائية تسمح له 
بالنمو والتطور واستكشاف اهتماته 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.
لشهادات  الطلبة  استالم  وعند  التخرج  يوم  يف 
من   ãأك عىل  حصلوا  أنهم  سيدركون  تخرجهم 
األهلّية  مجرد شهادة جامعية من جامعة عّن 
والثقة  املهني  التوجه  لديهم  سيكون  حيث 

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  عّن  جامعة  تقدمها 

يف ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

أ. د. ساري حمدان
  رئيس الجامعة 

رسالة ترحيب من رئيس الجامعة

ي
امل

لع
ط ا

تبا
الر

ز ا
رك

 م
رش:

لنا
ا

ي
امل

لع
ط ا

تبا
الر

ز ا
رك

 م
رش:

لنا
ا



اللواء  املشرتكة،  األركان  هيئة  رئيس  زار 
جامعة  الحنيطي،  أحمد  يوسف  الركن 
توسيع  إطار  ضمن  وذلك  األهلية،  عن 
آفاق التعاون ب¢ القوات املسلحة األردنية 
يف  وكان  املحلية،  العلمية  والرصوح 
الدكتور  املديرين  هيئة  رئيس  استقباله 
األستاذ  الجامعة  ورئيس  الحورا�  ماهر 

الدكتور ساري حمدان.
رشح  إىل  الحنيطي  الركن  اللواء  واستمع 
الجامعة  تأسيس  مراحل  حول  مفصل 
	نحها  التي  العلمية  والدرجات  وبرامجها 
للخريج¢، وأهم إنجازاتها واألهداف التي 
تطور  يف  وإسهامها  تحقيقها  إىل  تسعى 
العملية التعليمية، وبعض األمور املتعلقة 
املستجدات  ملواكبة  التكنولوجي  بالتطور 
العلمية الحديثة ورعاية املشاريع الريادية 
الخاصة بالطلبة. وأكد رئيس هيئة األركان 
لتأهيل  الجامعي  التعليم  أهمية  املشرتكة 
التخصصات  مختلف  يف  األرد�  الشباب 
املحلية  العمل  أسواق  تحتاجها  التي 
باملستوى  إعجابه  مبدياً  واإلقليمية، 
رضورة  إىل  ومشÁاً  للجامعة،  األكادÂي 

.تعزيز التعاون املشرتك في بينه
جامعة  مركز  الحنيطي  الركن  اللواء  وزار 
عن األهلية لألمن السيربا�، واطلع عىل 
واملختربات  التعليم  قاعات  عمل  آلية 

الخاصة باملركز.

رئيس هيئة األركان املشرتكة يزور جامعة عن األهلية

Àرئيس هيئة األركان املشرتكة للجيش العر
مع الدكتور ماهر الحورا�
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األرد�  املركز  يزور  األهلية  عن  جامعة  من  وفد 
JODDB للتصميم والتطوير
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والتطوير (جودJODDB À) يف  للتصميم  األرد�  املركز  بزيارة  األهلية  قام وفد من جامعة عن 
منطقة الظليل وذلك لالطالع عىل تجربة املركز يف تصميم وتطوير اآلليات واملعدات والتكنولوجيا 
املتعلقة êختلف القطاعات، حيث استقبل مدير املركز العميد املهندس أÂن البطران وفد الجامعة 
املكون من األستاذ الدكتور أنس السعود مساعد رئيس الجامعة واألستاذ الدكتور عمر العدوان عميد 
كلية تقنية املعلومات واألستاذ الدكتور معتصم عبدالجابر عميد كلية الهندسة والدكتور معتز الدبعي 
املبيعات  شعبة  رئيس  الراغب  أبو  راتب  املهندس  قدمه  بعرض  الزيارة  وبدأت  األعل،  كلية  من 
واألنشطة التجارية عن املركز ونشاطاته والرشكات التابعة له. وتم خالل اللقاء بحث سبل التعاون ما 
الوفد يف جولة ميدانية  االبتكار والتميز. وتم اصطحاب  ب¢ مركز جودÀ والجامعة وكلياتها ومركز 

.Àملجموعة من الرشكات التابعة ملركز جود
واختتم اللقاء بوضع خطة عمل ملجموعة من مجاالت التعاون والتي سيبدأ العمل عليها من قبل 
واالمن  االفرتايض  والواقع  االصطناعي  الذكاء  مجاالت  تشمل  حيث  الجانب¢،  ب¢  املختصة  الفرق 
السيربا� وتصميم وصناعة األجهزة واملعدات الطبية، باالضافة إىل تبني االفكار الريادية لدى طلبة 

الجامعة يف مختلف التخصصات.
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يوم وظيفي ألمازون يف جامعة عن ألهلية

نظم مركز االبتكار والتميز بالتعاون مع مركز االرتباط 
العاملي يوماً وظيفياً مع أمازون للطلبة والخريج¢ يف 
الضمور،  أحمد  الدكتور  نسق  حيث  األرينا،  مجمع 
مدير مكتب االرتباط التجاري، والدكتور حسام ياس¢ 
واألعل  اإلدارية  املعلومات  نظم  قسمّي  رئيس 
وقدمت  املثمر،  الحدث  هذا  االلكرتونية  والتجارة 
وقع  حيث  الوظيفية،  الفرص  من  مجموعة  الرشكة 
لتوظيف  اتفاقية  حمدان  ساري  د.  أ.  الجامعة  رئيس 

مجموعة من خريجي الجامعة يف أمازون.
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الوطني  املركز  يف  نشاط  ينظم  األهلية  عن  	ريض 
للصحة النفسية

ضمن جهود كلية التمريض يف جامعة عن األهلية بتقديم خدمات للمجتمع املحيل وتحقيقاً لرؤية 
ورسالة الكلية والجامعة، قام طلبة كلية التمريض (مساق الصحة النفسية)، وبإرشاف األستاذ مهند 
علمية  مسابقات  النشاط  تضمن  حيث  النفسية،  للصحة  الوطني  املركز  يف  نشاط  بعمل  الدقس 

وترفيهية وتقديم املساعدات للمرىض.
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مؤسسات  ب¢  التعاون  جسور  مد  منطلق  من 
املجتمع عقدت جامعة عن األهلية ممثلة برئيس 
ومساعد  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  الجامعة 
أنس  الدكتور  األستاذ  الخارجية  للشؤون  الرئيس 
السعود والسيد أم¢ العارضة واآلنسة ميس الكردي 
منسق التسويق والعالقات العامة اجتعاً مع رئيس 
املجلس السيد محمد القاسم والســـيد بسام الطوال 
والسيد رائد بدير أعضاء املجلس وذلك لالطالع عىل 
الخطط وسبل التعاون بهدف عقد دورات تدريبية 

يف القريب العاجل. 
ويعترب مجلس املهارات القطاعية للسياحة والضيافة خطوة رئيسية لتعزيز قطاع السياحة والضيافة يف األردن 
والذي أنشئ بدعم من البنك األوروÀ لإلنشاء والتعمEBRD Á، حيث يعد املجلس ñرة الرشاكة ما ب¢ هيئة 
تنمية املهارات املهنية والتقنية والقطاع الخاص والذي سيلعب دوراً مهً يف إصالح التعليم والتدريب التقني 

واملهني ودعم القطاع لتحديد االحتياجات من املهارات باإلضافة إىل وضع معايÁ للمهارات املهنية.

واملرسحي  والتلفزيو�   ¨السين التصميم  قسم  نظم 
األهلية، ورشة  والتصميم/ جامعة عّن  العرة  بكلية 
قدمها  للدراما)  االجتعية  (املسؤولية  بعنوان  عمل 
األسبق  األردني¢  الفنان¢  القدير ونقيب  األرد�  الفنان 

ساري األسعد.
وتضمنت الورشة العديد من املحاور، سلط من خاللها 
يف  األردنية  الدراما  صناعة  عىل  بعمق  الضوء  الضيف 
تجاه  ومسؤوليتها  واملرسح،  والتلفزيون   السين مجال 

الصلة  ذات  القضايا  تبني  الدراما  لصّناع  وكيف  الجمهور،  لدى  واألخالقيات  القيم  منظومة  يعزز  êا  املجتمع 
بهموم الناس وآليات توظيفها لالرتقاء بالذوق العام.

وشارك أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة القسم يف نقاشات مع الضيف طرحوا خاللها العديد من وجهات النظر. 
وتأõ هذه الورشة ضمن سياسة االنفتاح التي يسعى إليها القسم عىل مؤسسات املجتمع املحيل ذات الصلة 

بالتخصص، ويحقق متطلبات االعتد املحيل واالعتدات الدولية.

الفنان األرد� القدير " ساري األسعد" يقدم ورشة عمل 
لطلبة قسم التصميم السين¨ والتلفزيو� واملرسحي يف 

جامعة عن األهلية

لقاء يجمع ب¢ قسم إدارة الضيافة وفنون الطهي يف عن 
األهلية ومجلس املهارات القطاعية للسياحة والضيافة
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املناعة لدينا  لتقوية جهاز  املهمة  األطعمة واألعشاب 
يف الشتاء

 بعض األطعمة قادرة بشكل طبيعي عىل تقوية دفاعات الجسم. في
أنها  املعروف  من  التي  واألعشاب  األطعمة  ببعض  قا÷ة  نعرض  ييل 

تعزز جهاز املناعة لدينا خالل فصل الشتاء!
الشتاء موسم صعب. حيث ينقص فيه الضوء، فيزيد الربد من رغبتك 
هذه  يف  الجسم  مهاجمة  تنتظر  الفÁوسات  وكأن  املنزل،  يف  بالبقاء 

الفرتة!
فُينصح  الفÁوسات،  من  للحية  طبيعية  حلول  هناك  ذلك،  ومع 

بتكييف نظامك الغذا¨ لتقوية جهاز املناعة لديك.
التي يجب عليك استخدامها êجرد  وإليك بعض األطعمة واألعشاب 

وصول الخريف، لقضاء شتاء صحي!

        التوت بأنواعه       البصل        الثوم

الزعرت الناشف     الكمون      الزنجبيل   

  الجينسنغ اآلسيوي    إكليل الجبل/ حىص البان       املÁمية

الفلفل الحار       القرفة         الزعرت  

           إكنيشيا

د. أروى الخطيب
كلية الصيدلة
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نظمت كلية تقنية املعلومات يف جامعة عن األهلية ورشة عمل بعنوان: 
الطراونه  د. حسان  اردوينوا"، قدمها  برمجية  باستخدام  الروبوت  "برمجة 
من قسم علم البيانات والذكاء االصطناعي، حيث حرضها عميد الكلية أ.د. 
الورشة كيفية  تناولت  الكلية،  التدريسية يف  الهيئة  العدوان وأعضاء  عمر 

التعامل مع املستشعرات وبرمجة الروبوت باستخدام برمجية اردوينو. 
ويُستخدم االردوينو يف أغلب املشاريع اإللكرتونية، بدءاً من الروبوتات إىل 
جميع املشاريع التفاعلية حيث يتم ربط االردوينو بحساسات للتواصل مع 
العاÈ املادي ثم تحويل قراءة هذه الحساسات إىل بيانات يقوم بتحليلها 
مثل  قرارات  بأخذ  يقوم  وبعدها  عليها  برمج  التي  "األكواد"  عىل  وبناء 

.õتشغيل املحركات أو تشغيل إضاءة أو مصدر صو

عن  جامعة  يف  الروبوت  برمجة  حول  عمل  ورشة 
األهلية

ي
امل

لع
ط ا

تبا
الر

ز ا
رك

 م
رش:

لنا
ا

08
AAU <<<^fi_



حصول فريق طالبات جامعة عن األهلية عىل املركز 
األول يف بطولة الطالبات عىل ستة ميداليات ملونة:

 2 ذهبية - 1 فضية - 3 برونزية

يف  املديرين  هيئة  رئيس  الحورا�  ماهر  الدكتور  رعاية  تحت 
جامعة عن األهلية وبحضور األستاذ الدكتور ساري حمدان 
األردنية  للجامعات  الريايض  االتحاد  ورئيس  الجامعة  رئيس 
والسيد مازن القطب رئيس االتحاد األرد� للكراتيه، اختتمت  
للطالب  للكراتيه  األردنية  الجامعات  بطولة  منافسات 
للجامعات األردنية  الريايض  والطالبات، والتي نظمها االتحاد 
بالتعاون مع االتحاد األرد� للكراتيه يف مجمع األرينا الريايض/ 

جامعة عن األهلية.
ويف ختام منافسات البطولة قام الدكتور ماهر الحورا� بتقديم درع تذكاري للسيد مازن القطب رئيس االتحاد 

األرد� للكراتيه تقديراً لدعمهم ألنشطة وبطوالت االتحاد الريايض للجامعات األردنية.
وتم تتويج الفرق الفائزة باملجموع العام للطالب والطالبات، حيث حصدت جامعة عن األهلية املركز األول 

لبطولة الطالبات بواقع 6 ميداليات ملونة توزعت عىل (2 ذهبية – 1 فضية – 3 برونزية).
والجدير بالذكر أنه شارك يف تتويج الفرق الفائزة السيد هشام جرب نائب رئيس االتحاد األرد� للكراتيه، والدكتور 
مصطفى العطيات أم¢ رس االتحاد الريايض للجامعات األردنية وعميد شؤون الطلبة يف جامعة عن األهلية، 

والدكتور عزيز الرحامنة عميد شؤون الطلبة يف جامعة البلقاء التطبيقية.

يرعى  األهلية  عن  جامعة  يف  املديرين  هيئة  رئيس 
ختام بطولة الجامعات األردنية للكراتيه
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الشاكر محمد  السيد 
لرشكة التنفيذي  والرئيس  املؤسس 

العرب طقس 

االسيد محمد الشاكر هو أحد كبار خرباء األرصاد الجوية 
الجوي  الغالف  بعلوم  شغفه  Õا  األوسط،  الرشق  يف 
تدريبية  برامج  وتلقى  مبكرة،  سن  يف  بالطقس  والتنبؤ 

متنوعة طوال مسÁته التعليمية.
السيد الشاكر هو خبÁ أرصاد مالحة جوية معتمد من 
عىل  حاصل  املتحدة،  الجوية-اململكة  األرصاد  مكتب 
جامعة  من  الصيدالنية  العلوم  يف  البكالوريوس  شهادة 
عن األهلية. يف عام 2005 أنشأ موقًعا للتنبؤات الجوية 
مع   ،2010 عام  من  الحق  وقت  ويف  األردن".  "طقس 
ليكون  املوقع  هذا  تطور  التنبؤ،  يف  املستمر  نجاحه 
بيانات  لتقديم  مؤسسة قوية تضم أكã من 60 موظفاً 

وقراءات ممتازة عن الطقس.

طقس العرب اليوم هو:
- أول رشكة أرصاد جوية من القطاع الخاص 	تلك شبكة من محطات األرصاد الجوية يف املنطقة.

- املزود األول ملعلومات الطقس يف منطقة الرشق األوسط وشل إفريقيا.
- املصدر رقم 1 األكã دقة وثقة، خاصة بالنسبة لصناعة الطÁان.

- تطبيق طقس العرب هو الرقم واحد يف منطقة الرشق األوسط وشل إفريقيا.

الرشق  يف  واإلعالمية  واإلذاعية  التلفزيونية  القنوات  من  العديد  يف  بانتظام  الشاكر  السيد  يظهر 
األوسط êا يف ذلك قناة الجزيرة، وسكاي نيوز العربية، وÀ À يس نيوز، والعربية، وقناة رؤيا وغÁها  

من القنوات ملناقشة الظواهر الجوية إقليمياً وعاملياً.

يدير رشكة  اآلن  تلفزيو� عندما كان طفالً، وهو  ينتحل شخصية رجل طقس  الشاكر  ”كان محمد 
طقس العرب، أول رشكة أرصاد جوية خاصة يف األردن“ رويرتز

خريجنا ...فخرنا



لينا عاشور
مساعدة املدير

public@ammanu.edu.jo
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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. فÁوز 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

إÂان التيل
رئيسة شعبة مشاريع

األبحاث الدولية
e.altally@ammanu.edu.jo


