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الدكتور ماهر أحمد  العاملية تعي¹    BRICS+ املجلس األعىل إلدارة مجموعة قرر 

توقيع  بعد  ذلك  وجاء  األردن،  بلس  بركس  مجموعة  إدارة  ملجلس  رئيساً  الحورا� 

إتفاقية اإلنض�م يوم الخميس املوافق 31-3-2022 يف آخر يوم إلكسبو د¿ 2020، 

املايل والتي سيتم من  أبو ظبي  إتفاقية االنض�م يف مكاتب سوق  حيث تم توقيع 

من  مجموعة  وإنشاء  امليتاف³س   Òعا يف  لالستث�ر  الالزم  التمويل  توف³  خاللها 

االستث�رات فيه.

اختيار  العاملية رصح أن  إدارة بركس بلس  بافيل رودانوفسÔ رئيس مجلس  السيد 

الدكتور ماهر الحورا� جاء كونه أحد أبرز رجال األع�ل واإلقتصاد يف األردن ويرأس 

إحدى أكرب املجموعات االستث�رية يف قطاع التعليم والسياحة والزراعة والتكنولوجيا، 

وأن بركس بلس تتطلع لجذب استث�رات أعضاء مجموعة بركس لألردن من خالل 

مجموعة الحورا� التي لها الباع الطويل يف االستث�ر ويف مختلف القطاعات.

من جهته أكد الدكتور ماهر الحورا� أن االستث�ر يف عاÒ ميتاف³س والذي ما زال 

بيع  أن صفقات  إال  مستفيضة،  لدراسة  يحتاج  استث�ر جريء  هو  الوالدة،  حديث 

ورشاء األرايض يف هذا العاÒ االفرتايض تشهد رواجاً نسبياً، خصوصاً بعد إعالن ع�لقة 

التكنولوجيا عن خططهم االستث�رية الكب³ة لدخول هذا املجال.

تقنيات  يستخدم  أنه  االستث�ر  من  النوع  بهذا  املطمنئ  أن  الحورا�  الدكتور  وأكد 

"البلوك تش¹" لبيع األرايض والعنارص األخرى عىل شكل رموز غ³ قابلة لالستبدال 

الرقمية  لألصول  التكنولوجي  "املعيار  وهي  املشفرة،  األصول  من  كنوع   (NFTs)

الفريدة، مثل العقارات واملنازل االفرتاضية".

باالستث�ر،  املحيطة  الظروف  االستث�رية،  التوقعات  االستث�ر،  يف  الرغبة  ومنها  عدة  محددات  لالستث�ر  أن  وقال 

والسياسات االقتصادية العاملية، وجميع هذه املحددات فيها مؤرشات إيجابية عندما تتعمق يف عاÒ امليتاف³س.

وأضاف الدكتور الحورا� أن الخطوة األوىل ستكون من خالل تأسيس رشكة تعمل عىل إدارة التمويل واالستث�ر يف هذا 

املجال من خالل فريق متخصص مرتبط مع مجموعة بركس بلس العاملية التي ستقوم من جهتها بتأم¹ التمويل الالزم 

إلقامة مختلف املشاريع وتسجيل مجموعة الحورا� يف األسواق املالية يف أبو ظبي ود¿.

وقد وقع اإلتفاقية األستاذ الدكتور أنس السعود نيابة عن الدكتور ماهر الحورا� والسيد بافيل رودانوفسÔ رئيس 

التنفيذي  الرشيك واملدير  والدكتور هناâ عطاطرة  الدبعي  الدكتور معتز  العاملية بحضور  بلس  بركس  إدارة  مجلس 

ملجموعة بركس بلس ومجموعة من كبار املوظف¹ يف بركس ماليزيا والسوق املايل واملستثمرين.

د. ماهر الحورا� رئيساً ملجلس إدارة مجموعة بركس 
بلس + BRICS األردن
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رسالة ترحيب من رئيس الجامعة
مع بداية هذا الشهر الفضيل .. شهر رمضان املبارك، أود أن أحتفل äا حققته 
الجامعة من نجاحات وما واجهناه من تحديات خالل األشهر املاضية، ولعل 

نور الخ³ ييضء علينا جميعاً، ويغمرنا باالمتنان واملثابرة والسعادة.

إنه ومنذ ما يقرب 32 عاماً، تحظى جامعة عّ�ن األهلّية باحرتام ووالء عرشات اآلالف من الطلبة 
وأولياء األمور والخريج¹. 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 أكë 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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 QS جامعة ع�ن األهلية تختتم مشاركتها يف قمة
للتعليم العايل

عىل  حفالً  تحيي  الرومي  ماجدة  القديرة  الفنانة 
مرسح األرينا

اختتمت جامعة ع�ن األهلية مشاركتها يف قمة 
األوسط  الرشق  يف  العايل  للتعليم  أس  الكيو 
وإفريقيا 2022، التي عقدت يف د¿ خالل الفرتة 

من 1 إىل 3 من الشهر مارس 2022.
 وجاءت القمة، التي نظمتها مؤسسة "كواكوارييل 
سيموندس" (QS) العاملية، املتخصصة يف الخدمات 
والتحليالت والرؤى يف مجال التعليم العايل، تحت 
 Innovation enabling environment:"شعار
 Redeðning education in the Middle East

."and Africa
القمة  هذه  يف  واملشاركون  املتحدثون  وبحث   
سبل �ك¹ وسائل االبتكار يف مؤسسات التعليم 
إىل  للوصول  والطلبة  األع�ل  ومجتمع  العايل 

البيئات املُمكّنة لالبتكار.
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امللتقى 27  األهلية تشارك يف أع�ل  جامعة ع�ن 
لتبادل الطلبة العرب

شاركت جامعة ع�ن األهلية ممثلة بعميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات يف أع�ل امللتقى 
السابع والعرشون لتبادل الطلبة العرب والذي نظمه املجلس العر¿ لإلبداع والتبادل الطال¿ التابع 
التحاد الجامعات العربية برعاية معايل األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة أم¹ عام اتحاد الجامعات 
العربية والذي استضافته جامعة مرص للعلوم والتكنولوجيا يف جمهورية مرص العربية خالل الفرتة من 

ä   2022 / 3 / 17 - 13شاركة ما يزيد عن 40 جامعة عربية ôثلون 12 دولة عربية.

حيث يأõ هذا امللتقى والذي يتم عقده دورياً بهدف خلق الفرص التدريبية وتبادلها ب¹ مختلف 
فرصة  العرب  الطلبة  ومنح  الجامعات  هذه  ب¹  التعاون  أوارص  ولتعزيز  العر¿،  الوطن  جامعات 
اكتساب الخربات التدريبية من مختلف الثقافات واطالعهم عىل املستجدات التدريبية املتوفرة يف 
يزيد عن 2000 فرصة  ما  األعضاء عىل خلق  الجامعات  ب¹  التوافق  تم  األعضاء، حيث  الجامعات 
تدريبية لهذا العام ب¹ الجامعات من مختلف الدول العربية ويف مختلف التخصصات، كان لجامعة 
ع�ن األهلية نصيب منها من حيث االستعداد الستضافة وتدريب مجموعة من الطلبة العرب من 
جامعات جمهورية مرص العربية واقليم كردستان / العراق  واللذين عربوا بدورهم عن استعدادهم 

يالستقبال وتدريب طلبة جامعة ع�ن األهلية يف جامعاتهم.
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قام األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة ع�ن األهلية واالتحاد الريايض للجامعات األردنية 
الجمعية  اجت�ع  خالل  وذلك  الجامعية،  للرياضة  الفلسطيني  االتحاد  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع 
العمومية الثا� لالتحاد العر¿ للرياضة الجامعية والذي أقيم خالل الفرتة 18-2022/3/19 يف مدينة 

أبو ظبي.

زيارات  تبادل  خالل  من  الفلسطيني  االتحاد  مع  التعاون  زيادة  إىل  املذكرة  هذه  توقيع  ويهدف 
املنتخبات الجامعية ب¹ البلدين، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مشرتكة بهدف تطوير الكوادر 
لكال  املنتسبة  الجامعات  ب¹  اللقاءات  تشجيع  إىل  باإلضافة  الخربات،  وتبادل  والفنية  اإلدارية 

االتحادين.

حيث قام بتوقيع االتفاقية كالً من رئيس االتحاد الريايض للجامعات األردنية األستاذ الدكتور ساري 
حمدان، ورئيس االتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية السيد حسن ناصيف.

مذكرة  يوقع  األردنية  للجامعات  الريايض  االتحاد 
تفاهم مع االتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية
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امللحق الثقايف الُع�� يزور ع�ن األهلية

حقوق ع�ن األهلية تنظم امللتقى األول لخريجي 
الكلية

السيد  الُع��  الثقايف  امللحق  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  األهلية  ع�ن  جامعة  رئيس  استقبل 
خميس بن عيل السنيدي والوفد املرافق له، خالل زيارة ملتابعة أوضاع الطلبة الع�ني¹ يف الجامعة.

الهاشمية وسلطنة ُع�ن  التي تربط ب¹ اململكة األردنية  الجامعة عىل عمق العالقات  وأكد رئيس 
الشقيقة وأشار إىل حرص الجامعة عىل توطيد العالقة مع امللحقية الثقافية الع�نية ملتابعة أوضاع 
الطلبة  أن  إىل  أيضا  وأشار  بطلبتها،  الُع�نية  الثقافية  امللحقية  ًباهت�م  مشيدا  األكادôية  أبنائهم 

الُع�ني¹ كانوا عىل الدوام وما زالوا خ³ السفراء لبلدهم.
من جهته أشاد السيد السنيدي باملستوى الرفيع لجامعة ع�ن األهلية، مؤكداً أن امللحقية ستعمل 

بتواصل مبارش مع الجامعة ملتابعة أوضاع الطلبة الُع�ني¹ الدارس¹ يف الجامعة.
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ع�ن األهلية تستضيف مدير عام املؤسسة العامة 
للض�ن االجت�عي

استضافت جامعة ع�ن األهلية صباح األربعاء املوافق 23/3/2022 الدكتور حازم الرحاحلة مدير 
عام املؤسسة العامة للض�ن االجت�عي، حيث قدم محارضة توعوية عن مؤسسة الض�ن االجت�عي 
املحارضة  هذه  اإللكرتو�، وحرض  للتعلم  الحورا�  مركز  مدرج  يف  املستقبلية  وخططها  وسياساتها 
األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات وعدد من 

رؤساء األقسام األكادôية وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية ومجموعة من الطلبة.
واستهل الدكتور الرحاحلة حديثه بالتعريف عن الربامج والخدمات التي تقدمها املؤسسة للمنتسب¹ 
إليها وما �ثله املؤسسة من مظلة ح�ية اجت�عية تهدف إىل الحفاظ عىل حقوق الطبقة العاملة، 
وتوف³ منافع ومزايا تأمينية وتقاعدية للمؤمن عليهم أو ذويهم يف حاالت الشيخوخة والعجز والوفاة 

وإصابات العمل وغ³ها.

حول  حواري  لقاء  يف  تشارك  التمريض  كلية  عميد 
�ك¹ املرأة

األهلية يف  التمريض يف جامعة ع�ن  كلية  عميد  الغرايبة  منتهى  أ.د.  شاركت 
اللقاء الحواري بعنوان (لتمك¹ املرأة يف صنع القرار االقتصادي واملعريف) تحت 
يوم  وذلك  رشكس،  عادل  الدكتور  األرد�  املركزي  البنك  محافظ  معايل  رعاية 
الثالثاء املوافق 22/2/ 2022 يف فندق انرتكونتيننتال، ع�ن. ويهدف اللقاء إىل 
والعملية  العامة  الفوائد   – املرصفية  املهارات  أساسيات  تعلم  يف  املرأة  �ك¹ 

”كو� أقوى ". 
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لرئيس  انتخاب األستاذ الدكتور ساري حمدان نائباً 
االتحاد العر¿ للرياضة الجامعية

الثقايف  التعاون  ملحق  تستقبل  األهلية  ع�ن 
والعلمي لدى السفارة الفرنسية

الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة ع�ن األهلية يوم االثن¹ 2022-3-7 يف حرم  استقبل األستاذ 
الجامعة السيدة أنابيل أوستان ملحق التعاون الثقايف والعلمي والجامعي لدى السفارة الفرنسية يف 

األردن.
حيث تم النقاش حول سبل التعاون ما ب¹ جامعة ع�ن األهلية والجامعات الفرنسية، وحرض اللقاء 
عميد كلية الهندسة األستاذ الدكتور معتصم عبدالجابر ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية األستاذ 

الدكتور أنس السعود وكادر مركز االرتباط العاملي.
البحثي  للتعاون  آفاق  بفتح  الجامعة  رغبة  عىل  مشدداً  أوستان  بالسيدة  الرئيس  األستاذ  ورحب 

واألكادôي مع الجامعات الفرنسية املرموقة.
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اتحاد  مؤ�ر  تحتضن  األهلية  ع�ن  جامعة 
الجامعات العربية يف دورته 54

افتتح وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور وجيه عويس يوم األحد املوافق 27/3/2022 مؤ�ر اتحاد 
الجامعات العربية بدورته 54 والذي استضافته جامعة ع�ن األهلية عىل مرسح األرينا يف الجامعة، 

حيث استمر املؤ�ر ملدة يومä ¹شاركة 100 جامعة من مختلف الدول العر¿.
 من جهته قال رئيس جامعة ع�ن األهلية الدكتور ساري حمدان أن هذا املؤ�ر مكسب للجامعات 
الخاصة والحكومية ويساهم يف العمل عىل تطوير البحث العلمي وجعل املجالت العلمية لها مكانة 

عىل مستوى العاÒ، إىل جانب دعم االبحاث العلمية املشرتكة.
واشار إىل أن هذه التشاركية ستساهم بشكل كب³ يف تطوير عملية التعليم، حيث الجامعات األهلية 
داعمة وليست منافسة للجامعات الحكومية، وهذا يعطي حافزاً كب³ للعمل واالنجاز، الفتا ان هذا 
وإجراء  للبحوث  البلقاء  وملجلة  الجامعة  ملجلة  بدعم  األهلية  ع�ن  جامعة  عىل  سينعكس  املؤ�ر 

اتفاقيات يف االبحاث املشرتكة مع جامعات عربية عريقة äختلف التخصصات.
طب  كليات  اليه  توصلت  ما  وبأحدث  االسنان  لطب  كلية  بتأسيس  بدأت  ع�ن  جامعة  أن  وأكد 
االسنان يف العاÒ من تجهيزات وتقنيات واالستفادة من كل الخربات املوجودة ومشاركة باحث¹ من 

االردن وخارجه لالرتقاء يف مس³ة البحث العلمي.
وب¹ األم¹ العام التحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سالمة أن االتحاد ينطلق من الحاجة 
الحقيقية التي اظهرتها التطورات التي تشهدها املجتمعات يف توحيد الجهود الدولية وابتكار الحلول 
العلمي  البحث  العاÒ يف مجال  يشهدها  التي  التغ³ات  إىل  اضافة  باإلنسان  ترتقي  التي  واملشاريع 
والعمل األكادôي، واالتحاد هو عمل عر¿ مشرتك ومعلم من معاÒ الوحدة العربية وأماله يف وجود 
رابطة مشرتكة فاعلة ب¹ أبناء املجتمع العر¿ وزيادة االرتقاء äستوى الجامعات العربية إىل العاملية 

وفتح افاق يف مجال العالقات الدولية
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كلية الحقوق يف ع�ن األهلية تساهم يف نرش الوعي 
القانو� يف مدارس محافظة البلقاء

يف إطار حرص كلية الحقوق يف جامعة ع�ن األهلية عىل نرش الوعي القانو� 
املحيل  املجتمع  خدمة  يف  الجامعة  ألهداف  وتحقيقاً  األرد�  املجتمع  يف 
كلية  بادرت  البلقاء،  محافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  مع  وبالتعاون 
توعوية يف عدد من  أسبوع إللقاء محارضات  تنفيذ حملة ملدة  الحقوق يف 
وجرائم  اإلنسان  وحقوق  القانونية  الثقافة  مجال  يف  املحافظة  مدارس 
اليوم  هذا  صباح  الربنامج  تنفيذ  بدأ  حيث  اإللكرتونية،  والجرائم  املخدرات 
األحد املوافق 20/3/2022 بإلقاء محارضات من قبل عدد من أعضاء الهيئة 
النمر  الحليم  عبد  مدرستي  يف  املذكورة  املجاالت  يف  املختص¹  التدريسية 
الثانوية للبن¹ ومدرسة البلقاء الثانوية الشاملة للبنات، وسيتم استك�ل عقد 

باقي املحارضات يف مدارس أخرى حتى نهاية األسبوع الحايل.

التدريس من  منهم مع أعضاء هيئة  تفاعالً ملحوظاً  التي شهدت  املبادرة  املدارس هذه  الطلبة ومديرو  وقد üن 
الكلية. 

األهلية  ع�ن  جامعة  يف  األع�ل  كلية  ونشاطات  فعاليات  ضمن 
ب¹  الفجوة  ولتجس³  املختلفة  االقتصادية  القطاعات  مع  للتواصل 
الجانب األكادôي والجانب العميل، فقد استضافت الكلية هذا اليوم 
الخب³ االقتصادي واملايل الدكتور محمد الجعفري، مدير عام الرشكة 
ض�ن  ملؤسسة  السابق  العام  واملدير  القروض  لض�ن  األردنية 

الودائع للتحدث مع أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية عن مهام وبرامج الرشكة األردنية لض�ن القروض 
وعمليات التمويل للرشكات الصغ³ة واملتوسطة ودور الرشكة يف ض�ن القروض املمنوحة من البنوك لهذا 
القطاع، وتطرق املحارض أيضاً ملوضوع دعم القطاعات التصديرية التي تدعمه الرشكة ضمن برنامج دعم 
الصادرات املقدم للبنوك يف اململكة، وكذلك تم الحديث عن موضوع دعم املشاريع الريادية الذي تتبناه 
الرشكة لدعم أصحاب األفكار الريادية وتشجيعهم ومشاركتهم املخاطرة يف مشاريعهم وأفكارهم الجديدة، 
الجامعة، ويف نهاية املحارضة  وقد تم االتفاق عىل توقيع مذكرة تفاهم ب¹ الرشكة وحاضنة األع�ل يف 
أجاب الضيف عىل جميع األسئلة واالستفسارات التي تم طرحها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، في� 
الفصل  لهذا  برنامجها  يف  مستمرة  الكلية  بأن  عل�ً  والحضور  الضيف  ب¹  بالتفاعل  املحارضة  امتازت 

باستضافة الخرباء واملختص¹ من القطاعات املختلفة.

يف  واملتوسطة"  الصغ³ة  "الرشكات  حول  محارضة 
أع�ل جامعة ع�ن األهلية
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العامة  واملؤسسة  األهلية  ع�ن  ب¹  تفاهم  مذكرة 
للغذاء والدواء

وقع رئيس جامعة ع�ن األهلية األستاذ الدكتور ساري حمدان ومدير عام املؤسسة العامة للغذاء 
والدواء األستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مذكرة تفاهم مشرتك ب¹ الطرف¹.

االتفاقية  الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة ع�ن األهلية عىل أهمية توقيع هذه  وأكد األستاذ 
لدعم التعليم ورفع كفاءته والتي جاءت دع�ً لتفعيل الرشاكة ما ب¹ القطاع العام والخاص بناء عىل 
توجيهات جاللة امللك عبدالله الثا�، معرباً عن تقديره لدور املؤسسة يف خدمة التعليم والتدريب 

واستعداد الجامعة لتنفيذ املذكرة ودعمها من جميع الجوانب.

نظمت كلية تقنية املعلومات يف جامعة ع�ن األهلية ورشه عمل بعنوان 
يوم  وذلك  الرباعنه،  يوسف  األستاذ  قدمها   ،" البايثون  لغة  يف  مقدمة   "
الدكتور عمر  األستاذ  الكلية  املوافق 17/3/2022 حرضها عميد  الخميس 

العدوان وأعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية، حيث تناولت الورشة مقدمة تاريخية عن لغة البايثون، 
وميزات اللغة واالصدارات الخاصة بها. ك� تم استعراض األوامر الربمجية الخاصة بلغة البايثون مثل 
املتغ³ات وجمل القراءة والطباعة، والرتاكيب الربمجية مثل الجمل الرشطية والدوران والدوال، إضافة 
لغة  يف  املختلفة  الربمجية  املكتبات  عن  بالحديث  الورشة  اختتمت  وأخ³اً  واملصفوفات.  للقوائم 

البايثون.

ع�ن  جامعة  يف  البايثون  لغة  حول  عمل  ورشة 
األهلية
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واملركز  األهلية  ع�ن  جامعة  ب¹  تفاهم  مذكرة 
JODDB األرد� للتصميم والتطوير

برنامج  املعلومات حول  تقنية  كلية  ورشه عمل يف 
(EndNote)

برنامج  املعلومات حول  تقنية  كلية  ورشه عمل يف 
(EndNote)

املوافق  االثن¹  يوم  األهلية يف مكتبه صباح  الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة ع�ن  األستاذ  استقبل 
21/03/2022 العميد املهندس أôن البطران مدير عام املركز األرد� للتصميم والتطوير والوفد املرافق. 

حيث استهل اللقاء بالرتحيب بهذه الزيارة التي تبعت زيارة وفد من جامعة ع�ن األهلية للمركز األرد� 
للتصميم والتطوير والذي تم خاللها بحث سبل التعاون ما ب¹ الجانب¹ بهدف توقيع مذكرة تفاهم مبنية 

عىل مجاالت تعاون محددة وبخطة زمنية واضحة. 
حيث أكد رئيس الجامعة حرص الجامعة عىل تشبيك كليات الجامعة ذات العالقة باملركز األرد� للتصميم 
والتطوير (جود¿) وذلك لتدعيم الجانب العميل للربامج األكادôية يف هذه الكليات وتوف³ فرص تدريبية 

نوعية للطلبة واالستفادة من خربات كوادر املركز. 

نظمت كلية تقنية املعلومات يف جامعة ع�ن األهلية ورشه عمل بعنوان " إدارة 
الدكتور قيص شمبور،  األستاذ  قدمها   ،"(EndNote) برنامج  باستخدام  املراجع 

يوم الخميس 24/3/2022، والتي حرضها أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية.
للربنامج  مكتبة  انشاء  كيفية  و  الحاسوب  جهاز  عىل  الربنامج  تثبيت  كيفية  الورشة  تناولت  حيث 
(EndNote Library) ، ثم تناولت طرق جمع املراجع وتصديرها إىل مكتبة الربنامج، ثم كيفية ادخال 
املراجع إىل ملف املايكروسوفت ويرد، في� اختتمت الورشة بكيفية تغþ ³ط االقتباس واضافة أþاط أخرى 

من موقع EndNote  عىل االنرتنت.
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الوطني  واملركز  األهلية  ع�ن  ب¹  تفاهم  مذكرة 
لألمن وإدارة األزمات

اجت�عه  يعقد  األهلية  ع�ن  يف  املرأة  صحة  مركز 
(UNFPA) األول مع

ُوّقعت يوم الثالثاء 2022-3-15 مذكرة تفاهم ب¹ 
جامعة ع�ن األهلية واملركز الوطني لألمن وإدارة 

األزمات يف مقر املركز.
وقد وقع املذكرة عن املركز نائب سمو رئيس املركز 
الركن حاتم  العميد  الوطني لألمن وإدارة األزمات 
الجامعة  رئيس  األهلية  جامعة ع�ن  وعن  الزعبي 

األستاذ الدكتور ساري حمدان.
وتضمن اللقاء إيجاز عن املركز قدمه السيد رياض 
التدريب والتأهيل وإيجاز آخر عن  كريشان مدير 
الجامعة قدمه األستاذ الدكتور أنس السعود مساعد 

الرئيس للشؤون الخارجية.

عقد مركز صحة املرأة بالجامعة عرب منصة التواصل "Zoom" اجت�عاً مع مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان  
التعاون املشرتك وتلبية متطلبات أهداف الخطة االسرتاتيجية ملركز صحة املرأة  باألردن (UNFPA)  ملناقشة 
واملتمثلة يف بناء الرشاكات عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي لدعم القضايا الصحية للمرأة، حيث بينت 
عميدة كلية التمريض ورئيسة املجلس االستشاري للمركز األستاذ الدكتور منتهى غرايبة أهداف املركز وأقسامه 
ومحاور الخطة االسرتاتيجية للمركز التي تسعى لتوف³ الرفاة الصحي واالجت�عي واالقتصادي للمرأة، ك� أكدت 
لتبادل  الرشكاء  والتشبيك مع  الربط  أهمية  أبو حويج عىل  رنا  الدكتورة  الجامعة  املرأة يف  مديرة مركز صحة 
الخربات واقرتاح املداخالت والنشاطات حسب االحتياجات العامة للمرأة لالرتقاء بصحة املرأة وتخطي املعوقات 
التي قد تواجه األنشطة املنوي تنفيذها.  أثنت مديرة مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان السيدة انرشاح 
أحمد عىل الرشاكة مع املؤسسات األكادôية والتي قد بدأت مع بعض الجامعات الرسمية باألردن من خالل 
بعض الربامج كربنامج شباب وتوف³ عيادة صديقة للشباب، ك� عرضت خطوات نحو اعتبار مركز صحة املرأة 

مركزاً متميزاً متعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان.
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شارك الدكتور معتز الدبعي عميد كلية األع�ل يف 
  CBF’2022 جامعة ع�ن األهلية يف أع�ل مؤ�ر
 - املنامة  يف  األهلية  الجامعة  نظمته  والذي 

البحرين.
الضوء  بتسليط  كلمته  الدبعي  د.  استهل  حيث 
عىل الدوافع واملتطلبات الرئيسية ملبادرات الذكاء 
االصطناعي وتحديد اتجاهات الذكاء االصطناعي 
الرئيسية جنباً إىل جنب مع رؤيتها واسرتاتيجيتها. 
الواقعية  واالستخدامات  التطبيقات  ناقش  في� 
العملية للذكاء االصطناعي يف مختلف القطاعات 

واإلعالم  واالتصاالت  والتعليم  التجزئة  وتجارة  املالية  والخدمات  الصحية  الرعاية  مثل  واملجاالت 
والسيارات والتصنيع والقطاع العام. وأضاف خالل حديثه عن العوامل الرئيسية التي تعيق مبادرات 

الذكاء االصطناعي.

د. معتز الدبعي عميد كلية األع�ل متحدث رئييس 
يف مؤ�ر CBF الدويل لألع�ل والتكنولوجيا

أ.د. محمد الطنا�
يحصل عىل منحة التنقل للتدريب "ألعضاء 

الهيئة التدريسية" ضمن اتفاقية إيراسموس+ 
املمّولة من االتحاد األورو� يف جامعة 

برادفورد يف اململكة املتحدة للعام األكاد�ي 
.2022-2021

Dr. Janusz Lukowski استقبال

ضمن فعاليات الحراك األكاد�ي ، 
تحت مظلة إيراسموس +
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تعلن كلية الع�رة والتصميم عن فتح باب املشاركة
لجميع طلبة الجامعة وخريجيها يف

جائزة الحورا� للفنون والتصميم

الجائزةمحاور

التصوير الفوتوغرايف

الرسم

تصيميم امللصق اإلعال�

التصميم الجرافي� املتحرك

مسابقة
حاضنة أع�ل جامعة ع�ن األهلية

للمشاريع الريادية

لتعبئة النموذج

إعالنات

لجميع طلبة الجامعة من مختلف الكليات
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خريجنا ...فخرنا
دôا حجاوي

وصفات  مطورة  طهي،  مستشارة  شيف، 

تلفزيونية ومؤلفة لثالثة كتب طبخ.

املعروف¹  الرؤساء  من  واحدة  حجاوي  السيدة  تعترب 

ومستشاري الطهي يف منطقة الرشق األوسط وش�ل 

املنطقة،  أرجاء  جميع  يف  متابعًة   ëاألك فهي  افريقيا، 

حيث تقدم أع�لها الخاصة عىل قناة رؤيا األردنية.

نرشت حجاوي أول تطبيق جوال لها عرب  متجر آبل، والذي سجل أعىل معدالت تحميل عىل متجر 

آبل السعودي يف ذلك الوقت.

وأن  ك�  االجت�عي،  التواصل  قنوات  عرب  وجمهورها  متابعيها  مع  يومي  بشكل  دôا  تتواصل 

لدى  الصحي  للطهي  كسف³ة  الختيارها  الفرصة  منحها  الصحي  بالطعام  وشغفها  اهت�مها 

رشكة Philips Kitchen Appliance Technologies يف الرشق األوسط.

وتنحدر السيدة دôا من عائلة لديها خربة يف وسائل اإلعالم، حيث أن والدها هو املنتج واملخرج بسام 

حجاوي، والذي أمدها بشغفها للمشاركة يف القنوات التلفزيونية.

حصلت حجاوي عىل البكالوريوس يف األدب اإلنجليزي من جامعة ع�ن األهلية والتي دعمتها يف 

تأليف كتبها.



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. ف³وز 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

إôان التيل
رئيسة شعبة مشاريع

األبحاث الدولية
e.altally@ammanu.edu.jo
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