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الدكتور ماهر الحورا·

رئيس هيئة املديرين

للثورة  الطلبة  إعداد  إىل  يهدف  تعليمي  Ôوذج  هو   4.0 التعليم 

الصناعية الرابعة من خالل دمج التكنولوجيا، مثل الذكاء االصطناعي 

وإنرتنت األشياء، داخل الغرف الصفية. يف الرشق األوسط، يتم تنفيذ 

مبادرات التعليم 4.0 يف بلدان مختلفة لتحديث وتحس� جودة تجربة 

األدوات  استخدام  يتضمن  ما  عادًة  الطلبة.  كفايات  ونتائج  التعلم 

االفرتايض  والواقع  اإلنرتنت  التعلم عرب  الرقمية مثل منصات  واملوارد 

الرشق  يف  التقليدية.  التدريس  أساليب  لتعزيز  االصطناعي  والذكاء 

املدارس  من  العديد  قبل  من   4.0 التعليم  اعت�د  يتم  األوسط، 

رقمي   Êعا يف  التنافسية  قدرتها  عىل  الحفاظ  أجل  من  والجامعات 

الرشق  يف   4.0 التعليم  مبادرات  عىل  األمثلة  بعض  تتضمن  متزايد. 

األوسط استخدام الواقع االفرتايض لتعلم اللغة، وتنفيذ برامج الدراسة 

عرب اإلنرتنت، ودمج الذكاء االصطناعي يف أنظمة الدرجات والتقييم.

هناك عدد من املبادرات واملشاريع املنفذة يف الرشق األوسط لتعزيز 

التعليم 4.0. عىل سبيل املثال، أطلقت دولة اإلمارات العربية املتحدة 

مبادرة "اإلمارات 4.0" التي تهدف إىل ترسيع تبني التقنيات املتقدمة يف التعليم وتطوير قوة عاملة أكÛ إبداًعا 

الفصول  لتحويل   "Ýالذ التعلم  "برنامج  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أطلقت  ك�  األع�ل.  لريادة  وتبنياً 

الدراسية التقليدية إىل بيئات تعليمية مجهزة رقمًيا. وباملثل، أطلقت اململكة العربية السعودية برنامج "رؤية 

2030"، والذي يتضمن الرتكيز عىل تطوير نظام تعليمي قوي يهيئ الطلبة للثورة الصناعية الرابعة. ك� أطلقت 

السعودية برنامج "تقدم"، وهو برنامج يوفر التدريب واملوارد للمعلم� لدمج التكنولوجيا يف تعليمهم.

املستقبلية  والتنافسية  االزدهار  لض�ن  كوسيلة   4.0 التعليم  تتبنى  األوسط  الرشق  منطقة  أن  املالحظ  من 

تزود  وأن  املتغ� برسعة  التكنولوجي  املشهد  األوسط مع  الرشق  تتكيف دول  أن  املهم  لشعوبها ودولها. من 

مواطنيها باملهارات واملعرفة الالزمة لالزدهار يف القرن الحادي والعرشين.

الرشق  داخل  التعليم  يف  الرابعة  الصناعية  الثورة 
األوسط
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مع بداية هذا العام الجديد 2023، أود أن أحتفل 
األشهر  خالل  جميعاً  حققناها  التي  بالنجاحات 
أحفزهم  أن  وأود  وموظفينا،  طلبتنا  مع  املاضية 
عىل  الرتكيز  مع  املمتاز  أدائهم  عىل  للحفاظ 
أهدافهم. عىس أن ييضء نور الخ� علينا جميًعا ، 

فيمألنا باالمتنان واملثابرة والسعادة.

إنه ومنذ ما يقرب 32 عاماً، تحظى جامعة عّ�ن 
الطلبة  من  اآلالف  ووالء عرشات  باحرتام  األهلّية 
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 أكÛ 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.

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

القيادة الهاشمية الحكيمة.

رسالة ترحيب من رئيس الجامعة

أ. د. ساري حمدان
  رئيس الجامعة 

ي
امل

لع
ط ا

تبا
الر

ز ا
رك

 م
رش:

لنا
ا



1

 سمو األم�ة بسمة بنت عيل تفتتح املبنى الجديد
لكلية التكنولوجيا الزراعية يف ع�ن األهلية

افتتحت سمو األم�ة بسمة بنت عيل، اليوم الخميس املوافق 1-12-2022، 
التي  األهلية  ع�ن  جامعة  يف  الزراعية  التكنولوجيا  لكلية  الجديد  املبنى 
تقدم برنامجا ذكيا ومبتكرا Ãنح عىل أساسه درجة البكالوريوس يف تخصص 
رئيس  بحضور  وذلك  الجينات،  وهندسة  الزراعية  الحيوية  التكنولوجيا 
الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان ، وعميد الكلية االستاذ الدكتور رضا 
وأعضاء   ، الكليات  وعمداء  الرئيس  ومساعدي  نواب  والسادة  الخوالدة 

الهيئت� التدريسية واإلدارية وحشد من طلبة الجامعة.
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ورشكة  األهلية  ع�ن  جامعة  ب�  اتفاقية  توقيع 
(Windsor Brokers) سيلدون لالستث�رات

ساري  الدكتور  األستاذ  برئيسها  ممثلة  األهلية  ع�ن  جامعة  وقعت 
 (Windsor Brokers) حمدان اتفاقية مع رشكة سيلدون لالستث�رات
ممثلة باملدير العام للرشكة السيد اياد ابو ميزر، يوم الخميس املوافق 
22/12/2022، اتفاقية انشاء غرفة محاكاة للتداول يف االسواق العاملية 
يف قسم التكنولوجيا املالية يف كلية االع�ل. حيث تنص االتفاقية عىل 
والربامج  الحديثة  التكنولوجية  املعدات  بكافة  املحاكاة  غرفة  تزويد 
مستوى  عىل  ورائدة  متطورة  تعليمية  محاكاة  غرفة  ألنشاء  الالزمة 
الجامعات االردنية. سيتم أيضا تقديم دورات تدريبية من مختص� يف هذا املجال من قبل الرشكة 

ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة يف هذا املجال.  

والجودة  الدولية  العالقات  لشؤون  الرئيس  نائب  حرضه  الذي  االتفاقية  حفل  خالل  حمدان  وأكد 
قسم  ورئيس  حداد،  فايز  الدكتور  االستاذ  االع�ل  كلية  وعميد  السعود،  أنس  الدكتور  األستاذ 
 Windsor) ابو عصبة مدير حسابات رشكة رائد  الحلته، والسيد  الدكتور خالد  املالية  التكنولوجيا 
Brokers) عىل اهمية بناء رشاكات وعالقات تعاون مع الرشكة يف املجاالت العلمية والتكنولوجية 

املختلفة.
من جانبه عرب املدير العام للرشكة عن مدى سعادته بهذه الزيارة وبعقد هذه االتفاقية مع الجامعة 

راجيا ان تكون بادرة لفتح آفاق التعاون املشرتك واالزدهار معا. 
ويف الختام، شكر رئيس الجامعة االستاذ الدكتور ساري حمدان الوفد لهذه الزيارة الكرÃة.
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مؤ�ر افتتاح  ترعى  عيل  بنت  بسمة  األم�ة   سمو 
حول االهلية  ع�ن  يف  الزراعية  التكنولوجيا   كلية 

األمن الغذا�
رعت سمو األم�ة بسمة بنت عيل رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية 
البادية و رئيس الحديقة امللكية النباتية اليوم الخميس 2022-12-1 انطالق مؤ�ر 

جامعة ع�ن االهلية حول" األمن الغذا� يف االردن الواقع والرؤيا املستقبلية".
• وقال عميد كلية التكنولوجيا الزراعية يف الجامعة االستاذ الدكتور رضا الخوالدة : 
ان رعاية سموها للمؤ�ر اÔا يؤكد ان الله أنعم علينا بقيادة هاشمية حكيمة حيث يتقاسم االردنيون لقمة 

العيش مع كل محتاج لها وكل من لجأ اىل االردن طلبا لألمان .
واضاف الخوالدة : ان االمن الغذا� هو احد األمن� الذي يبنى عليه� أمان املجتمعات وان بلدا ناميا كاالردن 
املرتبطة  الكلف  املناخية وارتفاع  املياه والتغ�ات  البيئية واالقتصادية املختلفة مثل قلة  التحديات  يعا· من 
انعدام االمن  االردنية من  باملئة من األرس  الغذا� حيث تعا· 3  ازمة تحقيق االمن  ، حيث تتجىل  بالشحن 
الغذا� ووفق مؤرش الجوع العاملي فقد بلغ معدل انتشار نقص التغذية يف االردن خالل الفرتة -2017 2019 

بنسبة 8,5 باملئة م� يؤكد حاجة االردن اىل التكيف مع املتغ�ات والتأث�ات املستقبلية لهذه التحديات.
واشار الخوالدة اىل ان املرتكزات التي قدمها جاللة امللك عبدالله الثا· ابن الحس� يف حوار بورلوغ عام 2020 
هي خارطة طريق ملواجهة االزمات وتأث�ها عىل االمن الغذا� ومن هذه املرتكزات اعداد اسرتاتيجية وطنية 
واملؤسسات  الخاص  والقطاع  الحكومية  املؤسسات  تطويرها  يف  شارك  وقد  التنفيذية  وخطتها  الغذا�  لالمن 
البحثية والجامعات ومنظ�ت املجتمع املد· ورشكاء التنمية بحيث نتج عنه مأسسة االمن الغذا� يف االردن 
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وانعكس ذلك عىل االردن يف تحسن ادائه عىل املؤرش الدويل لالمن الغذا� واصبح يف املرتبة 47 عامليا بعد ان 
كان يف املرتبة 62 ما قبل عام 2021.

ولفت الخوالدة اىل ان انطالقة املئوية الثانية للمملكة بأن يكون االردن مركزا اقليميا واسرتاتيجيا من حيث توف� 
الخدمات اللوجستية والتخزين واالنتاج الزراعي وانظمة الري ونقل املعرفة والتقنيات الحديثة .

• وب� نائب سمو رئيس املركز الوطني لألمن وادارة االزمات العميد الركن حاتم الزعبي " ان مسؤولية مركز 
االمن الوطني تنحرص بفكرة االنذار املبكر ¼ا هو موجود من سلع اسرتاتيجية واالساسية املطلوبة إضافة اىل 
توقع سالسل التوريد املتعلق باملخزون االسرتاتيجي ووجود لوحة معلومات محدثة باستمرار عن وضع الغذاء 

يف االردن والتأكد من وجود االمن الغذا� ".
وقالت الدكتورة صباح سعيفان رئيسة قسم التكنولوجيا الزراعية بالكلية : ان مؤ�ر االمن الغذا� الذي تنظمه 
كلية التكنولوجيا الزراعية جاء للمساهمة يف الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الرؤيا امللكية حول االمن الغذا� 
يف االردن من خالل توطيد العالقات والتعاون ب� القطاعات وتعزيز الرشاكة وتبادل املعلومات حيث تتسارع 
كلية  ان  مبينة  لشعوبها  الغذا�  االمن  لتوف�  التقنيات  واستخدام  االسرتاتيجيات  لتطوير  امليض  يف  االمم 
تكنولوجيا الزراعة يف الجامعة تعترب كلية واعدة تتطلع اىل التميز والريادة لتخريج مهندس� زراعي� Ãتلكون 
املعرفة بالتحديات الزراعية العاملية والنظم الزراعية الحديثة وصناعة االغذية وتم تزويدها ¼ختربات متخصصة 
للتدريب العميل للطلبة ك� تستخدم الجراء البحوث يف مجال التكنولوجيا الحيوية واالنظمة الزراعية الحديثة 

كالزراعات املائية .
• وقدم خالل املؤ�ر وزير الزراعة السابق املهندس سعيد املرصي ورقة عمل عن دور املربع الصحي يف منظومة 

االمن الغذا� .
ك� قدم الدكتور نبيل عساف من منظمة "الفاو" ورقة عن دور املنظ�ت الدولية يف منظومة االمن الغذا� .

أيضا قدم الوزير السابق الدكتور محمود الدويري ورقة حول االمن الغذا� يف االردن واقع وتطلعات .
وقدم الدكتور نعيم مزاهرة مساعد مدير عام املركز الوطني للبحوث الزراعية لشؤون البحث ورقة عن االمن 

الغذا� والبحث العلمي الزراعي يف االردن.
ك� تحدث الدكتور فاضل الزعبي عن اسرتاتيجيات تحقيق االمن الغذا�.
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سف� جمهورية قربص يزور جامعة ع�ن األهلية

استقبل رئيس جامعة ع�ن األهلية األستاذ الدكتور ساري حمدان يوم األحد املوافق 4/12/2022 سف� جمهورية قربص 

ب�  والثقايف  األكادÃي  التعاون  تعزيز  سبل  وبحث  لزيارتها  الجامعة  لدعوة  تلبية  وذلك  إيوانو  ميخاليس  ع�ن  يف 

الجامعة ومختلف املؤسسات التعليمية القربصية.

ويف بداية اللقاء، الذي حرضه نائب رئيس الجامعة لشؤون العالقات الدولية والجودة األستاذ الدكتور أنس السعود، أكد 

حمدان االهت�م الذي توليه الجامعة ¼د جسور التعاون ب� الجامعة واملؤسسات التعليمية القربصية يف مجاالت تبادل 

ايراسموس  برامج  العلمية املدعومة من  البحثية والعلمية املشرتكة، والتعاون يف املشاريع  الخربات وإجراء املشاريع 

وتوف� فرص تبادل أكادÃي ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

مع  التعاون  آفاق  فتح  يف  واملبادرة  دعوتها  للجامعة  شاكراً  الزيارة  بهذه  سعادته  القربيص  السف�  أكد  جانبه  من 

األنشطة  وأهم  وكلياتها  وتخصصاتها  الجامعة  نشأة  عن  وافيا  رشحا  السعود  وقدم  القربصية.  التعليمية  املؤسسات 

والخدمات التي تقدمها للطلبة واملجتمع املحيل ثم تطرق اىل أهم االنجازات العلمية واألكادÃية التي حققتها الجامعة 

يف مختلف املجاالت حتى أصبحت تضاهي أرقى الجامعات. حيث تم اطالع السف� ميخاليس عىل الجامعة وبرامجها 

للتعلم  الحورا·  مركز  مثل  الجامعة.  مرافق  بعض  عىل  جولة  يف  اصطحابه  ثم  ومن  وأولوياتها،  وخططها  ومرافقها 

االلكرتو· والتعليم املدمج ومركز األمن السيربا· وقسم علم التجميل ومجمع األرينا الثقايف والريايض وأكادÃية إدارة 

الضيافة وفنون الطهي.  وتم يف ختام الزيارة تقديم درع الجامعة لضيفها تقديراً لزيارته الكرÃة.
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مذكرة تفاهم ب� ع�ن األهلية وجامعة كوتاهيا دوملوبينار الرتكية
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الدكتورة رª أبو خرمه

ندوة يف  تشارك  غرايبة  منتهى  الدكتورة   األستاذة 
علمية بالجامعة األردنية

شاركت عميدة كلية التمريض –رئيس مجلس مركز صحة املرأة األستاذة الدكتورة منتهى غرايبة يف 

ندوة علمية تتعلق ¼ناقشة املؤرشات العاملية لصحة املرأة بعد جائحة كورونا بالرشاكة مع جامعة 

هارفرد، وذلك يوم األربعاء املوافق 14/12/2022، يف كلية التمريض يف الجامعة األردنية ، وسلطت 

املرأة؛ سي� وأن  بجائحة كورونا وتأث�ها عىل صحة  يتعلق  العاملية في�  األدلة  الضوء عىل  الندوة 

هناك تقاطًعا ب� صحتها واألدوار الجندرية املتعارف عليها يف املجتمعات، تلك التي قد ينتج عنها 

الفروقات  عن  النظر  برصف  والنساء  الرجال  ب�  املجتمعية  األدوار  توزيع  عىل  تؤثر  سلبية  آثار 

البيولوجية.

 الدكتورة رª أبو خرمه تعقد ورشة
الدراسات لطلبة  بعد  عن   عمل 
العلمي البحث  كتابة   العليا 

باستخدام التيكس
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 الهيئة اإلدارية لالتحاد الريايض للجامعات األردنية
تعقد اجت�عها التاسع يف جامعة ع�ن األهلية
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 جامعة ع�ن األهلية تستضيف البطل العاملي
األرد· للجمباز أحمد أبو السعود
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استضافت جامعة ع�ن االهلية البطل العاملي أحمد أبو السعود، الحائز عىل امليدالية الفضية عىل جهاز حصان 
 ،Êثلون 74 دولة يف العاÃُ من 400 العب والعبة Ûللجمباز يف ليفربول، التي شارك بها أك Êاملقابض يف بطولة العا
 Êيُحرز ميدالية يف تاريخ بطولة العا üوقالت اللجنة األوملبية األردنية إن البطل ”أبو السعود“ هو أول العب عر
للجمباز والتي انطلقت للمرة األوىل عام 1903، و�كن البطل ”أبو السعود“ من حجز مقعده إىل النها� والذي 
ضم 8 العب�، بعد أن َحل يف املركز الثامن من ب� 142 العًبا خاضوا منافسات جهاز حصان املقابض، و¼ناسبة 
الرتبوية  العلوم  كلية  نظمت  االهلية،  جامعة ع�ن  رئيس  ساري حمدان  الدكتور  األستاذ  وبرعاية  الفوز  هذا 
بالتعاون مع ع�دة شؤون الطلبة يف الجامعة، لقاء مع البطل العاملي األرد· أحمد أبو السعود، بحضور أعضاء 

الهيئة التدريسية واإلدارية وجمع كب� من الطلبة يف مدرج محمود درويش.
وأثنى العب الجمباز البطل أحمد أبو السعود، يف بداية اللقاء الدعم الكب� الذي تلقاه من جاللة امللك، بعدما 
أنعم عليه ¼يدالية امللك عبد الله الثا· للتفوق بحضور صاحب السمو املل~ األم� فيصل بن الحس� رئيس 
اللجنة األوملبية االردنية وصاحبة السمو املل~ األم�ة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز، حيث رفع البطل 
أبو السعود اسمى آيات الشكر والتقدير اىل مقام جاللة امللك عىل هذا التكريم الذي اعتربه دافعا له ولجميع 
الرياضي� واملعني� بالقطاع الريايض ملواصلة املس�ة والعمل والعطاء يف املئوية الثانية كل من منربه، وقال أبو 
السعود لقد كان شعوراً ال Ãكن وصفه حيث اختلطت مشاعر الفرح ¼شاعر العز والفخر م� يعطيني حافزاً 

اقوى لتحقيق مزيد من اإلنجازات.
وتناول البطل أبو السعود يف كلمة تحفيزية للطلبة حول مشوار حياته البطويل يف لعبة الجمباز ك� {ن الالعب 
العاملي دعم اللجنة األوملبية االردنية ومركز اإلعداد األوملبي وأرسة الجمباز، وقدم شكره الكب� لجامعة ع�ن 

االهلية عىل هذ االستضافة التي كانت دا|ا عونا للرياضة والرياضي�. 
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التعريفي اليوم  يف  تشارك  األهلية  ع�ن   جامعة 
لربنامج إيراسموس بلس
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عقد مكتب إيراسموس بلس الوطني يوم تعريف بربنامج إيراسموس بلس والفرص املتاحة للتعاون 

ملختلف املؤسسات املعنية بالتعليم والتدريب والشباب، وذلك يوم األربعاء املوافق 30/11/2022، 

يف مركز اللغات -الجامعة االردنية. وحرض هذا اليوم التعريفي  ممثالً عن جامعة ع�ن األهلية من 

كلية  الهندسة نائب العميد لشؤون االعت�د والجودة الدكتورة ساندرا املطارنة ومن كلية األع�ل 

اروى  املدرسة  الدويل  االعت�د  لشؤون  العميد  مساعد  الصيدلة  كلية  ومن  الحتله  خالد  الدكتور 

الخطيب .

د. ساندرا املطارنه م. أروى الخطيبد. خالد حلته
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 جامعة ع�ن األهلية تقيم يوماً تطوعياً لدعم بنك
املالبس الخ�ي
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¼سابقة األردن  �ثل  األهلية  ع�ن   حقوق 
املحاك�ت الصورية العربية التاسعة يف الكويت

تأهل فريق كلية الحقوق يف جامعة ع�ن األهلية ظهر يوم االحد املوافق 25 / 12 / 2022 اىل املرحلة 
النهائية ملسابقة املحاك�ت الصورية العربية التاسعة، واملزمع عقدها يف شهر آذار القادم وجاهياً يف 
االردنية يف  الجامعة  الحقوق يف  كلية  بعد فوزه عىل منافسه فريق  الشقيقة، وذلك  الكويت  دولة 

التصفيات الوطنية الختيار ممثل اململكة االردنية الهاشمية يف املسابقة .
وقد ضمت املسابقة الوطنية العديد من كليات الحقوق يف الجامعات االردنية والتي جرت عن بعد، 
وذلك بناء عىل قرار هيئة التحكيم واملشكلة من محكّم� دولي� من جنسيات مختلفة، تحت ارشاف 

. (KILAW)كلية القانون الكويتية العاملية
بدوره عّرب نائب رئيس جامعة ع�ن االهلية للشؤون االكادÃية / عميد كلية الحقوق االستاذ الدكتور 
العمري ومالك  : الطالب ( أم�  بأبنائه الطلبة املشارك� وهم  مصلح الطراونة عن شكره واعتزازه 

العبيدات ورنا أبو رمان ) اىل جانب شكره ملدرب الفريق الدكتور صدام العوايشة .
ك� وعرب أيضا عن الشكر لعطوفة رئيس الجامعة االستاذ الدكتور ساري حمدان ولكافة أعضاء الهيئة 
للطلبة  متمنيا  للفريق  داعم  من جهد  بذلوه  ما  الطلبة عىل  ولع�دة شؤون  الكلية  يف  التدريسية 

النجاح يف املرحلة املقبلة.

11

ي
امل

لع
ط ا

تبا
الر

ز ا
رك

 م
رش:

لنا
ا



Dr. Sandra Al-Matarneh

البحث " طرق  بعنوان  تعقد ورشة  النزيل  إÃان   أ.د. 
العلمي " يف جامعة كلية الزهراء الع�نية

األهلية  ع�ن  جامعة  ألهداف  تحقيقاً 
األكادÃية  املجاالت  يف  والتعاون  للمشاركة 
العلمي  البحث  يخص  ¼ا  وتحديداً  املختلفة 
طرائق  بورشة  الخاصة  باملخاطبات  والحاقاً 
بكلية  اإلنجليزية  باللغة  العلمي  البحث 
الزهراء بسلطنة ُع�ن  والجامعة فقد  قدمت 
العلمي  البحث  عميد  نائب  النزيل  إÃان  أ.د. 
ورشة بعنوان " طرق البحث العلمي " ألعضاء 
الهيئة التدريسية و الطالبات يف كلية الزهراء، 
برنامج  طريق  عن  الورشة  عقدت  حيث 

الورشة  نهاية  ويف   ،  10:30-12:00 الساعة   21/12/2022 املوافق  األربعاء  يوم   Zoom meeting
قامت أ.د. اÃان النزيل باإلجابة عىل استفسارات الحضور ¼ا يخص طرق البحث العلمي .

Prof. Eman Al-Nazli

 الدكتورة ساندرا املطارنة تنرش بحث يف احدى املجالت
Êاملصنفة ضمن أفضل عرش مجالت عىل مستوى العا 

كلية  من  املطارنة  ساندرا  الدكتورة  نرشت 
بعنوان  بحثاً  املدنية  الهنسة  الهندسة/قسم 
 Automated and interconnected facility"
 management system: An open IFC
                                            ."cloud-based BIM solution
 "Automation in Construction مجلة  يف 
عىل  مجالت  عرش  أفضل  قا|ة  ضمن  ”املدرجة 
املرتبة 98٪  املجلة  العاÊ، حيث احتلت  مستوى 

يف الهندسة املدنية واإلنشائية ومن الجدير بالذكر ان هذه املجلة مصنفة يف قواعد بينات سكوبس 
وكالرفيت ¼عامل استشهاد (Cite score rank) 14.9 للعام 2022.
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 ع�ن األهلية  تشارك يف فعاليات ملتقى 
املهندس� الشباب العرب

مندوبا عن صاحب السمو املل~ األم� الحسن بن طالل، افتتح رئيس مجلس إدارة رشكة البوتاس 

العربية، املهندس شحادة أبو هديب، فعاليات ملتقى املهندس� الشباب العرب، حيث شاركت كلية 

الهندسة من جامعة ع�ن األهلية يف فعاليات امللتقى من خالل استعراض عدد من املشاريع املنفذة 

يف مركز الريادة واالبتكار التابع للكلية باإلضافة اىل مشاريع التخرج املتميزة لطلبة كلية الهندسة، 

والجودة  االعت�د  لشؤون  العميد  نائب  الهندسة  كلية  ممثال عن  امللتقى  فعاليات  وقد حرض  هذا 

. ومن  الطيب  املهندسة من�ة  امليدا·  التدريب  العميد لشؤون  الدكتورة ساندرا املطارنة ومساعد 

الجدير بالذكر ان فعاليات هذا امللتقى عقدت عىل مدار ثالثة أيام بحضور واسع لعدد من نقباء 

املهندس� العرب. تخلل املنتدى جلسات نقاشية حول: التكامل العرü الهنديس الطريق اىل االستث�ر 

الهندسة واسرتاتيجيات  التقني،  التعليم  اىل  التعليم األكادÃي  التحول من  افاق  والريادة واالبتكار، 

التطور الرقمي، وتحديات التحول الرقمي. 
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 كلية الحقوق يف ع�ن األهلية توقع اتفاقية مع نقابة 
املحام� األردني� ويلتقي نقيبها مع طلبة الكلية

استضافت كلية الحقوق يف جامعة ع�ن األهلية محارضة لنقيب املحام� األردني� املحامي 
كلية  ب�  التعاون  إطار  وذلك ضمن  املوافق 27/12/2022،  الثالثاء  يوم  عبود  أبو  يحيى 
الحقوق ونقابة املحام� األردني�، تعزيز قنوات التواصل والحوار ب� طلبة الكلية ونقابة 

املحام� حول مهنة املحاماة من حيث رسالتها وواقعها وأخالقياتها.
وقد تم توقيع االتفاقية من النقيب املحامي يحيى أبو عبود ورئيس الجامعة بالوكالة نائب 
الرئيس لشؤون األكادÃية /عميد كلية الحقوق األستاذ الدكتور مصلح الطراونة بحضور أعضاء الهيئة التدريسية، وأكد 
الطراونة أهمية استمرار التعاون ب� الجامعة والنقابة ¼ا يف ذلك استضافة الجامعة لبعض نشاطات النقابة وتفعيل 

سبل التدريب العميل لطالب كلية الحقوق. 

مهنة  مل�رسة  الطلبة  وتأهيل  تعليم  يف  األردنية  الجامعات  يف  الحقوق  كليات  دور  عىل  املحام�  نقيب  أثنى  وقد 
املحاماة.

واستعرض أبو عبود خالل محارضته التطور التاريخي لنقابة املحام� يف األردن، والدور الوطني واملهني والقانو· الذي 
تضطلع به، مؤكًدا دورها الرائد يف متابعة سن الترشيعات وتطويرها.

وأشار أبو عبود إىل األدوار األساسية التي �ارسها النقابة حيال أعضائها بدًءا من القيد يف النقابة واملنهجيات املتبعة يف 
تكوين وبناء شخصية املحامي وفكره، سواء بالتدريبات العملية أم باالمتحانات التي تعقدها النقابة، مستعرًضا حقوق 

املحامي وواجباته والحصانة التي يتمتع بها وإجراءات التأديب.
وأكد أبو عبود أهمية استقاللية املحاماة ودورها يف تعزيز استقاللية القضاء، ك� عّرج عىل مسألة انتخاب مجلس 
وأعرافها، ويف  املهنة  آداب  وأنظمتها والئحة  النقابة  بقانون  املحام�  التزام  أهمية  مبيًنا  النقابة ومهامه وصالحياته، 
مقدمتها الرسية املهنية وعدم تضارب املصالح، ويف ختام اللقاء دار نقاش موسع ب� أساتذة الكلية والطلبة من جهة، 

والنقيب وأعضاء مجلس النقابة من جهة أخرى.
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 كلية العلوم الطبية املساندة يف ع�ن األهلية زيارة
علمية لبنك الدم الوطني

تحت ارشاف رئيس قسم العلوم الطبية املخربية الدكتور خالد عبد العزيز والدكتور جهاد الحمود 

واملدرسة غادة العايص، تم تنظيم زيارة علمية لبنك الدم الوطني يوم الثالثاء 27/12/2022 لطالب 

السنة الرابعة املسجل� ملادة التدريب امليدا· ومادة بنك الدم. وقام فريق متخصص برشح تفصييل 

لإلجراءات املتبعة واالجهزة املستخدمة يف جميع أقسام بنك الدم الوطني. وكان لهذه الزيارة األثر 

الكب� والفائدة عند جميع الطالب املشارك� حيث تم الجمع ب� املادة النظرية والعملية لديهم.

وقد قام الدكتور خالد عبد العزيز بتقديم درع الجامعة إىل الدكتورة آسيا عدوان مديرة مديرية بنك 

الدم الوطني تقديرا لجهودها يف تسهيل الزيارة.
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 مذكرة تفاهم ب� ع�ن األهلية وجامعة كوتاهيا
دوملوبينار الرتكية

مع  تفاهم  مذكرة  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  برئيسها  ممثلة  األهلية  ع�ن  جامعة  وقعت 
الثالثاء  يوم  اويسال  كازم  الدكتور  االستاذ  برئيسها  ممثلة  الرتكية  دوملوبيناز  كوتاهيا  جامعة 
املشرتكة  البحوث  وتنفيذ  العلمي  والتعاون  األكادÃي  العمل  لتشجيع   ،20/12/2022 املوافق 
االتفاقية  حفل  خالل  حمدان  وأكد  الجامعت�.  ب�  والطلبة  التدريسية  الهيئة  أعضاء  وتبادل 
السعود  أنس  الدكتور  األستاذ  والجودة  الدولية  العالقات  لشؤون  الرئيس  نائب  حرضه  الذي 

ورؤساء األقسام يف مركز االرتباط العاملي، عىل اهمية بناء رشاكات وعالقات تعاون مع 
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والتكنولوجية  العلمية  املجاالت  يف  والبحثي  األكادÃي  التعاون  تÛي  التي  الرتكية  الجامعات 
املختلفة.

املؤ�رات  يف  واملشاركة  والبحث  للتعليم  التدريسية  الهيئة  اعضاء  تبادل  عىل  املذكرة  ونصت 
للدراسة  الطالب  تبادل  اىل  باإلضافة  املدى  األكادÃية قص�ة  الربامج  وتنفيذ  العلمية،  والندوات 
شاكراً  الزيارة  بهذه  سعادته  كوتاهيا  جامعة  رئيس  أكد  جانبه  من  املشرتكة.  التخصصات  يف 
للجامعة دعوتها واملبادرة يف فتح آفاق التعاون مع املؤسسات التعليمية الرتكية. وخالل الزيارة 
ومركز  املدمج  والتعليم  االلكرتو·  للتعلم  الحورا·  مركز  مثل  الجامعة  مرافق  بعض  الوفد  زار 
الزيارة  ختام  ويف  الطهي.  وفنون  الضيافة  إدارة  وأكادÃية  التجميل  علم  وقسم  السيربا·  األمن 

الكرÃة. لزيارته  تقديراً  لضيفها  الجامعة  درع  تقديم  تم 
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 جامعة ع�ن األهلية تنظم مبادرة ايام الجامعات
التوعوية بالتعاون مع مديرية األمن العام

تحت رعاية رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان نظمت ع�دة شؤون الطلبة بالتعاون مع 
واملعهد  املخدرات  مكافحة  وادارة  املجتمعية  والرشطة  االعالم  ممثلة ¼ديرية  العام  االمن  مديرية 
املروري األرد· واملرسح الرشطي مبادرة ايام الجامعات التوعوية بعنوان مكافحة آفة املخدرات – 

السالمة املرورية يوم االثن� املوافق 19/12/2022 يف مدرج نزار قبا·. 
وحرض املبادرة نائب الرئيس لشؤون العالقات الدولية والجودة األستاذ الدكتور أنس السعود وعميد 
الرائد يزن  شؤون الطلبة الدكتور مصطفى عطيات ورئيس قسم الرشطة املجتمعية إلقليم الوسط 
النجداوي ومن إدارة مكافحة املخدرات الرائد رامي العجارمة ومن املعهد املروري األرد· النقيب 
معتز املجايل ورئيس قسم املرسح الرشطي النقيب ثامر أبو عناب، وجمع غف� من طلبة الجامعة 

والهيئة التدريسية واالدارية.
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االبتكار يف التعليم
تفي  فعالية   Ûأك جديدة  بطريقة  املشكالت  حل  هو  االبتكار 
باملتطلبات او الحاجات الجديدة، ويف التعليم يُعنى االبتكار بتحس� 
جميع جوانب التعلم لدى الطلبة، وهذا يعني مرونة املدرس واملنهاج 
واتباع امل�رسات واالسرتاتيجيات التي تحفز االبتكار. إن تبني االبتكار 
تطور  التي  الطلبة  لدى  املختلفة  التفك�  عمليات  ينمي  التعليم  يف 
يف  منتج�  أفراد  وتجعلهم  املشكالت  حل  يف  ومهاراتهم  إبداعهم 

حياتهم املهنية املستقبلية. 
يف  التكنولوجية  لألدوات  توظيفا  فقط  ليس  التعليم  يف  واالبتكار 
العملية التعليمية التعلمية ك� يعتقد البعض، وإÔا هو مفهوم أوسع 
واشمل يهدف لتحقيق املساواة وتحس� نوعية التعلم ويتضمن تبني 
األنظمة والسياسات واالسرتاتيجيات واألدوات التي تتيح الوصول إىل 
التعليم وتجعله اكÛ كفاءة وفاعلية. فيعد توظيف األدوات التكنولوجية يف التعليم جزءا من االبتكار 
يف التعليم. إذ تسهم األدوات التكنولوجية يف دعم أفكار الطلبة الجديدة و�كنهم من إيجاد حلول 

مبتكرة.
ويعد تأهيل املدرس حجر األساس يف إعداد الصفوف االبتكارية التي تعد طلبة ابتكاري�، اذ يحفز 
املدرس االبتكاري الطلبة ويستث� دافعيتهم نحو التعلم ويوجد فرصا للتحدي وحل املشكالت، ويتيح 
النقاش والتأمل وينمي مهارات التعاون والتواصل والتفك� الناقد واإلبداعي واالبتكاري وÃنح الطلبة 
أدوار القيادة وحرية التعب� وشجاعة املغامرة، ويستخدم االسرتاتيجيات الحديثة للتعلم التي تدعم 
املهام  يف  التكنولوجيا  وتوظيف  املقلوب  والتعلم  املشاريع  عىل  القائم  التعلم  مثل  الطلبة  ابتكار 
التعليمية  واأللعاب  التعليمية  الروبوتات  وتوظيف  واالفرتايض  املعزز  الواقع  كاستخدام  التعليمية 
والتطبيقات املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي واألنظمة الخب�ة. ولتحقيق االبتكار يف التعليم ال بد 
للمؤسسات التعليمية إن تتبنى السياسات واألنظمة التعليمية الحديثة التي تعزز االبتكار كالتعلم 
وحاجاتهم   الطلبة  تراعي خصائص  ابتكارية  تعلم  وأدوات  بيئات  وتوفر  بعد  عن  والتعلم  املفتوح 

وأÔاط تعلمهم وتتيح لهم فرصا للتعلم يف أي زمان ومكان.
 وأشارت الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم اىل أحدث أربعة اتجاهات ابتكارية يف تعليم طلبة 
مرحلة الروضة ولغاية الثا· عرش (k-12)  وهي التعلم عرب اإلنرتنت، إذ أصبحت العديد من املدارس 
املدمج  كالتعلم  ابتكارية  م�رسات  وتتبنى  لطلبتها،  دائم  بشكل  االفرتايض  التعلم  خيار  تقدم 
والصفوف املقلوبة. ثانيا املام الطلبة بالبيانات واعتبارها مهارة أساسية يجب أن يتحىل بها الطلبة، 

وهي القدرة عىل جمع البيانات وتنظيمها و�ثيلها بشكل مصور وتحليلها وتفس�ها ومشاركتها مع 
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الطلبة  تعاون  تسهيل  يف  التكنولوجيا  تسهم  اذ  التعليم،  يف  التكنولوجيا  توظيف  ثالثا:  اآلخرين. 
وتواصلهم وتنمية مهاراتهم املختلفة. وأخ�ا إعادة التفك� يف أدوار املعلم  بغية إضافة املتعة عىل 

التدريس.
االبتكار كتوف� مراكز  العرü خطوات جادة يف مجال  الوطن  التعليمية يف  املؤسسات  اتخذت  وقد 
االبتكار والريادة يف مؤسساتها وتبني التعلم املدمج يف قطاع التعليم العايل إال انه ال يزال هناك فجوة 
ما ب� الواقع واملأمول. وبشكل عام يشكل الدعم املادي املتمثل يف توف� البنية التحتية الالزمة تحديا 
يواجه االبتكار يف قطاع التعليم يف الوطن العرü. وبشكل خاص تقدم جامعة ع�ن األهلية Ôوذجا 
يحتذى لدعم االبتكار. فباإلضافة إىل ما توفره الجامعة من بنية تحتيه الزمه لالبتكار وتبنيها ألحدث 
يف  التكنولوجية  األدوات  احدث  وتوظيفها  لالبتكار  الداعمة  التعليمية  وامل�رسات  االسرتاتيجيات 
التعليم أسست الجامعة مركزا لالبتكار والتميز، والذي يهدف إىل تشجيع ومتابعة األفكار االبتكارية 
وريادي�  ناشئي�  قادة  ليصبحوا  للطلبة  دع�  املركز  يقدم  إذ  الجامعة.  يف  والعامل�  الطلبة  لدى 
مؤهل� لسوق العمل، يولدون حلوال مبتكرة للمشكالت، فيسعى املركز إىل تشجيع وتبني األفكار 

املتميزة وتنفيذها من خالل إيجاد الرشكات واملنصات واملنتجات أو التأث� يف السياسات.
ويف دراسة أجريتها مؤخرا هدفت التعرف عىل تصورات الطلبة الجامعي� عن تجربة التعلم عن بعد 
الدراسات  بحوث   " املرموقة  املجلة  يف  واملنشورة  واجهتهم،  التي  والتحديات  كورونا  جائحة  خالل 
االجت�عية الرتبوية " بينت نتائجها تفضيل الطلبة للتعلم عن بعد اكÛ من الطريقة االعتيادية وكان 
من ابرز التحديات التي واجهتهم ضعف شبكة األنرتنت وبطئ استجابة نظام إدارة التعلم وضعف 
املهارات التكنولوجية لديهم. ويف دراسة أخرى تم نرشها أيضا يف نفس املجلة  هدفت التعرف عىل 
الفروق الجندرية  يف نوعية الدافعية األكادÃية لدى الطلبة يف ضوء نظرية التحديد الذا_، وتضمنت 
عددا من الطلبة الجامعي� الذين درسوا عن بعد خالل جائحة كورونا وكشفت نتائجها فروقا ذات 
وأوصت  اإلناث  الطلبة  لصالح  الطلبة  لدى  األكادÃية  الدافعية  نوعية  يف  جندرية  إحصائية  داللة 

الدراسة باستخدام اسرتاتيجيات تحفز دافعية الطلبة الذين يتعلمون عن بعد.
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خريُجنا ...فخرُنا
براء سامي قرنفلة

دكتور يف الفلسفة
مرشف وحدة شؤون املستشفيات-اململكة العربية السعودية

الصحة  تعزيز  يف  البكالوريوس  درجة  عىل  براء  الدكتور  حصل 

الرشف  مرتبة  مع   2009 عام  األهلية  ع�ن  جامعة  من  والتعليم 

املتميزة، م� دفعه إىل البحث عن فرص يف الخارج والسفر إىل كندا 

تعليمه  قاده  تقريًبا.  عام�  ملدة  والتطوع  العمل  خربة  واكتساب 

وخربته إىل اململكة العربية السعودية، حيث أصبح معيًدا يف قسم 

تعزيز الصحة والتعليم الصحي يف كلية الصحة العامة واملعلوماتية 

إىل  ذهب   ،2013 عام  نهاية  بحلول  القرى.  أم  بجامعة  الصحية 

جامعة كوينزالند للتكنولوجيا (QUT)، بريسبان، أسرتاليا، لدراسة املاجست� يف الصحة العامة مع تخصص 

تعزيز الصحة. تخرج يف عام 2015 وحصل عىل برنامج الدكتوراه الصحي يف جامعة قطر للتكنولوجيا. خالل 

رحلة الدكتوراه، شارك يف مهام مساعدة التدريس إىل جانب أطروحته وأنشطته البحثية.

وخالل تعليمه حصل الدكتور براء عىل ترقية أكادÃية ليصبح أستاًذا مساعًدا باإلضافة إىل حصوله عىل رتبة 

مهنية كأخصا� أول يف الصحة العامة - تعزيز الصحة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. التعليم 

الذي ساعده خالل هذه الرحلة باإلضافة إىل عمله املكثف يف كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية رقيه 

إىل منصب املرشف عىل وحدة املستشفى، والتي تضمن دوره دعم ومساعدة املتدرب� أثناء م�رستهم 

العملية. عام. منذ توليه هذا املنصب، نجح الدكتور بارا يف مساعدة حوايل 587 متدربًا للتخرج ليكونوا 

البيئية وعلم األوبئة وإدارة املعلومات  العامة يف تعزيز الصحة والتعليم والصحة  متخصص� يف الصحة 

الصحية والتكنولوجيا.

الله عليه وسلم وقال: (خياُركم أحاسُنكم أخالًقا)  الله صل  الرسول  الدكتور براء من حديث  ك� اقتبس 

صحيح البخاري

ي
امل

لع
ط ا

تبا
الر

ز ا
رك

 م
رش:

لنا
ا



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

إÃان التيل
رئيس قسم املشاريع واألبحاث

الدولية
e.altally@ammanu.edu.jo
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