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بنقاش عن ”امليتاف�س“ مع أوالدي وبعض األصدقاء  راود° شعور غريب عندما دخلت 
وهل هنالك مخاوف من دخول مليارات البرش إىل هذا العاÆ الجديد؟!، فمنذ أن أعلنت 
التواصل  مواقع  عمالق  أن  تبّ�  ”Meta\ميتا“  إىل  اسمها  تغي�   Facebook رشكة  مؤخراً 
االجت�عي مستوحى من مصطلح "ميتاف�س"، وللعلم ظهر هذا املصطلح ألول مرة من 
خالل رواية الخيال العلمي Snow Crush والتي تدور أحداثها حول تفاعل البرش من خالل 
الشبيه االفرتايض (افاتار) بحيث تعكس تفاعالت وتعامالت يف فضاء افرتايض ثالÏ األبعاد 

مدعوم بتقنيات الواقع املعزز في� يشبه إىل حد كب� العاÆ الحقيقي.
ولتقريب فكرة "ميتاف�س" لألذهان قال “Zuckerberg” أن األمر اشبه بتحويل اإلنرتنت 
إىل بيئة ثالثية األبعاد، ال يقترص دور املستخدم عىل النظر إليها أمام شاشته بل الدخول إىل 
هذه البيئة بنفسه حتى يصبح أحد عنارصها ولتنفصل حواسه عن عامله الحقيقي فرتة بقائه 
يف االفرتاضية املرتابطة والتي ال نهاية لها، حيث يلتقي فيها عدداً كب�اً من الناس إما للعب 
به من  يرتبط  وما  االفرتايض  للواقع  نظارات وس�عات  لذلك  يحتاجه  ما  وكل  العمل،  أو 

تطبيقات للهواتف الذكية.
املستخدم  يستطيع  حيث   Æالعا هذا  داخل  نوعية  نقلة  اإللكرتو°  التّسوق  سيشهد  أيضاً 
اآلن  املعروف  التقليدي  بالشكل  صور  معاينة  من  بدالً  قرب  عن  يريد  ما  ورشاء  معاينة 

للمتاجر اإللكرتونية.
قد يبدو انفاق آالف أو مالي� الدوالرات لرشاء أرض أو منزل وهمي يف عاÆ افرتايض، فكرة 
سخيفة أو غ� معقولة، ولكن خالل األشهر األخ�ة، تدفقت استث�رات ضخمة من رشكات 
وأفراد لرشاء عقارات يف األرايض واملساكن االفرتاضية يف عاÆ (Metaverse) بلغت قيمتها 
501 مليون دوالر خالل العام املايض، بين� يتوقع أن تتجاوز املليار دوالر مع نهاية العام، 

ف� سبب هذا اإلقبال و هل �كن أن يستمر أم أن رشاء عقارات افرتاضية قد يثبت يف النهاية أن ال قيمة لها؟.
اعتقد أن العاÆ االفرتايض املعروف باسم (Metaverse) هو عاÆ الغد والذي جعله كذلك هو الشغف باستكشاف عواÆ بعيدة 
 Æإىل زيارة كواكب أخرى، إذ تظل الرحالت إىل عوا Æكجزء من تجربتنا اإلنسانية املمتدة عرب التاريخ من اإلبحار حول العا
وتربط   ،"Metaverse" فكرة  الكربى  التكنولوجيا  رشكات  تتبنى  لذلك  واالستث�ر،  باالبتكار  وتدفع  الخيال  تشغل  مجهولة 
 Æمستقبل أع�لها ومرشوعاتها بها وتخلق فرصاً للمستثمرين وبالتحديد بالواقع االفرتايض والواقع املعزز، أي الجمع ب� العا

املادي والعاÆ االفرتايض.
الواقع  منصات  من  منفصلة  نسخة   "Metaverse" وتعترب 
االفرتايض يتفاعل الناس فيه مع بعضهم البعض من خالل 
وحدة  عىل  الجلوس  فبدالًمن  الرقمية.  الرمزية  صورهم 
بوسعك  سيكون  الشاشة  عىل  ما  لعبة  ومشاهدة  التحكم 
املشاركة كالعب داخل اللعبة و�كنك لقاء األصدقاء وزمالء 
العمل والجلوس معهم يف املكان الذي تريده يف أي مكان يف 
العاÆ أو الذهاب للتسوق وحضور االجت�عات واملشاركة يف 
االحتفاالت. ويتم ذلك من خالل س�عات ونظارات الواقع 
أو  الذكية  الهواتف  عرب  املعزز  الواقع  ونظارات  االفرتايض 

الكمبيوتر.

امليتاف�س (Metaverse)  ب� الخيال والواقع!!..
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  "Metaverse" االستث�ر العقاري يف
تركزت األضواء خالل األشهر األخ�ة عىل االستث�ر العقاري بشكل الفت، بخاصة بعد أن قفزت أسعار العقارات االفرتاضية يف 
املثال دفع صندوق استث�ر عقاري رقمي يسمى ”Republic Realm“، مبالغ  "Metaverse" ألرقام قياسية، فعىل سبيل 
يف  عقارية  منصة  أكرب  تعد  التي   “Sandbox” رشكة  عرضتها  أرض  قطعة  دوالرمقابل  مليون   4.3 قدرها  أيام  قبل  قياسية 
”Metaverse“، التي عملت عىل تطوير 100 جزيرة، تسمى جزر الخيال، مع فيالتها الخاصة وسوق مرتبطة بالقوارب، وäكنت 
هذه الرشكة من بيع 90 جزيرة يف اليوم األول لطرحها يف السوق مقابل 15000 دوالر لكل منها، لكنها رسعان ما قفز سعرها 
وهي مدرجة اآلن إلعادة البيع بأكæ من 100000 دوالر، وقبل أشهر قليلة اشرتى مغني الراب الشه� “Snoop Dog"، قطعة 

أرض يف عاÆ ميتا ف�س بنحو نصف مليون دوالر، ك� بيعت قطعة أخرى بسعر 2.4 مليون دوالر.
ويوجد حاليا أكæ من 12 منصة تبيع العقارات يف Metaverse، مع ظهور أخرى جديدة أسبوعياً، غ� أن مبيعات العقارات 
تركزت عىل األربعة الكبار وهي، "Sandbox" و "Decentraland" و "Cryptovoxels" و "Somnium"، وهناك إج�يل 
268645 قطعة أرض عىل املنصات األربعة، وجميعها êساحات مختلفة يرتاوح سعر بعضها بین 12700 دوالر إىل 14440 
دوالر للقطعة الواحدة، ويعد املوقع عامالً حاس�ً يف تحديد السعر وماإذا كان املكان قريباً من معلم شه� أو مركز تسوق ك� 

هو الحال يف العاÆ الحقيقي.
التي �تلك كل منها ميتاف�س فردية، لكنها تشكل شبكة ميتاف�س أكرب  البيع عرب منصات اإلنرتنت للرشكات املختلفة  يتم 
متصلة ببعضها البعض مثل� هو الحال يف عاÆ اإلنرتنت. حيث يجري البيع والرشاء من خالل الوحدات غ� القابلة للتبديل 
واملعروفة يف عاBlockchain" Æ“ باسم "NFT“، وهي شهادات رقمية تثبت ملكية املمتلكات الرقمية، وتتكون من رموز 
تشف� فريدة يتم تداولها بكفاءة أكرب مع تقليل احت�لية االحتيال، وتستخدم فيبيع األشياء الفنية الرقمية (Digital) كالرسوم 

واملوسيقى ومقاطع الفيديو وحتى التغريدات والعقارات.
ويقول "Andrew Kiguel"، الرئيس التنفيذي لرشكة Tokens الكندية، إنه خصص 16 مليون دوالر أخ�اً لالستث�ر يف عقارات 
"Metaverse"، عرب رشاء األرايض وتوظيف املوظف� بعد أن أنفقت الرشكة 2.4 مليون دوالر لرشاء قطعة أرض يف منطقة 
األزياء يف Decentraland، حيث تخطط الرشكة الستضافة فعاليات املوضة، مؤكداً أنه عىل وشك اإلعالن عن صفقات مع 
عالمت� تجاريت� للمالبس يف أمريكا الش�لية، حيث يستأجر مساحة يف ممتلكاته لتطوير واجهات املحال التجارية. ويتوقع 
تقرير صادر "عن براند "Brand Essence Market Research“، أن تنمو سوق العقارات يف ميتاف�س êعدل سنوي مركب 

قدره %31 سنوياً من 2022 إلی 2028.
بين� يبدو أن أسعار األرايض واملنازل آخذة يف االرتفاع، يرى "íeo Tzanidis”املتخصص يف التسويق الرقمي,(أنه من املهم 
االعرتاف بأن االستث�ر العقاري يف ميتاف�س ال يزال تخمينية للغاية، فال أحد يستطيع التأكد ما إذا كانت هذه الطفرة هي 
يشء عظيم سيستمر أم مجرد فقاعة كب�ة ستنفجر يف أي وقت). ك� يش� آخرون إىل أن األرايض يف ميتاف�س، مجرد نسخة 
حديثة تشبه العمالت املشفرة، التي تجذب املستثمرين إىل مشاريع قد تثبت يف النهاية أنها بال قيمة لها، ألن األرض الحقيقية 
بها ندرة طبيعية ترفع من سعرها، بين� يتم إنشاء األرض االفرتاضية بسهولة باستخدام الcode، وال يوجد حد لعدد منصات 
فعلت  ك�  األرايض،  من  مزيد  إنشاء  �كنها  املوجودة  الكب�ة  املنصات  إن  بل  إطالقها،  �كن  التي  الجديدة  ميتاف�س 

"Sandbox" عندما قررت زيادة أحجام مساحات األرايض املطروحة للبيع.
ويرى ”Andrew Kiguel“ أن املستثمرين األكرب سناً قد يسخرون من بيع أراض افرتاضية عىل ميتاف�س، لكن املستهلك� 
واملستثمرين األصغر سناً يرون عىل الفور جاذبية هذا االستث�ر، ذلك أن املشكلة التي يعانيها كث� من الناس هي أن هناك 
أجياالً تواجه صعوبة يف إسناد قيمة إىل األشياء الرقمية، والتي ال �كن االحتفاظ بها، لكن جيل الشباب ليس لديه مشكلة معها، 
ونادراً وال �كن تعويضه، و�كن  الحال مع NFT، حيث تسمح تقنية ال Block Chain بأن يكون اليشء رقمياً  ك� هو 

االحتفاظ به وتخزينه وعرضه وبيعه.
ويف ح� يتساءل املشككون ع� �كن أن يقدمه امتالك أرض افرتاضية، كونه ال يوفر نتيجة ملموسة من مكان تعيش فيه، أو 
تفتخر به، أو تستقبل فيه العائلة واألصدقاء، فإن مؤيدي هذا االستث�ر يرون أنه عند التسوق لرشاء عقارات افرتاضية �كنك 
رقمية"  "كائنات  باستخدام  بك  خاصاً  جعله  و�كنك  بالفعل،  مبني  منزل  اختيار  �كنك  أو  عليها،  للبناء  أرض  قطعة  رشاء 

يمختلفة، ك� �كنك دعوة الزوار لزيارة املنازل االفرتاضية أيضاً.
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ويف كل األحوال، ينبغي التذكر أنه قبل ربع قرن، كان لدى الناس شكوك حول األهمية املحتملة لإلنرتنت، وأخرى م�ثلة حول 
وسائل التواصل االجت�عي، بين� يتوقع خرباء التكنولوجيا أن تنضج ميتاف�س لتصبح اقتصاداً يعمل بكامل طاقته يف السنوات 
املقبلة، م� يوفر تجربة رقمية متزامنة تتشابك يف حياتنا، مثل الربيد اإللكرتو° والشبكات االجت�عية األن. ويف كانون الثا° 

.CNBC 2022 سجلت مبيعات العقارات االفرتاضية نحو 85 مليون دوالر، وفقاً لـ
 وتوقع تقرير صادر عن رشكة ”ö ،“Brand Essence Market Researchو سوق العقارات يف عواÆ ميتاف�س، êعدل سنوي 

مركب قدره %31 سنوياً ب� 2022 و2028.
 يأ÷ ذلك يف ظل االهت�م الكب� بعاÆ امليتاف�س من قبل كربيات الرشكات العاملية، ومنها Apple التي أعلنت يوم الجمعة 
املايض، عن مالمح خططها الخاصة بعاÆ امليتاف�س، إذ أعلن رئيسها التنفيذي "Tim Cook" عن التوسع يف تطبيقات الرشكة 
للواقع املعزز، وهو ما تفاعل معه املستثمرون بإيجابية، وقفز سهم أبل بنحو 5 % يف تعامالت ما بعد اإلغالق ليسجل 167.25 

دوالر مقابل 159.22 دوالر سعر اإلغالق قبل تداوالت خارج املقصورة، م� يعوض نصف خسائرها عىل مدار العام.
وÆ يعد امليتاف�س مجرد مفهوم، بل تحول إىل ساحة مبارزة ب� الرشكات العمالقة يف القطاع الرقمي.

األمر Æ يتوقف عند حد الرشكات، ففي منتصف كانون الثا° 2022 كشفت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية عن خطط لضخ 
استث�رات هائلة يف التقنيات الرقمية املتطورة، يف مقدمتها ميتاف�س.

وأعلنت حكومة ”Seoul“ أنها ستستثمر 291 مليون دوالر يف 2022 يف املشاريع التي تستغل التقنيات الرقمية املتطورة مثل 
مرشوع امليتاف�س(العواÆ االفرتاضية) والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي.

وذكرت حكومة املدينة أن ما يصل إىل 1067 مرشوعاً، êا يف ذلك املرشوعات التي ستنفذها أحياء املدينة البالغ عددها 25 
 ،“Yonhap” حياً، ستستفيد من الخطة االستث�رية للمدينة من أجل التحول النموذجي إىل الرقمية، وفقاً ملا أوردته وكالة أنباء

الكورية الجنوبية.

هل هذا ما يحتاجه العاÆ؟
يف الحقيقة إنني أتساءل: هل هذا ما يحتاجه العاÆ؟ أن تذهب هذه األموال يف عاÆ الخيال ونحن يف عاÆ الواقع نحتاج لها 
من أجل التنمية ومساعدة فقراء العاÆ الذين تجاوزوا %60 عىل األقل من عدد سكان األرض، أوليس من األفضل أن نوجه 
هذه األموال للزراعة والصناعات املختلفة خاصة الغذائية التلبية احتياجات سكان األرض وأيضاً توجيهها للحد من التغي�ات 
 Æمن عل�ء الدين ح� قال يل: يا رجل (الحق� عىل عا ùاملناخية التي تعا° منها األرض؟!.. ولقد ضحكت كث�اً من أحد أصدقا
الربزخ) ... يف تهكم عىل هؤالء الذين يشرتون العقارات يف امليتاف�س. فيا ترى هل امليتاف�س لعبة جديدة من أالعيب املافيات 
يف  اآلن  يحدث  ك�  الخاصة  ملآربهم  الحقاً  واستخدامها  السياسية  الصناديق  لبعض  احرتافية  بطريقة  األموال  لنقل  العاملية 

العمالت الرقمية املشفرة التي هي أيضاً من التغي�ات العاملية الخط�ة التي سوف تغ� النظام العاملي النقدي واملايل؟!
اعتقد جازماً أن مستقبل العاÆ هو النظام املايل الرقمي واالقتصاد الرقمي حيث أن التحول قادم ال محالة من أجل السيطرة 
عىل حركة األموال يف العاÆ لتكون مراقبة والتخفيف من موضوع غسيل األموال بحيث أن كل دولة اآلن سيكون لها عملتها 
الرقمية وبالتايل يختفي ما يسمى بال "Cash“ املعروف لدينا أو األوراق النقدية. إن هذا التحول الرسيع يف العاÆ سواء بـ 
ناحية اجت�عية وسياسية واقتصادية حتى ظهور أمراض  من  آثار خط�ة جداً  له  الرقمية سيكون  بالعمالت  أو  وامليتاف�س 

نفسية جديدة تتطلب عالج بطريقة خاصة ريث� تتقبل األجيال القادمة واألجيال القد�ة هذه التغي�ات العاملية.
 Æالجديد ومتابعة التطورات يف العا Æونحن يف األردن ال بد للنظام املرصيف واالقتصاد املحيل من االستعداد للدخول يف هذا العا
بتأسيس بنوك للعمالت املشفرة مثل االمارات والسعودية  العربية بدأت فعالً  البلدان  الثمن، حيث أن بعض  وإال سندفع 

وقطر، وبدأوا بإنشاء منصات خاصة بـوامليتاف�س، واستقطاب الرشكات العاملية ليكون لها فروع يف هذه البلدان.
êقدور  ليكون  التطورات  لهذه  الجامعات  وتخصصات  املستقبلية  êناهجنا  األخذ  فيجب  واملدارس  الجامعات  وعىل صعيد 
التخصصات ك� أنه عىل  بالفعل بتجهيز مناهج خاصة لهذه  التي بدأت  العاملية  الجامعات  اللحاق بدرب  القادمة  األجيال 
هذه  من  نحن  أين  ترى  فيا  الرقمية  والعمالت  امليتاف�س  ل  الناظمة  القوان�  وضع  واملرشع�   ùالقضا واملجلس  املحام� 

التطورات التي تحدث يف العاÆ؟.

رئيس هيئة املديرين
يد. ماهر الحورا°  
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تحتفل الجامعة هذا العام باإلنجازات التي حققتها عىل املستوى املحيل والدويل وذلك 
بتكاتف جهود أعضاء الهيئت� التدريسية واإلدارية والطلبة عىل حٍد سواء...

واإلرصار  واالمتنان  بالشكر  مليئٍة  حياٍة  وعيش  الصحة  بدوام  للجميع  أمنياتنا  نرسل 
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 
كان  لطاملا  بالكامل.  إمكانياته  وإدراك  الجديدة  اهت�ماته  واستكشاف  والتطور  بالنمو  له  تسمح 
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 

األهلّية حيث  شهادة جامعية من جامعة عّ�ن 
الالزمة  والثقة  املهني  التوجه  لديهم  سيكون 

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 

رسالة ترحيب من رئيس الجامعة



جامعة  ب�  ما  مشرتك  تعاون  اتفاقية   13/02/2022 املوافق  األحد  يوم  ُوقع 
ربحية  غ�  األردنية، وهي جمعية  السياحية  املطاعم  األهلّية وجمعية  عّ�ن 
تضم يف عضويتها أكæ من (950) منشأة سياحية تشمل (املطاعم السياحية، 

مطاعم الوجبات الرسيعة، الكويف شوب، مدن التسلية والرتويح السياحي).

وتهدف االتفاقية التي وقعها كل من أ.د. ساري حمدان رئيس الجامعة والسيد 
عصام فخر الدين رئيس الجمعية إىل التعاون يف الرتويج وتطوير تخصص إدارة الضيافة وفنون الطهي 
التابع لكلية إدارة األع�ل يف الجامعة وتسهيل تدريب الطلبة وتوظيف الخريج�، ومنح خصومات 
ألبناء العامل� يف املطاعم السياحية الراغب� بااللتحاق يف هذا التخصص،  والعمل مع الجمعية من 
أجل تحقيق أهدافها يف رفع مستوى املهنة وتطويرها ونرش الوعي السياحي ب� أعضائها، باإلضافة إىل 
القطاع  العمل يف هذا  أهمية  واآلثار حول  السياحة  وزارة  مع  بالتعاون  وتنشيطها  السياحة  تنمية 

الحيوي الهام، وكذلك العمل عىل تأهيل الع�لة األردنية إلحاللها مكان الع�لة األجنبية.

السبل  كافة  لتقديم  الجامعة  واستعداد  التعاون  هذا  يف  سعادته  عن  الجامعة  رئيس  أعرب  حيث 
والطرق لدعم وإنجاح التخصص، ومن جهته أثنى السيد عصام فخر الدين، عىل الجهد املبذول من 
العمل  أصحاب  ومتطلبات  السوق  احتياجات  مع  تتوائم  تخصصات  إعداد  يف  الجامعة  إدارة  قبل 

بحيث يكون الخريج� مؤهل� لالنخراط مبارشة يف بسوق العمل.

الجمعية  ومن  عّ�ن،  موفمبيك  فندق  عام  مدير  رشيد  أ�ن  السيد  من  كل  االتفاقية  توقيع  حرض 
السيدة رنا خوري عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التدريب والقوى العاملة واآلنسة اليانا 
الجعنيني مدير عام الجمعية، ومن الجامعة الدكتور معتز الدبعي / عميد كلية األع�ل، والسيد أم� 
العارضة من تخصص إدارة الضيافة وفنون الطهي واآلنسة ميس الكردي مسؤول التسويق والعالقات 

مع القطاع.

تعاون ما ب� جامعة عّ�ن األهلّية وجمعية املطاعم 
السياحية األردنية
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األردنية  الفنانة  تستضيف  األهلّية  عّ�ن  جامعة 
القديرة جوليت عواد

منى  العراقية  املنتجة  تستقبل  األهلّية  عّ�ن 
الكاظمي

الع�رة  كلية  عميد  الشبول  السالم  عبد  الدكتور  األستاذ  استقبل 
القديرة جوليت  الفنانة األردنية  والتصميم يف جامعة عّ�ن األهلّية 
الذي  اللقاء  خالل  وجرى   ،15/2/2022 املوافق  الثالثاء  يوم  عّواد 
 ùالسين� التصميم  قسم  رئيس  فاضل  كريم  الدكتور  حرضه 
الفنان�  ب�  التعاون  سبل  بحث  الكلية  يف  واملرسحي  والتلفزيو° 
من  لالستفادة  للطلبة  املجال  يفسح  êا  والكلية  الرواد  األردني� 
الخربات والتجارب الفنية، ونّوه األستاذ الدكتور عميد الكلية إىل واقع 
صناعة الدراما السين�ئية والتلفزيونية يف اململكة األردنية الهاشمية 

وسبل النهوض بها } تنافس نظ�اتها يف الوطن العر|. 
لالنفتاح عىل  والكلية  الجامعة  من سياسة  انطالقا  اللقاء  ويأ÷ هذا 
واملشهد  الرواد  األردني�  الفنان�  مع  العالقة  وتوطيد  العمل  سوق 
التصميم  بقسم  التعليمية  العملية  س�  يخدم  êا  األردن  يف  الفني 

السين�ù والتلفزيو° واملرسحي.

للشؤون  األهلّية  عّ�ن  جامعة  رئيس  مساعد  استقبل 
الجامعة  خريجة  السعود  أنس  الدكتور  األستاذ  الخارجية 
املنتجة العراقية منى الكاظمي وهي الرئيس التنفيذي لرشكة 
عشتار لإلنتاج الفني والتي أنتجت العديد من األفالم املميزة 

والتي رشح أحدها مؤخراً لجائزة األوسكار العاملية. 
العاملي  االرتباط  مركز  من  بدعوة  الكاظمي  زيارة  وتأ÷ 
للتعاون مع كلية الع�رة والتصميم يف الجامعة، حيث بحثت 
والتلفزيو°   ùالسين� التصميم  قسم  رئيس  مع  الكاظمي 
طلبة  تدريب  سبل  الفراجي  كريم  الدكتور  واملرسحي 
فني  معرض  وتنظيم  وكوادرها  الرشكة  قبل  من  التخصص 

يعرض االنتاج الفني من االفالم القص�ة واالفالم الوثائقية.

2



من  جورجّياً  أكاد�ياً  وفداً  تستقبل  األهلّية  عّ�ن 
جامعة القوقاز الدولية

يوم  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  األهلّية  عّ�ن  جامعة  رئيس  استقبل 
 Caucasus) 2022-2-14 وفدا أكاد�ياً جورجّياً من جامعة القوقاز الدولية
الثقايف  التعاون  سبل  بحث  بهدف   (International University

واألكاد�ي ب� الجامعت�.
ورحب رئيس الجامعة أ.د. حمدان بالوفد مؤكدا حرص الجامعة عىل تعزيز 
التعاون مع الجامعات يف جورجيا يف مختلف املجاالت األكاد�ية والبحثية.

واصطحب مساعد رئيس الجامعة للشؤون الخارجية األستاذ الدكتور أنس 
السعود الوفد الزائر يف جولة عىل مرافق وكليات الجامعة، ومن ثم تم عقد 
اجت�ع يف مركز االرتباط العاملي تم البحث خالله يف اليات التعاون مع وفد 

"جامعة القوقاز الدولية" يف كافة املجاالت املمكنة.
ويف نهاية الزيارة كرم رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان الوفد 
الضيف بدرع الجامعة تقديراً من الجامعة لزيارتهم. وقد عرب أعضاء الوفد 
فريدة  تعليمية  بيئة  من  شاهدوه  وما  الجامعة  êستوى  سعادتهم  عن 

ومرافق تعليمية متطورة.
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يف  املعرفة  وإدارة  املحاسبية  املعلومات  نظام  دور 
نجاح املؤسسات املالية

 (FIs) يتمثل اليوم عامل النجاح الرئييس للمؤسسات املالية
يف  واملعرفة  املعلومات  نظم  ونرش  الفعال  التطبيق  يف 

مجاالت العمليات واإلدارة واملحاسبة والتسويق. 
بقائها  لض�ن  املتنافسة  املنظ�ت  عىل  يجب  ذلك،  ومع 
ميزة  الكتساب  واالبتكار  املستمر  التحس�  عىل  العمل 
من  تجعل  االستث�رات  لهذه  النقدية  القيمة  إن  تنافسية. 
املعلومات  نظام  استخدام  املالية  املؤسسات  الرضوري عىل 

ونظام إدارة املعرفة األنسب.
لقد أدى نظام املعلومات إىل تغي� جوهر العملية التجارية 
والتأمينية،  املرصفية  املؤسسات  يف  سي�  ال  كب�،  بشكل 
املنافسة  املعرفة إىل زيادة  التحتية إلدارة  البنية  وعمل öو 
ب� املؤسسات املالية، باإلضافة إىل تطوير اسرتاتيجيات رضا 

أصحاب املصلحة وإدارة املوارد البرشية التي تعمل عىل تحس� أداء املنظمة.
يف الوقت الحارض، من الرضوري إنتاج معلومات مالية جيدة يف جميع أنحاء العاÆ، ويعد توف� 
املال  رأس  مقدمي  عىل  إيجاباً  سيؤثر  حيث  للغاية،  مه�ً  أمراً  الجودة  عالية  مالية  معلومات 
التي تعزز كفاءة  املوارد  املصلحة اآلخرين يف قرارات االستث�ر واالئت�ن وتخصيص  وأصحاب 

السوق بشكل عام. 
يف مجاالت املحاسبة والتمويل، تعترب املعرفة من األصول غ� امللموسة، لكن املنظ�ت قللت من 
العديد من  العالية أن  التنافسية  اكتشفت منظ�ت األع�ل ذات  أهمية هذه األصول. حيث 
املنافسة  عىل  للحفاظ  تنافسية  ميزة  الكتساب  مطلوبة  امللموسة  وغ�  امللموسة  املوارد  أنواع 
والتميز يف السوق، حيث أن هناك عدد متزايد من الرشكات التي تركز 
أكæ عىل أصولها غ� امللموسة. بإدارة هذا النوع من األصول (املعرفة) 
من خالل تنظيم وإنشاء وتبادل واكتساب املعرفة ب� املوظف�، ستكون 
املؤسسة قادرة عىل تعزيز وجودها يف السوق والحفاظ عىل التقدم يف 

عملياتها. لذلك، تدعم إدارة املعرفة إنشاء املعرفة كأساس محوري 

د. أحمد ضمور
كلية األع�ل
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لعمليات عالية الجودة يف صناعة الخدمات املالية. 
ومن الجدير بالذكر أن املعلومات املحاسبية تستخدم يف قرارات االستث�ر واملراجعة التنظيمية 
املعلومات  وباستخدام  كث�ة.  أخرى  أشياء  ب�  من  التنظيمية  واإلجراءات  املراقبة  وأنشطة 
التنبؤ  مثل  رشكاتهم،  مستقبل  حول  هامة  معلومات  عىل  القرار  صانعو  سيحصل  املحاسبية، 
باستخدام  املستخدمون  يهتم  حيث  القرار.  وبدائل  االسرتاتيجية  والخطط  السنوية  بالخطط 

املعلومات املحاسبية ألهميتها يف اتخاذ القرارات.
امليزة  من  جانب  أنها  عىل  نفسها  املحاسبية  املعلومات  إىل  يُنظر  اسرتاتيجي،  منظور  ومن 
التنافسية للرشكة، حيث ال شك يف أن دور املؤسسات املالية أصبح ال غنى عنه وأهميته بشكل 
متزايد للتنمية االقتصادية وعادة ما يتم التعرف عىل املؤسسات املالية للمساهمة يف األنشطة 
االقتصادية واالبتكار والتوظيف من ب� أشياء أخرى كث�ة يف تكوين ثروة البالد. لذلك، فإن أدائها 

مهم، ليس فقط لل�لك�، ولكن أيضاً ألصحاب املصلحة اآلخرين.

كلية الصيدلة يف جامعة عّ�ن األهلّية تحصل عىل 
ACPE {االعت�د الدويل األم�
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لكلية  الذكية  الزراعة  مجال  يف  عمل  ورشة 
التكنولوجيا الزراعية يف عّ�ن األهلّية 

الزراعية يف  التكنولوجيا  الدكتور ساري حمدان نظمت كلية  األستاذ  األهلّية  برعاية رئيس جامعة عّ�ن 
الجامعة ورشة عمل بعنوان " الزراعة الذكية وكفاءة اإلنتاج " وذلك يوم االثن� املوافق 21/2/2022 يف 

مدرج الحورا° للتعلم اإللكرتو° والتعليم املدمج.
ويف الجلسة االفتتاحية القى عميد كلية التكنولوجيا الزراعية معايل األستاذ الدكتور رضا شبيل كلمة ترحيبية 
أشار فيها إىل رؤية الكلية يف الجامعة والتي تطمح ملواكبة أهم التكنولوجيات الزراعية ومواجهة التحديات 

.ùالعاملية يف انتاج الغذاء وتحقيق االمن الغذا
ك� أشاد بجهود الجامعة يف توف� بيئة تعليمية مبتكرة ومحفزة للطلبة الستث�ر طاقاتهم يف مجال الزراعة 

الذكية.
وتأ÷ ورشة عمل الزراعة الذكية وكفاءة اإلنتاج ضمن نشاطات كلية التكنولوجيا الزراعية قسم التكنولوجيا 
الزراعية وهندسة الجينات يف مجال التفاعل مع الهيئات العلمية والبحثية واملؤسسات الوطنية يف األردن 
وذلك بهدف تعريف املشارك� êوضوع الزراعة الذكية وأهميتها االقتصادية والبيئة وتعريف املشارك� 

êتطلبات الزراعية الذكية.
إضافة إىل دمج طلبة كلية التكنولوجيا الزراعية يف نشاطات الكلية حيث شارك يف الورشة متحدثون ذوو 
خربة واسعه يف مواضيع الزراعة الذكية مثل (الزراعة الذكية والتغ� املناخي / حلول زراعية تكنولوجيا ذكية 
وموضوع الزراعة الذكية وريادة االع�ل، باإلضافة إىل مشاركة مزارع� ناجح� من القطاع الخاص عرضوا 

نجاحاتهم يف مجال استخدام أنظمة الزراعة الذكية.
واألرايض  الزراعة  كليات  عمداء  إىل  أضافة  الدولية  والزراعة  األغذية  منظمة  عن  ممثلون  الورشة  حرض 
وعل�ء وباحث� من الجامعات األردنية الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد الحضور (48) مشاركا أكدوا 
جمعياً عىل أهمية هذه الورشة يف إضافة قيمة نوعية ملواضيع التكنولوجيا الزراعية وأهميتها يف تحويل 

قطاع الزراعة إىل قطاع حيوي صناعي استث�ري مستدام.
ويف نهاية الورشة عقد نقاش عام وتوصيات أهمها رضورية تأهيل املزارع� لتبني تطبيقات الزراعة الذكية 

وتفعيل االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذاù من خالل ايجاد حلول مبتكره ومشاريع واعده.
ومن ثم تم شكر الحضور عىل مشاركتهم القيمة من قبل عميد الكلية االستاذ الدكتور رضا شبيل ودعوتهم 

للمشاركة يف نشاطات الكلية القادمة. 
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بحث التعاون ب� عّ�ن األهلّية وامللحقية الثقافية 
الهنغارية

ساري  الدكتور  األستاذ  األهلّية  عّ�ن  جامعة  رئيس  التقى 
يف  الثقايف  امللحق   14/2/2022 املوافق  االثن�  يوم  حمدان 
سبل  لبحث   " سورا°  روجينا  عّ�ن  يف  الهنغارية  السفارة 
الهنغارية  الثقايف واألكاد�ي ب� الجامعة والجامعات  التعاون 
بالسيدة  الجامعة  رئيس  ورحب  عّ�ن،  يف  السفارة  خالل  من 
روجينا مؤكداً حرص الجامعة عىل تعزيز التعاون مع الجامعات 

والرشكات الهنغارية يف مختلف املجاالت األكاد�ية والبحثية.
 

األستاذ  الخارجية  للشؤون  الجامعة  رئيس  مساعد  واصطحب 
وكليات  مرافق  عىل  جولة  يف  ضيفة  السعود  أنس  الدكتور 

الجامعة.  
من جهتها عربت "سورا°" عن اعتزازها بالعالقات الدبلوماسية 
استغالل  مؤكدة رضورة  واألردن،  هنغاريا  تربط  التي  املميزة 

هذه العالقة êا يخدم مؤسسات البلدين.

ساري  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  كرم  الزيارة  نهاية  ويف 
روجينا  عّ�ن  يف  هنغاريا  سفارة  يف  الثقايف  امللحق  حمدان 
ودعمها.  لزيارتها  الجامعة  من  تقديراً  الجامعة  بدرع  سورا° 
بيئة  من  رأته  وما  الجامعة  êستوى  سعادتها  سورا°  وأبدت 

تعليمية فريدة ومتطورة.
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جلسة تثقيفية لعميد أع�ل عّ�ن األهلّية يف مكتبة 
عبد الحميد شومان

الوطنية  املكتبات  بتزويد  تبادر  األهلّية  عّ�ن 
بالكتب العلمية والثقافية

نظمت مكتبة عبد الحميد شومان العامة جلسة تثقيفية بعنوان "البيانات الضخمة وعلوم البيانات 
واالبتكارات القا_ة عليها" Big Data & Data Science for Data-Driven Innovations  ألقاها 
د. معتز الدبعي عميد كلية األع�ل يف جامعة عّ�ن األهلّية والحاصل عىل جائزة عبد الحميد شومان 

للباحث� العرب عام 2015، يوم الخميس 10 شباط 2022.

القوى  وخصائص  املستقبل،  أع�ل  صفات  استرشاف  عن  الحديث  الجلسة  محاور  يف  جاء  حيث   
العاملة الجديدة املاهرة يف البيانات، في� أجاب الدبعي عن مجموعة من األسئلة منها ملاذا يجب 
عىل املنظ�ت أن تغدو معتمدة عىل البيانات؟ وكيف ستصبح املنظ�ت معتمدة بشكل كامل عىل 

البيانات. 

عّ�ن  جامعة  يف  األع�ل  لكلية  التابعة  املحيل  املجتمع  خدمة  لجنة  أطلقت 
األهلّية وبالتعاون مع مكتبة الجامعة مبادرة لدعم املكتبات الوطنية يف اململكة 
كتاب   400 يقارب  ما  بتزويد  اللجنة  قامت  حيث   ،2022/ شباط  شهر  مطلع 
للمركز الثقايف التابع لسلطة إقليم البرتاء ومكتبة بلدية معان، وتنوعت الكتب 

املقدمة ما ب� الكتب العلمية والثقافية والتاريخية.
وأرشف عىل املبادرة أ.د. حس� الياس� عميد الكلية، حيث تهدف املبادرة إىل 
وêا  واملراجع  الكتب  من  املختلفة  القطاعات  احتياجات  وسد  املكتبات  إثراء 

يتناسب مع رواد املكتبات وتوجههم.
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األهلّية  عّ�ن  طلبة  والحميدي  الحلوا° ومصطفى 
كأس  بطولة  يف  ذهبية  ميداليات  ثالث  يحصدون 

العرب الدولية للتايكواندو
الدولية  العرب  كأس  بطولة  يف  ذهبية  ميداليات  ثالث  عىل  األهلّية  عّ�ن  جامعة  طلبة  حصد 
للتايكواندو، والتي أقيمت يف اإلمارات العربية املتحدة يوم الخميس املوافق 2022-2-3 بتنظيم من 
القتالية êشاركة  للفنون  الفج�ة  ونادي  العر|  االتحاد  مع  وبالتعاون  للتايكواندو  اإلمارا÷  االتحاد 

1181 العباً �ثلون 17 دولة عربية.
حيث حقق الالعب زيد مصطفى من قسم الرتبية البدنية والصحية / كلية العلوم الرتبوية يف الجامعة 
عىل امليدالية الذهبية يف البطولة عن وزن 68 كغم، بعد فوزه يف املباراة النهائية عىل العب منتخب 

املغرب بنتيجة 16/4، في� فاز بكأس أفضل العب عر| لعام 2022.

وجاءت امليدالية الذهبية الثانية عن طريق الالعبة نتايل الحميدي من قسم الرتبية البدنية والصحية 
النهائية عىل العبة منتخب مرص  املباراة  الرتبوية عن وزن 62- كغم بعد تغلبها يف  العلوم  / كلية 

بنتيجة 10/2.

أما امليدالية الذهبية الثالثة حققها طالب قسم التسويق من كلية األع�ل الالعب زيد الحلوا° عن 
وزن 63- كغم بعد فوزه عىل العب منتخب املغرب بنتيجة 16/3.

ومن الجدير ذكره أن طلبة الجامعة قد استكملوا رحلة فوزهم بامليداليات خالل مشاركتهم وبنفس 
الفرتة يف بطولة الفج�ة الدولية للتايكواندو والتي شارك خاللها 1790 العب والعبة مثلو 57 دولة، 
الحميدي  نتايل  حققت  بين�  الذهبية،  امليدالية  الحلوا°  فحقق  الجامعة  طلبة  أداء  خاللها  äيز 

امليدالية الربونزية.
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السيدة عال الفارس
صحفية يف قناة الجزيرة - محامية

صانعة أفالم

الصحفي�  أفضل  من  واحدة  هي  الفارس  السيدة 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  التلفزيوني�  واملذيع� 
الجزيرة  قناة  يف  حالياً  تعمل  أفريقيا.  وش�ل 
أردنية  امرأة   æأك ثا°  وتعترب  املرموقة،  التلفزيونية 
العبدالله،  رانيا  امللكة  جاللة  بعد  تويرت  عىل  متابعة 
مقدمة  أصغر  جائزة  عىل  حاصلة  عال  والسيدة 
تلفزيونية عربية لعام 2015 باإلضافة إىل فوزها بجائزة 

رواد وسائل التواصل االجت�عي يف فئة خدمة املجتمع من "جائزة الشيخ محمد بن راشد للقضايا 
اإلنسانية".

تكون  بأن  الشغف  والسيايس، حيث جاء  اإلنسا°  العمل  عائلة شاركت يف  السيدة عال من  تنحدر 
درجة  عىل  حصلت  واملساواة.  العدالة  لقضايا  داعمة  كونها  مع  جنب  إىل  جنباً  إخبارية  مراسلة 

البكالوريوس يف الحقوق من جامعة عّ�ن األهلّية م� ساعدها يف خلق حياة مهنية مزدهرة.

قادتها إنجازاتها املتميزة إىل الفوز بعدة جوائز منها:

   * جائزة ملتقى اإلعالمي� الشباب العرب  (2009).

   * جائزة أفضل إعالمية أردنية (2009).

   * درع الشباب املبدع لإلعالمي�  (2010).

   * النموذج األرد� للشباب الناجح  (2011).

   * جائزة املرأة العربية السنوية يف مجال اإلعالم التلفزيو�  (2015).

"أقوى إنجاز أفتخر به.. أنني ما زلت بكامل قواي العقلية، ما زلت أتعامل بأخالق واحرتام، ما زلت 

محبة ومقبلة عىل الحياة مع أنني حورصت بكّمية ال تُحىص من املحبط�"
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لينا عاشور
مساعدة املدير
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ا 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. 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

a.alsoud@ammanu.edu.jo

إ�ان التيل
رئيسة شعبة مشاريع

األبحاث الدولية
e.altally@ammanu.edu.jo


