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

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

مهاراتهم ومعرفتهم ملواكبة هذا التطور.
عندما يتعلق األمر بالتعلٌم، à 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 غ
 منخرط§ وكساىل 
أوافق. Óساعدة 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 
 Ìأك 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 الخ
 علينا جميًعا ، فيمألنا باالمتنان واملثابرة 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 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.

الطلبة لشهادات تخرجهم سيدركون أنهم حصلوا عىل أكÌ من مجرد  التخرج وعند استالم  يف يوم 
شهادة جامعية من جامعة عّ�ن 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 عّ�ن األهلّية ملجتمعنا وللوطن يف 

ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

أ. د. ساري حمدان
  رئيس الجامعة 

رسالة ترحيب من رئيس الجامعة
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املبنى  تفتتح  سمية  األم
ة  املل�  السمو  صاحبة 
الجديد لكلية التمريض يف ع�ن األهلية

املوافق  االربعاء  اليوم  املعظمة،  الحسن  بنت  سمية  األم
ة  املل�  السمو  صاحبة  افتتحت 

2022-11-30، املبنى الجديد لكلية التمريض يف جامعة ع�ن األهلية، بحضور رئيس هيئة املديرين 

لجامعة ع�ن االهلية الدكتور ماهر الحورا� ورئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان والسيدة 

نواب  والسادة  األمناء،  مجلس  أعضاء  من  وعدد  الجامعة  أمناء  مجلس  عضو  الحورا�  ايناس 

طلبة  من   
كب واإلدارية وحشد  التدريسية  الهيئت§  وأعضاء  الكليات،  وعمداء  الرئيس  ومساعدي 

الجامعة.

بأحدث  الكلية تم تطويره وتجهيزه  إن مبنى  الدكتور ساري حمدان  االستاذ  الجامعة  وقال رئيس 

املختربات لتطبيق املحاكاة مع الطلبة، والرتكيز عىل تدريب الطلبة وتجهيزهم لسوق العمل Óا يليق 

يبسمعة األردن الطبية.
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2

وبينت عميدة كلية التمريض االستاذ الدكتورة منتهى غرايبة أن الكلية تضم 320 طالبا وطالبة محليا 

وعربيا، وما �يزها أنها مزودة بأحدث التقنيات العلمية الحديثة Óجال الصحة والصحة التنفسية، 

وخصوصا بعد تحديات ف
وس كورونا، إذ تم رفد الكلية بـ 5 مختربات õكن الطلبة من التطبيق 

العميل املبارش واعت�د نظام املحاكاة والتعليم اإللكرتو�.
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جامعة ع�ن األهلية 
تحصل عىل املرتبة 

101-120 يف أول ظهور لها 
يف تصنيف التا�ز 

للجامعات العربية 2022

الدكتور  باألستاذ  ممثلة  األهلية  ع�ن  جامعة  شاركت 

الدولية  العالقات  لشؤون  الرئيس  نائب  السعود  أنس 

والجودة يف قمة التا�ز للتعليم العايل لجامعات الرشق 

الجامعة  يف  املنعقدة   2022 إفريقيا  وش�ل  األوسط 

األمريكية للرشق األوسط يف الكويت حيث ركزت القمة 

الرشكاء  مع  أفضل  بشكل  الجامعات  تعاون  كيفية  عىل 

إىل  باإلضافة  املهارات،  يف  الفجوات  ومعالجة  لتحديد 

تأم§ املوارد البرشية للنمو املستقبيل وتطور املنطقة. ناقش مؤõر القمة آليات تحفيز االنتقال إىل 

اقتصاد قائم عىل املعرفة من خالل توظيف ودمج øاذج تعليمية جديدة مثل أساليب التعلم مدى 

الحياة. واجتمع قادة التعليم العايل واالسرتاتيجيون والحكومة وممثلو الصناعة ملناقشة كيفية تخطي 

التحديات االقتصادية والبيئية التي تواجه منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا والحاجة إىل تدويل 

التعليم العايل. من خالل دراسات الحالة والقيادة الفكرية، تم تحديد الفرص للجامعات لتكون يف 

قلب هذا التحول التعليمي العميق وكيف �كن للقادة إجراء إصالحات إيجابية. وتم خالل القمة 

الكشف عن نتائج تصنيف التا�ز للجامعات العربية 2022، حيث حصلت جامعة ع�ن األهلية عىل 

ب§  الثامنة  املرتبة  احتلت  ك�  الرتتيب.  هذا  يف  اإلطالق  عىل  لها  ظهور  أول  يف   101-120 املرتبة 

الجامعات األردنية.
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سف
 جمهورية ليتوانيا يزور جامعة ع�ن األهلية

زار سعادة السف
 أرتوراس جايليوناس سف
 جمهورية ليتوانيا اليوم الخميس املوافق 17-11-2022 

حرم جامعة ع�ن األهلية، حيث كان يف استقباله نائب رئيس الجامعة لشؤون العالقات الخارجية 

وتبادل  العاملي،  االرتباط  مركز  يف  األقسام  رؤساء  بحضور  السعود  أنس  الدكتور  األستاذ  والجودة 

الطرفان الحديث عن سبل التعاون ب§ الجامعات والرشكات يف جمهورية ليتوانيا من جهة وجامعة 

الجامعة  عىل  جايليوناس   
السف اطالع  وتم  أخرى.  جهة  من  الحورا�  ومجموعة  األهلية  ع�ن 

وبرامجها ومرافقها وخططها وأولوياتها، ومن ثم تم اصطحابه يف جولة عىل بعض مرافق الجامعة. 

األمن  وباألخص  العلوم  كافة  يف  املتخصصة  الجامعات  عرشات  تضم  ليتوانيا  جمهورية  أن  يذكر 

وسيتم  الحديث،  محاور  كان من ضمن  التكنولوجية وهذا  والزراعة  املالية  والتكنولوجيا  السيربا� 

عطفاً عىل هذه الزيارة طرح مجموعة من األفكار الخاصة بسبل التعاون مع الجامعات الليتوانية من 

خالل السفارة. وتم يف ختام الزيارة تقديم درع الجامعة لضيفها الكب
 تقديراً لزيارته الهامة والتي 

تعد األوىل له يف األردن.
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 BCI وجامعة ع�ن األهلية تطلقان أكاد�ية BCI
Mobile للتدريب

6

بصيانة  واملختصة  للتدريب   BCI Mobile أكاد�ية  األهلية  ع�ن  وجامعة   BCI رشكة  افتتحت 

الهواتف الذكية، بهدف õك§ وتأهيل املتدرب§ لالنخراط يف سوق العمل املحيل.  

وافتتح األكاد�ية كل من رئيس ج�عة ع�ن األهلية االستاذ الدكتور ساري حمدان، واملدير املايل 

التنفيذي ملجموعة BCI وعضو هيئة املديرين السيد عدي عبده، بحضور عمداء الكليات وعدد من 

.BCI أساتذة الجامعة، وأعضاء من اإلدارة التنفيذية واملدراء يف رشكة

ويشمل الربنامج التدريبي لألكاد�ية مساق§؛ املساق األول مهارات السوفت وير والهارد وير "فك 

وتركيب أجزاء الهاتف الخلوي" Soúware & Hardware Skills واملساق الثا� دورة فحص الدوائر 

.Troubleshooting & Hand Soldering ًاإللكرتونية ولحم القطع يدويا

أكاد�ية BCI Mobile عىل تدريب  التي تعقدها  التدريبية  الربامج  الطلبة املشاركون يف  ويحصل 

متخصص من قبل فريق األكاد�ية الذي يضم أفضل الخرباء واملهندس§ يف مجال صيانة الهواتف، مع 

ورفده  املحيل  العمل  سوق  يف  الدخول  من  �كّنهم  ما  األهلية  ع�ن  جامعة  من  معتمدة  شهادة 

بالطاقات الشبابية املاهرة.
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إىل  الرامية   BCI ومجموعة  الجامعة  ب§  املستمرة  الرشاكة  إطار  يف  التدريبي  الربنامج  هذا   Ýويأ

التعاون والتنسيق املشرتك لبناء القدرات واملهارات الفنية باالستفادة من الخربات الطويلة للجانب§ 

يف قطاع التعليم العايل من جهة، وتكنولوجيا االتصاالت والتدريب التقني من جهة أخرى.
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جامعة ع�ن األهلية توقع اتفاقية تفاهم مع اتحاد 
الجامعات العربية 

يف إطار توسيع شبكة التعاون ب§ اتحاد الجامعات العربية ورشكة التوثيق ألنظمة الربمجيات وجامعة 
ع�ن األهلية، وقع رئيس جامعة ع�ن األهلية األستاذ الدكتور ساري حمدان واألم§ العام التحاد 
الجامعات العربية األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة يوم األحد املوافق 6/11/2022 يف مقر االتحاد 

اتفاقية توثيق الشهادات والوثائق الجامعية.
الصادرة عن جامعة  الجامعية  والوثائق  الشهادات  توثيق وح�ية  اىل  االتفاقية  تهدف هذه  حيث 
ع�ن األهلية باستخدام تكنولوجيا توثيق وح�ية ورقمنه الشهادات  CCTواملحافظة عىل سالمة 
وأمان وخصوصية كافة املعلومات التي يتم االطالع عليها خالل عملية تنفيذ كافة الربامج واألنظمة 

وتوف
 كافة املعلومات الرضورية التشغيل الربامج الالزمة لعمل نظام التوثيق والتحقق.
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عقد الدكتور ماهر الحورا� رئيس مجلس 
االستث�رية،  الحورا�  مجموعة  إدارة 
ع�ن  لجامعة  املديرين  هيئة  رئيس 
حوارية  ندوة  الجامعة  رحاب  يف  األهلية 
”فرٌص  بعنوان   13-11-2022 االحد  يوم 
االقتصادية“،  األزمات  يف  استث�رية 
الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  بحضور 
أ.د.  األع�ل  كلية  وعميد  حمدان  ساري 
مدير  عصبة  أبو  رائد  والسيد  حداد  فايز 
 Windsor Brokers لرشكة  الحسابات 
من  وحشد  واالساتذة  العمداء  من  وعدد 

الضيوف املدُعّوين.
وقد تناولت الندوة التي عقدت بالتنسيق 
 Ìّالتع قضّية  بالجامعة  االع�ل  كلية  مع 
االقتصادي العاملي واآلثار التي ترتّبت عىل 
والتوتّرات  األوكرانية  الروسية  األزمة 

األمريكية الصينية.
أن  إىل  الحورا�  ماهر  الدكتور  أشار  وقد 
ورÓا  مستمرّة  العاملية  االقتصادية  األزمة 
تكون سبباً لتقلّب كب
 يف األسواق املالية، 
اتخاذ  املتداول§  من  يستوجب  م� 
هذه  تناسب  مخاطر  إدارة  إجراءات 
الظروف التي تشمل التغّ
ات االقتصادية.

العاملية  املالية  األسواق  أهم  أن  واوضح   
ومنها سوق العمالت األجنبية أو ما يعرف 

بالفوركس وهو سوق تداول العمالت 

9

 د. الحورا� خالل ندوة يف كلية األع�ل: األزمة
 االقتصادية العاملية مستمرّة وقد تتسّبب بتقلّب

كب
 باألسواق املالية
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 Forex لفظ  عليه  ويطلق  والسيولة  التداول  حجم  حيث  من  املالية  األسواق  أكرب  وهو  األجنبية، 
ويستفيد املستثمرون يف سوق العمالت Forex من تغ
 أسعار رصف العمالت األجنبية، بحيث تكون 
عمالت دول العاà املختلفة Óثابة الورقة املالية القابلة للتداول، وذلك عن طريق مبادلة عملة بأخرى 

ورشاء العمالت بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع. 
ونوه اىل أن شبح األزمة العاملية القادمة بدأ يطل برأسه من جديد، فمنذ حلول كوفيد19- وما تبعه 
من إغالقات كارثية بفعل األمن الصحي العاملي، كانت الكوارث تحل يف قلب االقتصاد العاملي عىل 

كافة املستويات.
 وÓا يخّص توقعاته للدوالر، أملح بأن الدوالر قد يبقى قّوياً عىل مدى هذه السنة 2022، قبل أن يبدأ 

يف الرتاجع يف نهاية عام 2023.
 وتحدث السيد رائد أبو عصبة مدير الحسابات لرشكة Windsor Brokers عن األزمات التي تواجه 
املجتمعات ومنها أزمة التضخم، وأزمة الطاقة والغذاء، وتدهور النمو االقتصادي وتحدث أيضا عن 

أبرز الحلول ملحاربة الركود االقتصادي. 
وقد تم خالل الندوة توزيع عدد من الجوائز عىل الحضور الذين شاركوا باإلجابة عىل أسئلة الندوة 

التي õحورت عن األسواق املالية العاملية.
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جامعة يف  الع�ني§  الطلبة  يشارك  الع��   
 السف
لسلطنة الوطني  بالعيد  احتفالهم  األهلية   ع�ن 

ُع�ن



12

رئيس جامعة ع�ن األهلية أ.د ساري حمدان أميناً عاماً 
لرابطة املؤسسات العربية الخاصة للتعليم العايل

عقد أعضاء املكتب التنفيذي لرابطة املؤسسات العربية الخاصة للتعليم العايل االجت�ع الثا� لعام 
2022 يوم السبت املوافق 22/10/2022 يف ع�ن، برئاسة أ.د عبد الله يوسف الحواج رئيس الجامعة 
االهلية يف دولة البحرين وهو رئيس املكتب التنفيذي للرابطة وبحضور كل من: أ.د ساري حمدان 
األم§ العام للرابطة، وكل من أ.د مروان ك�ل وأ.د رامي عبدالرحيم و السيد محمد الحوامدة أعضاء 

املكتب التنفيذي.
التنفيذي  املكتب  وأعضاء  العام  لألم§  وكرر شكره  باألعضاء  التنفيذي  املكتب  رئيس  حيث رحب 
وايضاً عىل ثقتهم به بإعادة انتخابه رئيساً للرابطة للمرة الثالثة. من جهته أشار األم§ العام للرابطة 
األستاذ الدكتور ساري حمدان بان القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للرابطة باجت�عها بتخفيض 
ويحفز  عليها  املستحق  تسديد  األعضاء عىل  الجامعات  تشجيع  االشرتاك %50 سيعمل عىل  رسوم 
األعوام  رسوم  من  الجامعات  اعفاء  تم  انه  اىل  باإلضافة  لالنض�م،  جديدة  جامعات 
2022+2021+2020 والذي يعترب حافز للجامعات لتسديد املستحق عليها. حيث بدأت مجموعة من 

الجامعات من مختلف الدول العربية التعرف عىل الرابطة وأهدافها ونشاطاتها.
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رئيس جامعة ع�ن األهلية يستقبل سعادة الشيخ 
هالل املعمري السف
 الُع�� يف األردن

املوافق  االثن§  يوم  مكتبه  يف  حمدان  ساري  الدكتور  االستاذ  استقبل 
مرحباً  املعمري،  هالل  الشيخ  الُع��   
السف سعادة   14-11-2022

بسعادة الضيف والوفد املرافق.
وتأÝ هذه الزيارة استمراراً لعملية التواصل والتعاون الوثيق ب§ السفارة 
الطلبة  أوضاع  عىل  لالطمئنان  تهدف  ك�  الجامعة،  وب§  الُع�نية 
النشاطات  يف  ومشاركاتهم  الدراسية  مس
تهم  عىل  واالطالع  الُع�ني§ 

املنهجية والالمنهجية.
املستحدثة  الجامعة  تخصصات  اىل  حمدان  أ.د.  تطرق  اللقاء  وخالل 
وأهمية  والعاملي،  اإلقليمي  العمل  سوق  متطلبات  مع  تت�ىش  والتي 
ميولهم  مع  يتناسب  وÓا  التخصصات  هذه  ملثل  الطلبة  توجيه 

وتطلعاتهم ملستقبلهم.
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سعادة الشيخ هالل املعمري - السف
 الُع��
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يرتأس  االهلية  ع�ن  جامعة  رئيس 
التحاد  التنفيذي  املجلس  اجت�ع 

الجامعات العربية يف الخرطوم

العربية يف  الجامعات  التحاد  العام  للمؤõر   (54) الـ  للدورة  االول  التنفيذي  املجلس  اجت�ع  ُعقد 
رحاب جامعة الخرطوم برئاسة االستاذ الدكتور ساري حمدان (رئيس جامعة ع�ن األهلية) رئيس 
الدورة 54 للمؤõر العام لالتحاد ، بحضور االم§ العام لالتحاد االستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة 
واألمين§ العام§ املساعدين لالتحاد االستاذ الدكتور خمييس حميدي و االستاذ الدكتور عبد الرحيم 
الحنيطي ومديرة االدارة لالتحاد لينا البيطار وأعضاء املجلس التنفيذي لالتحاد الذين ُ�ثلون أقطار 

الوطن العرÇ ، ملُناقشة بنود جدول االع�ل الذي أعدته االمانة العامة لالتحاد .
وكان الفريق ابراهيم جابر ُممثالً عن رئيس مجلس السيادة السواد� عبد الفتاح الربهان قد استقبل 
االم§ العام التحاد الجامعات العربية االستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة والوفد املرافق له من رؤساء 
الجامعات العربية املُشارك§ يف اجت�ع املجلس التنفيذي االول للدورة الـ (54) للمؤõر العام لالتحاد 

الذي تستضيفه جامعة الخرطوم. 
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رسطان  عن  توعوية  فعالية  تنظم  األهلية  ع�ن 
الثدي ورسطان الرئة بالتعاون مع مؤسسة الحس§ 

للرسطان
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عّ�ن األهلية والهيئة العربية للبث الفضاÃ يوقعان 
مذكر تفاهم

املوافق  األحد  يوم   Ãالفضا للبث  العربية  الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة  األهلية  عّ�ن  جامعة  وقعت 

واألستاذ  األهلية،  ع�ن  جامعة  رئيس  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  املذكرة  ووقع   ،6/11/2022

الدكتور أنس السعود نائب  الفضاÃ، وبحضور األستاذ  العربية للبث  الهيئة  العضايلة رئيس  محمد 

الرئيس لشؤون العالقات الدولية والجودة/ مدير مركز االرتباط العاملي واألستاذ الدكتور عبد السالم 

 Ãالشبول عميد كلية الع�رة والتصميم، والدكتور كريم أحمد فاضل رئيس قسم التصميم السين�

والتأهيل،  للتدريب   Çالعر املركز  مدير  خزام  أكرم  الدكتور  الهيئة  وعن  واملرسحي،  والتلفزيو� 

واإلعالمي األستاذ زياد الريس مدير إدارة اإلعالم واالتصال.

هذا وأكد األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة عىل أهمية تفعيل التواصل من خالل مذكرة 

عىل  الجامعة  انفتاح  سياسة  تأكيد  إطار  يف   Ýتأ والتي   ،Ãالفضا للبث  العربية  الهيئة  مع  التفاهم 

 
الجامعة، وتوف أثر يف تطوير مهارات طلبة  املحلية واإلقليمية والدولية، ملا لذلك من  املؤسسات 

فرص تدريبية لهم تدعم مهاراتهم األكاد�ية والتطبيقية ما �نحهم أفضلية يف سوق العمل. من جانبه 

أعرب األستاذ محمد العضايلة عن ثقته بأن مجاالت التعاون ب§ جامعة عّ�ن األهلية والهيئة العربية 

للبث الفضاÃ ستتوثق وسيكون لها نتائج إيجابية ومثمرة بالنسبة للطرف§. 

ي
امل

لع
ط ا

تبا
الر

ز ا
رك

 م
رش:

لنا
ا



 Çقسم التصميم الداخيل يشارك يف أسبوع د
للتصميم 
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شارك قسم التصميم الداخيل يف كلية الع�رة والتصميم – جامعة ع�ن 
املتحدة   العربية  االمارات  دولة  يف  للتصميم    Çد أسبوع  يف  األهلية 
وذلك يف الفرتة الواقعة ماب§ 13-8 نوفمرب 2022.حيث قدمت الدكتورة 
دانه عمرو عضو هيئة تدريسية يف قسم التصميم الداخيل قطعتي أثاث 
من تصميمها (كرسي§) بشكل معارص ومشغول بحرف يدوية مشرتكة 

ب§ األردن واالمارات.
 يعد أسبوع دÇ للتصميم املهرجان اإلبداعي األكرب يف منطقة الرشق 
الهندسة  مجال  يف  ابتكاراً  املعارض   Ìأك عام  كل  وينظّم  األوسط، 
والذي يجمع  الداخيل  والديكور  واألثاث  املنتجات  املع�رية وتصميم 
خالله  يتم   حيث   ،àالعا مستوى  عىل  املصمم§  أع�ل  من  العديد 
اختيار األع�ل املشاركة من قبل لجنة تحكيم عاملية وينافس يف هذا 

األسبوع مصمم§ عىل مستوى إقليمي وعاملي.
وتأÝ هذه املشاركة يف اطار انفتاح الجامعة عىل املحافل العاملية حيث 
حضور  عىل  والتأكيد  الدولية  املعارض  يف  والكلية  الجامعة  تقديم  تم 
كلية الع�رة والتصميم يف الجانب التطبيقي. باإلضافة اىل تعزيز اإلنتاج 

يالبحثي التطبيقي لعضو الهيئة التدريسية  ضمن املجاالت التطبيقية.
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يف  واسع  نطاق  عىل  يستخدم  اصطناعي  ب
يÌويد  عن  عبارة  سايربمÌين  الخلفية: 
هذا  املنزلية.  اآلفات  وإدارة  البيطري  والطب  الزراعة  يف  واآلفات  الحرشات  مكافحة 
املُركب يُسبب اضطرابات يف عمل الغدد الص�ء املختلفة. وهذا قد يتسبب يف تهديد 

خط
 لصحة االنسان والبيئة.

من  املصل  مستويات  دراسة  هو  الدراسة  هذه  من  الرئييس  الهدف  كان  األهداف: 
إيبي  ِديهيدرو  هرمون  و   (DHEAS) (الكربيتي)   آندروست
ون-سلفات  إيبي  ِديهيدرو  هرمون 
 
التعب إىل دراسة  باإلضافة  للسايربمÌين.  التعرض  بعد  التجارب  آندروست
ون (DHEA) يف فرئان 
الجيني لإلنز�ات يف سلسلة انتاج الهرمونات الست
ويدية التي تعمل يف انتاج هرمونات األندروج§، 
التعرض  layse-17,20بعد  إنزيم  و   (P450scc) للكوليسرتول  الجانبية  السلسلة  تشطر  إنزيم 

للسايربميÌين.

الطريقة: يف هذه الدراسة تم استخدام اثن§ وخمس§ من جراء فرئان التجارب ذكور وإناث ترتاوح 
أع�رهم ب§ 2±20 يوماً (وزن 10-8 جم). تم تقسيم الفرئان إىل ثالث مجموعات عىل النحو التايل: 
عولجت  بحيث  السايربميÌين  Óادة  الجلد  تحت  حقنهم  تم  ومجموعت§  املرجعية،  املجموعة 
املجموعة األوىل بجرعة 12.5 مغم/كغم واألخرى عولجت بجرعة 25 مغم/كغم. تم حقن الفرئان من 
سن 20 ± 2 يوم إىل عمر 35 ± 2 يوم. يف نهاية التجربة، تم توزين الفرئان، وتم جمع عينات الدم، 

وتم تنفيذ اإلعدام وجمع أنسجة الغدة الكظرية لدراسة التعب
 الجيني.

دراسة تأث
 التعرض للسيربمÌين عىل اندروجينات 
الغدة الكظرية يف فرئان التجارب

إعداد الطالبة: رند أمجد كريم الشواورة
: د. خالد محمد القييس املرشف الرئييس 

املرشف املشارك: د. خالد عبدالعزيز أحمد
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النتائج: يف هذه الدراسة، كان وزن كامل الجسم لإلناث أقل بشكل ذو داللة إحصائية يف املجموعة 
التي  واملجموعة  املرجعية  باملجموعة  مقارنة  مغم/كغم   12.5 بجرعة  بالسايرميÌين  عولجت  التي 
وزن  يف  إحصائية  داللة  ذات  زيادة  هناك  كانت  ذلك،  عىل  عالوة  مغم/كغم.   25 بجرعة  عولجت 
، وكذلك ب§ 12.5  بجرعة 25 مغم/كغم  التي عولجت  املرجعية واملجموعة  املجموعة  الذكور ب§ 
مغم/كغم و 25مغم/كغم. كان هناك إرتفاع يف مستويات مصل DHEA، ولكن ليس بشكل ذو داللة 
إحصائية، يف اإلناث الذين تم حقنهم بجرعة 12.5 مغم/كغم مقارنة مع املجموعة املرجعية يف هذه 
الدراسة. ومع ذلك، كان أعىل بشكل ذو داللة إحصائية باملقارنة مع مجموعة 25 مغم/كغم. وجد 
للسايربميÌين  املعرضات  اإلناث  عند  ملحوظ  بشكل  زادت   DHEA-S مصل  مستويات  أن  أيضاً 
بجرعة 12.5 مغم/كغم مقارنًة باملجموعة املرجعية واملجموعة التي عولجت بجرعة 25 مغم/كغم. 
 P450scc §ج 
أظهرت الدراسة الحالية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط Ct لتعب
ب§ املجموعة املرجعية واملجموعة التي عولجت بجرعة 25 مغم/كغم يف اإلناث والذكور. وجدت 
داللة  ذو  بشكل  يختلف  كان   17,20-lyase إنزيم  عن  املسؤول  الج§   
تعب أن  الحالية  الدراسة 

إحصائية ب§ املجموعة املرجعية واملجموعة التي تم  و 25 مجم / كجم يف الذكور.

االستنتاج: تش
 نتائج الدراسة إىل وجود صلة ب§ التعرض للسايربميÌين ووزن جسم فرئان التجارب 
واندروجينات الغدة الكظرية. عالوة عىل ذلك، تم اكتشاف أن الجرعة املنخفضة من السايربميÌين 
املستخدمة يف هذه الدراسة وهي 12.5 مغم/كغم، تسببت يف انخفاض وزن جسم األنثى، والذي 
ارتبط Óستويات عالية من DHEA-S. تُظهر النتائج بوضوح أن التعرض للسايربميÌين زاد من نشاط 
أمراض مثل متالزمة  الكظرية وحدوث  الغدة  نشاط  إىل تسارع يف  يؤدي  قد  الكظرية، م�  الغدة 
تكيس املبايض. بامللخص، وجدت الدراسة الحالية أن التعرض للسايربميÌين قبل البلوغ يؤثر عىل 

األندروجينات الكظرية خاصة يف إناث الفرئان.

رند أمجد الشواورة د. خالد محمد القييس  د. خالد عبدالعزيز أحمد
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كلية التمريض تنظم نشاطات توعوية يف اليوم 
العاملي للسكري
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كلية الصيدلة تنظم ورشة عمل بالتعاون مع نقابة 
الصيادلة

كلية  قامت  املساندة  الطبية  والعلوم  الصيدلة  كلية  عميد  الطنا�  محمد  الدكتور  األستاذ  برعاية 
الصيدلة يف جامعة ع�ن االهلية نظمت كلية الصيدلة وبالتعاون مع نقابة الصيادلة األردني§ ورشة 

عمل بعنوان: 
“Introduction to Regulatory A_airs"

وقد حرض الورشة د. وصفي نوافلة مندوبا عن نقيب الصيادلة األردني§. وتهدف هذه الورشة إىل 
ربط الجانب األكاد�ي لطلبة كلية الصيدلة بالواقع العميل ورفدهم باملهارات والخربات الالزمة التي 

تؤهلهم للتميز يف سوق العمل. 

كانت  والتي  لطلبتها  الورشة  هذه  عقد  يف  خاصة  جامعة  كأول  السباقة  الصيدلة  كلية  كانت  وقد 
بتنظيم من لجنة التدريب امليدا� الصيدال� برئاسة الدكتورة لبنى غرايبة وبتنسيق كل من د. سيناء 
التدريسية وعدد كب
 من  الهيئة  أعضاء  والتي شهدت حضورا الفتا من  مطالقة ود. رندة عطوان 

الطلبة. تجاوز 500 طالب. 
 يذكر أن الورشة كانت بدعم من رشكة أسرتا للصناعات الصيدالنية واملكمالت الغذائية ومستودع 
نائب  ع�ري  وسام  الدكتور  األستاذ  قام  الورشة  نهاية  ويف  خطوة.  أدوية  ومستودع  ليليوم  أدوية 

العميد للشؤون األكاد�ية بتسليم الدروع عىل املشارك§ والرشكات الراعية.
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األستاذ  تستضيف  املساندة  الطبية  العلوم  كلية 
الدكتور مأمون أهرام

الطبية  العلوم  كلية  استضافت 
األهلية  ع�ن  جامعة  يف  املساندة 
 16-11-2022 املوافق  االربعاء  يوم 
من  أهرام،  مأمون  الدكتور  األستاذ 
االردنية  الجامعة  يف  الطب  كلية 
محارضة  ألقي  حيث  الشقيقة. 
الحضور،  مسامع  عىل  شيقة  علمية 
أحدث  وعن  البحثي،  مساره  عن 
نتائج الدراسات العلمية التي توصل 
مجال  يف  البحثية،  وفرقه  هو  لها 
حيث  الجزيئية،  الرسطانات  علوم 
الذكرية  الهورمونات  تأث
ات  ناقش 
هامش  وعىل  الثدي  رسطانات  عىل 
الدكتور  األستاذ  قام  املحارضة، 
العلوم  كلية  عميد  الطنا�  محمد 
األستاذ  باستضافة  املساندة  الطبية 
وتبادال  مكتبه،  يف  اهرام  الدكتور 
التعاون  إثراء  سبل  حول  الحديث 
البحثي وقام الدكتور مازن الصليبي، 
مركز  لشؤون  العميد  مساعد 
والتشخيصية  الدوائية  البحوث 
يف  أهرام  الدكتور  األستاذ  Óرافقة 
تم  حيث  البحثي  املركز  يف  جولة 
البحثية  األجهزة  أحدث  استعراض 
البحوث  مركز  بوجودها  ينفرد  التي 
جامعة  يف  والتشخيصية  الدوائية 

ع�ن األهلية.
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العب منتخب جامعة ع�ن االهلية 

يحصد املركز األول يف سباق اركض 

لحياة أفضل  ال للمخدرات

مشاركة طالبت§ من كلية التمريض يف 

برنامج التدريب مع Erasmus يف 

رومانيا

العب منتخب جامعة ع�ن األهلية يتصدر 

الرتتيب العاملي يف التايكواندو
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وفد من السفارة اإلندونيسية يزور ع�ن األهلية

القسم  رئيس  هارتنتيو  محمد  السيد  برئاسة  ع�ن  يف  اندونيسيا  جمهورية  سفارة  من  وفد  قام 

الخميس  يوم  األهلية  جامعة ع�ن  إىل  بزيارة  السفارة  طاقم  من  عدد  يرافقه  والثقايف  االجت�عي 

املوافق 24/11/2022، حيث استقبل الوفد نائب رئيس الجامعة لشؤون العالقات الدولية والجودة / 

الجامعة  عن  رشحاً  بدوره  قدم  الذي  السعود،  أنس  الدكتور  األستاذ  العاملي  االرتباط  مركز  مدير 

وتخصصاتها وبرامجها التعليمية والتسهيالت التي تقدمها للطلبة الوافدين. وتم النقاش حول اليات 

التعاون مع الجامعات االندونيسية وتبادل الطلبة واعضاء هيئة التدريس والبحث املشرتك. وخالل 

والريايض  الثقايف  األرينا  ومجمع  التجميل  علم  قسم  مثل  الجامعة  مرافق  بعض  الوفد  زار  الزيارة 

وأكاد�ية إدارة الضيافة وفنون الطهي. يذكر أن جامعة ع�ن األهلية تحرص عىل فتح فرص التبادل 

الثقايف لطلبة الجامعة وهم عىل مقاعد الدراسة يف مختلف الجامعات العاملية املرموقة لقضاء فصل 

درايس واحد خالل مس
تهم الجامعية، وذلك إلتاحة الفرصة لهم للتعرف عىل بيئات تعليمية متنوعة 

من  وعدد  الجامعة  ب§  التعاون  آفاق  توسيع  وإمكانية  العاملية  الثقافات  عىل  لالنفتاح  باإلضافة 

الجامعات االندونيسية.
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مركز تطوير األع�ل ينظم فعالية 
Óناسبة األسبوع العاملي للريادة

انطلقت يف رحاب جامعة ع�ن األهلية فعاليات االسبوع العاملي لريادة األع�ل بحضور مدير حاضنة 

األع�ل الدكتور عمر عبدالجابر وبالتعاون مع مركز امللكة رانيا للريادة لالحتفاء باملبتكرين وإطالق العنان 

للتجارب الشبابية الريادية واالبداعية.

 ويشارك يف فعالياته سنوياً العديد من الهيئات الحكومية واملؤسسات الوطنية بهدف تعزيز ثقافة ريادة 

األع�ل عرب األوساط الشبابية وعموم فئات املجتمع وتوعيتهم بدورها يف دعم االقتصاد اىل جانب تسليط 

الضوء عىل محاور فكرية وتجارب ريادية.

عقدت حاضنة االع�ل يف جامعة ع�ن األهلية بالتعاون مع رشكة امنية ورشة عمل بعنوان ريادة االع�ل 

الهيئة  أعضاء  من   
غف وعدد  الجابر  عبد  عمر  الدكتور  االع�ل  حاضنة  مدير  بحضور  والتكنولوجيا 

التدريسية وطلبة من كلية االع�ل يوم الثالثاء املوافق 15/11/2022 يف مدرج االع�ل حيث قدمها كل 

من السيد محمد الحجاوي - مدير الربامج DOT JO والسيد حمزة الرميل منسق أول التعلم والتطوير 

واستخدام  األع�ل  ريادة  حول  للطالب  õهيدية  معلومات  إلعطاء  الورشة  هذه  وتهدف   .DOT JO

مدار  عىل  نجح  الذي  األع�ل  لريادة  العاملي  األسبوع  أهمية  وعىل  الناشئة،  رشكاتهم  يف  التكنولوجيا 

السنوات املاضية ليكون منصة رائدة لتحفيز وتنمية روح املبادرة لدى الشباب األرد� الطموح ولتنمية 

ياألفكار املبتكرة
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كلية  العمري من  أم§  تهنئ  األهلية  جامعة ع�ن 
البطولة  يف  الثا�  املركز  عىل  لحصوله  الحقوق 
عىل  مناظر  كأفضل  الجامعات  ملناظرات  الوطنية 

مستوى اململكة
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يستضيف  األهلية  ع�ن  يف  والنطق  السمع  قسم 
الدكتور ستيف بيل

ضمن نشاطات اللجنة االجت�عية ونشاطات الطلبة استضاف قسم السمع والنطق يف جامعة ع�ن 

األهلية الدكتور ستيف بيل من جامعة ساو<بتون - أمريكا، حيث تم عقد محارضة يف مجال السمع 

والنطق يوم الثالثاء املوافق 2022-11-8. حيث ناقش الدكتور موضوع غاية يف األهمية وهو

Balance assessment, coin tosses, and Meniere's disease 

الهيئت§  وأعضاء  املساندة  الطبية  العلوم  كلية  عميد  الطنا�  محمد  الدكتور  األستاذ  اللقاء  وحرض 

التدريسية واإلدارية يف الكلية وطلبة الدراسات العليا والدراسات الدنيا يف تخصص السمع والنطق، 

وتم فتح باب املناقشة واالسئلة يف جو علمي بحثي، ومن جهته قال الدكتور فادي السويطي رئيس 

قسم السمع والنطق ان الدكتور ستيفن بيل هو أستاذ مشارك يف علم السمع بجامعة ساوثهامبتون. 

وهو عاà إكليني� مسجل وينسق برامج درجة املاجست
 يف علم السمع يف جامعة ساوثهامبتون. 

يتضمن مجاله البحثي قياس استجابة الدماغ للصوت. باإلضافة إىل أنشطة التدريس والبحث، يدير 

الدكتور بيل عيادة مركز السمع والتوازن، وهو مقيم تسجيل يف مجلس املهن الصحية والعناية، وهو 

املستشارين  نواب  جائزة  استلم  وقد  السمع.  لعلم  متخصصة  وجمعيات  مجالس  عدة  يف  عضو 

للتدريس كجزء من الفريق الذي ساعد يف إنشاء درجة البكالوريوس يف علم السمع يف ساوثهامبتون.
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خريجنا ...فخرنا
الفاضلة مرام حناقطه

الشامي  Óركز  والتجهيز  الفحص  عيادات  مسؤولة 
للعيون-العقبة

 2020 عام  األهلية  ع�ن  جامعة  من  حناقطه  مرام  تخرجت 

بدرجة يف علوم البرصيات. قادها شغفها إىل أن تصبح أخصائية 

املؤسسات   Ìأك من  واحدة  يف  أع�ل  تطوير  ومديرة  برصيات 

املرموقة يف األردن. لطاملا كان لديها طموحات إلحداث فرق يف 

املجتمع في� يتعلق بشغفها يف البرصيات. بتوجيهات ومساعدة 

الربامج  من  بالعديد  التحقت  األهلية،  ع�ن  جامعة  من 

طب  مجال  يف  دعمتها  والتي  املعتمدة،  التدريبية  والدورات 

األع�ل.  ريادة  يف  وآفاقها  تصوراتها  لتوسيع  العيون  وجراحة 

بفضل معرفتها الواسعة وبرامجها التدريبية يف مجال األع�ل باإلضافة إىل تعليمها يف مجال البرصيات، 

كانت تعترب واحدة من أصغر مديري تطوير األع�ل واملسؤولة حالًيا عن املنطقة الجنوبية يف واحدة 

من أكرب مؤسسات العيون يف اململكة.
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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. ف
وز 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
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