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Âالدكتور ماهر الحورا

رئيس هيئة املديرين

إعداد  إىل  تعليمي جديد، يهدف  التعليم 4.0 هو Îوذج  أن  ال شك 

مثل  التكنولوجيا،  دمج  خالل  من  الرابعة  الصناعية  للثورة  الطلبة 

الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء، داخل الغرف الصفية.

يف الرشق األوسط، يتم تنفيذ مبادرات التعليم 4.0 يف بلدان مختلفة 

لتحديث وتحس� جودة تجربة التعلم ونتائج كفايات الطلبة. عادًة ما 

عرب  التعلم  منصات  مثل  الرقمية  واملوارد  األدوات  استخدام  يتضمن 

أساليب  لتعزيز  االصطناعي  والذكاء  االفرتايض  والواقع  اإلنرتنت 

التعليم 4.0 من  التقليدية. يف الرشق األوسط، يتم اعت د  التدريس 

قدرتها  عىل  الحفاظ  أجل  من  والجامعات  املدارس  من  العديد  قبل 

األمثلة عىل مبادرات  التنافسية يف عاÛ رقمي متزايد. تتضمن بعض 

التعليم 4.0 يف الرشق األوسط استخدام الواقع االفرتايض لتعلم اللغة، 

يف  االصطناعي  الذكاء  ودمج  اإلنرتنت،  عرب  الدراسة  برامج  وتنفيذ 

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 أكÜ إبداًعا وتبنياً لريادة األع ل. ك  أطلقت دولة 

اإلمارات العربية املتحدة "برنامج التعلم الذÝ" لتحويل الفصول 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  املتغâ 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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العام  من   Âالثا الدرايس  الفصل  بداية  مع 
التي  بالنجاحات  أحتفل  أن  أود   ،2023-2022
طلبتنا  مع  املاضية  األشهر  خالل  جميعاً  حققناها 
وموظفينا، وأود أن أحفزهم للحفاظ عىل أدائهم 
أن ييضء  أهدافهم. عىس  الرتكيز عىل  املمتاز مع 
نور الخâ 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 أكÜ 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 
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مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون املشرتك ب� كلية 
الدفاع الوطني امللكية األردنية وجامعة ع ن 

األهلية

أبرمت جامعة ع ن األهلية وكلية الدفاع الوطني امللكية األردنية مذكرة تفاهم مشرتكة لتعزيز سبل 
التعاون البحثي واألكاد�ي ب� الجانب�. ووقع املذكرة آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس 

الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان.
الحس�  ابن   Âالثا الله  عبد  امللك  األعىل  القائد  جاللة  رؤية  تعزيز  إطار  يف  االتفاقية  هذه   ïوتأ
وتوجيهات رئيس هيئة االركان املشرتكة حول انفتاح مؤسسات الدولة عىل مؤسسات القطاع الخاص، 
وخلق تعاون مشرتك يف الجانب التنفيذي واالستشاري والتنموي ñا يخدم الوطن ويساهم يف تطوره. 
وترجمة للعالقات ب� الفريق� من أجل تبادل الخربات ñختلف املجاالت العلمية والبحثية وعقد 
مختلف أنواع الدورات التدريبية املتخصصة الفنية والتقنية وورش العمل واملؤÆرات بهدف تنمية 
التعاون  وتعزيز  وتنظيمها،  وتطويرها  الوطني  املستوى  عىل  الكفاءات  وإعداد  الدارس�  معارف 

املشرتك يف مجال األبحاث العلمية والدراسات االسرتاتيجية املشرتكة.
وحرض توقيع املذكرة عدد من ضباط الكلية ونائب رئيس الجامعة لشؤون العالقات الدولية والجودة 

ياألستاذ الدكتور أنس السعود والدكتور سلطان املساعيد نائب عميد كلية األع ل.
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زار وفد رفيع املستوى من جامعة فيينا الطبية برئاسة نائب رئيس الجامعة الربوفيسورة ميكيال فرتز 

ع ن  جامعة  األساتذة  من  ومجموعة  موريتز  اندرياس  الربفيسور  األسنان  طب  كلية  عميد  ضم 

األهلية، واستقبل رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان الوفد النمساوي الذي يزور الجامعة 

لتفعيل االتفاقية التي وقعت العام املايض بهدف التعاون يف استحداث كلية طب األسنان يف ع ن 

األهلية ضمن أعىل املعايâ الدولية، وتجول الوفد يف مرافق الجامعة املختلفة لالطالع عىل أحدث ما 

توصلت له الجامعة، حيث أبدى الوفد اعجابهم باملستوى األكاد�ي املتميز الذي وصلت له أوىل 

الجامعات األردنية الخاصة. وقدم نائب رئيس الجامعة للعالقات الدولية والجودة األستاذ الدكتور 

تعاون  هنالك  وان  البحثية، سي   ومراكزها  األكاد�ية  وبرامجها  الجامعة  عن  عرضاً  السعود  أنس 

بحثي كبâ ب� الجامعت�. وعقد اجت ع مطول ب� الجانب� ضم عدداً من مسؤويل الجامعة وشمل 

مجاالت العلوم الطبية املساندة والتمريض والتعليم االلكرتوÂ. هذا وتضع جامعة ع ن األهلية 

ملساتها األخâة الستحداث كلية طب األسنان والتقدم لالعت د الخاص بهدف البدء يف استقبال طلبة 

طب األسنان مطلع العام الدرايس الجديد يف شهر أكتوبر من هذا العام.

وفد من جامعة فيينا الطبية يزور ع ن األهلية
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وجامعة األهلية  ع ن  ب�  مشرتك  تعاون   إتفاقية 
بال�وث الربيطانية

وقعت جامعة ع ن األهلية ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع جامعة 
Plymouth University ممثلة باالستاذ الدكتور Richard Preziosi للتعاون املشرتك األكاد�ي 
والعلمي وتنفيذ مجموعة من املشاريع البحثية املشرتكة وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 

ب� الجامعت�.
والجودة  الدولية  العالقات  لشؤون  الرئيس  نائب  الذي حرضه  االتفاقية  وأكد حمدان خالل حفل 
األستاذ الدكتور أنس السعود وعميد البحث العلمي وكلية التكنولوجيا الزراعية األستاذ الدكتور رضا 
الشبيل عىل اهمية بناء رشاكات وعالقات تعاون مع الجامعات الدولية املرموقة التي تÜي التعاون 
العلمية والتكنولوجية املختلفة. ونصت املذكرة عىل تبادل اعضاء  األكاد�ي والبحثي يف املجاالت 
الربامج  وتنفيذ  العلمية،  والندوات  املؤÆرات  يف  واملشاركة  والبحث  للتعليم  التدريسية  الهيئة 
األكاد�ية قصâة املدى باإلضافة اىل تبادل الطلبة للدراسة يف التخصصات املشرتكة. من جانبه أكد 
للجامعة دعوتها واملبادرة يف  رئيس جامعة Plymouth University سعادته بهذه الزيارة شاكراً 
فتح آفاق التعاون وخالل الزيارة زار الوفد بعض مرافق الجامعة مثل كلية التمريض وكلية الصيدلة 
وكلية التكنولوجيا الزراعية ويف ختام الزيارة تم تقديم درع الجامعة لضيفها تقديراً لزيارته الكر�ة.
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البحث العلمي يف ع ن األهلية تنظم ورشة عمل 
بعنوان قصص نجاح بسواعد أردنية

قامت ع دة البحث العلمي يف جامعة ع ن األهلية بتنظيم ورشة عمل بعنوان " البحث العلمي 

التكنولوجيا – قصص نجاح بسواعد أردنية " يوم الخميس املوافق 16/2/2023. حيث Æت  ونقل 

استضافة الدكتور خالد خريسات / املؤسس واملدير التنفيذي لرشكة JAIP، و أ.د. عبâ الغنانيم / 

العمل.  كمتحدث� يف جلسات ورشة  األمريكية،  العلمي يف جامعة سوليفان  البحث  مساعد عميد 

وقدم أ.د. رضا شبيل - عميد البحث العلمي وعميد كلية التكنولوجيا الزراعية يف جامعة ع ن األهلية 

درع تكريم وشكر باسم الجامعة للمتحدث� تقديراً لجهودهم ومساهمتهم يف إثراء املعرفة العلمية 

ورفعة مستوى النشاطات البحثية األكاد�ية وربطها يف مجاالت الصناعة املختلفة يف األردن.

وحرض الورشة عدد كبâ من عمداء البحث العلمي وأعضاء الهيئة التدريسية يف الجامعات األردنية 

االستحسان  الورشة  والقت  الصناعة،  مجاالت  بتطوير  معنية  خارجية  وجهات  والخاصة،  الحكومية 

والثناء من الحضور ملا احتوته من مادة علمية وعملية مفيدة عىل جميع األصعدة البحثية.



 الدكتور الحاكم مسعود يقدم عمل مرسحي بعنوان
فر�ولوجيا
قدم الدكتور الحاكم مسعود عضو الهيئة التدريسية بقسم 

مرسحيا  عمال  واملرسحي   Âوالتلفزيو  Á السين التصميم 

مع  وبالتعاون  الثقافة  وزارة  برعاية  "فر�ولوجيا"  بعنوان 

من  املرسحي  والعمل  والفنون.  للثقافة  الوطني  املركز 

الحاكم مسعود، ومن  الدكتور  إخراج وسينوغرافيا وإنتاج 

Æثيل الفنان ع د الشاعر والفنانة مرام أبو الهيجا، وكان 

واإلضاءة  مطرية،  الرزاق  عبد  للفنان  املوسيقي  التأليف 

ألحمد  الديكور  وتنفيذ  الكفاوين،  ومكرم  قباجة  لكفاح 

املخرج  ومساعد  عربيات،  لعرين  واملكياج  الساحوري، 

يوسف الشوابكة وياسم� الدلو. وقد نال العمل الذي تم 

املشيني  أسامة  املل¶، ويف مرسح  الثقايف  املركز  عرضه يف 

أبعاد  ذات  قضية  يناقش  بوصفه  الحضور  استحسان 

اجت عية متعلقة بحقوق املرأة.

ويذكر أن هذا العمل املرسحي جاء كورشة عمل يف تونس 

درامية  ساعة  وهو  عليه،  واالشتغال  بتطويره  املخرج  قام 

ب� الرتاجيديا والكوميديا السوداء يعيش فيها املمثل� عىل 

املرسح يف إطار ضيق من األÎاط السائدة.

وتأï هذه املشاركة يف إطار سياسة القسم يف االنفتاح عىل 

كلية  لدور  وتأكيدا  الفني،  بالشأن  املعنية  املؤسسات 

الع رة والتصميم يف جامعة عّ ن األهلية يف دعم أنشطة 

خدمة املجتمع.
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أساتذة من جامعة نوفا األمريكية يحارضون يف 
جامعة ع ن األهلية

استقبل رئيس جامعة ع ن األهلية األستاذ الدكتور ساري حمدان يف مكتبة وفداً يضم أساتذة وطلبة 
كليات  يف  وورش  عروض  الزيارة عىل  اشتملت هذه  األمريكية حيث  ساوثيسرتن  نوفا  جامعة  من 
اآلداب والعلوم والتمريض والعلوم الطبية املساندة حرضها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 
الجامعة، وتخلل الزيارة ثالث محارضات قدمها أعضاء الوفد، قام الربوفيسور رالف كاش يف األوىل 
ñناقشة مجموعة من االختبارات اإلسقاطية يف علم النفس اإلكليني¶، في  Æحورت املحارضة الثانية 
التي قدمها الربوفيسور ستيفن كامبل حوارا تفاعليا مع الحضور ناقش فيه بعض الدوافع والخصائص 
النفسية لألشخاص أصحاب السلوكيات الخطرة. وقد كانت هناك مشاركات عديدة وتفاعل إيجا» من 

الحضور.
أما يف املحارضة الثالثة، والتي استهدفت تخصص السمع والنطق بشكل خاص، فقد قدمت الدكتورة 

ياسم� الحساوي محارضة حول التقنيات املساندة لألشخاص من ذوي اإلعاقة السمعية.
وقد التقى جمع من طلبة علم النفس من جامعة ع ن األهلية مع طلبة الوفد تبادلوا فيه النقاشات 
الخربات في  بينهم. وقد أشاد طلبتنا بهذا اللقاء وعكسوا صورة إيجابية عن قسم علم النفس وعن 
باملستوى  الوفد  أشاد  كان  وقد  القيمة،  الزيارات  هذه  من  باملزيد  مطالب�  األهلية  ع ن  جامعة 
الجامعة  ومرافق  والطلبة  التدريس  هيئة  بأعضاء  يتعلق  في   الجامعة  أحرزته  الذي  املتقدم 
وتجهيزاتها. وقد تم االتفاق عىل توسيع اطر التعاون ب� الجامعتين في  يتعلق يتبادل أعضاء هيئة 

التدريس والطلبة وإنشاء برامج مشرتكة يف علم النفس اإلكليني¶ والربامج األخرى التي تطرحها الجامعة.
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هذا وقد التقى األستاذ الدكتور أنس السعود نائب رئيس الجامعة لشؤون العالقات الدولية والجودة 
االكاد�ي  بالتبادل  يتعلق  في   الجامعت�  ب�  الثنائية  العالقات  تعزيز  سبل  لبحث  الوفد  بأعضاء 

والبحث العلمي املشرتك.
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األهلية  ع ن  جامعة  من  املرصي  محمد  الطالب 
العر»  القائد  إلعداد  التدريبي  الربنامج  يف  يشارك 

بجمهورية مرص العربية 
شاركت جامعة ع ن األهلية من خالل رئيس نادي سيادة القانون الطالب 
إلعداد  التدريبي  الربنامج  فعاليات  يف  الحقوق  كلية  املرصي/  عيل  محمد 
القائد العر» والذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات 
يف  العايل  التعليم  وزير  عاشور  أ�ن  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت  العربية 
جمهورية مرص العربية بحضور أ.د أرشف صبحي وزير الشباب والرياضة، 
كريم  أ.د  العربية،  الجامعات  التحاد  العام  األم�  سالمة  عزت  عمرو  أ.د 

ه م مدير معهد إعداد القادة. 
العر»،  للشباب  عاماً   2023 اعالن  من  انطالقاً  الربنامج  ذلك  تنظيم   ïويأ

بهدف خلق وإعداد جيل من الشباب العر» قادر عىل تحمل املسؤولية. 
ك  يهدف الربنامج إىل Æك� الشباب ليكونوا قادة املستقبل ويحملوا راية 
السرتاتيجية  األساسية  الركائز  من  الشباب  باعتبار  عالية،  خفاقة  األوطان 

التنمية املستدامة بالوطن العر». 
 ويسهم تعليم الطالب املشارك� االلتزام والتمسك بالصواب والحفاظ عىل 
الثقافية واملجتمعية واالبتعاد عن  الدينية السمحة واملوروثات  املعتقدات 
داخل  املجتمعي  السالم  الشائعات، ونرش  ومحاربة  الهدام  املتطرف  الفكر 
التدريبي  الربنامج  وتضمن  املواطنة.هذا  قيم  وتدعيم  العربية،  البلدان 
الجامعات  طالب  ودور  والتدريب،  الشباب  منها  املحارضات  من  العديد 
العربية يف مواجهة التطرف الدويل، وأخرى عن مرص املكان واملكانة، ورؤية 
وزارة الشباب مرص 2030، ومحارضة بعنوان األمن القومي املرصي وارتباطه 
العربية،  الجامعات  اتحاد  محاكاة  Îوذج  وعمل  العر»،  القومي  باألمن 

باإلضافة إىل تنظيم زيارات ألهم املعاÛ السياحية يف مدينة األقرص 
والجدير بالذكر أن الطالب محمد عيل املرصي كان قد شارك برئاسة الدورة 

يالحالية يف Îوذج محاكاة املجلس التنفيذي التحاد الجامعات العربية. 
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األمري¶  اعت د  عىل  تحصل  االهلية  ع ن  صيدلة 
ACPE

 American حصلت كلية الصيدلة يف جامعة ع ن االهلية عىل شهادة االعت دية الدولية األمريكية
.ACPE والتي تعرف اختصارا بـ council for pharmacy education

هذه الشهادة تعترب من أكÜ الشهادات املرموقة واألكÜ موثوقية عىل مستوى العاÛ والتي تم منحها 
من مجلس االعت د االمري¶ بعد أن قامت كلية الصيدلة باإليفاء باملتطلبات واملعايâ الدولية الالزمة 
التعليمية داخل كلية  للحصول عىل هذه االعت دية من خالل جهد منظم يتمثل يف توفâ االنظمة 
الصيدلة من برامج وخطط دراسية وتجهيزات ومختربات وكفاءات علمية من طواقم "دكاترة" الصيدلة 
وخطة  سياق  ضمن   ACPE الدولية  االعت دية  شهادة   ïتأ حيث   . والتدريس  البحث  ومساعدي 

متكاملة لكلية الصيدلة يف النهوض ñستوى الكلية والوصول اىل مثيالتها يف الجامعات العاملية .
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 قسم التصميم الداخيل يف كلية الع رة والتصميم
 ينظم جلسة التصوير الفوتوغرايف للمجس ت
 املع رية بالتعاون مع قسم الوسائط املتعددة

والتصميم الجرافي¶

كلية  يف  الجرافي¶  والتصميم  املتعددة  الوسائط  قسم  مع  بالتعاون  الداخيل  التصميم  قسم  نظم 
الع رة والتصميم، جلسة "التصوير الفوتوغرايف للمجس ت املع رية" لطلبة مادة "صناعة الن ذج 
التصوير  مخترب  دانه عمرو يف  الدكتورة  من  ñبادرة  الداخيل  التصميم  قسم  الداخيل" يف  للتصميم 
الشيخ  حنان  الدكتورة  بإرشاف  وذلك  الجرافي¶،  والتصميم  املتعددة  الوسائط  قسم  يف   Áالضو

واملهندسة ياسم� العنبويس
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ورشة تدريبية لطلبة نادي شباب ع ن األهلية 
ضد الرسطان

نظمت ع دة شؤون الطلبة يف جامعة ع ن األهلية بالتعاون مع مؤسسة الحس� للرسطان ورشة 
تدريبية ألعضاء نادي شباب ع ن األهلية ضد الرسطان يف قاعة األندية الطالبية ñشاركة طالب من 

مختلف كليات الجامعة.

ويأï تنظيم هذه الورشة ضمن انطالق أع ل النادي بعقد تدريبه األول إلعداد خطة العمل السنوية 
والتحضâ ملبادراته ñا يتوافق مع أهداف النادي التي تتضمن توعية طلبة الجامعة بأهمية مكافحة 
مرض الرسطان والسعي لنرش ذلك كثقافة شبابية، باإلضافة إىل عقد دورات تدريبية وورش عمل 
لطلبة الجامعة واملجتمع املحيل بالتعاون مع مؤسسة الحس� للرسطان، واملساهمة يف توفâ فرص 

تطوع للطلبة لصالح مؤسسة ومركز الحس� للرسطان.

والجدير بالذكر أن تأسيس النادي تم يف إطار االتفاقية املوقعة ب� جامعة ع ن األهلية ومؤسسة 
الحس� للرسطان لدعم جهود املؤسسة يف مكافحة مرض الرسطان، حيث سيقوم النادي بإنجاز أع له 

بالتنسيق مع برنامج التطوع يف مؤسسة ومركز الحس� للرسطان "برنامج سوار التطوعي".
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هيئة اإلعت د وجامعة ع ن األهلية تستضيفان 
ورشة تدريبية ملنظمة التا�ز لتصنيف الجامعات

15

العايل  التعليم  مؤسسات  إعت د  هيئة  رئيس  الرصايرة  ظافر  الدكتور  األستاذ  عطوفة  رعاية  تحت 

وض ن جودتها، نظمت جامعة ع ن األهلية ورشة تدريبية للجامعات األردنية عن تصنيف التا�ز 

للجامعات العاملية وتصنيف التا�ز للجامعات العربية، وحرض الورشة األستاذ الدكتور زيد البشايرة 

مندوباً عن رئيس هيئة اإلعت د، وافتتح الورشة األستاذ الدكتور أنس السعود نائب رئيس جامعة 

ديفيس  نيكوالس  السيدان  قدمها  التي  الورشة  والجودة.  الدولية  العالقات  لشؤون  األهلية  ع ن 

ولوكيش جيتيل من منظمة التا�ز لتصنيف الجامعات، تضمنت رشحاً عن معايâ التصنيف وطرق 

التقدم فيها باالضافة للتطرق إىل تحليل تفصييل ألداء الجامعات األردنية يف هذه التصنيفات مقارنة 

مع جامعات املنطقة العربية والجامعات العاملية.



16

قسم التصميم السين Á والتلفزيوÂ واملرسحي 
يشارك يف فعاليات منتدى املؤسسات الحكومية 

للتنمية املستدامة

عّ ن  جامعة  والتصميم/  الع رة  كلية  يف  واملرسحي   Âوالتلفزيو  Á السين التصميم  قسم  شارك 

األهلية يف افتتاح فعاليات منتدى املؤسسات الحكومية للتنمية املستدامة، التي انطلقت يف العاصمة 

عّ ن يف فندق الفورسيزون/عّ ن، بتنظيم من األمانة العامة لقطاع اإلعالم واالتصال بجامعة الدول 

العربية، والهيئة العربية للبث الفضاÁ، وتم االفتتاح برعاية معايل السيد فيصل الشبول وزير االتصال 

العربية  الدول  جامعة  يف  واالتصال  اإلعالم  قطاع  رئيس  املساعد،  العام  األم�  وسعادة  الحكومي، 

السفâ أحمد رشيد خطا». وشارك يف فعاليات املنتدى الدكتور كريم فاضل رئيس قسم التصميم 

السين Á والتلفزيوÂ واملرسحي برفقة كوكبة من طلبة القسم، وهم جود نعيم شموط، ورغد هاجم 

مأمون  ومحمد  برغوث،  محمد  وسند  جويفل،  مصطفى  وريان  خليفة،  أبو  إسحاق  وصبا  النارص، 

هذه   ïوتأ للمنتدى.  التنظيمية  اللجنة  ضمن  شاركوا  الذين   ،Âكيال

املشاركة يف إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعة مع الهيئة 

عىل  القسم  طلبة  تشجيع  سبيل  ويف  العام،  هذا   Áالفضا للبث  العربية 

مؤسسات  مع  التواصل  وتعزيز  املجتمع،  خدمة  أنشطة  يف  املشاركة 

ياملجتمع ذات الصلة باملجاالت املعرفية للتخصص.
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تقييم Æرين الباليومرتيك وتدريب القوة عىل 
القدرات البدنية
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د. والء جمعه الكساسبة
 

قسم الرتبية البدنية والصحية، كلية العلوم الرتبوية
جامعة ع ن األهلية، ع ن - األردن

 
 

الهدف من الدراسة: مقارنة فرتة 10 أسابيع ب� Æرين الباليومرتيك وتدريب القوة، 
(خمسة  الباليومرتيك  بتمرين  متبوعاً  أسابيع)  (خمسة  القوة  تدريب  تم  حيث 

أسابيع) والعكس ب� العبات كرة اليد.
 

فرضية الدراسة: سيؤدي أداء Æرين القوة أوالً ثم التدريب عىل Æرين الباليومرتيك 
إىل تحس� قوة الجسم السفيل واألداء أكÜ من تسلسل التدريب العكيس.

 
منهجية الدراسة:

  شاركت ستة وثالثون العبة من العبات كرة اليد، Æت مقارنة بيانات االختبار القبيل 
 ،(ANOVA) االتجاه  أحادي  التباين  تحليل  باستخدام  املجموعات  ب�  والبعدي 
املضاد  والقفز  االتجاه،   âتغي واختبار  مرتاً،   30 الرسيع  (العدو  املتغâات  تضمنت 
للحركة مع وبدون تأرجح الذراع، وتقييم رسعة التحميل الخلفي للقرفصاء، ورسعة 

.((Yo-Yo الرمي العلوية مع وبدون خطوات، واختبار االسرتداد املتقطع
 

نتائج الدراسة:
  تشâ النتائج إىل أنه ليس هناك حاجة إىل نظام تدريب دقيق لتدريبات الباليومرتية 
اليد، وبالتايل �كن أن تكون خطط تدريب القوة  وÆارين القوة لدى العبات كرة 
والتكييف التي تم إنشاؤها ملجموعة العبات كرة اليد فعالة بغض النظر عن نظام 

التدريب.
 

استنتاجات الدراسة:
تشâ النتائج إىل أن خطط تدريب القوة والتكييف التي تم إنشاؤها لالعبات كرة اليد 
�كن أن تكون فعالة بغض النظر عن نظام التدريب، عىل الرغم من تحقيق األهداف 
الرئيسية للبحث، إال أن بعض العوائق واملجاالت ال تزال بحاجة إىل مزيد من البحث. 
الجزء  مجموعات عضالت  تقوية  عىل  أسايس  بشكل  الرتكيز  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة 
السفيل من الجسم. لذلك، قد تختلف النتائج إذا تم استخدام إجراءات م ثلة يف 

الجزء العلوي من الجسم.
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خريُجنا ...فخرُنا
السيدة عهود صباح 

مساعد أول االمتثال - القسم القانوÂ يف أمازون األردن 

تعمل السيدة عهود صباح حاليا منصب مساعد أول لالمتثال يف 

اإلدارة القانونية يف املقر الرئييس لرشكة أمازون يف األردن. 

كانت قد تخرجت وبدأت دراستها يف جامعة ع ن األهلية يف 

درجة  عىل  تحصل   Ûو  ،2019 عام  يف  وانتهت   2015 عام 

.âالبكالوريوس فحسب، بل حصلت أيضا عىل درجة املاجست

شغف السيدة عهود وتفانيها يف القانون، قادها حلمها دا~ا يف 

عملت  أهدافهم،  لتحقيق  املجتمع  وأفراد  الالجئ�  ومساعدة  الخاصة،  الربحية   âغ منظمتها  بدء 

مستشارة قانونية وامتثاال قانونيا منذ تخرجها يف عام 2019 و�كنها أن تقول إن مهاراتها ومعرفتها 

وتفانيها جاءت من جامعة ع ن األهلية.

الخطوة التالية للسيدة عهود هي مواصلة دراستها التعليمية من خالل متابعة درجة الدكتوراه يف 

القانون الدويل، حيث �كنها تعليمها من توسيع حكمتها يف القانون ليس فقط محليا ولكن عامليا.

"النجاح ال يأï من العمل الجاد بل يأï من املثابرة".
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