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العرص  موجة  نركب  بين  أسهل  عاملياً  التواصل  أصبح 
الرقمي. بضغطة زر أو بأمر صوÍ بسيط ، �كنك الوصول 

إىل كمية هائلة من املعلومات.
تطوير  الطالب  عىل  يجب   ، التكنولوجيا  تطور  مع 

مهاراتهم ومعرفتهم ملواكبة هذا التطور.
عندما يتعلق األمر بالتعلٌم، ¢ تعد التكنولوجيا خياًرا؛ بل 
التعليم يف  التكنولوجيا مع  حاجة! إنه يشء يجب دمج 
التي  الكفاءات  لديهم  الطالب  أن  من  للتأكد  املستقبل 

يحتاجونها للتعايش يف بيئة تعتمد عىل التكنولوجيا.
يدعي البعض أن استخدام التكنولوجيا يف الصف الدرايس 
لكنني ال   ، يؤدي إىل وجود طلبة غÜ منخرط� وكساىل 
أوافق. Þساعدة التكنولوجيا ، ال توجد حدود ملن أو أين 

أو ملاذا �كن أن نتعلم.
ستحتاج الربامج التعليمية املستقبلية أن توضح للطالب 
أي  حل  كيفية  وتعليمهم  التكنولوجيا  استخدام  كيفية 

مشاكل قد تنشأ عنها.
يجب عىل معلمي املستقبل االستعداد  لجمع  البيانات ، والتحليل، والتخطيط ، والتعاون ، والتخصص 
 áأك تعليمية  تجربة  نحو  التكنولوجي  التحول  هذا  ضوء  يف  وباحث�   ، املشاكل  وحل  املناهج،  يف 

تخصًصا.

التعلٌم، يف أي مكان وأي وقت
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مع بداية هذا العام الدرايس الجديد 2023-2022، أود أن أحتفل بالنجاحات التي حققناها جميعاً 
خالل األشهر املاضية مع طلبتنا وموظفينا، وأود أن أحفزهم للحفاظ عىل أدائهم املمتاز مع الرتكيز 

عىل أهدافهم. عىس أن ييضء نور الخÜ علينا جميًعا ، فيمألنا باالمتنان واملثابرة 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.

الطلبة لشهادات تخرجهم سيدركون أنهم حصلوا عىل أكá من مجرد  التخرج وعند استالم  يف يوم 
شهادة جامعية من جامعة عّن األهلّية حيث سيكون لديهم التوجه املهني والثقة الالزمة للنجاح 

يف املجال الذي يختارونه.

ومقابلة  الجميل،  الجامعي  الحرم  لزيارة  ندعوكم 
واالطالع  لدينا،  التدريسية  الهيئة  وأعضاء  طلبتنا 
التي  املتميزة  والتسهيالت  واألنشطة  الفرص  عىل 
تقدمها جامعة عّن األهلّية ملجتمعنا وللوطن يف 

ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

أ. د. ساري حمدان
  رئيس الجامعة 
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رسالة ترحيب من رئيس الجامعة



الدكتور ماهر الحوراì يشارك يف ملتقى وينسدور 
األزمات  يف  االستثر  "فرص  عنوان  تحت  بروكرز 

االقتصادية"

1

قّدمت رشكة وندسور بروكرز ندوة بعنوان "فرٌص استثرية يف األزمات االقتصادية" 

إدارة  مجلس  ورئيس   ìالحورا أحمد  ماهر  الدكتور   ìاألرد األعل  رجل  الرشف  ضيف  Þشاركة 

اإلقليمي  أبو ميزر، واملدير  إياد  العام للرشكة  املدير  النقاش كل من  الحوراì. وشارك يف  مجموعة 

للتسويق جربا رسية. 

وتناولت الندوة قضّية التعáّ االقتصادي العاملي واآلثار التي ترتّبت عىل األزمة الروسية األوكرانية 

والتوتّرات األمريكية الصينية، في بّ� خرباء الرشكة أن األزمة االقتصادية العاملية الحالية مشابهة ملا 

حدث يف أزمة ñانينات القرن املايض.

وخالل الندوة، شارك الدكتور ماهر أحمد الحوراì بآرائه حول االقتصاد العاملي مشÜاً إىل أن األزمة 

ياالقتصادية العاملية مستمرّة ورÞا تكون سبباً لتقلّب كبÜ يف األسواق املالية، م يستوجب من 
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لع
ط ا

تبا
الر

ز ا
رك

 م
رش:

لنا
ا



2

املتداول� اتخاذ إجراءات إدارة مخاطر تناسب هذه الظروف التي تشمل التغÜّات االقتصادية وكذلك 

التوتّرات الجيوسياسية رشق أوروبا. 

وÞا يخّص توقعاته للدوالر، فقد أملح بأن الدوالر قد يبقى قّوياً عىل مدى هذه السنة 2022، قبل أن 

يبدأ يف تراجع أواخر الربع األّول عام 2023، وحينها قد يكون الفيدرايل األمريô يف نهاية طريق رفعه 

الفائدة.
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واملدرسة  األهلية  عن  جامعة  ب�  تعاون  اتفاقية 
السويرسية لإلدارة 

وقعت جامعة عن األهلية اتفاقية تعاون مع املدرسة السويرسية لإلدارة. حيث وقع عن جامعة 
عن االهلية األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وعن املدرسة السويرسية لإلدارة الدكتور 
أحمد صبحي حميدو ممثل املدرسة السويرسية لإلدارة يف مرص ورئيس مجلس إدارة رشكة إنسباير 
نائب رئيس جامعة  الطراونة  الدكتور مصلح  االتفاقية االستاذ  . وقد حرض توقيع  املتكاملة  للحلول 
عن االهلية للشؤون األكاد�ية / عميد كلية الحقوق، وسعادة النائب السابق السيد كل الزغول.

الكوادر  التعاون يف تنمية املجتمع، وتوظيف  لتنظيم ورش عمل مشرتكة وتعزيز  االتفاقية  وتهدف 
األردنية يف برامج املدرسة السويرسية لإلدارة. ك تطرح قاعدة لتطوير املعرفة واملهارات للكوادر، 

وتعزيز األعل التجارية واألداء االقتصادي يف األردن ومنطقة الرشق األوسط وشل إفريقيا.
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اتفاقية تعاون ب� عن األهلية وجامعة فيينا الطبية
وقعت جامعة عن األهلية اتفاقية تعاون مشرتك مع جامعة فيينا الطبية واملصنفة باملرتبة 66 عاملياً 
باملجاالت الطبية، حيث زار رئيس جامعة عن األهلية األستاذ الدكتور ساري حمدان يرافقه نائب 
الجامعة  حرم  السعود  أنس  الدكتور  األستاذ  والجودة  الدولية  العالقات  لشؤون  الجامعة  رئيس 

ومرافقها وكلياتها يف العاصمة النمساوية فيينا. 
وتم خالل الزيارة عقد مجموعة من االجتعات بدأت مع رئيس جامعة فيينا الطبية الربوفيسور 
ماركوس مولر ونائبة رئيس جامعة فيينا الطبية لشؤون البحث واالبتكار الدكتورة ميكايال فرتز وعميد 
كلية طب األسنان الربوفيسور أندرياس مورتز ومديرة برامج الدراسات العليا الدولية ريجينا كلوز. 

ك تم توقيع اتفاقية تعاون مشرتك تشمل التعاون يف البحث العلمي التطبيقي وتبادل أعضاء الهيئة 
التدريسية والطلبة واالرشاف األكاد�ي عىل تأسيس كلية طب األسنان يف جامعة عن األهلية والتي 
هي االن تحت اإلنشاء، وسبل تطوير برامج أكاد�ية مشرتكة، وقبول مجموعة من مبتعثي جامعة 
عن األهلية يف كلية طب األسنان يف جامعة فيينا الطبية والتي صنفت باملرتبة األوىل بحثياً يف أوروبا 

العام 2021. 
يف  تبدأ  أن  املتوقع  من  والتي  األهلية  األسنان يف جامعة عن  كلية طب  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
استقبال الطلبة بداية العام الدرايس املقبل 2024-2023 تشرتك مع أفضل الجامعات العاملية يف مجال 
تأهيل كادر التدريس يف الكلية، وذلك يف كربى الجامعات األمريكية والربيطانية واألملانية باإلضافة 

لجامعة فيينا الطبية.
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الوطني  الشهر  يصادف  أكتوبر  شهر 
للتوعية برسطان الثدي

أن  �كن  الذي  املنتظم  الفحص  برضورة   Üللتذك الوقت  هو  الثدي  برسطان  الوطني  الوعي  حملة 
يساعد يف اكتشاف رسطان الثدي مبكًرا ، خاصًة بالنسبة للنساء التي قد ال تظهر عليهن أعراض. عندما 
يتم اكتشاف هذا النوع من الرسطان مبكًرا ، يكون لدى املرىض خيارات أكá للعالج وفرصة أفضل 

لنجاح العالج أيضاً.

يعترب شهر أكتوبر من كل عام شهر التوعية برسطان الثدي ، والذي تم إنشاؤه يف عام 1985 لتعزيز 
الفحص والوقاية من املرض ، والذي يصيب 1 من كل 8 نساء كل عام و 2.3 مليون امرأة يف جميع 

أنحاء العا¢.

 Üمجرد كونك امرأة والتقدم يف السن ه أكرب عامل� لخطر اإلصابة برسطان الثدي. من الصعب تغي
الرياضة  مرسة  وعدم  التدخ�  مثل   ، األخرى  الخطر  عوامل   Üتغي �كن  ولكن   ، العوامل  هذه 
بانتظام. من خالل اختيار أكá خيارات øط الحياة الصحية املمكنة ، �كن للمرء أن �كّن نفسه من 

ضن انخفاض خطر اإلصابة برسطان الثدي قدر اإلمكان.

" شهر الفحص املبكر يؤدي إىل الوقاية املبكرة"
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األستاذة الدكتورة سوسن بدرخان تشارك يف املؤ¤ر 
الدويل األول

الرقمي والريادة معايل  تحت رعاية معايل وزير االقتصاد 
األستاذة  شاركت  الهناندة،  ذيب  قاسم  احمد  السيد 
اإلنسانية  العلوم  قسم  رئيسة  بدرخان  سوسن  الدكتورة 
واالجتعية يف جامعة عن األهلية Þؤ¤ر جامعة الÜموك 
مسمى  تحت  فÜمونت)  (فندق  عن  يف  عقد  الذي 
تجارب  العامة:  اإلدارة  ”مستقبل  األول  الدويل  ”املؤ¤ر 

عاملية 
 úe 1st International Conference on úe
 Future of Public Administration: Global

Experiences
وكان عنوان البحث تحقيق اهداف التنمية املستدامة يف 
الواقع   2025 األردن  رؤية   " الوطنية  االسرتاتيجية  ضوء 
تم  حيث  أøوذجاً،  االهلية  عن  جامعة   " والتحديات 
التنمية  اهداف  تحقيق  من  االهلية  جامعة  جهود  عرض 
املستدامة، وما املعوقات التي واجهت الجامعة يف تحقيق 

هذه األهداف. أ. د. سوسن بدرخان
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عباس  منال  والدكتورة  النزيل  ا�ان  الدكتوره 
والدكتور ليث أبو عليقة من جامعة عن األهلية 

من أفضل %2 من علء العا¢ 

الدكتوره ا�ان النزيل من كلية التمريض والدكتورة منال عباس من كلية الصيدلة باإلضافة للدكتور 
ليث أبو عليقة من كلية تقنية املعلومات من جامعة عن األهلية من أفضل ٪2 من علء العا¢ 
لدراسة صادرة عن جامعة  وفقاً  التوايل  الثالث عىل  وللعام  العا¢  املؤثرين عىل مستوى  والباحث� 
لدراسة يجريها مجموعة من  التصنيف يصدر سنوياً طبقاً  ستانفورد االمريكية للعام 2022. وهذا 
"تصنيف  بإسم  األكاد�ي  الوسط  يف  يعرف  حيث  العريقة،  األمÜكية  ستانفورد  جامعة  يف  العلء 

ستانفورد". 
  

وشملت الدراسة أكá من 100000 عا¢ حول العا¢. واعتمدت الدراسة يف التقرير عىل املعلومات 
 Üاملعاي من  مجموعة  وتشمل   Elsevier العاملية  النرش  ودار   Scopus البيانات  قاعدة  يف  املتوفرة 

املهمة منها:
- عدد األبحاث املنشورة يف املجالت العلمية الرصينة واملفهرسة ايضاً يف قواعد البيانات العاملية مثل

  ,Scopus and Web of Science
- عدد االستشهادات العلمية لألبحاث والباحث�

- عدد االقتباسات لكل ورقة علمية مفهرسة يف قواعد البيانات
-  باإلضافة إىل جودة األبحاث املنشورة والتي تحل مشاكل مهمة ومتعددة. 

  
وتم نرش التصنيف عىل موقع Elsevier العاملي ويضم التصنيف قاýتان،

- األوىل قاýة أعىل %2 من الباحث� يف آخر عام
- الثانية أعىل %2 من الباحث� طوال مسÜتهم العلمية.

Prof. Eman Nazly Prof. Manal Abbas Dr. Laith Abu Aligah
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أس  كيو  تصنيف  يف  عربياً   71-80 واملرتبة  محلياً  السابعة  للمرتبة  األهلية  عن  جامعة  تقدمت 
لجامعات املنطقة العربية 2023 يف مدينة دþ يف اإلمارات العربية املتحدة خالل منتدى كيو أس 

العرþ. بذلك تكون الجامعة قد قفزت 20 مرتبة مقارنًة بالعام املايض.

ويشارك رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان ويرافقه نائب الرئيس لشؤون العالقات الدولية 
والجودة األستاذ الدكتور أنس السعود يف فعاليات املنتدى والتي تقام عىل مدار يوم�. وقد تسلمت 
الجامعة شهادة التصنيف خالل الحفل الذي أقيم عىل مÿ سفينة امللكة إليزابيث الثانية يف دþ. يذكر 
أن جامعة عن األهلية قد حققت مطلع هذا العام تقدماً كبÜاً يف تصنيف التا�ز لتأثÜ الجامعات 
Times Impact Rankings 2022 بحصولها عىل املرتبة األوىل محلياً ومن ضمن أفضل 200 جامعة 

عاملياً.
وتسعى الجامعة االن لدخول قاýة أفضل الجامعات العاملية، سي وأنها حققت االعتد الدويل يف 
غالبية تخصصات الجامعة يف علوم األعل والصيدلة والهندسة وتقنية املعلومات واآلداب والعلوم، 
املؤسيس  الدويل  الجامعة واالعتد  الجودة يف غالبية كليات  باإلضافة لحصولها عىل شهادة ضن 

ASIC عىل مستوى الجامعة.

جامعة عن األهلية تتقدم 20 مرتبة يف تصنيف كيو 
أس للجامعات العربية 2023
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عن األهلية 
السابع محليا

80-71 يف املنطقة العربية
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األستاذ  والجودة  الدولية  العالقات  لشؤون  الرئيس  بنائب  ممثلة  األهلية  عن  جامعة  اجتمعت 
الدكتور أنس السعود والدكتورة فÜوز أبو سويلم نائبة مدير مركز االرتباط العاملي واآلنسة ريم عابد 
رئيسة قسم التواصل الدويل والسمعة األكاد�ية يف مركز االرتباط العاملي بخمسة جامعات هولندية 
عىل هامش اللقاء التواصيل ب� مؤسسات التعليم العايل األردنية والهولندية والذي جاء بتنظيم من 

برنامج إيراسموس بلس.
والدكتور  وليام  بالدكتور جان  األهلية وجامعة ساكسون ممثلة  األول جامعة عن  اللقاء  - جمع 

لورين مÜوف
- وجمع اللقاء الثاì جامعة عن األهلية وجامعة يو اي أس اليدن ممثلة بالدكتور ليô ستيقر

- وجمع اللقاء الثالث جامعة عن األهلية وجامعة هيغ للعلوم التطبيقية ممثلة بالدكتورة نورا 
دوود

- وجمع اللقاء الرابع جامعة عن األهلية بجامعة اليدن العريقة والتي أسست عام 1575 ممثلة 
بالدكتورة كاثيل� سمتس

- أما اللقاء الخامس فجمع جامعة عن األهلية بجامعة ونديشيم ممثلة بالدكتور روب مات.

جامعات  خمس  تلتقي  األهلية  عن  جامعة 
هولندية وتبحث التعاون املشرتك
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حيث تضمنت املباحثات برامج ايراسموس بلس املدعومة لتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 
والتشارك البحثي العلمي وتبادل الخربات واملراجع األكاد�ية والبحثية، باإلضافة إلمكانية استحداث 
برامج أكاد�ية مشرتكة خصوصاً يف علم النفس اإلكلينيô وعلوم إدارة الضيافة وفنون الطهي وعلوم 
املساندة،  الطبية  والعلوم  األوسط  الرشق  ودراسات  واللغات  الحاسوب  وعلوم  الرقمية  االعل 
التبادل  فتح فرص  األهلية تحرص عىل  أن جامعة عن  يذكر  والتكنولوجيا.  والهندسة،  والصيدلة، 
الثقايف لطلبة الجامعة وهم عىل مقاعد الدراسة يف مختلف الجامعات العاملية املرموقة لقضاء فصل 
درايس واحد خالل مسÜتهم الجامعية، وذلك إلتاحة الفرصة لهم للتعرف عىل بيئات تعليمية متنوعة 

باإلضافة لالنفتاح عىل الثقافات العاملية املختلفة.

ي
امل

لع
ط ا

تبا
الر

ز ا
رك

 م
رش:

لنا
ا



13

استقبل رئيس جامعة عن األهلية األستاذ الدكتور ساري حمدان ممثلة 
برنامج إيراسموس بلس الهولندية السيدة مينô بوبي يرافقها الدكتور 
لورين مÜوف من جامعة ساكسون الهولندية. حيث تأÍ هذه الزيارة عىل 
هامش اجتعات مؤسسات التعليم العايل األردنية والهولندية وبتنظيم 
الجامعة  رئيس  ورحب  نوفيك،  ومنظمة  بلس  ايراسموس  من  مشرتك 
بالوفد الهولندي الذي أكد بدوره حرصهم عىل التعاون مع جامعة عن 
الدكتور  األستاذ  أكد  جهته  من  األردن،  يف  خاصة  جامعة  كأول  األهلية 
املشرتك مع  التعاون  آفاق  كافة  الجامعة عىل فتح  ساري حمدان حرص 
املؤسسات والجامعات الهولندية، وزار الوفد برفقة نائب رئيس الجامعة 
مرافق  بعض  السعود  أنس  الدكتور  األستاذ  الدولية  العالقات  لشؤون 
الجامعة مثل كلية التمريض وقسم علم التجميل ومجمع األرينا الثقايف 
والريايض وأكاد�ية إدارة الضيافة وفنون الطهي. يذكر أن جامعة عن 
الجامعة وهم عىل  الثقايف لطلبة  التبادل  األهلية تحرص عىل فتح فرص 
مقاعد الدراسة يف مختلف الجامعات العاملية املرموقة لقضاء فصل درايس 
للتعرف عىل  الفرصة لهم  الجامعية، وذلك إلتاحة  واحد خالل مسÜتهم 
بيئات تعليمية متنوعة باإلضافة لالنفتاح عىل الثقافات العاملية املختلفة. 
ك اجتمع الوفد مع رئيس قسم علم النفس الدكتور محمد الشقÜات 

.ôيف علم النفس االكليني Üلبحث التعاون العلمي يف برنامج املاجست

من  ممثل  يستقبل  األهلية  عن  جامعة  رئيس 
برنامج إيراسموس بلس الهولندي
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الجينات يف  الزراعية وهندسة  الحيوية  التكنولوجيا  الدكتورة صبحية سعيفان رئيسة قسم  شاركت 
بجامعة  عقد  والذي  العنب  محصول  مخلفات  إلستخدام  الدويل  باملؤ¤ر  األهلية  عن  جامعة 

كاليجياري – إيطاليا حيث ترأست الدكتورة جلسة عمل بعنوان:
 Characterization of grape and other Mediterranean cultivars

حيث تناول املؤ¤ر مواضيع استخدام مخلفات العنب إلنتاج مستخلصات فينوليه ونانوية للصناعات 
الزراعية والصيدالنية والغذائية.

الزراعية يف عن األهلية تشارك  التكنولوجيا  كلية 
باملؤ¤ر الدويل الستخدام مخلفات محصول العنب
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تدريب  مركز  افتتاح  اتفاقية  توقع  التمريض  كلية 
تابع لجمعية القلب األمريكية

وقع عطوفة األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عن االهلية اتفاقية  افتتاح مركز تدريب 
لشؤون  الرئيس  نائب  بحضور   ،(American Heart Association) األمريكية  القلب  مع جمعية 
العالقات الدولية والجودة أ.د أنس السعود وعميدة كلية التمريض أ. د. منتهى غرايبة و د. خلدون 
حمدان نائب العميد للشؤون األكاد�ية / مدير املركز، وهو يعترب املركز األول عىل مستوى اململكة، 
الذي تم انشاءه يف جامعة أكاد�ية وقد تم اعداد خطة عمل للمركز تركز يف مراحلها األوىل عىل تقديم 
التدريسية  الهيئت�  وأعضاء  الصحية  التخصصات  يف  الجامعة  طلبة  تدريب  يف  املتخصصة  خدماته 
واإلدارية يف الكليات الصحية. وسيتم يف املرحلة الثانية تغطية القطاعات الصحية من ممرض� وأطباء 
التعليم املهني املستمر. باإلضافة اىل تقديم دورات اإلنعاش  البلقاء لتحقيق متطلبات  يف محافظة 

القلبي الرئوي واملساهمة يف دعم البحث العلمي. 
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لتخصص  مختربين  تفتتح  املعلومات  تقنية  كلية 
الذكاء االصطناعي وتخصص علم البيانات

األهلية  عن  جامعة  يف  املعلومات  تقنية  كلية  مختربات  لتطوير  املستمرة  اإلجراءات  إطار  ضمن 
االصطناعي  الذكاء  مخترب  وه  متكامل�  مختربين  وافتتاح  بتأسيس  املعلومات  تقنية  كلية  قامت 

ومخترب علم البيانات.
األجهزة  بأحدث  املختربات  هذه  تجهيز  تم  والتطبيقية  الدراسية  الطالب  متطلبات  وملواكبة 
والربمجيات عىل الصعيد املحيل والعاملي وبتصاميم تواكب الحداثة يف هذا املجال. حيث تم تجهيز 
االجتعي  اآليل  اإلنسان  مثل  الروبوت  أنظمة  من  متكاملة  Þجموعة  االصطناعي  الذكاء  مخترب 
(Pepper)، اذرع روبوتية   ((Robotic Arms ، أيدي الروبوت (Robot hands) ،أنظمة القيادة 
االلية والدفع الرباعي ، أنظمة االستشعار عن بعد ،  شاشات تفاعلية ذكية للمختربات ، حواسيب 
خاصة للطلبة Þواصفات عالية . ك تم تجهيز مخترب علم البيانات وتزويده بأجهزة خاصة Þواصفات 

عالية جدا وبخوادم رئيسية من اجل تحليل ومعالج البيانات الضخمة واملعقدة.
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العب منتخب جامعة 
عن األهلية يتوج 
بذهبية بطولة تركيا 

املفتوحة للكراتيه

العب جامعة عن 
االهلية للجمباز يتوج 
بربونزية بطولة كأس 

التحدي العاملي

العب املنتخب الوطني 
وفريق جامعة عن 
االهلية زيد مصطفى 
يحصد فضية بطولة 

الجائزة الكربى 
للتايكواندو يف جولة 

مانشسرت

أبطال األهلية
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األول  األهلية يعقد اجتعه  مجلس جامعة عن 
للعام الجامعي 2022-2023

األستاذ  برئاسة  األهلية  عن  جامعة  مجلس  عقد 
اجتعه  الجامعة  رئيس  حمدان  ساري  الدكتور 
األول، حيث وضح رئيس املجلس أ.د ساري حمدان 
وتطرق  املستقبلية،  الجامعة  ورؤية  أهداف 
للحديث عن اهمية تحقيق رؤية واهداف الجامعة 
للمزيد  والسعي  املطلوب  بالشكل  رسالتها  وتأدية 
الخارطة  عىل  الجامعة  تضع  التي  اإلنجازات  من 
االقليمية والدولية، باالضافة لدعم املجتمع املحيل. 
الجامعة  مجلس  أعضاء  مع  املجلس  رئيس  وناقش 
درجة  منح  تعليت  عىل  التعديالت  أبرز 
العايل  الدبلوم  درجة  منح  وتعليت  البكالوريوس 
وتعليت منح درجة املاجستÜ باالضافة لتعليت 
لشؤون  الرئيس  نائب  وقدم  العلمي.  البحث 
أنس  الدكتور  األستاذ  والجودة  الدولية  العالقات 
حققتها  التي  االنجازات  فيه  ذكر  عرضاً  السعود 
االعتدات  إىل  باالضافة  املايض  العام  يف  الجامعة 
لتحقيقها  باإلضافة  مؤخراً؛  الجامعة  حصدتها  التي 
الجامعات   Üلتأث التا�ز  تصنيف  يف  متقدمة  مراكز 
2022، حيث حصلت عىل املرتبة االوىل محلياً ومن 
 QS ال  وتصنيف  عاملياً  جامعة   200 أفضل 
عىل  الجامعة  حصلت  حيث  العربية  للجامعات 
 .ìاإللكرتو للتعليم   QS يف  نجوم  خمسة  تقييم 
واستكمل أ.د أنس السعود حديثه عن منح الجامعة 
مؤخرا املوافقة عىل إنشاء كلية لطب االسنان والتي 
يجري التجهيز لها وفقا ألحدث ما توصل إليه علم 
ستبدأ  حيث  العاملي،  املستوى  عىل  االسنان  طب 
العام  من  ابتداء  الجدد  الطلبة  باستقبال  الكلية 

الدرايس القادم -2023 2024.
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ورشات  عدة  تعقد  الجامعة  يف  التمريض  كلية 
تدريبية
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“Standardized Way to Evaluate 
Nursing Care Plan”

 Utilizing Students Clinical Portfolio”
“& Student Performance Evaluation

“Best Practices in Running a Clinical 
Lab”

 Teaching & Training Strategies in”
“Clinical Areas

“Clinical Evaluation Methods”
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تتطلب الزيادة الهائلة يف عدد سكان العا¢ زيادة موازية يف 

البيئية  السالمة   ÜعايÞ االهتم  عدم  مع  الزراعي  اإلنتاج 

حول  املعنيون  الزراعيون  املنتجون  �يل  حيث،  والصحية. 

الكيويات  من  مقيدة   Üغ كميات  استخدام  إىل  العا¢ 

الزراعية لزيادة إنتاجهم من املحاصيل.

املواد  لهذه  العشوا\  االستخدام  أدى  فقد  ذلك،  ومع 

الكيميائية االصطناعية من قبل املنتج� الزراعي� إىل ارضار 

كبÜة عىل النظام البيئي خاصة يف األنظمة البيئية التي تفتقر 

إىل محتوى الرتبة العضوية، Þا يف ذلك تطوير مقاومة اآلفات 

لهذه املواد الكيميائية، وارتفاع تكاليف استخدام هذه املواد 

الكيميائية يف القطاع الزراعي، وارتفاع مخاطر مخلفاتها عىل 

البيئة وصحة اإلنسان.

إضافة عىل ذلك، يتسبب التطبيق العشوا\ لهذه املواد الكيميائية يف إلحاق رضر كبÜ بالنظام البيئي 

الزراعي، ال سي يف النظم البيئية التي تفتقر إىل محتوى الرتبة العضوية ومستوى عاٍل من التنوع 

البيولوجي، م يؤخر أو يفشل يف استعادة قوتها الطبيعية بعد االستخدام املكثف للمواد الكيميائية 

الزراعية. هذه النظم البيئية هي السائدة بكáة يف بلداننا العربية، حيث يتمثل العائق الرئييس أمام 

الرتبة  يف  العضوية  املواد  ونقص  الجفاف  عن  الناتج  اإلجهاد  يف  املزروعة  النباتات  إنتاجية  زيادة 

الزراعية.

طرق صديقة للبيئة إلدارة اآلفات واألمراض النباتية 
بطريقة فعالة وآمنة
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 þأدى تراكم الرتكيزات العالية من الكيويات الزراعية يف الرتبة الزراعية إىل اإلرضار بالدور اإليجا

العضوية، م قلل من  املواد  املفيدة وقلل بشكل كبÜ من محتواها من  الدقيقة  الحية  للكائنات 
قدرتها عىل االحتفاظ بالرطوبة والتأثÜ سلًبا عىل خصائصها الفيزيائية األخرى. ونتيجة لذلك، إذا ¢ 
يتم تصحيح هذه السلوكيات غÜ املسؤولة من االستخدام العشوا\ واملفرط لهذه املواد الكيميائية؛ 
قد تتعرض حيوية ومكونات وموارد هذه النظم البيئية الفقÜة إىل أرضار ال رجعة فيها. وبالتايل، من 
الرضوري البحث عن اساليب إدارية آخرى غÜ مستهدفة، وآمنة للكائنات الحية، ومستدامة، وقابلة 

إلعادة التدوير بدرجة عالية، وأقل تكلفة من الكيويات الزراعية.

مناسبة  بدائل  تنفيذ  عىل  واملستقبلية  السابقة  البحثية  أنشطتي  تركزت  أعاله،  املذكورة  لألسباب 
صديقة للبيئة لتحقيق إدارة آمنة لآلفات الزراعية. إن أولويتي القصوى يف هذا الصدد هي الدمج 
املستمر لهذه البدائل يف برامج إدارة اآلفات املتكاملة للنباتات املزروعة، إما بشكل فردي أو باالقرتان 

مع البدائل األخرى املتاحة.

باإلضافة، يجب أن يتم هذا الدمج بطريقة ال يكون لها تأثÜ سلبي عىل أداء األساليب املستخدمة 
الدخل  املزارع� ذوي  أنها متوافقة مع  الحالية، ك  البيئية  النظم  حالًيا، وكذلك مكونات وموارد 
املنخفض، واملواد والقدرات املحدودة. ونأمل أن يساهم هذا يف االختفاء التدريجي لقضايا التلوث 
البيئي  النظام  ومكونات  الرتبة  يف  الزراعية  الكيويات  لرتكيزات  العالية  املستويات  عن  الناجمة 

األخرى.
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خريجنا ...فخرنا
السيدة نانيس حدادين

مدير املبيعات والتسويق
منتجع إنرتكونتيننتال - العقبة

 2003 عام  يف  جامعتنا  من  حدادين  نانيس  السيدة  تخرجت 

بدرجة البكالوريوس يف إدارة األعل وعملت يف مجال املبيعات 

والتسويق لسنوات طويلة.

لطاملا أرادت السيدة نانيس أن تكون جزًءا من رشكة عاملية وأن 

تفاعل برشي ومستقبل وظيفي، وها هي  لها  تعمل يف صناعة 

مدير حايل للمبيعات والتسويق يف منتجع إنرتكونتيننتال العقبة 

، أحد أشهر العالمات التجارية للفنادق يف األردن.

مجموعة فنادق إنرتكونتيننتال هي واحدة من الرشكات الفندقية الرائدة يف العا¢ ،وهناك 17 عالمة 

تجارية ¤ثل أكá من 6000 فندق حول العا¢ منترشة يف أكá من 100 دولة ، باإلضافة إىل أن الرشكة 

املوظف�  مع  والتفاعل  معرفتها  نرش  من  نانيس  السيدة  ¤كنت  375000 شخص.  من   áأك توظف 

والقيادة  والتسويق  والتمويل  املبيعات  يف  ومعرفتها  الواسعة  خربتها  خالل  من  الدولي�  والعمالء 

درجة  عىل  الحصول  يف  نجاحها  أثناء  اكتسبتها  التي  العديدة  املهارات  وبعض   ، البرشية  واملوارد 

البكالوريوس ، أفادت حياتها املهنية م دفعها إىل إطالق مبيعات متسقة.

االقتباس الذي تعيش به هو "املستقبل ملن يؤمن بج�ل أحالمهم"



منى خصاونه
رئيس قسم الربامج والرشاكات الدولية

m.khasawneh@ammanu.edu.jo

ليث الحياري
موظف قسم اإلعالم

l.alhyari@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

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
رئيس قسم االعت�دات

والتصنيفات الدولية

anoop@ammanu.edu.jo

د. فÜوز أبو سويلم
نائب املدير

f.abousweilem@ammanu.edu.jo

هبة الرشفاء
رئيس قسم اإلعالم

H.alshurafa@ammanu.edu.jo

أ.د. أنس السعود
نائب الرئيس لشؤون العالقات

الدولية والجودة
مدير مركز االرتباط العاملي

a.alsoud@ammanu.edu.jo

إ�ان التيل
رئيس قسم املشاريع واألبحاث

الدولية
e.altally@ammanu.edu.jo

ي
امل

لع
ط ا

تبا
الر

ز ا
رك

 م
رش:

لنا
ا


