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أنسنة االستقطاب
بقلم : أ.د. ماهر لطفي سليم

 

 أي عمل.. ال يكون مكتمال وناجحا ..  إذا لم تكن نتائجه منسجمة مع أهدافه القابلة
 مع ارتفاع عدد الجامعات الحكومية والخاصة، واحتدام التنافسية، في ظل الحاجة
 للبحث عن حلول توفر مصادر دخل لتضمن الديمومة، صار االستقطاب اليوم هدفا
 استراتيجيا للجامعات، وال بد أن النجامل في تحديد المشكلة وكيفية اقتراح الحلول

 الواقعية.

 ففي اللقاء الذي عقد مع أسرة الجامعة مؤخرا، كان جوهر اللقاء سؤااًل وضعت له
 محددات لإلجابة المقنعة، وقبل ذلك كان الهدف الذي تصبو إلى تحقيقه الجامعة
المحددة االستيعابية  الطاقة  ضمن  المطلوب  الطلبة  وعدد  االستقطاب،  رفع   في 

 مسبقا من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

 وكانت الخالصة أن على الجميع المشاركة في عملية االستقطاب من أعضاء الهيئتين
 التدريسية واإلدارية، وأن تتحول العملية من مركزية محصورة لدى إدارة الجامعة أو
 رئيس الجامعة، واالنتقال بها إلى مستوى تشاركي، يقوم كل فرد في األسرة بدوره

 في هذا المجال.

 لذلك من المهم التأكيد على أهمية منح الكليات والعمادات ورؤساء األقسام دورا
 وصالحيات في هذا المجال، لكن األهم من ذلك التأكيد على أهمية اتباع األسلوب
يعني ما  الطلبة،  لدى  دافئة  أجواء  وإشاعة  االستقبال  حسن  يراعي  الذي   اإلنساني 
 تغيير األسلوب القديم والوصول إلى مفاهيم ومحددات، فيما يشبه مدونة سلوك،
 تعمم على الجميع لضمان أن الطالب الجديد يحظى بفرصة للدراسة في جامعتنا التي
 توفر له االهتمام واالحترام والتقدير، وهذه ميزتنا التنافسية التي نراهن عليها في

  رفع عدد الطلبة وزيادة االستقطاب.

 فرأس مال الجامعة أبناؤها المخلصون القادرون على اإلنجاز، لذلك نشدد على ضرورة
 رفع الهمم، و حث الجميع من عاملين وأعضاء هيئة تدريس على تقديم المزيد من
–الصيفي للفصلين  إنساني  بأسلوب  االستقطاب  لزيادة  الالزم  الجهد  وبذل   العطاء، 

واألول- القادمين

 

 رئيس جامعة عمان العربية
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افتتاحية

 حتى نستمر
بقلم: أ.كمال فريج

 لطالما كان النجاح في جوهره هدفا للجميع في جامعتنا العزيزة، فكٌل في موقعه
بشتى اإلدارية  األقسام  في  وعاملين  تدريس  هيئة  وأعضاء  جامعية،  إدارة   من 
أمن حفظ  في  مهمة  بأدوار  يقوم  الذي  الجامعي  األمن  فريق  وحتى   مستوياتها، 

 الجامعة وسالمة أسرتها.

 وألننا جامعة ريادية نصبو إلى االستمرار في تبوء مركز متقدم بين الجامعات األردنية
 ونحظى بالتقدير على المستوى األكاديمي العربي والعالمي، فال بد ان نعمل على إنجاز
في ناشطين  أفرادا  جميعا  نكون  أن  نحو  التحول  عبر  الجامعة  تسويق  في   رياديتنا 

 مجال العالقات العامة كل في موقعه.

وسمعتها صورتها  صناعة  وفي  الجامعات  نجاح  في  السر  هي  العامة   فالعالقات 
الصورة هذه  كرسنا  أن  في  نجحنا    - والحمدهلل   - ونحن  عنها،  يسمع  من  كل   لدى 

 والسمعة عبر جهود متراكمة، شارك بها الجميع على مر الوقت.

لكن كيف يمكن أن نكون فاعلين وناشطين في العالقات العامة؟

 الجواب  يكون في التمسك:  بالمظهر العام، والتعامل الحسن، واستثمار لقاءاتنا في
ريادية بإعتبارنا جامعة  التنافسية  الجامعة، وميزتنا  التي تمتاز بها  القوة   إبراز نقاط 
 في التعليم، باإلضافة إلى توظيف منصات التواصل االجتماعي المتاحة لدى كل فرد
على الرسمية  الجامعة  وأخبار  إعالنات  نشر  دعم  في  بالمشاركة  الجامعة  أسرة   من 

مواقع التواصل االجتماعي لتصل الى أوسع نطاق ممكن لمشاهدتها.

رئيس التحرير
مساعد رئيس جامعة عمان العربية
 لشؤون اإلعالم والعالقات العامة
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أكـاديمـــيـا

رئيس مجلس األعيان :
لم يكن الهدف من الجامعات يوما زيادة أعداد البطالة 

ــة  ــي الجامع ــال ف ــة األعم ــع لكلي ــي الراب ــي الدول ــر العلم ــه المؤتم ــالل رعايت ــال خ وق
ــى  ــة إل ــت ماس ــة أصبح ــة(، أن "الحاج ــر المعرف ــي عص ــري ف ــال البش ــوان )رأس الم بعن
ــن  ــن، ويمك ــاء الوط ــي بن ــهم ف ــذي يس ــدع، ال ــج المب ــل المنت ــل العم ــن أج ــم م التعل
ــا البشــرية، مــن مواصلــة تميزهــا، فــي مختلــف جوانــب المعرفــة والعلــوم". مواردن

ــن،  ــال األردنيي ــال األعم ــة رج ــن جمعي ــاركة م ــد بمش ــذي عق ــر ال ــي المؤتم ــاف ف وأض
ــور  ــة الدكت ــاء الجامع ــس أمن ــس مجل ــاع، ورئي ــدي الطب ــة حم ــس الجمعي ــور رئي وحض
ــان  ــن األعي ــدد م ــليم، وع ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــازي، ورئي ــر الج عم
ــروة  ــل الث ــا، تمث ــرية وتطويره ــوارد البش ــة الم ــي، أن تنمي ــع المحل ــادات المجتم وقي
الحقيقيــة والرئيســية أليــة دولــة، فكلمــا تمكنــت الدولــة، مــن الحفــاظ علــى ثرواتهــا 
البشــرية، وعملــت علــى تنميــة قدراتهــا للتعامــل مــع تطــورات العصــر، كلمــا تقدمــت 

ــً. فــي مختلــف المجــاالت، وكانــت أكثــر قــوة وثبات

الحصــاد - كشــف رئيــس مجلــس األعيــان األســتاذ فيصــل الفايــز أن الهــدف مــن الجامعــات "لــم يكــن يومــا إضافــة أعــداد جديــدة 
ألرقــام البطالــة"، مبينــا أن "التعليــم مــن أجــل التعليــم لــم يعــد يناســبنا ". 

الفايز يتحدث عن ثورة المعلومات والتكنولوجيا خالل المؤتمر

ــي  ــة ه ــروة الحقيقي ــن أن الث ــدوام، يؤم ــى ال ــن أن األردن كان عل وبي
اإلنســان، لهــذا كان اهتمامنــا بالعنصــر البشــري، منــذ بدايــة تأســيس 
التنميــة  عمليــة  فــي  كبيــر  دور  مــن  لذلــك  لمــا  األردنيــة،  الدولــة 
الشــاملة، مشــيرا إلــى أن األردن أدرك أن الثــروات الحقيقيــة ليســت 
هــي  بــل  فقــط،  والمبانــي  كاألراضــي  الملموســة  األصــول  فقــط 
العنصــر البشــري الــذي يمتلــك المعرفــة، باعتبــاره المحــرك الرئيــس 

لعجلــة التنميــة والتطــور.

ــذكاء  ــا، وال ــات والتكنولوجي ــورة المعلوم ــل ث ــي ظ ــه وف ــال:" إن وق
الصناعــي والرقمــي، وعصــر الروبوتــات، يجــب أن نــدرك ان معطيــات 
العصــر قــد تغيــرت، وفرضــت علينــا تحديــات جديــدة علينــا مواكبتهــا، 
مــن خــالل إعــادة تأهيــل مواردنــا البشــرية، وإدامــة التطــور والنمــو، 
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تكريم الفايز

مشاركون في المؤتمر

أكـاديمـــيـا

وهــذه مســؤولية الجميــع، وخاصــة مراكــز البحــث العلمــي والجامعــات، مشــددا 
علــى ضــرورة تفعيــل دور الجامعــات فــي العمــل علــى تأهيــل شــبابنا، تأهيــاًل نوعيــً، 
يتناســب مــع احتياجاتنــا المســتقبلية، ومتطلبــات التنميــة الشــاملة، فــي مختلــف 

المجــاالت".

ــًة،  ــة كاف ــات ذات العالق ــات، والجه ــع الجامع ــب أن يدف ــع يج ــذا الواق ــاف أن ه وأض
ــاك  ــدرس، فهن ــي ت ــة الت ــات الجامعي ــف التخصص ــي مختل ــر ف ــادة النظ ــى إع ــل عل بالعم
ــدر  ــى الق ــل، ال تلق ــوق العم ــي س ــة ف ــة فعلي ــا حاج ــة له ــات جامعي ــف، تخصص لألس
الكافــي مــن االهتمــام، مثلمــا تلقــاه التخصصــات الراكــدة، التــي تجــاوز الزمــن بعضهــا.

 مــن جهتــه قــال رئيــس جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن حمــدي الطبــاع:" إن التوجــه 
اآلن فــي نظريــات النمــو االقتصــادي الحديثــة نحــو اقتصــاد المعرفــة الــذي يعــد فيــه 
عنصــر رأس المــال البشــري المتمثــل بالمــوارد البشــرية المؤهلــة ذات المهــارات العاليــة 
مــن األصــول ذات القيمــة فــي االقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة، مبينــا أن رأس المــال 

البشــري يشــكل ركيزتــه األساســية لالبتــكار واإلبــداع وتوليــد األفــكار الجديــدة". 

وأضــاف أن اهتمــام العديــد مــن الــدول قــد تحــول مــن االقتصــاد التقليــدي إلــى 
االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة كخيــار تنمــوي بهــدف زيــادة اإلنتاجيــة فــي مجــاالت 
اإلنتــاج الصناعــي والزراعــي والخدمــات واإلدارة لتحســين التنافســية، مشــيرا إلــى أن 
ــون  ــكل العامل ــث يش ــي األردن حي ــة ف ــر للعمال ــغل األكب ــد المش ــاص "يع ــاع الخ القط
ــا".  ــبة 70% تقريب ــن، بنس ــدد العاملي ــي ع ــارب ثلث ــا يق ــاص م ــاع الخ ــآت القط ــي منش ف

مــن جهتــه قــال رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم:" إن الحاجــة ماســة 
ــه  ــه كون ــتثمار في ــان واالس ــى اإلنس ــز عل ــي التركي ــى ف ــت مض ــن أي وق ــر م ــوم أكث الي
محــور االقتصــاد المعرفــي الجديــد، وأن نستشــرف مــن التوجيهــات الملكيــة الحافــز 
والكيفيــة لتحقيــق االســتثمار األمثــل فــي االنســان للخــروج مــن دوامــة الفقــر 

والبطالــة". 

وأضــاف أن الجامعــات مطالبــة بــدور مهــم فــي االنتقــال مــن التعليــم 
ــارف  ــارات والمع ــة المه ــب الطلب ــة تكس ــاليب تفاعلي ــم بأس ــى التعل إل
التــي تؤهلهــم لســوق العمــل وترفــع مــن تنافســيتهم، مبينــا أن 
جامعــة عمــان العربيــة تعــد رائــدة فــي مجــال الريــادة فــي مناهجهــا 
الدراســية عبــر تشــجيعها لطلبتهــا وألعضــاء هيئــة التدريــس علــى 
التفكيــر اإلبداعــي الخــالق واالبتــكار فــي التخصصــات التــي يدرســونها. 

وفــي هــذا الصــدد، بيــن األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم أهميــة عوامــل 
عديــدة فــي صناعــة الطالــب المبــدع ومنهــا البيئــة الجامعيــة المميــزة 
التــي تشــجع علــى الوســطية كمنهــج ممــارس تنبــذ فيــه التعصــب 

وتشــيع حريــة الــرأي والتفكيــر واحتــرام الــرأي اآلخــر. 

وشــارك فــي أعمــال المؤتمــر )13( دولــة عربيــة وأجنبيــة هــي: )األردن، 
فلســطين، الجزائــر، العــراق، تونــس، مصــر، الســودان، الســعودية، ليبيــا، 
ــة  ــر 175 ورق ــدم المؤتم ــا( وق ــان، ماليزي ــلطنة ُعم ــن، س ــوريا، اليم س

بحثيــة اعتمــدت منهــا 15٤ ورقــة بحثيــة. 

األكاديمــي  الجانــب  بربــط  المؤتمــر،  فــي  المشــاركون  وأوصــى 
ــدارس  ــي الم ــادة ف ــز للري ــن ومراك ــاء حواض ــي، وإنش ــب التطبيق بالجان

إجباريــا. مســاقا  الريــادة  مســاق  وجعــل   والجامعــات، 

التعليــم والتدريــب  لضــرورة تطويــر منظومــة  المشــاركون،  ودعــا 
للــرواد وأصحــاب المواهــب، ووضــع برامــج تدريبيــة لرفــع مســتوى 
قدراتهــم ومهاراتهــم واتجاهاتهــم، واالســتثمار بالبنــى التحتيــة 
الالزمــة  المــوارد  وتخصيــص  واالتصــاالت  المعلومــات  لتكنولوجيــا 
العربيــة  األعمــال  منظمــات  فــي  وخارجيــة  داخليــة  شــبكات  لبنــاء 
ووضــع اآلليــات التــي تســمح لمنظمــات األعمــال بتقييــم وقيــاس 
باســتعمال  ونوعيــة  كميــة  نمــاذج  علــى  بنــاء  البشــري  رأســمالها 

قواعــد بيانــات محدثــة.
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الطراونة،  عاطف  المهندس  النواب  مجلس  رئيس  عن  مندوبا  رعايته  خالل  وقال 
فعاليات المؤتمر الخامس تحت عنوان )آفاق تطور البحث العلمي والتربية والتعليم 
العقول  أن "االستثمار في  الجامعة  انطلقت في  التي  المعاصرة(،  التحديات  إطار  في 

هو السبب الرئيس في رقي االمم وتقدمها".

وأضاف أن "واحدة من ركائز بناء المجتمعات تبدأ من االيمان الحقيقي بدور التعليم 
والبحث العلمي في مسيرة البناء الوطني، فاالستثمار باالنسان عبر التمكين العلمي 

والمعرفي هو الجسر الحقيقي والمضمون الثابت للتطوير والتنمية المستدامة".

وأشار إلى التوجيهات الملكية للحكومات في توفير األدوات والبيئة المحفزة لتعليم 
نوعي، والتأكيد دوما على ضرورة التركيز الوطني على التعليم والريادة واالبتكار نحو 

إرساء بيئة محفزة لريادة األعمال والشركات الناشئة.

 وزاد أن واحدة من العقبات التي تقف في طريق تحقيق التنمية المنشودة تتجسد 

الجامعية، وانعكاس ذلك  التخصصات  الحاصل في بعض  في اإلشباع 
على حجم البطالة والفقر، ما يتطلب مراجعة شاملة وحقيقية لمدى 

مواءمة المخرجات الجامعية مع حاجات سوق العمل.

إسناد  لمواصلة  الدعم  لحشد  الجهود  مواصلة  على  القيسي  وأكد 
أن األردن استوعب في مدارسه مئات  إلى  األشقاء ودعمهم، الفتا 
غوث  لوكالة  والدعم  اإلسناد  وقدم  السوريين،  الطلبة  من  اآلالف 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، مشددا على أن هذا الدعم 
بعدالة  واإليمان  االشقاء  دعم  واجب  من  أردنية  ثوابت  من  ينطلق 
القضية الفلسطينية والدفاع عنها وعن القدس التي نفخر بالوصاية 

الهاشمية على مقدساتها. 

والنفسية  التربوية  العلوم  كلية  نظمته  الذي  المؤتمر  في  وشارك 
الجامعة  في  العليا  والدراسات  العلمي  البحث  عمادة  مع  بالتعاون 

القيسي يدعو لإلستثمار في اإلنسان عبر 
التمكين العلمي والمعرفي

القيسي متحدثً في المشاركين في المؤتمر

أكـاديمـــيـا

الحصــاد -دعــا النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب الدكتــور نصــار القيســي إلــى إطــالق الطاقــات الوطنيــة وحشــد الجهــود لــدى 
مختلــف الجهــات ذات العالقــة لدعــم البحــث العلمــي والمراكــز البحثيــة.
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أ.د. ماهر سليم يكرم القيسي

مشاركون في المؤتمر

المخرجات  وتطوير  وآلياته،  العلمي  البحث  منهجيات  تجويد  بهدف  عرب  خبراء 
التعليمية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ماهر سليم  "نترجم من خالل 
هذا المؤتمر  رؤية جاللة الملك الواردة في أوراقه النقاشية العلمية التي ركزت على 
أن يكون األردن منارًة لعلم والمعرفة، عن طريق االهتمام بالتربية والتعليم، ومن 
خالل تركيز المؤسسات التعليمية على فئات الشعب األردني وفي طليعتهم الشباب 
لالستثمار فيهم"، مبينا أن ذلك لن يتم إاّل بمعرفة قدراتهم ومواهبهم والعمل 

على صقلها وتنميتها، وتحفيزها إلى أقصى حدودها.

وأشار إلى دور الجامعة بكلياتها المختلفة على ترجمة هذا األمر فعاًل وعماًل؛ فعملت 
الجامعة على تقديم برامج مختلفة في مستويات البكالوريوس والماجستير هدفها 
تنمية الطلبة تنمية شاملة مستمرة في كل أبعاد شخصياتهم، كما حرصت الجامعة 
على نشر ثقافة البحث العلمي الرصين العالي الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، 
البحث الذي يلبي حاجات المجتمع المستجدة بأحدث أساليب البحث العلمي ومنهجياته.

 من ناحية ثانية، بين األستاذ الدكتور ماهر سليم التزام الجامعة بالثوابت الوطنية، 
وتعاليم الدين السمحة، فعملت الجامعة على نشر األخالق التي تدعو إلى المحبة ونبذ 
أرض  لألردن  االنتماء  طلبتها  في  وتعزز  أشكاله،  بكل  والتطرف  والعنف  الكراهية 
الجريئة األصيلة تجاه  الرجال والشهداء، معربا عن فخره بمواقف الملك لمواقفه 
كل ما يصب في مصلحة األردن وشعبه، وما يتعلق بقضية فلسطين، ومقدساتها 
عاصمة  القدس  بقاء  على  اإلصرار  كله  ذلك  مقدمة  وفي  لها،  الهاشميين  ورعاية 

أبدية للدولة الفلسطينية.

الباحثين  كلمة  في  الّتونسّية،  الجمهورّية  من  موسى  علي  الدكتور  أعرب  بدوره   
واألكاديميين العرب المشاركين في المؤتمر، عن تطلعه أن تسهم أبحاث المشاركين 
فيه في خدمة موضوعي البحث العلمي والتربية والتعليم؛ بحيث تكون مخرجات هذا 
المؤتمر وتوصياته موضوعية واقعية قابلة للتطبيق بما ينعكس إيجابًيا على تنمية 

اإلنسان العربي تنمية شاملة مستدامة.

 من جهتها قالت رئيس المؤتمر، عميد كلية العلوم التربوية والنفسية في الجامعة 

تلبية  محاولة  من  انبثقت  المؤتمر  فكرة  إن  التاج:"  هيام  الدكتورة 
متطلبات هذا العصر الذي تعددت متغيراته وتسارعت فيه موضوعات 
رأسها  وعلى  المجتمعية،  المؤسسات  على  لزامً  بات  حتى  مختلفة 
المؤسسات التعليمية بذل كل جهدها لمواكبة المستجدات خاصة 

التربوية منها". 

البحث  في  المعاصرة  االتجاهات   : ومنها  المؤتمر،  لمحاور  وعرضت 
العلمي وأخالقياته، ومنهجياته، والتحديات والمشكالت التي تواجه 
العلمية  التحديات  إطار  في  الحديثة  التعليم  واستراتيجيات  الباحثين، 
والتكنولوجية. كما يتناول جودة التعليم ونتاجاته في المؤسسات 
الريادة واإلبداع في مواجهة  والمأمول، ودور  الواقع  بين  التربوية 
تحديات العصر، والتعليم والتدريب المهني والتقني ومتطلبات سوق 
العمل، وإعداد المعلمين والقيادات التربوية نظرًيا وعملًيا من خالل 

التدريب الميداني في التخصصات المختلفة.

وبينت الدكتورة التاج عدد األوراق المقدمة إلى المؤتمر والتي بلغت 
)83( ورقة بحثية، ُقبل منها بعد التحكيم العلمي )70( ورقة، من 

)126( باحثً وباحثًة.

والمراكز  الطالبية  لالبداعات  معرض  المؤتمر  هامش  على  وافتتح 
المتخصصة في التربية الخاصة ورعاية ذوي اإلعاقة.

المؤسسات  تخصص  أن  بضرورة  المؤتمر  في  المشاركون  وأوصى 
العلمي،  البحث  دعم  أجل  من  موازناتها  من  جزءا  والخاصة  العامة 
وإيجاد جهة مرجعية عربية تعمل على التنسيق بين الباحثين وتوحيد 
العالم  في  البحوث  ملخصات  ونشر  العلمية  والمصطلحات  المعايير 
البحث  وتوجيه  المعلومات  لقواعد  شبكة  خالل  من  ككل  العربي 
التربوي نحو دراسة حاجات المجتمع والمشكالت التربوية. وتشكيل 
إيجاد  على  والعمل  متنوعة،  تخصصات  من  باحثين  تضم  بحث  فرق 

أوعية نشر في العالم العربي.

أكـاديمـــيـا
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تحت  والمعلوماتية  الحاسوبية  للعلوم  الثالث  الدولي  المؤتمر  رعايته  خالل  وقال 
"أن  الجامعة  في  المعلوماتية(  مجتمع  لبناء  أساس  الذكية  )التكنولوجيا  شعار 
الوطنية  االستراتيجية  وايضا  العلمي،  والبحث  العالي  للتعليم  الوطنية  االستراتيجية 
لتنمية الموارد البشرية كالهما تسترشدان بالتوجيه الملكي من أن )اإلصالح الناجح، 
ليس حدًثا، إنه عملية مستدامة تبنى على ما تحققه من نجاحات – إنه دائرة فاصلة 

من التغيير(". 

ونظمت كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية باالشتراك مع جمعية حوسبة اللغة 
العربية وإثراء المحتوى العربي على شبكة االنترنت المؤتمر الذي تضمن 12 جلسة على 

مدار يومين. 

وأضاف "جميعنا مدعو  أكثر من أي وقت مضى إلى التفكير خارج الصندوق والبحث 
عن حلول عملية واقعية لما يواجهه التعليم العالي، وأقصد الجامعات من تحديات 

ومشكالت". 

وتابع أن  التنمية البشرية التي نقصدها هي في الوصول الى تنمية بشرية تمكننا من 

بناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وتسليحهم بأفضل أدوات العلم 
شبابنا  ليكون  واإلبداع،  التميز  على  ويشجع  يحفز  وبما  والمعرفة، 
مستوى  على  ليس  عالية،  بكفاءة  المنافسة  على  وقادرين  مؤهلين 

الوطن فحسب، بل على المستوى اإلقليمي والدولي". 

استقطاب  ومنها:  العديدة  العالي  التعليم  أولويات  الوزير  وعرض 
الجامعات،  في  الجامعي  القبول  وضبط  صناديقهم  ودعم  الطلبة 
لذلك نشجعكم ونحثكم على تطبيق وتجسيد التعليم التقني، مبينا 
أن البحث العلمي "لـطالما ومازال هاجسا للوزارة والوزراء المتعاقبين 
عليها وغيرهم من المسؤولين كونه رافدًا مهمً بنتائجه لتحقيق 

التنمية المستدامة من خالل ما يقدمه العلماء والباحثون".

الجامعات على تغيير نهج  :"لذلك نعمل على تكريس وتشجيع  وقال 
التي  التطبيقية  العلمية  البحوث  دعم  خالل  من  فيها  العلمي  البحث 

تخدم القطاعات كالمياه والبيئة والصحة والطاقة".

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ماهر سليم: 
" أن هذا المؤتمر يجسد رؤية الجامعة في الريادة وتبني فكر ومنهج 
المحاور  أهم  على  الضوء  يسلط  وأنه  خصوصا  والتطور،  التكنولوجيا 
ظل  في  المعلوماتية  بمجتمع  اإلرتقاء  سبل  على  تركز  التي  العلمية 
التحوالت السريعة التي يشهدها العالم المتطور وال سيما ونحن ندرك 

فاعلية علوم الحاسوب وتأثيره اإليجابي على المستويات كافة".

مثلى  وسيلة  إيجاد  إلى  بحاجة  اإلنسان  أن  فيه  شك  ال  :"مما  وأضاف 
الحاسوب  ظهور  من  بد  ال  فكان  العلمي،  فضوله  خاللها  من  يشبع 
وتكنولوجيا  العلمية  فالثورة  الحديثة،  االتصال  وسائل  ومختلف 
الموازين  كل  قلبت  قد  العالم  أبواب  اقتحمت  التي  المعلومات 
وأضحى علم الحاسوب ركيزة أساسية في بناء أي مفصل من مفاصل 

مؤسسات الدولة ".

لدور  سليم  ماهر  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  عرض  ذلك،  إلى   
بين  ونشرها  الحوار  لغة  وتعزيز  الوسطية  منهج  تبني  في  الجامعة 
االفراد في الجامعة ومجتمعها المحلي، مثمنا في هذا الصدد الدور 

د. المعاني خالل رعايتة المؤتمر

أكـاديمـــيـا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 يدعو للتفكير خارج الصندوق للبحث عن حلول 

واقعية لمشكالت التعليم
ــة دور  ــى أهمي ــي عل ــد المعان ــور ولي ــتاذ الدكت ــي األس ــث العلم ــي والبح ــم العال ــم، والتعلي ــة والتعلي ــر التربي ــدد وزي ــاد - ش الحص
ــع  ــي رف ــة ف ــرؤى الملكي ــة وال ــتراتيجيات الوطني ــداف االس ــة أه ــة، وخدم ــة التعليمي ــة العملي ــي خدم ــة ف ــا الذكي التكنولوجي

ــتدامة. ــة المس ــية والتنمي ــى التنافس ــوال إل ــرية وص ــدرات البش الق
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الملكي في حماية المقدسات في القدس ونصرة القضية الفلسطينية ودعم صمود 
شعبها، كما وجه مباركة لجاللة الملك على حصوله على جائزة مصباح السالم التي 

تجسد تقدير العالم لجهوده في تعزيز حقوق االنسان والتآخي وحوار االديان. 

األستاذ  والمعلوماتية  الحاسوبية  العلوم  كلية  عميد  المؤتمر،  رئيس  قال  بدوره، 
الدكتور خالد الكعابنه إن الجامعة كمؤسسة تعليمية تحمل على عاتقها دورا مهما 
في تطوير منظومة التعليم ورفد الوطن بالطاقات البشرية البناءة، من خالل تتبع 
رغبة القيادة العليا في صناعة وبناء أردن حديث، إذ رسمت الورقة النقاشية الملكية 

د. المعاني متحدثً في حفل اإلفتتاح

من  العالمية  نحو  التعليم  وتحسين  لتطوير  طريق  خارطة  السابعة 
خالل التركيز على التفكير واالستكشاف بعصر التكنولوجيا. 

الضخمة، وإنترنت األشياء،  البيانات   : المؤتمر على محاور منها  وركز 
وتم  المعلومات  أمن  و  السحابية،  والحوسبة  اإلصطناعي،  والذكاء 
السعودية،  دول:  من  باحثين  من  مقدمً  محكمً  بحثً   56 قبول 
والعراق،  وسوريا،  وفلسطين،  وليبيا،  ومصر،  وتونس،  والجزائر، 
وتركيا، وماليزيا، وإسبانيا، و المملكة المتحدة. حيث سيصار إلى إختيار 
مجالت  ثالث  من  واحدة  في  نشرها  و  المؤتمر  من  األبحاث  أفضل 

دولية محكمة و مفهرسة في قواعد بيانات عالمية.

تكنولوجيا  دور  تعزيز  بضرورة  المؤتمر  في  المشاركون  وأوصى 
المعلومات في خدمة العملية التعليمية بما ينسجم واالستراتيجية 

الوطنية والرؤى الملكية. 

ودعوا في ختام المؤتمر إلى إنشاء وتطوير كليات وأقسام وتخصصات 
لدعم  موحد  عربي  مشروع  وتبني  االصطناعي،  بالذكاء  عالقة  ذات 
البينية  البحوث  إجراء  ودعم  التشريعات،  ومراجعة  العربي  المحتوى 
ورفع  العربي  العلمي  البحث  تطوير  بهدف  التخصصات  مختلف  بين 
التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة،  القدرات البشرية وصوال إلى 
وأمن  تكنولوجيا  لتوظيف  المناسبة  التحتية  البنية  لتوفير  باإلضافة 
مالي  دعم  وتخصيص  األمثل،  بالشكل  واالتصاالت  المعلومات 

للمشروعات الريادية في مجاالت الحوسبة والمحتوى العربي.

أكـاديمـــيـا

 التوصية
 بإنشاء وتطوير 
كليات وأقسام 

وتخصصات في الذكاء
 االصطناعي
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مركــز  كنقطــة  لــألردن  "تنظــر  إيطاليــا  أن  وأكــد 
ــا  ــتراتيجية إيطالي ــإن اس ــك ف ــة ولذل ــتقرار المنطق الس
رئيســيً  كونــه  األردن  اســتقرار  دعــم  علــى  تعتمــد 

المنطقــة".  الســتقرار 

وقــال أن إيطاليــا تقــدر عاليــا دور األردن فــي اســتضافة 
الالجئيــن لذلــك عملــت إيطاليــا فــي مؤتمــر مبــادرة 
لنــدن األخيــر علــى ضمــان دعــم المملكــة التــي تتحمــل 

ــن.  ــتقبال الالجئي ــي اس ــرة ف ــاء كثي أعب

وبيــن الســفير االيطالــي ألوجــه التعــاون بيــن األردن 
وبــالده، فــي مناحــي عديــدة منهــا الثقافــة التــي بيــن 
أنهــا وطيــدة، مبينــا أن شــهر نيســان المقبل سيشــهد 

الكثيــر مــن المناســبات تعــرض للمــوروث االيطالــي. 

الســفير  بيــن  االقتصــادي،  التعــاون  مجــال  وفــي 
ــال  ــى االنتق ــل عل ــع االن للعم ــالده تتطل ــيزي إن ب كاس
مــن  االســتثماري  إلــى  التجــاري  المســتوى  مــن  بهــا 

خــالل إتاحــة الفــرص لرجــال األعمــال االيطالييــن القــدوم إلــى األردن واالســتثمار 
فيــه مــن منطلــق دعــم المملكــة اقتصاديــا وتمكينهــا للقيــادم بدورهــا المحــوري 
فــي المنطقــة باعتبارهــا الدولــة الوحيــدة التــي تدعــم الحــوار وتحمــي التعدديــة 

والتســامح. 

وأكــد أن بــالده توفــر العديــد مــن المنــح التعليميــة فــي جامعاتهــا والتــي بيــن 
أنهــا ارتفعــت عــام 2018 ، وســترتفع أكثــر العــام الحالــي علــى مســتويي الماجســتير 

والبكالوريــوس. 

بــدوره أعــرب رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة الدكتــور عمــر مشــهور حديثــة الجــازي 
ــات  ــي الجامع ــم ف ــم والتعل ــة إليفاده ــة الجامع ــة لطلب ــر الفرص ــه لتوفي ــن تطلع ع

ــة. ــات األكاديمي ــاء بالمخرج ــة لالرتق ــة الحثيث ــود الجامع ــار جه ــي إط ــة، ف اإليطالي

ــرام  ــن اب ــليم ع ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــن رئي ــدد، بي ــذا الص ــي ه وف
الجامعــة ثــالث اتفاقيــات مــع جامعــات إيطاليــة فــي إطــار ســعيها للتشــبيك مــع 
جامعــات عالميــة وإنشــاء البرامــج األكاديميــة المشــتركة، وهــو مــا يصــب مــع توجه 
ــا فــي عمــان لالرتقــاء بالعالقــات الثقافيــة واألكاديميــة مــع األردن،  ســفارة إيطالي
ــا،  ــترك إليطالي ــوروث المش ــوح للم ــوم مفت ــص ي ــة لتخصي ــع الجامع ــن تطل ــا ع معرب

السفير اإليطالي:
 يؤكد دور األردن في استقرار المنطقة  

فضــال عــن المســاهمة فــي تعليــم اللغــة اإليطاليــة لطلبــة وأعضــاء 
ــا.  ــن بتعلمه ــى الراغبي ــس وحت ــة التدري هيئ

ــل  ــابقة أجم ــن بمس ــة الفائزي ــم الطلب ــرة تكري ــب المحاض ــرى عق وج
مجســم للجامعــة أعدتهــا كليــة الهندســة وعمــادة شــؤون الطلبــة. 

السفير اإليطالي متحدثً في المحاضرة

السفير اإليطالي يستمع لشرح حول تطلعات الجامعة

الحصــاد -عــرض الســفير اإليطالــي فــي عمــان فابيــو كاســيزي خــالل محاضــرة بعنــوان )العالقــات األردنيــة اإليطاليــة( فــي 
الجامعــة العالقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن والتــي مضــى عليهــا نحــو ســبعين عامــا.

أكـاديمـــيـا
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السفير اإليطالي يستمع لشرح حول تطلعات الجامعة

السفيرة اإلسبانية تتحدث خالل المحاضرة في شؤون سياسية و إقتصادية

سفيرة أسبانيا:
تؤكد دعم بالدها لحل الدولتين

ارانثاثــو  - أكــدت ســفيرة مملكــة أســبانيا فــي األردن  الحصــاد 
بانيــون دافالــوس علــى تطابــق المواقــف السياســية اإلســبانية 
األردنيــة تجــاه القضيــة الفلســطينة باعتبارهــا عامــل االســتقرار 

الرئيــس فــي المنطقــة.

وقالــت خــالل محاضــرة عقــدت فــي الجامعــة حــول "العالقــات األردنيــة اإلســبانية" 
 ،" الفلســطيني االســرائيلي  النــزاع  لحــل  الدولتيــن كخيــار  اســبانيا تدعــم حــل  "إن 
مشــددة علــى أن االتحــاد األوروبــي يــدرك أهميــة إنهــاء الصــراع وأثــره علــى اســتقرار 

ــة.  المنطق

وكانــت الســفيرة دافالــوس تشــير إلــى التمســك بخيــار الدولتيــن، فــي إطــار إشــارتها 
لتســريبات صفقــة القــرن التــي أكــدت أن بالدهــا "التعــرف عنهــا شــيئا". 

وعرضــت الســفيرة خــالل المحاضــرة، التــي أدارهــا رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة 
ــن  ــن البلدي ــة بي ــات التاريخي ــل العالق ــازي، لمراح ــة الج ــهور حديث ــر مش ــور عم الدكت
منــذ عهــد جاللــة الملــك الحســين -المغفــور لــه- وعهــد جاللــة الملــك عبــداهلل 
صناعــة  مــن  تمكنــت  حكيمــة  بقيــادة  تتمتــع  دولــة  "األردن  إن  وقالــت  الثانــي، 
هويتهــا الخاصــة بهــا"، مشــيرة إلــى أن العالقــات بيــن األردن وإســبانيا قائمــة علــى 

ثقــة وفهــم أصيــل للتحديــات والفــرص. 

وبينــت للمرحلــة الحاليــة بيــن البلديــن، حيــث إن البلديــن حلفــاء أقويــاء فــي مواجهــة 
اإلرهــاب، وكال البلديــن يملــكان رؤيــة واضحــة ومحــددة حــول مخاطــر اإلرهــاب علــى 
الســالم العالمــي، مشــيرة إلــى جهــود األردن فــي اســتضافة الالجئيــن واألعبــاء التــي 
يتحملهــا نتيجــة ذلــك، وقالــت إن الــدول المانحــة "لــم تســتجب لدعــم األردن بشــكل 

كاف، ونحتــاج لجهــود أكبــر فــي هــذا المجــال". 

ــازي  ــر الج ــور عم ــة الدكت ــاء الجامع ــس أمن ــس مجل ــرض  رئي ــدوره ع ب
لعمــق العالقــات األردنيــة اإلســبانية  وجهودهمــا فــي الحفــاظ علــى 
ــة،  ــامح والتعددي ــاعة التس ــالل إش ــن خ ــن م ــن الدوليي ــالم واالم الس
مبينــا ألهميــة الــدور األوروبــي فــي دعــم عمليــة الســالم ودعم دول 
المنطقــة ومنهــا األردن التــي ترتبــط بعالقــات قديمــة وعميقــة بيــن 

الشــعبين األردنــي واإلســباني وأيضــا علــى مســتوى القيادتيــن. 

ــة  ــن المبني ــن البلدي ــة بي ــق األدوار الدولي ــازي تطاب ــور الج ــن الدكت وبي
الرتبــاط  مشــيرا  المتبادلــة،  والمصالــح  المشــتركة  الرؤيــة  علــى 
األردنييــن تاريخيــا بمــدن اســبانيا وفــي مقدمتهــا مدينــة ملقــا حيــث 

الحضــور األردنــي واضــح هنــاك. 

مــن جهتــه عــرض رئيــس هيئــة المديريــن، عضــو مجلــس أمنــاء 
الجامعــة األســتاذ أحمــد الخالــد ألهميــة االســتثمار فــي العالقــات 
القويــة بيــن البلديــن حتــى تنعكــس إيجابــً  لمواجهــة البطالــة وتوفير 
فــرص عمــل للشــباب الــذي يعانــي مــن البطالــة، حيــث أكــدت الســفيرة 
تنافســية مهمــة وهــي  دافالــوس علــى أن األردن يتمتــع بميــزة 
األمــن واالســتقرار مــا يشــجع الشــركات االســبانية علــى اســتهدافها 
اســتثماريا مــا قــد ينعكــس علــى عمليــة التشــغيل والتقليــل مــن 

ــة.  البطال

ســليم  ماهــر  الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  رئيــس  أعــرب  بــدوره 
عــن  تطلــع الجامعــة لتوطيــد العالقــات بيــن الجامعــات األردنيــة 
البلديــن  بيــن  المشــتركة  القواســم  إلــى  اســتنادا  واإلســبانية 
والمنطقــة  العالــم  فــي  الســالم  إشــاعة  مجــال  فــي  وعملهمــا 
ــع  ــة تتب ــان العربي ــة عم ــى أن جامع ــيرا إل ــة، مش ــامح والتعددي والتس

االخــر. والــرأي  الــرأي  واحتــرام  الوســطية  منهــج 

الجامعــات  مــع  وطيــدة  بعالقــات  ترتبــط  الجامعــة  أن  وبيــن 
األوروبيــة، وتتطلــع ألن ترتقــي بالتعــاون مــع الجامعــات االســبانية، 
معربــا عــن اســتعداد الجامعــة لدعــم الطلبــة المبتعثيــن مــن جهتهــا 

إلــى الجامعــات االســبانية. 

ودار حــوار موســع بيــن الســفيرة دافالــوس والحضــور مــن أعضــاء 
بيــن  الممكنــة  التعــاون  مناحــي  حــول  والطلبــة  التدريــس  هيئــة 
البلديــن وبخاصــٍة فــي المجــاالت األكاديميــة بمــا يخــدم العمليــة 

التعلميــة.   التعليميــة 

أكـاديمـــيـا
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اتفاقية تعاون مع "فلسطين األهلية" 
لتعزيز التعاون األكاديمي والبحثي 

ووقــع االتفاقيــة عــن الجامعــة رئيســها األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم، وعــن 
جامعــة فلســطين األهليــة رئيســها األســتاذ الدكتورعونــي الخطيــب، بحضــور نائــب 
رئيــس مجلــس األمنــاء األســتاذ شــريف الشــطريت، ونائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون 
ــر، ومــن جامعــة عمــان العربيــة رئيــس قســم  اإلداريــة والماليــة الدكتــور عمــاد الزي
الهندســة المدنيــة الدكتــور عيســى عليــان، بهــدف إقامــة تطويــر التعــاون فــي 

المجــاالت األكاديميــة والبحثيــة والثقافيــة.

وبموجــب االتفاقيــة، تعمــل الجامعتــان علــى تبــادل أعضــاء الهيئــة التدريســية، 
البحــوث  والطلبــة، فــي الكليــات المتناظــرة، بهــدف إلقــاء المحاضــرات أو إجــراء 
المشــتركة، والمشــاركة فــي المؤتمــرات والحلقــات الدراســية، وتشــجيع زيــارات 
الوفــود الطالبيــة فــي مجــاالت الثقافــة، والرياضــة، والفنــون، والعمــل علــى تنســيق 
ــى  ــدة عل ــج جدي ــات وبرام ــح تخصص ــة لفت ــة الالزم ــرات، والمعرف ــادل الخب ــج وتب البرام
ــة  ــع إمكاني ــة، م ــة كل جامع ــب حاج ــا حس ــات العلي ــوس والدراس ــتوى البكالوري مس
فتــح تخصصــات ماجســتير جديــدة مشــتركة بيــن الفريقيــن بعــد اســتيفاء جميــع 

ــن. ــدى الفريقي ــذة ل ــة الناف ــع األنظم ــق م ــا يتواف ــك وبم ــة بذل ــروط الخاص الش

وفــي هــذا الصــدد، قــال رئيــس جامعــة عمــان العربيــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم: 

ــة  ــدم العملي ــا يخ ــي بم ــي والبحث ــاون األكاديم ــز التع ــى تعزي ــة عل ــطين األهلي ــة، وفلس ــان العربي ــا عم ــت جامعت ــاد - اتفق الحص
ــة.  ــة التعلمي التعليمي

"إن هــذا التعــاون بيــن الجامعتيــن يجســد الــدور المطلــوب فــي دعــم 
حمــالت  بصمودهــم  يواجهــون  الذيــن  الفلســطينيين  األشــقاء 
ــي  ــع الوع ــي رف ــري ف ــدور تنوي ــزم ب ــات تلت ــا أن الجامع ــويه، مبين التش

ــر".  ــالت التزوي ــة حم لمواجه

العربيــة  عمــان  جامعــة  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  هــذا  أن  وأضــاف 
ــي  ــداهلل الثان ــك عب ــة المل ــده جالل ــذي يجس ــي ال ــدور األردن ــن ال ــع م ناب
الهاشــمي فــي الدفــاع عــن المقدســات فــي القــدس ومواجهــة 
الضغوطــات للقبــول بصفقــات مشــبوهة تعتــدي علــى الحــق التاريخــي 

للفســطينيين، وتحــاول طمــس هويتهــم.    

األســتاذ  األهليــة  فلســطين  جامعــة  رئيــس  قــال  جهتــه  مــن 
الدكتورعونــي الخطيــب:" إن هــذا التعــاون نابــع مــن الــدور األردنــي في 
ــة  ــى أن االتفاقي ــيرا إل ــم، مش ــى أرضه ــطنيين عل ــود الفلس ــم صم دع
تهــدف إلــى االرتقــاء بالمخرجــات األكاديميــة وتبــادل أعضــاء هيئــة 
التدريــس وتبــادل الخبــرات، خصوصــا وأن جامعــة عمــان العربيــة ذات 

ــة.  ــة التعلمي ــة التعليمي ــادة األكاديمي ــي الري ــة ف ــة مرموق مكان

الدكتور سليم والدكتور الخطيب يوقعان االتفاقة

أكـاديمـــيـا
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المشاركة في منتدى بالكويت 
لنبذ الغلو وتعزيز الوسطية 

شــاركت الجامعــة فــي منتــدى فعاليــات لتعزيــز الوســطية 
ونبــذ الغلــو فــي دولــة الكويــت. 

واســتجابة لدعــوة وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية 
قســم  فــي  التدريــس  هيئــة  عضــو  َمثــل  الكويــت،  فــي 
الشــريعة فــي الجامعــة الدكتــور بالل أبــو قــدوم بالمنتدى 
ــرف  ــو والتط ــذ الغل ــطية ونب ــز الوس ــى تعزي ــز عل ــذي ترك ال
فــي محــاور متعــددة تعلقــت بمكانــة الســنة النبويــة فــي 
التشــريع، وعوامــل التمكيــن لألمــة اإلســالمية وعنايــة 

ــالمية. ــدة اإلس ــطية العقي ــرة، ووس ــي األس ــالم ف اإلس

ــة  ــع منهجي ــجام م ــق االنس ــن منطل ــاركة م ــي المش وتأت
الجامعــة فــي تكريــس الوســطية )فكــرا وممارســة( لــدى 
ــرأي االخــر، مــن  ــرأي وال أســرة الجامعــة، وضــرورة قبــول ال
ــواء"  ــة س ــى كلم ــوا إل ــادرة "تعال ــان ومب ــالة عم ــي رس وح

ــة. ــا إدارة الجامع ــد عليه ــي تؤك الت

بحث التعاون المشترك مع 
الملحقية العسكرية البحرينية 

ــبل  ــة س ــكرية البحريني ــة العس ــة والملحقي ــت الجامع بحث
البحرينييــن  الطلبــة  يخــدم  بمــا  بالعالقــات  االرتقــاء 

التعليمــي. مســتواهم  علــى  وينعكــس 

والتقــى رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم 
محمــد  ابراهيــم  العميــد  البحرينــي  العســكري  بالملحــق 
الجــودر، الــذي اطلــع علــى أداء الطلبــة البحرينييــن الدراســي 
المميــز، وتســعى الجامعــة عبــر تخصصاتهــا وكلياتهــا إلــى 
التميــز وتجســيد روح الريــادة واإلبــداع فــي جــودة التعليــم، 
متطلبــات  تلبــي  ومدربــة  مؤهلــة  كــوادر  إعــداد  وإلــى 

ــي. ــل العرب ــوق العم ــات س وحاج

والبحثــي  التعليمــي  بالمســتوى  الجــودر  العميــد  وأشــاد 
والخدمــي الــذي تقدمــه جامعــة عمــان العربيــة، والجهــود 
فــي  التعلميــة  التعليميــة  الفــرص  الســتثمار  المبذولــة 
الجامعــة والمســاهمة باالرتقــاء بالمخرجــات األكاديميــة.

الملحق الثقافي الُعماني 
يلتقي طلبة بالده في

"عمان العربية"

ــان  ــلطنة ُعم ــة لس ــة الثقافي ــة والملحقي ــت الجامع ــاد - بحث الحص
ســبل االرتقــاء بالعالقــات بمــا يخــدم الطلبــة الُعمانييــن وينعكــس 

ــتواهم التعليمــي. ــى مس عل

األستاذ اسماعيل البلوشي يستمع لطلبة بالدة

ــي   ــي الُعمان ــق الثقاف ــليم بالملح ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــى رئي والتق
األســتاذ اســماعيل بــن عبــداهلل البلوشــي، حيــث عــرض لــه أداء الطلبــة الُعمانييــن 
ــز  ــى التمي ــا وكلياتهــا إل ــر تخصصاته ــعى عب ــاف أن الجامعــة تس ــز، وأض ــي الممي الدراس
وتجســيد روح الريــادة واإلبــداع فــي جــودة التعليــم، وإلــى إعــداد كــوادر مؤهلــة 

ــي. ــل العرب ــوق العم ــات س ــات وحاج ــي متطلب ــة تلب ومدرب

ــم  ــالده، وعدده ــة ب ــي وطلب ــي الُعمان ــق الثقاف ــم الملح ــاع ض ــاء، اجتم ــب اللق وأعق
ــة،  ــه الطلب ــي تواج ــة الت ــا األكاديمي ــى القضاي ــرق إل ــث تط ــة، حي ــً وطالب ــو 1٤0 طالب نح
مشــيدا بالمســتوى التعليمــي والبحثــي والخدمــي فــي الجامعــة، وحث الملحــق الثقافي 
الُعمانــي الطلبــة علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد الســتثمار الفــرص التعليميــة التعلميــة 
فــي الجامعــة والمســاهمة باالرتقــاء بالمخرجــات األكاديميــة بمــا يخــدم وطنهــم.

وأشــاد الطلبــة بالمســتوى التعليمــي المتقــدم للجامعــة وكفــاءة أعضــاء هيئــة 
التدريــس وتميزهــم فــي أســاليب التعليــم المســتخدمة فــي التدريــس، كمــا اشــادوا 

ــة. ــة التعليمي ــد العملي ــي تجوي ــه ف ــم وأهميت ــم معه ــة بالده ــل ملحقي بتواص
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ندوة في العالقات العامة تعرض لألدوار
 االستراتيجية وشروط االتصال الناجح 

فريج متحدثً عن دور العالقات العامة االستراتيجي خالل ندوة جامعة اليرموك

الحصــاد -شــدد أكاديميــون وخبــراء اتصــال علــى أهميــة  مأسســة دور العامليــن فــي دوائــر العالقــات العامــة، فــي وقــت تكثــر 
فيــه الشــائعات ويغــزوه التخبــط. 

ودعــا الخبــراء فــي نــدوة متخصصــة نظمهــا قســم العالقــات العامــة واإلعــالن فــي 
كليــة اإلعــالم بجامعــة اليرمــوك إلــى أهميــة المنحــى االســتراتيجي فــي االتصــال 
وضــرورة ان ينعكــس فــي الهيــكل الوظيفــي للمؤسســة وربــط دوائــر العالقــات 

ــا.    ــاإلدارة العلي ــة ب العام

وحملــت النــدوة عنــوان )العالقــات العامــة فــي المؤسســات األردنيــة الحكوميــة 
والخاصــة وتطبيقاتــه(، ورعاهــا رئيــس الجامعــة الدكتــور زيــدان كفافــي، وافتتحهــا 
ــذي  ــق ال ــد الح ــواز عب ــور ف ــي الدكت ــال الخارج ــة واالتص ــؤون الطالبي ــس للش ــب الرئي نائ
ــات  ــط والنزاع ــا التخب ــي يغزوه ــة الت ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــت ماس ــة بات ــال:" إن الحاج ق
واالنتهــاكات واإلشــاعات أن يتمتــع العاملــون فــي العالقــات العامــة بــإدارة الســمعة 
المؤسســية بشــكل بنــاء ومنصــف، وتوظيــف اإلعــالم ووســائله وأدواتــه، الســيما 
والمصداقيــة  والمســؤولية  بالشــفافية  وتداعياتــه،  بتأثيراتــه  األدرى  وأنهــم 
ــزات  ــم منج ــي تعظي ــهموا ف ــا، وان يس ــا ومتطلباته ــر وغاياته ــاس بالجماهي واإلحس
مؤسســاتهم والبنــاء عليهــا إلفــادة الوطــن واالرتقاء بــه وبمؤسســاته ومنظماته".

 فريج: 
من الضروري 

اإليمان بأهمية
 دائرة العالقات

 العامة
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أكـاديمـــيـا

جامعة اليرموك تكرم األستاذ كمال فريج

وأضــاف عبــد الحــق أن المتخصصيــن فــي هــذا المجــال هــم القــادرون علــى إعطــاء هذا 
العلــم بعــده العميــق وامتــداده الواســع، مشــيرا إلــى مســاهمة العالقــات العامــة 
ــا  ــازة عنه ــة الممت ــورة الذهني ــيخ الص ــات، وترس ــة للمنظم ــمعة الطيب ــاء الس ــي بن ف
ــة،  ــات الصادق ــق والمعلوم ــن الحقائ ــاس م ــى أس ــادا عل ــات اعتم ــف الفئ ــدى مختل ل

ــروعات. ــدة للمش ــة الجي ــم والمتابع ــط والتقيي ــا كالتخطي ــن وظائفه ــال ع فض

ــات  ــة العالق ــى أن أهمي ــادات إل ــي نج ــور عل ــالم الدكت ــة اإلع ــد كلي ــار عمي ــدوره أش  ب
المعاصــرة مــن خــالل مــا تؤديــه  المنظمــات  الجمهــور تتضــح فــي  العامــة مــع 
العالقــات العامــة الناجحــة مــن مهــام تكويــن الســمعة الطيبــة للمنشــأة والصــورة 
تعــد  العامــة  العالقــات  أن  موضحــا  المجتمــع،  لــدى  عنهــا  الممتــازة  الذهنيــة 
الســالح المــزدوج الــذي يســتخدم درعــا للدفــاع عــن الشــركة بنفــس كفــاءة وقــوة 
اســتخدامه للهجــوم، وقــال: إن أي شــركة ناشــئة كبيــرة أو صغيــرة دون قســم 
للعالقــات العامــة تعتبــر شــركة دون جهــاز مناعــي، وأن أي أزمــة مهمــا كانــت عابــرة 

ــول. ــى المجه ــا إل ــؤدي به ــد ت ــة ق ــة حقيقي ــا كارث ــبة له ــل بالنس ــد تمث ق

 وشــارك خبــراء إعــالم وعالقــات عامــة فــي النــدوة وهــم: مديــر التوجيــه المعنــوي 
فــي القيــادة العامــة للقــوات المســلحة األردنيــة- الجيــش العربــي  العميــد الركــن 
االعــالم  لشــؤون  العربيــة  عمــان  جامعــة  رئيــس  ومســاعد  شــديفات،  عــودة 
والعالقــات العامــة األســتاذ كمــال فريــج، ومســاعد مديــر الملكيــة األردنيــة لإلعــالم 
واالتصــال باســل الكيالنــي، ومديــرة دائــرة االعــالم والعالقــات العامــة فــي الجامعــة 
ــي  ــالم، ف ــة االع ــة كلي ــاتذة وطلب ــن أس ــدد م ــي وع ــا الحوران ــورة هي ــة الدكت األردني

ــعدان.  ــؤاد الس ــور ف ــالن الدكت ــة واإلع ــات العام ــم العالق ــس قس ــا رئي ــن أداره حي
و عــرض شــديفات لتجربــة  مديريــة التوجيــه المعنــوي، ومؤكــدا ارتبــاط وتداخــل 

العالقــات العامــة بحقــول اإلدارة والعلــوم االجتماعيــة. 

وأوضــح أن العالقــات العامــة تعــد مــن أهــم متطلبــات النظــم اإلداريــة الحديثــة 
وتســتند إليهــا العديــد مــن األدوار الحيويــة التــي تتعلــق بإبــراز الصــورة المشــرقة 
للمؤسســة ومــا تقدمــه مــن خدمــات للمجتمــع لتكــون بذلــك حلقــة اتصــال وتواصــل 

ــا.  ــة وخارجه ــل المؤسس ــطة داخ ــل نش وأداة تفاع

إلــى أن نجــاح المؤسســة ســواء أكانــت حكوميــة أم أهليــة ال  وأشــار شــديفات 
يتوقــف فقــط علــى انجازاتهــا إذا لــم يتــم إبــراز تلــك االنجــازات مــن خــالل نجــاح قســم 
العالقــات العامــة فيهــا وإيصالهــا الــى الجمهــور المســتهدف، مضيفــا أن الشــخص 
ــته  ــدا لمؤسس ــا جي ــون قارئ ــه أن يك ــرض ب ــة يفت ــات العام ــي العالق ــل ف ــذي يعم ال

ــور.   ــم وللجمه ــل معه ــن يعم ــة لم ــط ثق ومح

ــات  ــالم والعالق ــؤون اإلع ــة لش ــان العربي ــة عم ــس جامع ــاعد رئي ــرض مس ــدوره ع ب
العامــة األســتاذ كمــال فريــج للمنحــى االســتراتيجي االتصالــي للعالقــات العامــة فــي 
ــر  ــاط مباش ــى ارتب ــون عل ــب أن يك ــة يج ــات العام ــر العالق ــال إن مدي ــات، وق المؤسس
برئيــس المؤسســة او بــاإلدارة العليــا لمــا لذلــك مــن دور فــي ترجمــة رؤى المؤسســات 
مــن خــالل البرامــج المنفــذة، فضــال عــن إدارة االزمــات والمشــكالت ووضــع الحلــول، 
وإيصــال الرســائل المناســبة لجمهورهــا المســتهدف وفــي وقتهــا المناســب، بمــا 
يقــود إليجــاد حلــول ومقترحــات لهــا بشــكل أســرع وأســهل،  موضحــا أنــه مــن 
ــة  ــة لمعرف ــات العام ــن العالق ــتبيان م ــتطالعات رأي واس ــراء اس ــك إج ــم كذل المه

مــدى قبــول واستحســان القــرارات التــي يتــم طرحهــا في أي مؤسســة 
واتخــاذ اإلجــراء الــالزم بنــاءا علــى ذلــك. 

وأضــاف فريــج أنــه مــن الضــروري أن يؤمــن رئيــس المؤسســة بعمــل 
لــن يكــون  أن تقدمــه وإال  العامــة ومــا يمكــن  العالقــات  دائــرة 
ــى  ــا إل ــر، منوه ــى بتأثي ــن يحظ ــه ول ــوم ب ــل تق ــة ألي عم ــاك قيم هن
أن رجــل العالقــات يجــب أن يكــون مثقفــا فــي كل شــيء وأن يكــون 
ــة  ــمعة المؤسس ــاءة لس ــي اإلس ــاون ف ــريء ال يته ــديد وج ذا رأي س

وصورتهــا.

بــدوره أشــار مســاعد مديــر الملكيــة األردنية لإلعــالم واالتصال باســل 
الكيالنــي  إلــى أن دائــرة العالقــات العامــة جــزء ال يتجــزأ مــن عمــل أي 
مؤسســة، فدائــرة االعــالم واالتصــال فــي الملكيــة األردنيــة تقــدم 
العديــد مــن األخبــار والمعلومــات للجمهــور علــى المســتوى المحلــي 
وكذلــك تصــل مــا ســبق لــكل إنحــاء العالــم اذ تمــت االســتفادة مــن 

خبــرات الشــركاء وحتــى المنافســين لتحقيــق ذلــك.

وذكــر أن االتصــال فــي عمــل العالقــات العامــة واإلعــالم يتمثــل فــي 
االتصــال الوجاهــي الــذي يتطلــب القــدرة علــى الحديــث بكافــة بوســائل 
االعــالم كافــًة وإلقــاء الخطابــات وكذلــك االتصــال الكتابــي المتمثــل 
ــكل  ــا بالش ــة وتوظيفه ــة واالنجليزي ــن العربي ــان اللغتي ــة إتق بأهمي
األمثــل لكونهــا أداة مهمــة مــن أدوات اإلعالمــي الناجــح ولمــن 
يعمــل فــي مجــال العالقــات العامــة فاألخيــر يجــب أن يتقــن مهــارات 

اإلعــالم كالتحريــر الصحفــي وغيــره مــن المهــارات. 

أمــا مديــرة دائــرة االعــالم والعالقــات العامــة فــي الجامعــة األردنيــة 
الدكتــورة هيــا الحورانــي فقالــت إن مــن يعمــل فــي العالقــات العامــة 
ــر مــن تحمــل المســؤولية وهــذا يتطلــب  ــى عاتقــه جــزء كبي يقــع عل
ومتابعــا  حولــه  يــدور  مــا  لــكل  نبيهــا ومتيقظــا  يكــون  أن  منــه 
ــال  ــي إيص ــة ف ــع بالمصداقي ــك أن يتمت ــل وكذل ــم التفاصي ألدق وأه

ــًة. ــات  كاف المعلوم
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محاضرة للمدير التنفيذي لمركز الملك عبداهلل
الثاني حول التميز األكاديمي

وبيــن المديــر التنفيــذي لمركــز الملــك عبــداهلل 
ــالل  ــدة خ ــم الرواب ــور إبراهي ــز الدكت ــي للتمي الثان
المحاضــرة والتــي جــاءت بعنــوان )معاييــر التميــز 
مندوبــا  وحضرهــا  األكاديميــة(،  والجــودة 
الهندســة  الجامعــة، عميــد كليــة  رئيــس  عــن 
األســتاذ الدكتــور خالــد الطراونــة، وأعضــاء هيئــة 
التدريــس والعامليــن والطلبــة، لمعاييــر الجائزتيــن 
الملــك  جائــزة  وهمــا  المركــز  يديرهمــا  اللتيــن 

ــي  ــداهلل الثان ــك عب ــزة المل ــفافية، وجائ ــي والش ــز األداء الحكوم ــي لتمي ــداهلل الثان عب
ــاص.   ــاع الخ ــز القط لتمي

 وتأســس مركــز الملــك عبــد اهلل الثانــي للتميــز فــي كانــون ثانــي 2006، بموجــب نظام 
رقــم )6( و يديــر المركــز جائــزة الملــك عبــد اهلل الثانــي للتميــز فــي كافــة القطاعــات، 
ــو أردن  ــس نح ــز الرئي ــز المحف ــي للتمي ــد اهلل الثان ــك عب ــز المل ــون مرك ــه أن يك ورؤيت

أكثــر تنافســية عالميــً. 

وفــي هــذا الصــدد قــال الدكتــور الروابــدة إن الهــدف مــن المشــاركة فــي الجائزتيــن 
هــو التعــرف علــى نواحــي القــوة وفــرص التحســين، وتحقيــق نتائــج رضــا لــكل مــن 
المتعامليــن والموظفيــن والمجتمــع، وتمكيــن الجهــات المشــاركة مــن تقييــم 
ــاءة  ــتقبل بكف ــط للمس ــي التخطي ــي وبالتال ــا الحال ــة وضعه ــا ومعرف ــدى نجاحه م

ــة.  وفاعلي
وبيــن الدكتــور الروابــدة لمعاييــر الجائــزة ومنهــا: القيــادة، واإلســتراتيجية، واألفــراد، 
والشــراكات والمــوارد، والعمليــات والخدمــات، مشــيرا إلــى المفاهيــم األساســية 
مســتقبل  وبنــاء  مضافــة،  قيمــة  جلــب   : ومنهــا  المركــز،  رؤيــة  وفــق  للتميــز، 

مســتدام، وتســخير اإلبــداع واالبتــكار، و تنميــة القــدرة المؤسســية. 

وجــرى فــي نهايــة المحاضــرة حــوار موســع مــع الحضــور بيــن خاللــه الدكتــور الروابــدة 
لمؤشــرات قيــاس أداء المؤسســات علــى ضــوء المعاييــر المطبقــة. 

المحاضــرة حــوار موســع مــع الحضــور بيــن خاللــه الدكتــور الروابــدة مؤشــرات قيــاس 
أداء المؤسســات علــى ضــوء المعاييــر المطبقــة.

الروابدة يعرض خالل المحاضرة معايير التميز والجودة

المشاركون في المحاضرة

الحصــاد - عــرض مركــز الملــك عبــداهلل 
فــي  محاضــرة  خــالل  للتميــز   الثانــي 
ــالل  ــن خ ــة م ــر المطبق ــة للمعايي الجامع
المركــز لتحديــد المؤسســات المتميــزة، 
ومنهجيــة  رؤيــة  مــع  تنســجم  والتــي 
الحوكمــة  تطبيــق  فــي  الجامعــة 

الرشــيدة.

أكـاديمـــيـا

ــذي  ــز وال ــي للتمي ــد اهلل الثان ــك عب ــز المل ــر أن مرك ــر بالذك ــن الجدي وم
تأســس عــام 2006، برئاســة ســمو األميــر فيصــل بــن الحســين، يديــر 
ــز  ــزة للتمي ــع جائ ــد أرف ــي تع ــز والت ــي للتمي ــد اهلل الثان ــك عب ــزة المل جائ
علــى المســتوى الوطنــي فــي جميــع القطاعــات، ويهــدف المركــز إلــى 
نشــر ثقافــة التميــز فــي األردن والمنطقــة مــن خــالل تطويــر نمــاذج 
الممارســات  أفضــل  المبنيــة علــى  التقييــم  التميــز ومعاييــر  وأطــر 
الدوليــة، تقييــم أداء المؤسســات، إدارة جوائــز الملــك عبــد اهلل الثانــي 
للتميــز ونشــر التميــز فــي القطاعيــن العــام والخــاص، المؤسســات غيــر 

ــة. ــر الحكومي ــات غي ــة والمؤسس الربحي
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أكـاديمـــيـا

بحث للدكتور الطراونة 
يؤكد وجود مؤشرات إيجابية 

لصناعة التعدين 

الجامعــة  فــي  الهندســة  كليــة  لعميــد  بحــث  كشــف   - الحصــاد 
االقتصــاد  علــى  األردن  فــي  التعديــن  لصناعــة  إيجابيــة"  "توقعــات 

الوطنــي. 

وبيــن األســتاذ الدكتــور خالــد الطراونــة فــي بحثــه، الــذي حــاز علــى اهتمــام محلــي عربي 
وأجنبــي، ان "األردن لديــه كميــات مســتدامة مــن اليورانيــوم بنســبة 3% مــن مــوارد 
ــفات،  ــدر للفوس ــر مص ــي أكب ــج، وثان ــر منت ــادس أكب ــه س ــف أن ــه يصن ــا أن ــم، كم العال

ورابــع أكبــر منتــج، وثانــي أكبــر مصــدر للبوتــاس". 

وقــال األســتاذ الدكتــور الطراونــة فــي بحثــه المعنــون بـ)نظــرة شــمولية للصناعــات 
التعدينيــة فــي األردن-الفــرص والتهديــدات( إن "هــذا يتطلــب مــن األردن تفعيــل 
اســتغالل العديــد مــن المــوارد المعدنيــة غيــر المســتغلة، لتحقيــق التقــدم الــذي 
يعمــل علــى تلبيــة المطالــب العالميــة الكبــرى فــي جميــع أنحــاء العالــم"، مشــيرا إلــى 
ــاع  ــي قط ــدات ف ــرص والتهدي ــراز الف ــرورة إب ــى ض ــة إل ــذه الدراس ــه ه ــم توجي ــه ت أن
الصناعــات التعدينيــة، التــي ماتــزال الجهــود الحكوميــة فــي مجــال االســتثمار جهــودا 

ــة.  متواضع

وأضــاف أن "قطــاع التعديــن يعتبــر حجــر الزاويــة لالقتصــاد األردنــي حيــث يلعــب دورا 
حيويــا فــي نمــو العديــد مــن القطاعــات المهمــة، ويســهم فــي تحســين المســتوى 
المعيشــي، مبينــا أن األردن يحتــوي علــى خامــس أكبــر صخــر زيتــي مــن االحتياطــات فــي 
العالــم، حيــث أثبتــت الدراســة انــه يمكــن مــع التوقعــات اإليجابيــة لقطــاع الصناعــات 
التعدينيــة زيــادة القيمــة المضافــة المحليــة جنبــا إلــى جنــب مــع االســتثمار فــي 

ــى غــرار : معــادن الفلســبار، والطيــن، والجبــس والزركــون والنحــاس.   مجــاالت عل

الحصــاد - بحثــت الجامعــة مــع الملحقيــة الثقافيــة 
األكاديمــي،  التعــاون  تعزيــز  ســبل  الماليزيــة 
الســتقطاب طلبــة ماليزييــن للدراســة فــي الجامعــة.

ســليم  ماهــر  الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  رئيــس  واســتقبل 
وبحثــا  وهــاب،  نظــام  محمــد  الماليــزي  التعليمــي  الملحــق 
ماليزييــن  طلبــة  الســتقطاب  المشــترك،  التعــاون  أشــكال 
لدراســة تخصــص الشــريعة وتخصــص اللغــة العربيــة للناطقيــن 
بغيرهــا، مثنيــا علــى الــدور التشــاركي الــذي تلتــزم بــه الملحقيــة 

الثقافيــة الماليزيــة فــي متابعــة شــؤون طلبتهــا.

ــج  ــات والبرام ــر ســليم التخصص ــور ماه ــتاذ الدكت ــرض األس وع
األكاديميــة التــي تــدرس فــي الجامعــة، والشــراكات األكاديمية 
الجامعــات  مــع  العربيــة  عمــان  جامعــة  بهــا  تتمتــع  التــي 
الجامعــات  مــن  وغيرهــا  والتركيــة،  والبريطانيــة  الماليزيــة 
العالميــة المرموقــة، وتطــرق إلــى أهميــة الدراســة التقنيــة 

وأهميــة برامــج تقنيــة متطــورة فــي هــذا المجــال.

ــى  ــاب عل ــام وه ــد نظ ــزي محم ــي المالي ــق التعليم ــى الملح وأثن
الجهــود المتميــزة التــي تبذلهــا جامعــة عمــان العربيــة النجــاح 

عمليــة التعليــم لطلبتهــا واالرتقــاء بالمخرجــات األكاديميــة.

أ.د. خالد الطراونة

الدكتور  سليم والملحق التعليمي الماليزي

بحث التعاون مع 
الملحقية الماليزية
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إنشاء صندوق بالشراكة مع "اآلفاق الخيرية" 
لمساعدة الطالب بالقروض والمساعدات 

الحصاد - أنشأت الجامعة بالتعاون مع جمعية اآلفاق الخيرية للتعليم صندوقا مستقال متخصصا لدعم الطالب الجامعي.  

ــليم،  ــر س ــتاذ الدكتورماه ــة األس ــس الجامع ــا رئي ــي وقعه ــة، الت ــت االتفاقي وهدف
ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة للجمعيــة األســتاذ هانــي زاهــدة إلنشــاء وتمويــل 
وإدارة صنــدوق دعــم الطالــب الجامعــي المحتــاج، عــن طريــق المســاعدات والقــروض 
الحســنة والكفــاالت، بحضــور رئيــس هيئــة المديريــن األســتاذ أحمــد الخالــد، ورئيــس 
لجنــة صنــدوق المنــح، عضــو مجلــس األمنــاء األســتاذ أحمــد الشــيحة وعضــو مجلــس 

األمنــاء األســتاذ محمــد العتيقــي، وعــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة.

وبموجــب االتفاقيــة تلتــزم جامعــة عّمــان العربيــة مــن خــالل صنــدوق المنــح بدعــم 
ــار أردنــي( فــي  ــار )عشــرة آالف دين ــغ )10.000( دين ــد بمبل الصنــدوق المســتقل الجدي

األقــل ســنويا، كمــا تلتــزم الجمعيــة  بتخصيــص نفــس المبلــغ. 

ــات وزارة  ــرارات وسياس ــن ق ــة ضم ــول المالي ــب األص ــدوق حس ــة الصن ــر الجمعي وتدي
التنميــة االجتماعيــة بنماذجــه وماليتــه وآليــة توزيــع المــال )شــيكات جامعيــة( ، 

د. سليم واألستاذ زاهدة يوقعان االتفاقية

أكـاديمـــيـا

ــا  ــديد بم ــة التس ــن ومتابع ــن المقترضي ــات م ــذ الضمان ــا أخ ــا فيه بم
اليخالــف الشــريعة اإلســالمية. 

ــة  ــات المقدم ــي الطلب ــر ف ــة للنظ ــة متخصص ــاء لجن ــى إنش ــيصار إل وس
ــوال  ــا او قب ــا رفض ــيب به ــة والتنس ــان العربي ــة عم ــالب جامع ــن ط م
اســتنادًا لألســس المعتمــدة فــي الجمعيــة، ومــن صالحياتهــا تحديــد 
شــكل وقيمــة المســاعدة )قــرض حســن( مســتردًا، أو منحــة ســنوية 

ــً.  ــً مقطوع ــة أو مبلغ ــة أو كلي جزئي

 وســتتولى الجمعيــة إجــراء البحــث االجتماعــي لألشــخاص المحوليــن 
إليــه مــن الجامعــة والذيــن تقدمــوا بطلبــات منــح تعليميــة جزئيــة أو 

كليــة، وذلــك بهــدف التحقــق مــن اســتحقاقهم للمســاعدة.
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أكـاديمـــيـا

وقــال رئيــس هيئــة التحريــر، عميــد البحــث العلمــي والدراســات العليــا األســتاذ الدكتــور 
ــي  ــددة الت ــز المتع ــب التمي ــى جوان ــدة إل ــة جدي ــد إضاف ــة تع ــلبي:" أن المجل ــاض الش ري
تتســم بهــا جامعــة عمــان العربيــة والبحــث العلمــي فيهــا"، وأضــاف أن هــذا العــدد 

يتضمــن مجموعــة مــن األبحــاث والدراســات العلميــة المحكمــة وهــي:

مســقط  محافظــة  فــي  الموهوبيــن  الطلبــة  رعايــة  فــي  المدرســية  اإلدارة  دور 
بســلطنة عمان/محمــد الجرايــدة وفوزيــة المخينــي، ودرجــة توافــر كفايــات القيــادة 
ــات  ــل مجتمع ــا بتفعي ــة وعالقته ــة الحكومي ــدارس الثانوي ــري الم ــة لمدي التحويلي
التعلــم المهنيــة/ ألطــاف عــوض وعاطــف مقابلــة، ودرجــة وعــي مديــري المــدارس 
األردن/إيمــان  فــي  المعلميــن  نظــر  وجهــة  مــن  المواطنــة  لمفهــوم  الثانويــة 
ــة  ــى ُلغ ــم عل ــب قائ ــي ُمحوس ــج تعليم ــة برنام ــونة، وفاعلي ــامة حس ــكات واس الوري
ــّدى  اإلشــارة فــي مــاّدة الّتربيــة اإلســالمية لَتحســين ُمســتوى الّتحصيــل األكاديمــّي ل
م/رنــا العمايــرة وهيــام التــاج، وأثــر اللجوء الســوري  َطَلبــة الّصــف الّثانــي األساســّي الصُّ
علــى المــدارس الحكوميــة األردنيــة فــي إقليــم الشــمال مــن وجهــة نظــر مديريهــا/
ــي  ــاد جمع ــج إرش ــة برنام ــه، وفاعلي ــد محافظ ــامح محم ــوري وس ــزام الحم ــد ع أحم
فــي خفــض مســتوى القلــق وتحســين الكفايــة الذاتيــة المدركــة والتحصيــل الدراســي 
لــدى الطلبــة المراهقيــن المحروميــن مــن الرعايــة الوالديــة فــي فلسطين/ســناء 
أبــو غــوش، والتنمــر المدرســي وعالقتــه بالتكيــف النفســي واالجتماعــي لــدى طلبــة 
صعوبــات التعلــم فــي ســلطنة عمان/عبــد العزيــز بــن علــي الســعدي وأحمــد خزاعلــة، 
ودرجــة ممارســة مديــري المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الزرقــاء إلســتراتيجيات 
للمعلميــن مــن وجهــة نظرهــم/ الوظيفــي  الصــراع وعالقتهــا باالحتــراق  إدارة 
ميســاء حمــد اهلل وعاطــف مقابلــة، وأسِــباب تدنــي التحصيــل فــي مــادة الرياضيــات 
لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة بمــدارس الرمــادي مــن وجهــة نظــر المدرســين 
والمديرين/جــودت ســعادة وفكــرت رشــيد، ومعيقــات اســتخدام الّتعليــم المتمــازج 
ــات االجتماعّيــة/ ــي الدّراس ــر معلم ــة نظ ــن وجه ــرق م ــة المف ــدارس محافظ ــي م ف

رضــوان الشــديفات.

صدور العدد األول من 
المجلد الثاني من مجلة الجامعة 

"سلسلة البحوث التربوية 
والنفسية"

الحصــاد - صــدر العــدد األول مــن المجلــد الثانــي مــن مجلــة الجامعــة 
علميــة  مجلــة  وهــي  والنفســية"،  التربويــة  البحــوث  "سلســلة 
ــا فــي  محكمــة تصــدر عــن عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العلي

ــنة. ــي الس ــن ف ــع عددي ــة بواق ــان العربي ــة عم جامع

 محاضرة في
هندسة الشبكات 
وأمن المعلومات

ــوان  ــرة بعن ــة محاض ــي الجامع ــت ف ــاد - نظم الحص
)تكنولوجيــا هندســة الشــبكات وأمــن المعلومــات 

ــة(. ــم اإللكتروني والجرائ

وأمــن  الحاســوب  شــبكات  فــي  والمــدرب  الخبيــر  وبيــن 
المعلومــات المعتمــد مــن شــركة سيســكو ومايكروســوفت 
العمليــة  المهــارات  ألهميــة  المســلماني  عــزام  المهنــدس 
والعلميــة الضروريــة لتأكيــد ورفــع تنافســية الخريجيــن الجــدد، 
مثــل  التخصصــات  فــي  المعــارف  إكتســاب  أهميــة  ناقــش  و 
ــا  ــبكات، كم ــم والش ــن النظ ــة أم ــبة وهندس ــات الحوس تخصص
ناقــش بشــكل مســتفيض دورات الشــبكات المعتمــدة عالميــا 
أن  يجــب  التــي  والمهــارات   )CCNP،CCNA،CCIE( مثــل 

تتوفــر فــي الطالــب لتحصيــل تلــك الــدورات. 

وتناولــت الورشــة التــي حضرهــا عميــد كليــة العلوم الحاســوبية 
والمعلوماتيــة األســتاذ الدكتــور خالــد الكعابنــة وأشــرف عليها 
عضــو هيئــة التدريــس فــي الكليــة الدكتــور حمــزة البعــول، 
وعــدد مــن أعضــاء الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة وجمــع مــن 
الطلبــة؛ الذيــن عرفتهــم بالمهــارات والمعــارف التــي يحتاجهــا 
الطالــب تلبيــة الحتياجــات ســوق العمــل فــي مجــال الشــبكات. 

وفــي هــذا الصــدد، حــذر المهنــدس مســلماني خــالل المحاضــرة، 
مــن التغريــر بالطلبــة الكتســاب المهــارات الســلبية الخاصــة فــي 
الشــبكات مثــل قرصنــة المواقــع واالضــرار باالخريــن أو الوقــوع 
فــي الجرائــم اإللكترونيــة وكيفيــة الحمايــة مــن تلــك المشــاكل 

والتهديــدات. 

الخبير المسلماني يعرض ألهمية المهارات في رفع التنافسية
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محاضرة حول أثر التكنولوجيا 
في سالمة الطيران

الحصــاد -عــرض مديــر عــام أكاديميــة الطيــران الملكيــة األردنيــة الكابتــن الدكتــور محمــد الخوالــدة ألهميــة التكنولوجيــا وأثرهــا 
علــى ســالمة الطيــران، وتحديــدا فــي مجــال المراقبــة الجويــة. 

)أثــر  بعنــوان  الجامعــة  فــي  محاضــرة  خــالل  الدكتورالخوالــدة  الكابتــن  وبيــن 
ــوم  ــة عل ــال وكلي ــة األعم ــم كلي ــران(، بتنظي ــالمة الطي ــى إدارة وس ــا عل التكنولوجي
الطيــران، أن التكنولوجيــا لهــا دور كبيــر فــي تجنــب حــوادث الطيــران مــن خــالل أنظمــة 
تجنــب التصــادم الجــوي، ونظــام التموضــع العالمــي والــرادارات الداخليــة فــي الطائــرة، 

ــة.  ــة الجوي ــة المراقب ــي غرف وف

كمــا عــرض الكابتــن الخوالــدة، فــي المحاضــرة التــي أدارهــا عميــد كليــة الطيــران 
فــي الجامعــة األســتاذ الدكتــور غســان كنعــان، أهميــة هــذه األنظمــة، فــي وقــت 
تشــهد فيــه المالحــة الجويــة حركــة كثيفــة للطيــران تصــل ألالف الطائــرات فــي 
اليــوم الواحــد واللحظــة الواحــدة، مشــيرا إلــى أن "ثلــث طيــران العالــم فــي أميــركا" مــا 

ــوادث.  ــب الح ــا وتجن ــرات لوجهته ــذه الطائ ــه ه ــة وتوجي ــتدعي مراقب يس

وأوضــح الكابتــن الخوالــدة، لطلبــة الجامعــة وطلبــة كليــة علــوم الطيــران، قوانيــن 
ــدار  ــه بالمق ــاوي ل ــل مس ــل رد فع ــكل فع ــون ل ــا قان ــن أبرزه ــة، وم ــي الحرك ــن ف نيوت
معاكــس لــه باالتجــاه، ودوره فــي تفســير حركــة الطائــرة التــي تتحكــم بهــا قــوى أربعة 
ــران.  ــوزن كعنصــر رئيســي فــي الطي هــي: الجاذبيــة، والدفــع، والرفــع، والكبــح، ودور ال

وعــرض خــالل المحاضــرة، فيلمــً لتطبيــق تعليمــي صممــه طلبــة كليــة علــوم الطيــران 
حــول أجــزاء الطائــرة وصيانتهــا، يمكــن عرضــه علــى أجهــزة الكمبيوتــر وأجهــزة 

ــزة اللوحيــة.  ــال الذكيــة واألجه االتص

والكابتــن الخوالــدة حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي اإلدارة، وشــغل 
مناصــب فــي ســالح الجــو الملكــي منهــا: طيــار مقاتــل، مــدرب طيــران، 
وقائــد ســرب، وقائــد قاعــدة مقاتلــة، وحاصــل علــى العديــد مــن 
االوســمة أثنــاء خدمتــه العســكرية والمدنيــة منهــا: االســتقالل، 

ــتحقاق.  ــام االس ووس

مــع  بالشــراكة  الجامعــة  فــي  الطيــران  علــوم  كليــة  وأنشــئت 
ــى  ــج عل ــب الخري ــل الطال ــة، ويحص ــة األردني ــران الملكي ــة الطي أكاديمي
ــران أردنيــة  ــة طي ــرات ورخص ــة الطائ شــهادة البكالوريــوس فــي صيان
والرخصــة األوروبيــة للعمــل علــى الطائــرات األوروبيــة وهــو متطلــب 

فــي دول الخليــج.

سياســة  مــع  انســجاما  التخصــص،  هــذا  الجامعــة  واســتحدثت 
واســتراتيجية التعليــم العالــي فــي التحــول نحــو التعليــم التقنــي، كمــا 
أنــه ينســجم مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية التــي عبرعنهــا جاللــة 
الملــك فــي الورقــة النقاشــية الســابعة بضــرورة بنــاء قدراتنــا البشــرية 
وتطويــر العمليــة التعليميــة التــي تعتبــر جوهــر نهضــة االمــة، لذلــك 

ــب التطبيقــي التقنــي. ــى الجان ــص عل يركــز التخص

الكابتن الدكتور الخوالدة يعرض خالل المحاضرة ألثر التكنولوجيا في سالمة الطيران
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قبول أعداد متزايدة من
الطلبة في تخصص الصيدلة

الحصــاد - بــات مــن المقــرر أن ترفــع الجامعــة مــن عــدد الطلبــة 
المقبوليــن فــي تخصــص الصيدلــة، عقــب الموافقــة علــى تثبيــت 
ــة لبرنامــج البكالوريــوس. الطاقــة االســتيعابية لتخصــص الصيدل

 المشاركة في المؤتمر العاشر 
للتسويق اإلسالمي في تركيا

الحصــاد - شــاركت الجامعــة فــي المؤتمــر العالمــي العاشــر للتســويق 
اإلســالمي الــذي عقــد فــي تركيــا بتنظيــم مــن الهيئــة العالميــة 

للتســويق اإلســالمي.

ومثــل الجامعــة فــي المؤتمــر عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة األعمــال الدكتــور 
ظاهــر القرشــي، وقــدم ورقــة بحثيــة بعنــوان "دور مواقــع التواصــل االجتماعــي 
فــي تحقيــق القــدرة التنافســية"، وهدفــت الدراســة الــى كشــف الــدور الــذي 
ــس  ــنجر، الوات ــر الماس ــوك، تويت ــس ب ــي )الفي ــل االجتماع ــع التواص ــه مواق تحقق
آب( فــي تحقيــق الميــزة التنافســية المســتدامة مــن حيــث )التكلفــة االقــل، 
النســائية  الشــرعية  المالبــس  قطــاع  فــي  الوقــت(  اختصــار  األعلــى،  الجــودة 
فــي األردن، وأظهــرت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج مــن بينهــا: وجــود دور 

األكاديميــة والمناهــج والخطــط الدراســية جــرى تصميمهــا وفقــً 
ــى  ــول ال ــدف الوص ــة، به ــة والدولي ــس المحلي ــر واألس ــى المعايي ألرق
مخرجــات تعليميــة متميــزة يتســلح بهــا الخريجــون، تكــون قــادرة 
علــى المنافســة والريــادة فــي مســتقبلهم وحياتهــم الوظيفيــة 
ملموســة  خطــوات  زالــت  ومــا  الكليــة  خطــت  كمــا  والمهنيــة، 
الكفــاءات  واســتقطاب  والمختبــرات  التجهيــزات  اســتكمال  فــي 

المتميــزة". األكاديميــة 

الكليــة جاهــدة علــى رفــع جــودة مخرجاتهــا  وأضــاف :”ستســعى 
التعليميــة واالســتمرار فــي تطويــر برامجهــا وادائهــا ورفــع مســتوى 
برامــج  خــالل  مــن  والبحــث  التعليــم  مهــارات  فــي  الكليــة  طلبــة 

مكملــة”. تطويريــة 

فّعــال لمواقــع التواصــل االجتماعــي في تحقيــق الميزة التنافســية 
ــي األردن،  ــائية ف ــرعية النس ــس الش ــاع المالب ــي قط ــتدامة ف المس
وأن مواقــع التواصــل االجتماعــي تســاهم فــي تحقيــق جــودة 
عاليــة فــي قطــاع المالبــس كمــا انهــا تســاهم فــي اختصــار وقــت 
بضــرورة  الدراســة:  وأوصــت  الموديــل،  وحداثــة  والشــراء  البيــع 
اســتمرار الجهــات المهتمــة فــي عمليــة انتــاج وتســويق المالبــس 
الشــرعية النســائية فــي اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي 
ترويــج منتجاتهــا، والتركيــز علــى تطبيقــات التواصــل االجتماعــي 
األحــدث واألكثــر اســتخدامً مــن قبــل العمــالء، وزيــادة االهتمــام 
فــي شــكاوى ومالحظــات العمــالء التــي يتــم طرحهــا عبــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي للوصــول الــى منتجــات منافســة وخاليــة مــن 

ــالء.  ــات العم ــات ورغب ــي حاج ــوب وتلب العي

ــا التســويقية  ــذي تنــاول عــدد مــن القضاي وشــارك فــي المؤتمــر ال
ــة  ــة عربي ــن دول ــن ثالثي ــر م ــة أكث ــة واإلداري ــة والمالي واالقتصادي

ــالمية. وإس

ووافــق مجلــس هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي وضمــان الجــودة برئاســة 
ضــوء  علــى  للتخصــص،  االســتيعابية  الطاقــة  تثبيــت  علــى  الزعبــي  بشــير  الدكتــور 
ــاء  ــة، وأعض ــرات الحديث ــز المختب ــث تجهي ــن حي ــاد م ــروط االعتم ــة ش ــتكمال الكلي اس

هيئــة التدريــس.

ــم  ــك ت ــي، لذل ــة الصيدالن ــل مهن ــي تصق ــات الت ــن التخصص ــة م ــص الصيدل ــد تخص ويع
تجهيــز الكليــة بأحــدث متطلبــات المهنــة مــن مختبــرات حديثــة ذات طابــع علمــي 

وعملــي بأعلــى المواصفــات.

وتضــم كليــة الصيدلــة خمــس مختبــرات، مختبــرات الصيدلــة الصناعيــة، الكيميــاء 
ــر  ــاء، ومختب ــف األعض ــم وظائ ــي، عل ــي الصيدالن ــل اآلل ــات، التحلي ــة والصيدالني الدوائي

العقاقيــر وكيميــاء العقاقيــر.

وفــي هــذا الصــدد قــال عميــد كليــة الصيدلــة الدكتــور يــزن الرشــدان:" إن البرامــج 
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مستشــفى  الجامعــة  فــي  الصيدلــة  كليــة  طلبــة  زار   - الحصــاد 
الجامعــة األردنيــة و مستشــفى األميــرة رحمــة التعليمــي لطــب 
ــا  ــز برامجه ــي تعزي ــة ف ــم الجامع ــار قي ــن إط ــد، ضم ــال / إرب األطف

وأنشــطتها لــدى الطلبــة.

صيدلة "عمان العربية" تزوز مستشفي الجامعة األردنية
و األميرة رحمة التعليمي لطب األطفال

وتخللــت الزيــارة االطــالع علــى أقســام المستشــفى ومســاعدة الصيادلــة المناوبيــن 
فــي صيدليــات العيــادات الخارجيــة والصيدليــات التابعــة لألقســام بتحضيــر األدويــة 
تســيير  فــي  الســن  كبــار  المرضــى  ومســاعدة  المراجعيــن،  للمرضــى  وصرفهــا 

ــال  ــى األطف ــا عل ــع الهداي ــى توزي ــة ال ــمية إضاف ــم الرس معامالته

ويأتــي هــذا النشــاط الــذي أشــرفت عليــه مشــرفة مختبــر الكليــة الصيدالنيــة مــروة 
غنيــم، فــي إطــار أنشــطة الكليــة الالمنهجيــة والتفاعــل مــع المجتمــع المحلــي 
الــذي يمثــل إحــدى قيــم الجامعــة مــن منطلــق رفــع معــارف الطلبــة بالمســؤولية 

ــباب. ــدى الش ــاركة ل ــز المش ــاء، وتعزي ــة واالنتم الوطني

الطلبة المشاركون في الزيارة

أكـاديمـــيـا
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التعليم التقني

الحصاد- أعلنت الجامعة عن إتاحة التدريب الميداني لطلبة اإلرشاد النفسي والتربوي مجانا من خالل خبراء مركز زها الثقافي.  

اتفاقية لتدريب طلبة اإلرشاد النفسي
والتربوي في مركز زها الثقافي

الجامعة ومركز زها الثقافي يوقعان اإلتفاقية

وأبرمــت الجامعــة والمركــز اتفاقيــة تعــاون لتدريــب طلبــة األرشــاد النفســي والتربوي 
فــي كليــة العلــوم التربويــة والنفســية، حيــث مثــل المركــز رئيــس مجلــس اإلشــراف 
ــاع، ومثــل الجامعــة عميــد كليــة العلــوم التربويــة  ــرة عاليــة الطب فــي المركــز األمي

والنفســية الدكتــورة هيــام التــاج.

وبموجــب االتفاقيــة، ســيصار إلــى تقديــم خدمــات التدريــب لطلبــة الجامعــة مــن 
درجــة الماجســتير فــي اإلرشــاد النفســي والتربــوي ضمــن قســم اإلرشــاد النفســي، فــي 

ــيين مؤهليــن لإلشــراف الفنــي.   ــا الثقافــي، مــن خــالل أختصاصييــن نفس مركــز زه

ــدة  ــالل م ــطة خ ــذ األنش ــم وتنفي ــي للتقيي ــب الميدان ــالل التدري ــة خ ــيخضع الطلب وس
التدريــب، كمــا سيســمح للطلبــة المتدربيــن حضــور الــدورات وورشــات العمــل فــي 

ــي.  ــا الثقاف ــز زه ــي مرك ــاد ف ــم اإلرش قس

 وتتابــع الجامعــة، بموجــب االتفاقيــة، عمليــة التدريــب وتشــارك مــن خــالل األســاتذة 
فــي الجامعــة فــي جلســات التوعيــة التــي ينظمهــا المركــز.  

مــن جهتهــا، قالــت عميــد كليــة العلــوم التربويــة والنفســية الدكتــورة هيــام التــاج: 
ــا  ــا أنه ــي، كم ــم العال ــتراتيجية التعلي ــة واس ــع رؤي ــجم م ــة تنس ــذه االتفاقي "إن ه
تنســجم مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية التــي عبــر عنهــا جاللــة الملــك فــي الورقــة 
ــة"،  ــة التعليمي ــر العملي ــرية وتطوي ــا البش ــاء قدراتن ــرورة بن ــابعة بض ــية الس النقاش

مبينــة ضــرورة االهتمــام بالتدريــب وشــموله فــي أّي خطــة دراســية 
وإعطائــه ثقــال حقيقيــا فــي تقييــم الطالــب، والتركيــز علــى المهــارات 
التــي تكّمــل المعرفــة العلميــة وتســهم فــي ربــط المعرفــة النظريــة 
بالتطبيــق العملــي ممــا يرفــع مــن مســتوى مهــارات الطلبــة لاللتحــاق 

بمؤسســات المجتمــع المختلفــة".

يخضع طلبة
 الماجستير للتدريب 

الميداني في
 اإلرشاد النفسي 

والتربوي
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التعليم التقني

الجامعة تمكن طلبتها في مجال
 العمل والتسويق اإللكتروني

الحصاد - أتاحت الجامعة لطلبتها فرصة االطالع على مناهج جديدة في التسويق اإللكتروني تلبية الحتياجات سوق العمل. 

الطلبة المشاركون في ندوة التسويق

ونظمــت الجامعــة، ممثلــة بكليــة األعمــال - قســم التســويق، جلســة حواريــة 
بعنــوان )أهميــة التســويق فــي الحيــاة العمليــة( بالتعــاون مــع جمعيــة خبــراء 

التســويق. 

وعــرض  مديــر التســويق واإلعــالم اإللكترونــي فــي مجموعــة المناصيــر لتجــارة اآلليــات 
ليــث عيــد، وعــدد مــن أعضــاء الجمعيــة الخبــرات لطلبــة الجامعــة المناهــج والطــرق 

ــويق. ــدة للتس الجدي

ــويق،  ــية للتس ــاور الرئيس ــن المح ــة م ــى مجموع ــوء عل ــد الض ــث عي ــر لي ــلط المحاض وس
ــل. ــوق العم ــي س ــراط ف ــة لإلنخ ــدة للطلب ــح المفي ــن النصائ ــة م ــرض مجموع ــا ع كم

 وســيصار قريبــا تنفيــذ  سلســلة مــن ورشــات العمــل والمحاضــرات المتخصصــة فــي 
مجــاالت التســويق بالتعــاون بيــن الجامعــة ومجموعــة المناصيــر بهــدف تدريــب الطلبــة 

وتعزيــز فرصهــم فــي ســوق العمــل.

وعلــى صعيــد متصــل عــرض لقــاء نظمتــه الجامعــة لطلبــة دبلــوم 
أكاديميــة الملكــة نــور للطيــران حــول الفــرص التشــغيلية التــي تتيحهــا 

ــا.  ــا وعربي ــرات محلي ــة الطائ ــص صيان ــة تخص دراس

ونظمــت كليــة علــوم الطيــران فــي الجامعــة بالتعــاون مــع أكاديميــة 
ــة  ــه للخط ــت خالل ــة، عرض ــة األكاديمي ــاء لطلب ــران لق ــور للطي ــة ن الملك
الدراســية لكليــة علــوم الطيــران، والفــرص التــي تتيحهــا الرخصــة الدولية 

التــي يحصــل عليهــا الــدارس لتخصــص بكالوريــوس علــوم الطيــران. 

وبيــن عميــد كليــة علــوم الطيــران فــي الجامعــة األســتاذ الدكتــور 
الكابتــن  األكاديميــة  فــي  الفنــي  التدريــب  ومديــر  كنعــان،  غســان 
التجســير  كيفيــة  األكاديميــة  لطلبــة  الخاليلــة  محمــد  المهنــدس 
التخصــص،  فــي  تــدرس  التــي  والمســاقات  المقبولــة  والتخصصــات 
ــران. ــوم الطي ــوس عل ــة لبكالوري ــا الدراس ــي تقلصه ــرة الت ــرة الخب وفت
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المشاركون في التطبيق العملي خالل الدورة

دورة في معامالت الصدق والثبات اإلحصائية
لطلبة الدراسات العليا

الحصــاد - نفــذت كليــة العلــوم التربويــة والنفســية فــي الجامعــة 
اإلحصائيــة  والثبــات  الصــدق  معامــالت  حــول  نوعيــة  دورة 
لطلبــة  التربويــة  البحــوث  فــي  اإلحصائيــة  الرزمــة  بإســتخدام 

العليــا. الدراســات 

الشــقران  رامــي  الدكتــور  الكليــة  فــي  التدريــس  هيئــة  عضــوا  الــدورة  ونفــذ 
ــات  ــدق وثب ــة ص ــقران أهمي ــور الش ــن الدكت ــث بي ــن، حي ــن نصراوي ــور معي والدكت
أدوات الدراســة فــي البحــوث، والتطــرق إلــى أســاليب إجــراء معامــالت صــدق وثبــات 
أدوات الدراســة، فيمــا قــدم الدكتــور نصراويــن تطبيقــا حاســوبيا عمليــا مــن خــالل 
إدخــال بيانــات واقعيــة ألدوات دراســة حديثــة وتطبيــق معامــالت الصــدق والثبــات 

ــك األدوات. ــى تل عل

واجــرى المشــاركون فــي الــدورة تطبيقــا عمليــا بإســتخدام مؤشــرات الصــدق 
والثبــات مثــل معامــل ارتبــاط بيرســون ومعامــل كرونبــاخ الفــا والتجزئــة النصفيــة 

ــاء. ــدق البن ــرات ص ومؤش

ــام  ــورة هي ــية الدكت ــة والنفس ــوم التربوي ــة العل ــد كلي ــدت عمي ــا أك ــن جهته م
ــع  ــكالت المجتم ــل مش ــي تح ــة الت ــة والكمي ــوث النوعي ــذ البح ــة تنفي ــاج أهمي الت
وتحاكــي القضايــا التربويــة فــي الميــدان، مبينــة مــدى أهميــة عقــد هــذه الــدورات 

للطلبــة التــي تســاعدهم فــي دخــول ســوق العمــل باقتــدار.

الحصــاد -خطــت الجامعــة خطــوة مهمــة نحــو ربــط طلبتهــا بســوق 
العمــل وضمــان التشــغيل بشــكل فعلــي.

طلبة الجامعة يتأهلون في
 برنامج تدريبي لغايات التشغيل

إذ خضــع طلبــة الجامعــة مــن كليــة العلــوم الحاســوبية والمعلوماتيــة المتوقــع 
لغايــات  إســتارتا،  وشــركة  سيســكو  شــركة  نفذتهــا  لمقابــالت  تخرجهــم، 

المشــاركة فــي برنامــج تدريبــي يؤهلهــم فــي نهايتــه للعمــل. 

وتفــوق طالبــان مــن الجامعــة فــي التأهــل للبرنامــج التدريبــي، وهمــا : باســل 
المصــري، وياســمين الجوابــرة لتمتعهــم بمهــارات اتصــال عاليــة ومميــزة، ولغــة 

ــدة.  ــة جي ــة تقني ــة، ومعرف انجليزي

وقــال الدكتــور بالل أبــو الهيجــاء ممثــل الجامعة لتنفيــذ مذكرة 
التفاهــم مــع شــركة سيســكو، عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة 
ــوة  ــاركة خط ــذه المش ــة أن ه ــوبية والمعلوماتي ــوم الحاس العل
فــي إطــار ســعي الجامعــة وخطتهــا لتطويــر وتنميــة مهــارات 
ومعــارف طلبتهــا بمــا يرفــع مــن تنافســيتهم فــي ســوق العمــل 
ــاف  ــة، وأض ــتراتيجية للجامع ــة االس ــاور الخط ــع مح ــجم م وينس
أن الجامعــة أبرمــت مــع شــركة سيســكو مذكــرة تفاهــم حــول 
تدريــب الطلبــة فــي كليــة العلــوم الحاســوبية والمعلوماتيــة 
ســوق  فــي  للتشــغيل  الالزمــة  المهــارات  إكســابهم  لغايــات 

ــل.  العم

وأضــاف أن طلبــة الكليــة شــاركوا فــي دورة تدريبيــة نفذتهــا 
حملــة  مــن   500 توظيــف  علــى  تعمــالن  اللتــان  الشــركتان 
الشــهادات، ويخضــع الطلبــة لتأهيــل مهنــي فــي مجــال تكنولوجيا 

المعلومــات. 

التعليم التقني
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محاكمات صورية بمشاركة 8 جامعات
 لتعزيز المهارات القانونية

الحصــاد - حققــت جامعــة الحســين بــن طــالل المركــز األول فــي مســابقة المحاكمــة الصوريــة الجزائيــة التــي نظمتهــا جامعــة 
عمــان العربيــة، بهــدف تمكيــن طلبــة الحقــوق مــن المهــارات الالزمــة لســوق العمــل، ورفــد جهــاز العدالــة بالكفــاءات. 

ســليم  ماهــر  الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  رئيــس  بحضــور  المســابقة  وانطلقــت 
وأعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة )8( جامعــات مشــاركة فــي المســابقة، التــي خصص 
فيهــا لــكل فريــق نصــف ســاعة لعــرض فرضيتــه وهــي واحــدة لجميــع المشــاركين 
ــة  ــاع، وهيئ ــام والدف ــاء الع ــب أدوار االدع ــت للع ــح وق ــع من ــل، م ــة قت ــول جريم ح

ــهود.   ــة، والش المحكم

وتكونــت لجنــة التحكيــم مــن : عضــو مجلــس األعيــان القاضــي تغريــد حكمــت، 
الطراونــة.   المحامــي عــادل  الطراونــة، واألســتاذ  والقاضــي محمــد 

وفــي هــذا الصــدد، قالــت عميــد كليــة القانــون فــي جامعــة عمــان العربيــة الدكتــورة 
شــيرين أبوغزالــة: "أن  هــذه المســابقة تهــدف إلــى توفيــر فــرص التميــز فــي تعلــم 
ــن  ــق م ــة والتطبي ــن النظري ــط بي ــر الرب ــب عب ــدى الطال ــارات ل ــز المه ــون، وتعزي القان
خــالل محــاكاة الدعــوى الجزائيــة، مشــيرة إلــى أن هــذه المســابقة تنســجم مــع رؤية 
ــادة لصقــل مهــارات ومعــارف الطلبــة ومســاعدتهم  الجامعــة ورســالتها فــي الري

علــى مواجهــة الحيــاة المهنيــة".  

وأضافــت أن هــذه المســابقة تعــد وســيلة مبتكــرة لمحاولــة كســب المهــارات 
وتطويــر القــدرات لــدى طلبــة الحقــوق، فــي تحديــد المســائلة القانونيــة وإجــراء 
البحــث القانونــي، وكتابــة المذكــرات وإجــراء المرافعــات القانونيــة، مبينــة أن هــذه 

طلبة القانون أثناء تأديتهم للمحاكمات الصورية

المســابقة جــزء مــن جهــود نفذتهــا الكلية إلكســاب طلبــة الحقوق 
المهــارات ومنهــا تعليــم الطلبــة علــى مهــارات تقديــم االستشــارات 

فــي مجــال قانــون العمــل، وقانــون الضمــان االجتماعــي. 
  

 وشــاركت فــي المســابقة 8 جامعــات حكوميــة وخاصــة هــي: آل 
البيــت، الحســين بــن طــالل، واليرمــوك، والزيتونــة، والزرقــاء الخاصــة، 

ــة.  ــان العربي ــة، وعم ــون الوطني ــرش، وعجل وج

وفــي هــذا الســياق، قــال عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة القانــون 
فــي جامعــة عمــان العربيــة، منظــم المســابقة، الدكتــور فهــد 
الكساســبة:" إن هــذه المســابقة تأتــي انطالقــا مــن رؤيــة الجامعــات 
األردنيــة فــي  تعميــق الفكــر القانونــي لــدى الطلبــة، والربــط بيــن 
الجانــب األكاديمــي والعملــي لغايــات رفد جهــاز العدالــة بالكفاءات". 

وبيــن أن هــذه المســابقة تتضمــن فرضيــة جريمــة قتــل جــرى إعــداد 
الســيناريو لهــا مــن قبــل جامعــة عمــان العربيــة، حيــث شــهدت 
اهتمامــا كبيــرا مــن قبــل الجامعــات، ألنهــا تتيــح للطلبــة تبــادل 

الخبــرات واكتســاب المزيــد مــن المهــارات والمعــارف.    
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صيدلة "عمان العربية" تزور 
الـ"ميد فارما" 

تنظم ورشة "التقييم الذاتي" 
في مدرسة أبو نصير األساسية

بزيــارة  الجامعــة  فــي  الصيدلــة  كليــة  طلبــة  قــام 
ميدانيــة علميــة إلــى مصنــع الشــرق األوســط للصناعــات 
الدوائيــة "ميــد فارمــا"، لربــط الجانــب النظــري بالجانــب 

العملــي التطبيقــي.

واطلــع الطلبــة علــى عمليــة تصنيــع األدويــة واألجهــزة 
ــتخدمة،. والمعدات المس

مشــرفة  عليــه  أشــرفت  الــذي  النشــاط  هــذا  ويأتــي 
المختبــر المهندســة روان فطافطــة، فــي إطار أنشــطة 
الكليــة لرفــع كفــاءة ومهــارات الطلبــة بمــا يفيــد 

الطلبــة فــي الميــدان عنــد االلتحــاق بســوق العمــل.

"التقييــم  بعنــوان  عمــل  ورشــة  الجامعــة  نظمــت 
أبــو نصيــر األساســية. الذاتــي" فــي مدرســة 

وقــدم الورشــة، التــي اســتهدفت طالبــات ومعلمــات 
مدرســة أبــو نصيــر، عضــوا هيئــة التدريــس فــي كليــة 
العلــوم التربويــة والنفســية الدكتــورة ســهيلة بنــات 
والدكتــور معيــن نصراويــن، وتضمنــت تقديــم عــروض 
حــول كيفيــة  تماريــن عمليــة  محوســبة وتطبيــق 

التقييــم الذاتــي، إضافــة إلــى العصــف الذهنــي.

وتأتــي هــذه الورشــة مــن منطلــق التــزام الجامعــة 
بالمســؤولية المجتمعيــة الملقــاة علــى عاتقهــا فــي 

ــه. ــبيك مع ــع والتش ــة المجتم خدم

الحصــاد - تســلمت  الجامعــة مســاقات محوســبة وفيديوهــات تتعلق 
بالتعليــم اإللكترونــي كإهــداء مــن جامعــة  القــدس المفتوحــة، والتــي 
قدمهــا مديــر جامعــة القــدس المفتوحــة - نابلــس ، مستشــار رئيــس 
الجامعــة للتعــاون األكاديمــي العربــي األســتاذ الدكتــور يوســف عــواد 

فــي إطــار تعزيــز التعــاون فــي مجــال التعليــم. 

د. يوسف عواد يسلم المساقات المحوسبة

مساقات محوسبة من
جامعة القدس المفتوحة 

تتويجا للتعاون العلمي

ــات  ــن الموضوع ــد م ــى العدي ــات عل ــة والفيديوه ــاقات اإللكتروني ــتملت المس واش
األكاديميــة المهمــة والتــي تمحــورت حــول "شــبكات التواصــل االجتماعــي وأثرهــا 
علــى األفــراد، والــدور التربــوي لألســرة فــي بنــاء أجيــال المســتقبل، اإلرشــاد المدرســي 

المعاصــر، والممارســات المثلــى فــي التعلــم والتعليــم، الواجبــات البيتيــة".

وتســلم الهديــة نيابــة عــن جامعــة عمــان العربيــة عميــد البحــث العلمــي والدراســات 
العليــا األســتاذ الدكتــور ريــاض الشــلبي، وعميــد كليــة العلــوم التربويــة والنفســية 

الدكتــورة هيــام التــاج.

ويأتــي هــذا التعــاون امتــدادا لالتفاقيــة التــي وقعتهــا الجامعتــان فــي وقــت ســابق 
لتعزيــز تبــادل الخبــرات، وتنفيــذ العديــد مــن المســاقات التعليميــة اإللكترونيــة، 
يأتــي  الشــقيقين، حيــث  البلديــن  بيــن  المســتدام  التعليــم  تخــدم عمليــة  والتــي 
ــاد  ــز واالبتع ــي التمي ــة ف ــالة الجامع ــة ورس ــق رؤي ــن تحقي ــي ضم ــم اإللكترون التعلي

ــي. ــم الرقم ــو التعلي ــول نح ــم، والتح ــي التعلي ــة ف ــن النمطي ع

التعليم التقني
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الحصــاد- أعلنــت الجامعــة أنهــا بصــدد إنشــاء صيدليــة 
افتراضيــة تخــدم طلبــة كليــة الصيدلــة. 

أعضاء هيئة التدريس المشاركون في الورشة

الجامعة وشركة رمزي الخريشة وشركاة يوقعان اإلتفاقية

صيدلية افتراضية في
يــزن   "عمان العربية"  الدكتــور  الصيدلــة  الجامعــة ممثلــة بعميــد كليــة  ووقعــت 

األســرة(  )صيدليــة  وشــركاه  الخريشــة  رمــزي  وشــركة  الرشــدان، 
تحــدد  تعــاون  اتفاقيــة  الخريشــة،  رمــزي  العــام  بالمديــر  ممثلــة 
التزامــات الطرفيــن وضــرورة إنشــاء الصيدليــة االفتراضيــة فــي مــدة 

أقصاهــا 90 يومــا. 
 

ــة  ــة فرص ــة الكلي ــة لطلب ــة االفتراضي ــر الصيدلي ــرر أن توف ــن المق وم
المجــاالت  أهــم  مــن  واحــدة  علــى  قــرب  عــن  للتعــرف  نوعيــة 
ــة أن ينخــرط فيهــا، ومــن المتوقــع  ــج كليــة الصيدل المتوقعــة لخري
أيضــا أن توفــر وســيلة مهمــة الكســاب الطالــب المهــارات العمليــة 
ــى  ــى يحظ ــر حت ــل المعايي ــق افض ــال و تطبي ــارات االتص ــث مه ــن حي م
المريــض علــى العــالج األمثــل، وهــذه الخطــوة تأتــي فــي إطــار رســالة 
الجامعــة فــي تجويــد الخدمــات فــي الجامعــة، واالنتقــال بالبيئــة 
ــة  ــة األكاديمي ــى العملي ــس عل ــز ينعك ــتوى متمي ــى مس ــة إل الجامعي

واإلنتاجيــة اإلداريــة ويســهم فــي رفــع مســتوى المخرجــات.  

ورشة حول "إعداد االختبارات 
اإللكترونية" 

الحصاد-عقــدت كليــة العلــوم التربويــة والنفســية فــي الجامعــة 
فعاليــات  ضمــن  اإللكترونيــة"،  االختبــارات  "إعــداد  حــول  ورشــة 

اليــوم العلمــي والثقافــي للكليــة.

وتناولــت الورشــة التــي اســتهدفت أعضــاء هيئــة التدريــس، وقدمهــا عضــوًا 
هيئــة التدريــس فــي الكليــة الدكتــور رامــي الشــقران والدكتــور معيــن نصراويــن، 
عمليــً  وتطبيقــً  اإللكترونــي،  والتعليــم  اإللكترونيــة  االختبــارات  أهميــة 

الجامعــة.  منظومــة  علــى  اإللكترونيــة  لالختبــارات 

وقــدم الدكتــور الشــقران نبــذة عــن رؤيــة الكليــة ورســالتها وأهدافهــا للتحــول 
نحــو التعليــم اإللكترونــي والمســتمدة مــن رســالة الجامعــة ورؤيتهــا، كمــا بيــن 
أهميــة تطبيقــات التعليــم اإللكترونــي فــي العمليــة التعليميــة مــن خــالل توفيــر 
مصــادر متعــددة ومختلفــة للمعلومــات تتيح للطلبة فــرص المقارنة والمناقشــة 
ــة  ــة الخاص ــوار اإللكتروني ــرف الح ــات وغ ــالل المنتدي ــن خ ــم م ــل والتقيي والتحلي
بالمســاق، وأهميــة تبــادل الخبــرات التعليميــة بيــن عناصــر المنظومــة التعليميــة 
)الطلبــة، وأعضــاء هيئــة التدريــس( مــن خــالل وســائط التعليــم اإللكترونــي، 
فيمــا قــدم الدكتــور نصراويــن تطبيقــً عمليــً علــى منظومــة التعليــم اإللكتروني 
للجامعــة حــول كيفيــة بنــاء االختبــارات، وطريقــة إرفــاق أنشــطة ووســائط 

متعــددة رقميــة مــع األســئلة، وعرضهــا أمــام الطلبــة ومــن ثــم 
تصحيحهــا آليــً مــن خــالل النظــام، كمــا أوضــح نصراويــن طريقــة 
تكويــن بنــك مــن األســئلة خــاص بالمســاق يســاعد المــدرس علــى 

تطويــر وتصميــم االختبــارات فــي المســتقبل.
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التعليم التقني

الحصــاد -عقــدت فــي الجامعــة بالتعــاون مــع مؤسســة إنجــاز 
التأهيــل  للتنمية/مكتــب  الثانــي  اهلل  عبــد  الملــك  وصنــدوق 
ــي  ــويق الرقم ــوان )التس ــن دورة بعن ــة الخريجي ــي ومتابع الوظيف

.)google

الحصــاد - نظمــت دائــرة المــوارد البشــرية فــي الجامعــة ورشــة تدريبيــة 
ــر  ــي مق ــدرات" ف ــاء الق ــة وبن ــارات اإلداري ــى المه ــب عل ــوان "التدري بعن

اإلتحــاد النســائي األردنــي العــام.

وهدفــت الــدورة التــي عقــدت علــى مــدار يوميــن وشــارك فيهــا 70 طالبــا 
وطالبــة وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة،  إلــى تزويــد المشــاركين فــي 
الــدورة بالمهــارات الرقميــة الالزمــة لمســاعدته علــى تنميــة مســاره الوظيفي 
ــى  أو نشــاطه التجــاري لتحســين مهاراتهــم فــي المجــال الرقمــي والتعــّرف ال
األدوات التــي تســاعد فــي نمــو نشــاطهم التجــاري وكذلــك التحضيــر للدخــول 

ــذي يريــده. فــي المســار المهنــي ال

ويوّفــر البرنامــج دورات تدريبيــة مرنــة ومخصّصــة لتزويــد الطالــب بالمهــارات 
الرقميــة الالزمــة لمســاعدته علــى تنميــة مســاره الوظيفــي أو نشــاطه التجاري 

بالوتيــرة التــي تناســبه. 

دورة  في )التسويق
)google الرقمي

الجامعــة  فــي  البشــرية  المــوارد  دائــرة  مديــر  قدمهــا  التــي  الورشــة  وتضمنــت 
ــي  ــاء ف ــيدات األعض ــن الس ــدد م ــتهدفت ع ــي اس ــين، والت ــو حس ــارث أب ــور الح الدكت
ــة،  ــداف الذكي ــة األه ــارة صناع ــا: مه ــاور أهمه ــن المح ــددًا م ــائي، ع ــاد النس االتح
االتصــال  مهــارات  عــن  ولمحــة  اإلدارة،  ووظائــف  الفعــال،  المديــر  ومهــارات 

والتفكيــر. وااللقــاء 

وتأتــي هــذه الورشــة مــن منطلــق التــزام الجامعــة بالمســؤولية المجتمعيــة 
الملقــاة علــى عاتقهــا فــي خدمــة المجتمــع والتشــبيك معــه.

تنظيم ورشة "المهارات 
اإلدارية وبناء القدرات" 

لإلتحاد النسائي
إطالق خدمة الدفع اإللكتروني

 للرسوم والخدمات

دورة في التسويق الدوائي

أطلقــت الجامعــة خدمــة الدفــع اإللكترونــي للرســوم 
ــم"  ــذ "أي فواتيرك ــالل نواف ــن خ ــا م ــات لطالبه والخدم
ومــن خــالل جميــع البنــوك المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء 

المملكــة. 

يذكــر أن الجامعــة وفــرت فــي وقــت ســابق بالتعــاون 
مجانــي  الســلكي  انترنــت  تغطيــة  زيــن  شــركة  مــع 
  A & B ألســرة الجامعــة للســاحة الرئيســة بيــن مبنيــي
وكذلــك الطابــق األول فــي مبنــى A  والطابــق األول 
ــاء  ــة وأعض ــة الجامع ــت طلب ــث مكن ــى B، حي ــي مبن ف
ــى  ــوج إل ــا الول ــة وزواره ــية واإلداري ــن التدريس الهيئتي

ــي. ــت المجان ــة اإلنترن خدم

لطلبــة  الدوائــي  التســويق  دورة  الجامعــة  عقــدت 
ــات  ــن كلي ــة بي ــادل المعرف ــيخ تب ــة لترس ــة الصيدل كلي

الجامعــة.

كليــة  فــي  التســويق  قســم  رئيــس  الــدورة  ونفــذ 
الشــبلي،  مطيــع  الدكتــور  الجامعــة  فــي  األعمــال 
ــى  ــزت عل ــة ورك ــة الصيدل ــة كلي ــتهدفت طلب ــي اس الت
التقليــدي،  التســويق  حــول  تمحــورت  موضوعــات 
ــويق  ــي، والتس ــويق الرقم ــث، والتس ــويق الحدي والتس

الصيدلــة. مهنــة  لتطويــر  رياديــة  وأفــكار  الدوائــي 

ــا ٤5  ــارك فيه ــي ش ــة الت ــدورة المجاني ــذه ال ــي ه وتأت
لتخصصــي  المســتويات  مختلــف  مــن  وطالبــة  طالبــا 
الجامعــة  رؤيــة  مــن  إنطالقــا  والتســويق،  الصيدلــة 
والمعرفــة  بالعلــم  الطلبــة  بتزويــد  تهتــم  التــي 
والمهــارات األساســية والتعــرف علــى االفــكار الريادية 

وتطبيقهــا.



العدد السابع - حزيران 2019 30

التعليم التقني

الحصــاد -شــاركت الجامعــة فــي ورشــة العمــل التــي 
العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  نظمتهــا 
"مشــروع  بعنــوان  البريطانــي  الثقافــي  والمجلــس 

ربــط الباحثيــن بصنــدوق نيوتــن - الخالــدي".

مشاركون في التدريب على الباركود

ومّثــل الجامعــة فــي الورشــة العلميــة الدكتــور رامــي الشــقران 
التربويــة  العلــوم  كليــة  مــن  نصراويــن  معيــن  والدكتــور 
ــة. ــة الهندس ــن كلي ــة م ــد اليعاقب ــور أمج ــية، والدكت والنفس

وممثلــون  باحثــون  فيهــا  شــارك  التــي  الورشــة  وتناولــت 
عــن الجامعــات األردنيــة، كيفيــة ربــط الباحثيــن فــي األردن 
وكيفيــة  والعالــم،   بريطانيــا  فــي  الباحثيــن  نظرائهــم  مــع 
ــل  ــم، بتموي ــتركة معه ــل المش ــاث وورش العم ــذ األبح تنفي
ودعــم مــن مبــادرة نيوتن-الخالــدي المنضويــة تحــت المجلــس 

البريطانــي. الثقافــي 

ــي  ــراكات ف ــاء ش ــى بن ــدي عل ــن – الخال ــدوق نيوت ــل صن ويعم
لدعــم  شــريكة  دولــة  عشــر  ســبعة  مــع  واإلبتــكار  البحــث 
ولتطويــر  فيهــا،  االجتماعــي  والرفــاه  االقتصاديــة  التنميــة 
النمــو  ولتحقيــق  واإلبتــكار  البحــث  مجالــي  فــي  قدرتهــا 

األجــل. طويــل  المســتدام 

وتأتــي مشــاركة الجامعــة فــي هــذه الورشــة إنطالقــً مــن 
الهيئــة  أعضــاء  لــدى  العلمــي  البحــث  تعزيــز  فــي  رؤيتهــا 
الخبــرات  وتبــادل  الــرواد  بالباحثيــن  والتواصــل  التدريســية 
يخــدم  بمــا  ومعارفهــم  ومهاراتهــم  قدراتهــم  لتطويــر 

واإلداريــة. االقتصاديــة  التنميــة 

المشاركة بورشة ربط 
الباحثين بنظرائهم 

البريطانيين
الجامعـة  فـي  والنفسـية  التربويـة  العلـوم  كليـة  أطلقـت   - الحصـاد 
نظـام "حوسـبة االختبـارات باسـتخدام الباركـود"، انسـجاما مـع توجـه 

والحوسـبة. اإللكترونـي  التعليـم  إلـى  لإلنتقـال  الجامعـة 

"تربية عمان العربية" تطلق 
نظام حوسبة االختبارات 

باستخدام الباركود

ــث  ــي، حي ــاد المومن ــور جه ــة الدكت ــي الكلي ــس ف ــة التدري ــو هيئ ــام عض ــد النظ وأع
تــم البــدء بعقــد االختبــار القصيــر األول فــي أحــد مســاقات الكليــة مــن خــالل توزيــع 
الباركــود الخــاص باالختبــار اإللكترونــي علــى الطلبــة ليتولــوا مهمــة مســح الباركــود 

عبــر هواتفهــم لبرنامــج الباركــود لإلجابــة اإللكترونيــة.

ــذا  ــاج إن ه ــام الت ــورة هي ــية الدكت ــة والنفس ــوم التربوي ــة العل ــد كلي ــت عمي وقال
النظــام يأتــي انســجاما مــع توجــه الجامعــة لإلنتقــال إلــى التعليــم اإللكترونــي 
ــان  ــه وبي ــد انتهائ ــرة بع ــار مباش ــج االختب ــة نتائ ــة معرف ــح للطلب ــبة، ويتي والحوس
اإلجابــات الصحيحــة والخاطئــة لــكل ســؤال، حيــث يقــوم الطلبــة عنــد ظهــور النتيجة 

ــب. ــف الطال ــي مل ــا ف ــم حفظه ــا ليت ــة وطباعته ــة النتيج ــورة لصفح ــاط ص بالتق
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الحصــاد - شــرعت الجامعــة بتنفيــذ اتفاقيــة التعــاون مــع شــركة 
سيســكو لتدريــب طلبــة كليــة العلــوم الحاســوبية والمعلوماتيــة فــي 

ــة.  البروفيسور جبارين محاضرًاالجامع

اتفاقية تعاون مع "جامعة 
األميرة سمية" لتوفير الدعم 

الفني لبرامج تدريبية مع 
سيسكو

وأبرمــت الجامعــة ممثلــة برئيســها األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم، وجامعــة األميــرة 
ســمية للتكنولوجيــا ممثلــة برئيســها األســتاذ الدكتــور مشــهور الرفاعــي، اتفاقيــة 

دعــم فنــي لضمــان التنفيــذ الناجــح للبرامــج التدريبيــة. 

ــة،  ــان العربي ــة عم ــن جامع ــة بي ــب االتفاقي ــمية بموج ــرة س ــة األمي ــدم جامع وتق
وشــركة سيســكو الدعــم الفنــي بهــدف توفيــر التدريــب للطلبــة علــى مهــارات 
ــاليب  ــاج األس ــة إدم ــة، وكيفي ــم االتصالي ــع قدراته ــار رف ــي إط ــرض ف ــال والع االتص
الحديثــة فــي التعليــم ونقلــه مــن األســلوب التقليــدي فــي التدريــس، فضــال عــن 

تحديــث البرامــج التدريســية.  

ــة  ــة جامع ــيح طلب ــمية وترش ــى تس ــيصار إل ــن، س ــن الجامعتي ــة بي ــب االتفاقي وبموج
ــر القاعــات التدريبيــة، فــي  عمــان العربيــة المشــاركين فــي البرامــج التدريبيــة، وتوفي
ــان  ــي لضم ــم الفن ــكال الدع ــع أش ــم جمي ــمية بتقدي ــرة س ــة األمي ــزم جامع ــن تلت حي

نجــاح عمليــة التدريــب. 

ووقعــت فــي وقــت ســابق جامعــة عمــان العربيــة اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة 
سيســكو )CISCO ( للتكنولوجيــا بهــدف تزويــد الطلبــة وتحديــدا طلبــة كليــة 
تلبــي  التــي  بالمهــارات  العربيــة  عمــان  فــي  والمعلوماتيــة  الحاســوبية  العلــوم 
احتياجــات الطلبــة فــي مجــال التشــغيل، وضمــان توفيــر التدريــب الــالزم للطلبــة علــى 

أحــدث البرامــج واالبتــكارات فــي ســوق العمــل. 

ودمــج  الريــادة  فــي  ورســالتها  الجامعــة  رؤيــة  مــع  االتفاقيــة  هــذه  وتنســجم 
ــم،  ــى التعل ــم إل ــن التعلي ــال م ــار االنتق ــي إط ــة ف ــب التقني ــة بالجوان ــب النظري الجوان

بهــدف تأهيــل الطلبــة ورفــع تنافســيتهم فــي مجــال ســوق العمــل.  

"مستقبل الواقع 
االفتراضي" ندوة 

في الجامعة

ــع  ــي والواق ــع اإلفتراض ــتقبل الواق ــدوة )مس ــي ن ــر ف وحاض
المعــزز فــي األردن( البروفيســور "مايــك جباريــن" مــن فنلندا، 
بحضــور عميــد كليــة العلــوم الحاســوبية والمعلوماتيــة 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــد الكعابن ــور خال ــتاذ الدكت األس
ــتوى األردن.    ــى مس ــا عل ــون بالتكنولوجي ــة ومهتم والطلب

عطيــر،  محمــد  الدكتــور  أدارهــا  التــي  النــدوة  وتناولــت 
والمعلوماتيــة  الحاســوبية  العلــوم  كليــة  فــي  األســتاذ 
فــي الجامعــة، محــاور تاريــخ تطــور تكنولوجيــا VRAR و 
ــذه  ــر ه ــي تطوي ــات األردن ف ــي 2016، وإمكان ــا ف ظهوره
ــف  ــث كش ــا، حي ــويقها عالمي ــا وتس ــا وإنتاجه التكنولوجي
ــغ بـــ  ــذي بل ــاع وال ــذا القط ــي ه ــتثمار ف ــم االس ــر حج المحاض
215 بليــون دوالر، وأن ســوق العمــل اآلن و حتــى نهايــة 
وظيفــة  ألــف   250 بـــ  فيــه  الوظائــف  عــدد  يقــدر   2021

تكنولوجيــة غيــر اإلداريــة فيهــا

حــول  نــدوة  الجامعــة  فــي  -عقــدت  الحصــاد 
مســتقبل الواقــع االفتراضــي، ومــدى قــدرة األردن 

التكنولوجيــا.  هــذه  تطويــر  علــى 

التعليم التقني
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ورقتان من إعداد طلبة الجامعة تعرضان
 معيقات المشاركة السياسية للشباب وقصص إبداعية 

ــى  ــي ملتق ــة، ف ــي الجامع ــية ف ــة والنفس ــوم التربوي ــة العل ــن كلي ــة م ــارك طلب وش
ــذي عقــد فــي الجامعــة الهاشــمية تحــت رعايــة رئيــس  شــباب الجامعــات األردنيــة ال

ــرزاز.  ــر ال ــور عم ــوزراء الدكت ال

الحيــاة  فــي  الشــباب  دور  تناولــت  عمــل  ورقــة  عنيــزات  محمــد  الطالــب  وقــدم 
القادمــة، ويحتــاج  للمرحلــة  السياســية، وبينــت  دورهــم دور محــوري وأساســي 
الصالحــة والديمقراطيــة  المواطنــة  المالئمــة وبخاصــًة أن معيــار  البيئــة  لتوفيــر 

ومتجددتــان.  متواصلتــان  عمليتــان 

وقــال الطالــب عنيــزات، فــي ورقتــه"، إن هنــاك ضعفــا فــي مشــاركة الشــباب فــي 
الحيــاة الحزبيــة كنتيجــة لضعــف الثقافــة المدنيــة وغيــاب مفهــوم المجتمــع المدنــي 
لديهــم"، مشــيرا إلــى  بعــض العوامــل التــي تعيــق مشــاركة الشــباب فــي األحــزاب: منها 
ــة  ــوم الثقاف ــي بمفه ــدم الوع ــي، وع ــي والسياس ــي واالجتماع ــي الثقاف ــف الوع ضع
الحزبيــة، وضعــف لغــة الحــوار، والوضــع االقتصــادي المتــردي لديهــم، وعــدم وجــود 

مبــادرات شــبابية اقتصاديــة، وارتفــاع  البطالــة بيــن صفــوف الخريجيــن.

ــاح  ــة نج ــا، قص ــي ورقته ــك، ف ــه البي ــة نعم ــت الطالب ــن قدم ــي حي ف
إبداعيــة، روادهــا شــباب أردنيــون جســدوا مــن خاللهــا إنجــازات فريــدة 

ومتنوعــة لــم تخــُل مــن التحديــات. 

وعرضــت الورقــة لقصــة النجــاح الطالبــة الكفيفــة ســارة أبــو علــي التــي 
قامــت بابتــكار جهــاز قــارئ العمــالت للمكفوفيــن والــذي يطبــق فــي 

معظــم الــدول العربيــة واألجنبيــة.

وتــرأس الوفــد المشــارك فــي الملتقــى عميــد كليــة العلــوم التربويــة 
رامــي  الدكتــور  ومشــاركة  التــاج،  هيــام  الدكتــورة  والنفســية 
ــاهم  ــة، وس ــي الكلي ــا ف ــات العلي ــة الدراس ــن طلب ــدد م ــقران وع الش

بتنظيمــه عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور فــؤاد الجوالــدة.  

الحصــاد - شــارك طلبــة الجامعــة بورقتــي عمــل فــي ملتقــى للشــباب علــى مســتوى الجامعــات األردنيــة، تناولــت أســباب ومعيقــات 
مشــاركتهم فــي الحيــاة الحزبيــة. 

الطلبة يشاركون في  ملتقى شباب الجامعات

الريــــادة
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الريــــادة

عمداء "عمان العربية" األكثر استشهادًا 
بالبحوث على مستوى الجامعة

الحصــاد - حصــل عميــد كليــة علــوم الطيــران األســتاذ الدكتــور غســان كنعــان علــى المركــز األول بواقــع 1119 استشــهادًا لألبحــاث 
التــي قــام بنشــرها وبلغــت أكثــر مــن 100 بحــث منشــور فــي مجــالت علميــة عالميــة محكمــة. 

 وجــاء فــي المركــز الثانــي عميــد البحــث العلمــي والدراســات العليــا األســتاذ الدكتــور 
ريــاض الشــلبي بواقــع 982 استشــهادًا لألبحــاث التــي قــام بنشــرها، وبلغــت أكثــر مــن 

70 بحثــا منشــورا فــي مجــالت علميــة عالميــة محكمــة. 

ــة  ــد الطراون ــور خال ــتاذ الدكت ــة األس ــة الهندس ــد كلي ــث عمي ــز الثال ــي المرك ــاء ف  وج
بواقــع ٤62 استشــهادًا لألبحــاث التــي قــام بنشــرها وبلغــت أكثــر مــن ٤٤ بحثــا 

ــة.    ــة محكم ــة عالمي ــالت علمي ــي مج ــورا ف منش

يوفــر  حيــث  عالميــا  المعتمــدة  البحثيــة  المحــركات  أحــد  هــو  العلمــي  والباحــث 
ــع عــن األعمــال البحثيــة التــي يحتــاج إليهــا الباحثــون  طريقــة ســهلة للبحــث الموسَّ

والدارســون.

 ويســاعد الباحــث العلمــي Google Scholar الباحثيــن علــى حصــر ونشــر اإلنتــاج 
العلمــي والفكــري والتصنيــف وحســاب االستشــهادات، وكذلــك حســاب المقاييــس 
البحثيــة للباحثيــن، ويعمــل علــى رفــع تصنيــف المؤسســة العلميــة التــي ينتمــون لهــا.

دورات مجانية بالريادة لشباب 
مخيم البقعة

الشــؤون  دائــرة  مــع  بالتعــاون  الجامعــة  نظمــت 
تعــرض  نــدوة  البقعــة  خدمــات  ولجنــة  الفلســطينية 

المناســبة.   والحلــول  الشــباب  لمشــاكل 

واتفــق عقــب النــدوة علــى تنظيــم دورات مجانيــة لشــباب 
ــم،  ــادي لديه ــب الري ــز الجان ــدف تعزي ــة، به ــم البقع مخي
األعمــال  حاضنــات  إنشــاء  كيفيــة  فــي  وتأهيلهــم 

واالســتفادة منهــا فــي توفيــر فــرص العمــل.  

والتقــى الدكتــور مطيــع الشــبلي والدكتــور نبيــل حميــدان 
ــي  ــرأي ف ــادة ال ــباب وق ــن ش ــة م ــة مجموع ــن الجامع م
وطرحــوا  المشــكالت  أبــرز  وناقشــوا  البقعــة،  مخيــم 

الحلــول الواقعيــة. 

أ.د. خالد الطراونةأ.د. رياض الشبليأ.د. غسان كنعان
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الحصــاد - نوقشــت فــي الجامعــة  تســعة مشــاريع تخــرج لطلبــة كليــة العلــوم الحاســوبية والمعلوماتيــة، تميــزت بشــموليتها 
ومواكبتهــا الحتياجــات المجتمــع. 

الطلبة  أصحاب المشاريع ورئيس الجامعة بالوكالة

تسعة مشاريع تخرج ريادية لخدمة المجتمع 
المحلي في جامعة عمان العربية

ــة األســتاذ الدكتــور أحمــد نصيــرات،  وعــرض الطلبــة بحضــور رئيــس الجامعــة بالوكال
ــم  ــل وتصمي ــادة تحلي ــرج لم ــاريع التخ ــة؛ مش ــة الكلي ــس وطلب ــة التدري ــاء هيئ وأعض

ــاري. ــب إجب ــة كمتطل ــها الطلب ــي يدرس ــم، الت النظ

 وفــي هــذا الصــدد قــال رئيــس الجامعــة بالوكالــة األســتاذ الدكتــور أحمــد نصيــرات: "إن 
الجامعــة برؤيتهــا ورســالتها تهــدف إلــى دمــج الجانبيــن النظــري والتقنــي فــي العملية 
ــب  ــب الجوان ــا الطال ــب به ــي يكتس ــم الت ــة التعل ــى مرحل ــا إل ــال به ــة واالنتق التعليمي
المعرفيــة والمهاريــة الالزمــة"، مبينــا أن المشــاريع التخــرج المتميــزة التــي تحمــل 
أفــكارا عمليــة رياديــة تمثــل هــذا التفكيــر فــي ضــرورة إكســاب الطالــب خــالل ســنوات 
والمهــارات  التقنيــة  المعرفــة  علــى  حصولــه  لضمــان  مســاقات  األربعــة  دراســته 

الضروريــة التــي أيضــا توفــر قيمــة مضافــة عبــر ضمــان خدمــة المجتمــع. 

حمــزة  الدكتــور  يدرســها  التــي   ،)System Analysis( النظــم  تحليــل  ومــادة 
المعلومــات  تكنولوجيــا  تخصصــات  فــي  وأساســية  عمليــة  مــادة  هــي  البعــول، 
تهــدف الــى تعريــف وظائــف النظــام و متطلباتــه؛ كمــا تهتــم بتزويــد الطلبــة 
لعملهــا. أدائــه  وكيفيــة  كافــًة،  النظــام  أجــزاء  ودراســة  فحــص  بقــدرات 

مــن جهتــه قــال عميــد كليــة العلــوم الحاســوبية والمعلوماتيــة األســتاذ الدكتــور 

خالــد الكعابنــة:" إن هــذه المــادة تعــد المهــد لتطويــر البرمجيــات 
 mobile application and/or( التشــغيل  منصــات  بمختلــف 
web application( وتســعى لتعريــف األفــراد واآلالت والعناصــر 
والبرمجيــات التــي ُتشــكل بمجموعهــا النظــام، ويكــون لهــا دورٌ 

ــددة".  ــة مح ــود لوظيف ــدف المنش ــاز اله ــي إنج ــاٌل ف فع

وأضــاف أن الطالــب الــذي يــدرس هــذه المــادة ينخــرط فــي مجموعــات 
عمــل تشــكل مــن الطلبــة، كمــا يجــري  تحفيزهــم وبــذل دراســة 
متعمقــة للوصــول إلــى مــا يعانيــه المجتمــع مــن مشــكالت ونقــاط 
ــروج  ــام للخ ــاء نظ ــالل بن ــن خ ــا م ــى حله ــك إل ــد ذل ــار بع ــف؛ ليص ضع

ــراد.  ــع واألف ــدم المجتم ــكار تخ بأف

اختيــار  فــن  هــي:  وأفــكارًا  عناويــن  التســعة  المشــاريع  وتضمنــت 
الهديــة، وتوصيــات ســياحية تهــم الســائح، والوصــول الــى نقــاط 
لعــالج  متطوعيــن  وأطبــاء  الكهربــاء،  ســيارات  لشــحن  شــحن 
ــازل،  ــة المن ــات و صيان ــل، وخدم ــم إدارة النق ــل، ونظ ــدودي الدخ مح
وخدمــات وصيانــة الســيارات، وشــراء و توصيــل البضائــع للمســتهلك 

اإللكترونــي.  مــزاد  تصميــم  وكيفيــة  اإللكترونــي، 

الريــــادة
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الريــــادة

الحصــاد - حــاز عضــو تدريــس فــي الجامعــة علــى مرتبــة متقدمــة 
ضمــن المؤلفيــن األكثــر استشــهادا بمقاالتهــم عــن األعــوام 

 .)2016-2012(

وكان الدكتــور رامــي الشــقران من كليــة العلوم التربوية والنفســية 
األكثــر  المؤلفيــن  مــن   %3 الـــ  نســبة  بيــن  مــن  الجامعــة،  فــي 
)أرســيف(  واالستشــهاد  التأثيــر  معامــل  تقاريــر  فــي  استشــهادا 

كافــًة، مــن بيــن نحــو 700 مؤلــف حصلــوا علــى استشــهادات. 

و معامــل التأثيــر واالستشــهاد )أرســيف( المختــص بالمجــالت 
العلميــة األكاديميــة أو البحثيــة، هــو مقيــاس يســتخدم لإلشــارة 
لألهميــة النســبية للمجــالت العلميــة المحكمــة، وتأثيرهــا ضمــن 
مجــال حقلهــا، ويعكــس مــدى ارتبــاط األبحــاث الجديــدة باألبحــاث 
ــرة  ــن فت ــا ضم ــهاد به ــة واالستش ــي المجل ــابقا ف ــرت س ــي نش الت

زمنيــة محــددة. 

وأطلقــت المعامــل، قاعــدة البيانــات العربيــة الرقميــة )معرفــة( 
ــد  ــا يزي ــات م ــة بيان ــع ودراس ــت جم ــي تول ــي، والت ــوى العلم للمحت
علــى ٤ آالف عنــوان مجلــة عربيــة علميــة أو بحثيــة، منشــورة 
باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة، أو الفرنســية، أو متعــددة اللغــات، 
ــي 20  ــة ف ــة أو بحثي ــة علمي ــارب 1٤00 هيئ ــا يق ــن م ــادرة ع والص

ــة. ــة عربي دول

د. الشقران بين المؤلفين 
األكثر استشهادا وتأثيرا 

بمؤلفاتهم 

د. رامي الشقران

جاللة الملكة رانيا العبداهلل تكرم المعلم الزعبي خريج الجامعة

إشادة بمخرجات الجامعة 
وتكريم للطالب الزعبي 

الحصــاد - حظيــت الجامعــة بإشــادة علــى تميــز مخرجاتهــا األكاديميــة 
التعليميــة التعلميــة.  

ــا العبــداهلل للتميــز  ــر مــن جمعيــة الملكــة راني وتلقــت الجامعــة رســالة شــكر وتقدي
التربــوي التــي أعربــت اعتزازهــا وفخرهــا بفــوز المعلميــن والمرشــدين التربوييــن مــن 

خريجــي الجامعــة. 

وجــرى تكريــم المعلــم عــالء عبــد اهلل الزعبــي، وهــو أحــد خريجــي الجامعــة تخصــص 
ماجســتير علــم الحاســوب، فــي حفــل أقيــم تحــت رعايــة جاللــة الملكــة رانيــا العبداهلل، 

علــى تميــزه وعطائــه. 

تهنــئ  "الجمعيــة  إن  طوقــان  كمــال  لبنــى  للجمعيــة  التنفيــذي  المديــر  وقالــت 
والمرشــدين  المعلميــن  بفــوز  وفخرهــا  اعتزازهــا  عــن  فيهــا  وتعبــر  الجامعــة، 
التربوييــن مــن خريجــي الجامعــة الذيــن نالــوا شــرف التكريــم خــالل الحفــل الــذي أقيــم 

تحــت رعايــة جاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل المعظمــة".

وبينــت أن الطالــب عــالء عبــد اهلل الزعبــي/ ماجســتير علــم الحاســوب وهــو أحــد خريجــي 
هــذا الصــرح العلمــي الشــامخ بــرز منهــم مــن كان شــعلة العلــم والتميــز مــن معلميــن 
ومعلمــات، وقــد أخلصــوا فــي تأديــة رســالتهم الســامية، وكانــوا قــدوة صالحــة 

ألبنائنــا، وأعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع، وأساســً متينــً لبنــاة مســتقبل الوطــن".

وأضافــت أن "هــؤالء المتميزيــن كانــوا علــى مقاعــد الدراســة فــي جامعــة عمــان 
العربيــة، ليكونــوا اليــوم مــن الفائزيــن بجوائــز جمعيــة الملكــة رانيــا العبــد اهلل للتميــز 

ــوي". الترب
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الريــــادة

المرحــوم  جائــزة  فــي  األول  المركــز  الجامعــة  حققــت   - الحصــاد 
الدكتــور أحمــد الحورانــي الثالثــة لتــالوة القــرآن الكريــم واتقانــه لطلبــة 

الجامعــات األردنيــة.

ــادي  ــل الري ــي العم ــط ف ــس وناش ــة تدري ــو هيئ ــاز عض ــاد - ح الحص
فــي الجامعــة علــى تكريــم عربــي بمنحــه لقــب "ســفير الهمــة 

واإليجابيــة".  

و فــازت الطالبــة نــداء أبــو حامــدة مــن قســم الشــريعة فــي الجامعــة بالمركــز األول 
علــى مســتوى الجامعــات األردنيــة.

ــم  ــي تقيي ــد ف ــي، وتعتم ــى التوال ــة عل ــنة الثالث ــدت للس ــزة عق ــذه الجائ ــر أن ه ويذك
واختيــار الفائزيــن علــى عــدة معاييــر وهــي: حســن األداء، واتقــان التــالوة والتجويــد، 

وجمــال الصــوت، والوقــف واالبتــداء والتفاعــل مــع اآليــات.

مصــر  جمهوريــة  فــي  الشــبابية  القيــادات  مؤتمــر  ومنــح 
ــة  ــادرات المجتمعي ــة والمب ــال الريادي ــز األعم ــر مرك ــة مدي العربي
فــي جامعــة عمــان العربيــة عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة 
األعمــال الدكتــور مطيــع الشــبلي لقــب ســفير الهمــة واإليجابيــة 

المجتمعيــة. المســؤولية  الفخريــة فــي  والدكتــوراه 

بالتعــاون  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  فــي  المؤتمــر  وأقيــم 
مــع جامعــة عمــان العربيــة، وأكاديميــة فــن صناعــة النجــاح 

االفريقيــة. الشــعوب  لصداقــة  الوطنــي  والمجلــس 

وتكريــم الدكتــور الشــبلي جــاء لجهــوده المخلصــة فــي تنميــة 
ــل  ــة عم ــدم ورق ــث ق ــم، حي ــداع لديه ــق روح اإلب ــباب وخل الش
بعنــوان )دور حاضنــات األعمــال فــي دعــم وتطويــر المســؤولية 
المجتمعيــة فــي الجامعــات األردنيــة(، وتمثــل هــذه الورقــة 
والمبــادرات  الرياديــة  األعمــال  مركــز  عــن  خاصــة  دراســة 

المجتمعيــة فــي جامعــة عمــان العربيــة.

الجديــر بالذكــر أن مركــز األعمال الرياديــة والمبــادرات المجتمعية 
يهــدف إلــى تعميــم ثقافــة العمــل الريــادي والتطوعــي وتحفيــز 
وتوفيــر  العمــل،  مســارات  نحــو  وتوجيههــا  الطلبــة  طاقــات 
الفــرص للطلبــة فــي مجــال العمــل الريــادي التطوعــي لخدمــة 

ــع. المجتم

الجامعة تحقق المركز األول
في تالوة القرآن الكريم

لقب "سفير الهمة واإليجابية" 
لعضو هيئة تدريس في 

الجامعة

د. الشبلي خالل مشاركة المؤتمر

 )20( مــن  طالبــًة  و)29(  طالبــً   )35( المســابقة  فــي  وشــارك 
جامعــة أردنيــة حكوميــة وخاصــة، وحصــل الفائــزون بالفئتيــن 
ــز  ــار للمرك ــا 500 دين ــة قيمته ــز نقدي ــى جوائ ــات( عل )طالب/طالب
الثالــث،  للمركــز  دينــارًا  و150  الثانــي  للمركــز  دينــار   300 األول، 
وســيقوم قســم الشــريعة بتكريــم المشــاركين الذيــن مثلــوا 

المســابقة. فــي  الجامعــة 
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المشاركة في حفل:
إطالق جائزة "ولي العهد ألفضل 

تطبيق خدمات حكومية"
الحصــاد -شــاركت الجامعــة  فــي حفــل إطــالق جائــزة "ولــي العهــد 
ألفضــل تطبيــق خدمــات حكوميــة" لتطويــر خدمــات حكوميــة 

تكــون ســهلة وبســيطة.

ومثــل الجامعــة فــي حفــل إطــالق الجائــزة التــي تبلــغ قيمتهــا 100 ألــف دينــار وتعــّد 
ــة  ــوبية والمعلوماتي ــوم الحاس ــة العل ــد كلي ــة عمي ــي المملك ــا ف ــن نوعه ــى م األول
ــى  ــزة إل ــدف الجائ ــة، وته ــة الكلي ــن طلب ــدد م ــة وع ــد الكعابن ــور خال ــتاذ الدكت األس
ــال  ــي مج ــة ف ــول إبداعي ــكار حل ــى ابت ــة عل ــات األردني ــة الجامع ــجيع طلب ــز وتش تحفي

ــة. ــزة المحمول ــة واألجه ــف الذكي ــات الهوات تطبيق

وتنــدرج الجائــزة ضمــن الخطــط التنفيذيــة للشــراكة االســتراتيجية بيــن مؤسســة ولــي 
العهــد فــي األردن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال تحديــث العمــل 
الحكومــي، وتغطــي 300 ألــف طالــب جامعــي، والــذي ســيكون بمقدورهــم التقــدم 
لفئــات الجائــزة بقطاعاتهــا الســت، والتــي تشــمل الصحــة، والتعليــم، والســياحة، 

ــاه. ــل، والمي ــال، والنق ــة األعم وبيئ

من حفل إطالق الجائزة

د. عمار المنصور يتأهل 
كمدرب محترف

كليــة  فــي  تدريــس  هيئــة  عضــو  حــاز   - الحصــاد 
معتمــدة  شــهادة  علــى  الجامعــة  فــي  األعمــال 
عالميــة فــي التدريــب المحتــرف، وشــهادة دكتوراه 
وشــهادة  والمصــارف،  التمويــل  فــي  فخريــة 
دكتــوراه فخريــة فــي المصــارف اإلســالمية مــن 

الكنديــة. اإلفتراضيــة  تورنتــو  جامعــة 

ــق  ــة والتدقي ــم الرقاب ــل وقس ــم التموي ــس قس ــن رئي وتمك
المالــي الدكتــور عمــار المنصــور مــن اجتيــاز مراحــل شــروط 
للتدريــب  الكنــدي  األمريكــي  البــورد  علــى  للحصــول  التأهــل 
االحترافــي، وشــهادة البــورد كمــدرب محتــرف فــي مجــال 

والمصــارف. الماليــة 

يذكــر أن الدكتــور المنصــور حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن 
جامعــة أوتــارا الماليزيــة فــي تخصــص التمويــل.

د. عمار المنصور

الريــــادة
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"جامعتي مستقبلي" مبادرة 
لإلسهام في تقليل العنف

المدرسي والمجتمعي
الحصــاد - أن يأخــذ طالــب المدرســة زمــام المبــادرة، ويقــوم بــدور 
المــدرس الجامعــي فهــذا عمــل ريــادي يهــدف إليجــاد رابــط بيــن بيئتــي 

ــة.  ــة والجامع المدرس

وينــدرج هــذا النشــاط ضمــن مبــادرة )جامعتــي مســتقبلي(، التــي تســتهدف الشــباب 
مــن 1٤-16 ســنة، باعتبارهــم الفئــة العمريــة األكثــر تأثــرا بالبيئــة المحيطــة، وتهدف 
المبــادرة التــي أشــرف عليهــا عضــوا هيئــة التدريس فــي كلية األعمــال الدكتــور هيثم 
العلــي والدكتــور عمــار المنصــور، إلــى تقليــل الفجــوة بيــن بيئــة المدرســة والجامعــة، 
وتحفيــز طلبــة المــدارس علــى تحقيــق هــدف الوصــول إلــى الدراســة الجامعيــة وعدم 
االلتفــات إلــى الســلوكيات الخاطئــة، والحــد مــن العنــف فــي المــدارس والجامعــات عبر 

إيجــاد رابــط نفســي بيــن الطالــب والمؤسســة التعليميــة.

وتتكــون المبــادرة مــن شــقين: األول ُيعنــى بطلبــة المــدارس فــي الصفــوف التاســع 
والعاشــر واألول الثانــوي، وفــي الشــق الثانــي طلبــة الجامعــة ممــن يدرســون مســاق 
العمليــة  المــدارس فــي  طلبــة  ينغمــس  أن  المقــرر  المجتمــع، حيــث مــن  خدمــة 
التعليميــة الجامعيــة ويطلعــون علــى برامجهــا وخدماتهــا مــن جهــة، ومــن جهــة 
ثانيــة يقــوم طالــب مســاق خدمــة المجتمــع بعمــل نشــاط طالبــي وإعــداد وتنفيــذ 
ورشــة عمــل فــي مدرســته التــي تخــرج منهــا لتنميــة مهاراتــه فــي االتصــال والتواصــل 
مــع طلبــة المــدراس وصقــل شــخصيته، وإظهــار التقديــر واالحتــرام لمدرســته التــي 

أســهمت فــي وصولــه إلــى الدراســة الجامعيــة.

دليل هاتف ألسرة الجامعة 
تجويدا للخدمات

الهاتــف،  دليــل  مــن  األول  اإلصــدار  الجامعــة  أصــدرت   - الحصــاد 
للعمليــة  خدمــة  المســتمر  للتواصــل  الجامعــة  ألســرة  كمرجــع 

األكاديميــة. 

الداخليــة  الهواتــف  أرقــام   2019/2018 الجامعــي  للعــام  الدليــل  وتضمــن 
والنقالــة وإيميــالت العامليــن فــي الجامعــة مــن رئاســة الجامعــة وأعضــاء 
الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة، موزعــة حســب الكليــات والوحــدات اإلداريــة 
والمكاتــب والمراكــز، وأعــد الدليــل بتعــاون دائــرة اإلعــالم والعالقــات العامــة 

ودائرتــي المــوارد البشــرية والهندســة والخدمــات العامــة فــي الجامعــة. 

وفــي هــذا الصــدد، قــال مســاعد رئيــس الجامعــة لشــؤون 
أن  فريــج:"  كمــال  األســتاذ  العامــة  والعالقــات  اإلعــالم 
عليهــا  تشــرف  إصــدارات  سلســلة  مــن  واحــد  الدليــل  هــذا 
ــر الخدمــات  دائــرة اإلعــالم والعالقــات العامــة بهــدف توفي
اللوجســتية مــن أدلــة مرجعيــة تخــدم العمــل األكاديمــي 
ــا  ــات، بم ــال معيق ــيابية ب ــهلة وانس ــل س ــة العم ــل بيئ وتجع
يســهم فــي تجويــد المخرجــات والتقليــل مــن التحديــات". 

وأضــاف أن الجامعــة تولــي اهتمامــا بهــذا النــوع مــن اإلصــدارات 
ــة  ــا الجامع ــن به ــي تؤم ــة الت ــق أن الرؤي ــن منطل ــات، م والخدم
وتعمــل علــى ترجمتهــا تتمثــل فــي الوصــول إلــى الريــادة والتميــز 

عبــر تجويــد الخدمــات أيــا كان مســتواها. 

الريــــادة
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د.معين نصراوين

الحصــاد - شــاركت الجامعــة بورشــة مشــروع "قرارنــا" التــي نظمهــا 
بهــدف  األردنيــة  الجامعــة  فــي  االســتراتيجية  الدراســات  مركــز 
ــادة  ــل زي ــن أج ــي األردن م ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــم مؤسس تدعي

ــي. ــر الديمقراط ــات التغي ــي عملي ــر ف التأثي

ومثــل الجامعــة عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة العلــوم التربويــة والنفســية 
الدكتــور معيــن نصراويــن، وتضمنــت الورشــة جلســة عصــف ذهنــي استشــارية 
مؤسســات  ممثلــي  لتدريــب  إفــادة  واألكثــر  األنجــع  والوســائل  الســبل  لبحــث 
المجتمــع المدنــي فــي األردن فــي مجــاالت مراقبــة االنتخابــات البرلمانيــة والبلديــة، 
وبنــاء التحالفــات وجماعــات الضغــط والتشــبيك والتشــاركية وحمــالت رفــع الوعــي 

ــد. ــب التأيي وكس

ويهــدف مشــروع "قرارنــا" إلــى تدعيــم مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي األردن مــن 
ــر  ــيدة والتأثي ــة الرش ــي"، والحوكم ــر الديمقراط ــات التغي ــي عملي ــر ف ــادة التأثي ــل زي أج
علــى صنــع القــرار مــن خــالل تعزيــز الوصــول إلــى مؤسســات مجتمــع مدنــي نشــيطة 
ــز المشــاركة السياســية والمراقبــة االنتخابيــة والمتابعــة  وقــادرة فــي مجــال تحفي
البرلمانيــة والتركيــز علــى المــرأة والشــباب مــن خــالل برنامــج تدريبــي متكامــل يســتمر 

لمــدة ســنتين فــي المشــروع، للمســاهمة فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي.

"عمان العربية" تشارك في
ورشة مشروع "قرارنا" 

"هيا نقرأ" ..مبادرة تستهدف 
SOS أطفال الـ

المشاركة في اجتماع مديري 
مكتبات الجامعات الخاصة 

أطلقــت الجامعــة مبــادرة تســتهدف تشــجيع أطفــال الـــ 
ــة.  ــراءة والكتاب ــى الق )SOS( عل

ــة  ــادرات المجتمعي ــة والمب ــال الريادي ــز األعم ــذ مرك ونف
ــا نقــرأ(  فــي الجامعــة المبــادرة التــي جــاءت بعنــوان )هي
لرفــع قــدرات األطفــال فــي قــرى الـــ "SOS" علــى القــراءة 

ــة.  والكتاب

الجامعــة،  طلبــة  ينفذهــا  التــي  المبــادرة  وتضمنــت 
ــع  ــاءات م ــارات ولق ــي، زي ــل التطوع ــي العم ــطون ف الناش
تفاعليــة  بنشــاطات  واســتهدافهم  األطفــال  هــؤالء 
خاصــة بالطفــل، ومنهــا تنفيــذ جلســات قــراءة جماعيــة 

لقصــص متخصصــة للطفــل. 

يذكــر أن مركــز األعمــال الرياديــة والمبــادرات المجتمعيــة 
ــي  ــادي والتطوع ــل الري ــة العم ــم ثقاف ــى تعمي ــدف إل يه
مســارات  نحــو  وتوجيههــا  الطلبــة  طاقــات  وتحفيــز 
العمــل  مجــال  فــي  للطلبــة  الفــرص  وتوفيــر  العمــل، 

الريــادي التطوعــي لخدمــة المجتمــع.

مكتبــات  مديــري  اجتمــاع  فــي  الجامعــة  شــاركت 
الجامعــات الخاصــة الــذي عقــد فــي جامعــة األميــرة 
ــا بهــدف إنشــاء مركــز للمكتبــات  ســمية للتكنولوجي

الخاصــة. الجامعيــة 

ــر المكتبــة وفــاء  ومثــل الجامعــة فــي االجتمــاع مدي
اســتكمال  محــاور  مناقشــة  تمــت  حيــث  الصبيــح، 
الجهــود الســابقة إلنشــاء المركــز، ووضــع مقتــرح 
بيــن  المتبادلــة  لإلعــارة  ومقتــرح  لــه،  تعليمــات 

المركــز. مكتبــات 

خاصــة  جامعــة   26 مثلــوا  الذيــن  الحضــور  وأكــد 
للخدمــات  التميــز  مركــز  إنشــاء  أهميــة  أردنيــة 
ــعار  ــة بأس ــات عالمي ــادر معلوم ــر مص ــة لتوفي المكتبي
ــاون  ــار تع ــاء إط ــى بن ــل عل ــى العم ــة إل ــة، إضاف تفضيلي
ــة  ــل تدريبي ــات عم ــد ورش ــوم بعق ــات يق ــع المكتب م
فــي  العالميــة  التطــورات  لمتابعــة  فيهــا  للعامليــن 
علــم المكتبــات، واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة.

الريــــادة
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ــداد  ــن إع ــة م ــاريع ريادي ــة مش ــة أربع ــي الجامع ــت ف ــاد -نوقش الحص
طلبــة مــدارس، تمهيــدا لدعمهــا وتمويلهــا مــن الجامعــة.

ــة  ــج للكتاب ــم مبرم ــاز، وقل ــود غ ــل ووج ــود قناب ــف وج ــاعة تكش ــي: س ــاريع ه والمش
للمصابيــن بالتوحــد، ونظــارة لكبــار الســن تعمــل علــى حســاس مشــترك مــع الكهربــاء 

فــي البيــت، وخاتــم ينبــه بحــدوث النوبــة القلبيــة.

الجامعة بصدد تمويل مشاريع 
ريادية أعدها طلبة مدارس

المجتمعيــة  والمبــادرات  الرياديــة  األعمــال  مركــز  لجنــة  وقيمــت 
والجــدوى  والواقعيــة،  األصالــة،  معاييرهــي:  وفــق  المشــاريع،  تلــك 
ــدة  ــردي، والفائ ــتوى الف ــى المس ــة عل ــدة المتحقق ــة، والفائ االقتصادي

الفكــرة.  ووضــوح  المجتمعــي،  المســتوى  علــى  المتحققــة 

وكانــت اللجنــة حــددت آليــات العمــل حيــث ســيصار إلــى اختيــار المشــروع، 
ــة  ــن إدارة الجامع ــه م ــم تبني ــة ليت ــى الرئاس ــه ال ــيب ب ــم التنس ــن ث وم

ــادة. ودعمــه مــن جهــات أخــرى للري

ويهــدف مركــز األعمــال الرياديــة والمبــادرات المجتمعيــة إلــى تعميــم 
ثقافــة العمــل الريــادي والتطوعــي وتحفيــز طاقــات الطلبــة وتوجيههــا 
نحــو مســارات العمــل، وتوفيــر الفــرص للطلبــة فــي مجــال العمــل 

ــع. ــة المجتم ــي لخدم ــادي التطوع الري

طلبة المدارس أصحاب المشاريع

الريــــادة

الحصــاد - أطلقــت الجامعــة مدونــة إلكترونيــة مخصصــة لخريجيها.

إطالق مدونة إلكترونية 
لخريجي الجامعة للبقاء 

على تواصل

وهدفــت المدونــة، التــي ينتســب لهــا الخريــج مــن خــالل موقــع الفيســبوك 
"قــروب "، إتاحــة نافــذة للخريــج للبقــاء علــى تواصــل مــع جامعتــه، ومــن ثــم 
تجيــب الجامعــة علــى استفســارات وأســئلة الخريجيــن، ومتابعــة أخبــار الخريجيــن 

واإلهتمــام بهــم .

ــا  ــى كل م ــج عل ــة الخري ــات العام ــالم والعالق ــرة االع ــع دائ وتطل
ــى تزويدهــم بالمنشــورات  هــو جديــد فــي الجامعــة باإلضافــة ال
والمطبوعــات ومجلــة الحصــاد الورقيــة إلكترونيــً والصحيفــة 
علــى  التعــارف  إمكانيــة  للخريجيــن  تتيــح  كمــا  اإللكترونيــة 

بعضهــم البعــض مــن خــالل هــذه المدونــة .

الجامعــة نحــو 10 آالف  الخريجيــن منــذ تأســيس  ويقــدر عــدد 
خريــج وخريجــة، موزعيــن علــى: 1731 دكتــوراه ٤880 ماجســتير، 

و دبلــوم عالــي  1156، و بكالوريــوس 1٤٤1

 الرابط اإللكتروني للمدونة : 

https://www.facebook.com/groups/
BlogsAAU/
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د. مامكنج والنائب ياغي ود. خلفات أعضاء لجنة التحكيم

الحصــاد -نظمــت كليــة القانــون فــي الجامعــة مســابقة "ألفضــل 
عــرض تقديمــي" لطلبــة كليــات الحقــوق فــي الجامعــات األردنيــة.

وتعــّد هــذه المســابقة األولــى علــى مســتوى الجامعــات األردنيــة بهــذا المجــال، 
حيــث تضمنــت المســابقة أفضــل عــرض تقديمــي قانونــي وبحثــي متخصــص مــن 
قبــل الطلبــة المشــاركين، خضعــت للتحكيــم مــن قبــل اللجنــة المكونــة مــن معالــي 

ــات. ــس خلف ــور قي ــي، والدكت ــى ياغ ــب مصطف ــغ، والنائ ــا مامك ــورة الن الدكت

طــالل،  بــن  والحســين  البيــت،  آل  اليرمــوك،  جامعــات:  المســابقة  فــي  وشــاركت 
واإلســراء، وجــرش، وعمــان العربيــة، حيــث فــازت جامعــة اإلســراء بالمركــز األول علــى 
مســتوى الجامعــات الرســمية والخاصــة عــن البحــث المعنــون ب )الطبيعــة القانونيــة 

للمخــدرات الرقميــة( للطالبــة ســالم ســالم عايــد، عــن أفضــل عــرض تقديمــي.

وفــي هــذا الصــدد قالــت عميــد كليــة القانــون فــي جامعــة عمــان العربيــة الدكتــورة 
ــب  ــارات الطال ــة مه ــو تنمي ــابقة ه ــذه المس ــن ه ــدف م ــة:" أن اله ــو غزال ــيرين أب ش
بالعلــم  تمتعــه  ضمــان  عبــر  ومؤهالتــه  قدراتــه  ورفــع  والبحثيــة،  القانونيــة 

والشــخصية التــي ترفــع مــن قدراتــه العلميــة والعمليــة والتشــغيلية".

وشــارك الطلبــة بعــروض متميــزة تناولــت موضوعــات: العقوبــات ووقــف التنفيــذ، 
وحقــوق مجهولــي النســب، والمحكمــة الدســتورية، والوصيــة الواجبــة، والضــرر 
المتغيــر، ودســتورية وقانونيــة الضرائــب، وتعســف اإلدارة والضمانــات التأديبيــة.

الريــــادة

مسابقة ألفضل عرض
 جائزة الموظف المتميز  لـ"عصام قانوني بحثي

فوده" و"انتصار الغراغير"

ترأسـه  الـذي  اإلجتمـاع  فـي  الجامعـة  عمـداء  مجلـس  قـرر 
علـى  بنـاء  سـليم  ماهـر  الدكتـور  األسـتاذ  الجامعـة  رئيـس 
تنسـيب لجنـة اختيـار الموظـف المتميـز، منـح الموظـف فـي 
مركز الحاسـوب والمعلومات عصـام فوده جائزة الموظف 
المتميـز عـن فئة اإلدارييـن، والموظفة في دائرة الهندسـة 
والخدمـات العامـة انتصـار الغراغيـر جائـزة الموظـف المتميز 

عـن فئـة الفنييـن للعـام الجامعـي 2019/2018.

وعصـام فـوده حاصـل علـى درجـة الماجسـتير تخصـص علـم 
فـي  حاليـً  ويعمـل  العربيـة  عمـان  جامعـة  مـن  الحاسـوب 

والمعلومـات. الحاسـوب  مركـز 

وانتصـار الغراغيـر تعمـل بإخـالص وتفـانٍ منـذ عـام 2003 
فـي دائـرة الهندسـة والخدمات العامـة بالجامعـة، ومنحت 

هـذه الجائـزة عـن فئـة الفنيين.

وتعـد جائـزة الموظـف المتميـز إحـدى الجوائـز المهمـة التي 
يسـعى لهـا موظفـو الجامعـة وتعتمـد علـى شـروط يجـب 
توفرهـا فـي الموظف المرشـح للجائزة وتمنـح الجائزة لفئة 
اإلدارييـن والفنييـن فقـط وتنحصـر المنافسـة بهـذه االليـة 

للموظفيـن الشـاغلين لوظيفـة مسـاعد مديـر فمـا دون.

عصام فودهانتصار الغراغير
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مجتمعـنـا

الدكتور ماهر سليم: 

ال فصل بين المنظومتين "التعليمية واألخالقية"
الحصــاد - أكــد رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم، أنــه ال فصــل بيــن المنظومتيــن "التعليميــة واألخالقيــة" فــي 

نهــج الجامعــة الملتزمــة بمبــادئ الحوكمــة الرشــيدة. 

ــع  ــاء دوري م ــي لق ــدد، ف ــتير الج ــة الماجس ــه طلب ــالل لقائ ــة خ ــس الجلمع ــن رئي وبي
ــن  ــي تؤم ــلمات الت ــزام بالمس ــة االلت ــتير، أهمي ــتوى الماجس ــى مس ــدد عل ــة الج الطلب

ــا.   ــالتها واهدافه ــا ورس ــق رؤيته ــن منطل ــا م ــزم به ــة وتلت ــا الجامع به

ودعــا رئيــس الجامعــة إلــى ضــرورة تكريــس صــورة إيجابيــة عــن الجامعــة والتعليــم 
العالــي فــي المملكــة لمواجهــة التحــدي الــذي يتعــرض لــه التعليــم العالــي فــي األردن، 
وقــال :"رســالتي للجميــع ونحــن نواجــه تحديــا يتمثــل فــي هجــوم ممنهــج علــى 
ســمعة التعليــم العالــي فــي األردن وتشــويه لســمعته، المطلــوب أن نتصــدى بالعمــل 
لهــذه المحــاوالت، وأن نحافــظ علــى هــذه الســمعة مــن خــالل التمســك بالمنظومــة 

التعليميــة واألخالقيــة وإبــراز الجوانــب اإليجابيــة". 

إلــى ذلــك، كشــف رئيــس الجامعــة عــن تكريــس الجامعــة  لمفهــوم التعليــم التقنــي، 
حيــث بيــن أن الجامعــة تقدمــت األســبوع الماضــي بطلــب طــرح تخصصيــن جديديــن فــي 
الهندســة الميكانيكيــة والطاقــة المتجــددة، فضــال عــن العمــل علــى طــرح تخصــص 

فــي مســتوى الماجســتير فــي التخطيــط االســتراتيجي وإعــداد القــادة.

وحــول البحــث العلمــي، جــدد األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم التأكيــد علــى أن الجامعــة 

د. سليم ملتقيً طلبة الماجستير

"لــن تقبــل أي رســائل منقوصــة وليــس لهــا أي قيمــة علميــة"، داعيــا 
الجميــع لتبنــي الرســائل التــي تخــدم المجتمــع واحتياجاتــه أمــا الرســائل 
المكــررة لــن نقبلهــا، وبيــن أن الجامعــة "ســتقدم الدعــم المالــي 

لألبحــاث الممميــزة".  

ــدات  ــدراء الوح ــات وم ــداء الكلي ــره عم ــذي حض ــاء، ال ــي اللق ــال ف وق
مبــادئ  تطبــق  الجامعــة  "إن  التدريــس،  هيئــة  وأعضــاء  اإلداريــة 
الحوكمــة الرشــيدة ومنهــا الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة"، 
فأطلقــت الجامعــة منصــة هــي األولــى مــن نوعهــا وتربــط بيــن 
الطالــب  وعضــو هيئــة التدريــس واإلداري ورئيــس الجامعــة مباشــرة 
فــي  جديــدا  أســلوبا  يكــرس  مــا  والشــكاوى،  االقتراحــات  لســماع 
الجامعــة  ان  كمــا  المؤسســية،  المســاءلة  وتحقيــق  الشــفافية 
تكــرس مشــاركة الطالــب فــي تشــخيص األداء العــام فــي الجامعــة.  

ودعــا رئيــس الجامعــة الطلبــة وأســرة الجامعــة اســتخدام هــذه 
المنصــة، بعيــدا عــن "الشــخصنة والكيديــة"، وتوجيــه االقتراحــات 

والشــكاوى فــي أطــار بنــاء يركــز أيضــا علــى اإليجابيــات. 
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د. سليم يكرم د. نصيرات

مجتمعـنـا

ــة  ــار الجامع ــة مستش ــت الجامع ــاد - كرم الحص
نصيــرات  أحمــد  الدكتــور  األســتاذ  الســابق 

اإلســراء. لجامعــة  رئيســً  تعيينــة  بمناســبة 

الجامعة تكرم
 األستاذ الدكتور 

أحمد نصيرات

ســليم،  ماهــر  الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  رئيــس  وقــال 
"إن  نصيــرات،  الدكتــور  األســتاذ  لتكريــم  احتفــال  خــالل 

الــذي تتبعــه الجامعــة مــع الكفــاءات والخبــرات بمســتوياتها كافــة،  "التكريــم 
أكاديميــة وإداريــة وطلبــة، نابــع مــن صميــم وجوهــر الحوكمــة الرشــيدة التــي أحــد 
أهدافهــا االرتقــاء بــاألداء عبــر تجســيد االعتــراف باإلنجــازات ونجــاح القيــام بالمهــام 

باألفــراد".  المنوطــة  واألدوار 

وأضــاف أن األســتاذ الدكتــور نصيــرات "أحــد الكفــاءات والخبــرات التــي قدمــت أفــكارا 
ــراف  ــه االعت ــتوجب مع ــا يس ــات، م ــى األداء والمخرج ــت عل ــاريع انعكس ــذت مش ونف
ــي  ــارت ف ــي ص ــة الت ــة الجامع ــمعة ومكان ــى س ــز عل ــة المنج ــي مراكم ــاح دوره ف بنج
مراتــب متقدمــة مــن حيــث المخرجــات والبرامــج والتخصصــات األكاديميــة المعتمــدة 

وذات المصداقيــة". 

ــرات، فــي  ــد نصي ــور أحم ــتاذ الدكت ــابق األس ــة الس ــار الجامع ــال مستش ــه، ق مــن جهت
الحفــل الــذي حضــره مســاعدو الرئيــس وعمــداء الكليــات،" إن جامعــة عمــان العربيــة 
تمثــل خطــوة مهمــة فــي مســيرة العمــل األكاديميــة لــدي والتــي ناهــزت الـــسنتين"، 

وأضافــت لخبراتــي األكاديميــة واإلداريــة بحكــم التزامهــا بمنهجيــة 
الحوكمــة الرشــيدة. 

وقــدم رئيــس الجامعــة هديــة تذكاريــة لألســتاذ الدكتــور أحمــد 
المباركــة. لجهــودة  وعرفانــً  تقديــرًا  النصيــرات 

األســتاذ الدكتــور نصيــرات حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه في الهندســة 
الكهربائيــة مــن اليونــان، وشــغل العديــد مــن المناصــب منهــا: رئيســً 
لجامعــة عجلــون الوطنيــة، ونائبــا لرئيــس جامعــة اإلســراء، ومســاعدًا 
ــنوات  ــدة س ــة لع ــة الهندس ــدا لكلي ــراء، وعمي ــة اإلس ــس جامع لرئي
وعميــدا لكليــة العلــوم فــي جامعــة اإلســراء، ونائبــً لرئيــس الجامعــة 
ــة  ــة الهندس ــدًا لكلي ــوريا وعمي ــا / س ــوم والتكنولوجي ــة للعل الدولي
فــي الجامعــة نفســها، ونائبــا لرئيــس جامعــة الحســين بــن طــالل 

للشــؤون األكاديميــة.

الجامعة تشارك في ورشة 
حول "مهارات التواصل 

االجتماعي في تعزيز اإلنتاج"
الحصــاد - شــاركت الجامعــة فــي ورشــة تدريبيــة ضمــن برامــج 
ــة  ــز اإلنتاجي ــز إرادة لتعزي ــع مرك ــاون م ــن بالتع ــة والتمكي التوعي

ــة". ــف الخيري ــة "لنتكات ــي جمعي ــا ف ــن الباش ــواء عي ــي ل ف

هيئــة  عضــو  البشــرية،  المــوارد  دائــرة  مديــر  الورشــة  وقــدم 
ــو  ــارث أب ــور الح ــة الدكت ــي الجامع ــال ف ــة األعم ــي كلي ــس ف التدري
حســين، بعنــوان "مهــارات التواصــل االجتماعــي فــي تعزيــز اإلنتــاج 

وفــن التســويق".

وهدفــت الورشــة إلــى اكســاب المشــاركين بمهــارات االتصــال 
الفعــال واكســابهم المهــارات الالزمــة للتعامــل مــع اآلخريــن، 
ــال  ــاء الفع ــل: اإلصغ ــية مث ــال األساس ــارات االتص ــف بمه والتعري
ومهــارات التحــدث ومهــارات التحفيــز، باإلضافــة إلــى المهــارات 
إلدارة  واألســس  الحديــث،  وإدارة  التفــاوض  فــي  األساســية 
االجتماعــات الناجحــة كجــزء مــن وســائل االتصــال الفعــال فــي أي 

مؤسســة لتحقيــق رســالتها ورؤيتهــا.
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وبيــن أنــه ومنــذ ذلــك الحيــن والهاشــميون جيــاًل بعــد جيــل، يتبنــون 
ــى  ــاة الكريمــة، مقدريــن عل ــي الحي ــّق شــعوبها ف ــة، وح ــال األم آم
الــدوام تضحياتهــا، ولطالمــا كان هــذا البلــد األميــن موئــاًل ألحــرار 
العــرب وطالئــع نهضتهــم، وصــواًل إلــى عهــد الملــك المعــزز عبــد اهلل 
الثانــي ابــن الحســين المعظــم الــذي يواصــل العمــل الــدؤوب فــي بنــاء 
ــة  ــظ كرام ــي تحف ــة الت ــة العصري ــون، الدول ــات والقان ــة المؤسس دول
األجيــال، ولنــا فــي ســعي جاللتــه القــدوة والمثــال ومصــدر اإللهــام.

وأكــد األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم علــى ضــرورة التمســك بالثوابــت 
ــانية،  ــة واإلنس ــة العربي ــا الوطني ــي القضاي ــي: تبن ــة ف ــة األردني الوطني
وبخاصــة قضيــة فلســطين وقضايــا العــرب األخــرى مثــل الجــوالن 
والــوالء  للوطــن  واالنتمــاء  الوطنيــة  الوحــدة  وتعزيــز  وغيرهــا، 
قيمنــا  إلــى  مســتندين  الصالحــة  والمواطنــة  الهاشــمية  لألســرة 
أهميــة  علــى  والتأكيــد  المشــرف،  وتاريخنــا  واإلســالمية  العربيــة 

االحتفال بعيد االستقالل ويوم الجاليات
د. سليم: القدس عاصمة فلسطين،والوصاية 

الهاشمية خط أحمر 

ــه دول:  ــاركت في ــات، ش ــوم الجالي ــتقالل وي ــد االس ــاال بعي ــة احتف ــت الجامع ونظم
ــر،  ــر، مص ــطين، قط ــت، فلس ــان، الكوي ــعودية، عم ــوريا، الس ــا، س ــن، ليبي ــراق، اليم الع

ــا.  ــا، إيطالي ــنغال، بريطاني الس

وقــال األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم:" إن األردن واجــه تحديــات كبيــرة علــى كل األصعدة، 
العربــي  للضميــر  منبــرا  وكان  شــعبها،  ووعــي  قيادتهــا  بحكمــة  تجاوزهــا  اســتطاع 
واإلســالمي الحــي، فنــادى بالوحــدة العربيــة ودعــا للوســطية، وأطلــق رســالة عمــان التــي 
ــرف".  ــدد والتط ــب والتش ــون التعص ــن يواجه ــم، الذي ــرار العال ــكل  أح ــً ل ــت ناموس أصبح

والعشــرين  الخامــس  يصــادف  الــذي  االســتقالل  بعيــد  اليــوم  "نحتفــل  وأضــاف: 
ــي  ــريعي األردن ــس التش ــرر المجل ــام 19٤6 ق ــن ع ــوم م ــذا الي ــل ه ــي مث ــار، فف ــن آي م
الخامــس إعــالن المملكــة األردنيــة الهاشــمية دولــة مســتقلة اســتقالاًل تامــً وذات 
حكومــة ملكيــة وراثيــة نيابيــة مــع البيعــة بالُملــك لحضــرة صاحــب الجاللــة المغفــور 

ــين.  ــن الحس ــد اهلل األول اب ــه عب ل

الحصــاد -عــرض رئيــس الجامعــة  األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم أمــام الجاليــات العربيــة واألجنبيــة، ثوابــت األردن، وفــي مقدمتها 
ــر ال  ــط أحم ــا وخ ــاش فيه ــر ال نق ــي أم ــات ه ــى المقدس ــمية عل ــة الهاش ــطين، وأن الوصاي ــة فلس ــدس عاصم ــى أن الق ــد عل التأكي

يمكــن تجــاوزه. 

د. سليم خالل جولة في معرض الجاليات

مجتمعـنـا

ُ
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أحد أجنحة المعرض

مجتمعـنـا

من الجولة في المعرض

الهاشميون جياًل 
بعد جيل، يتبنون آمال 
األمة، وحّق شعوبها 

في الحياة الكريمة

ُ

ــع  ــو مجتم ــوي نح ــق نهض ــة طري ــد خريط ــي تع ــك الت ــة المل ــية لجالل األوراق النقاش
متســامح حضــاري متقــدم، فضــال عــن االهتمــام باالقتصــاد المعرفــي فــي تحقيــق 

المســتدامة. التنميــة 

 ورفعــت أســرة الجامعــة برقيــة تأييــد ووالء لجاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن 
الحســين علــى جميــع مواقفــه الوطنيــة والقوميــة.

 وتخلــل االحتفــال قصائــد شــعرية، وافتتــاح معــرض الجاليــات الــذي عرضــت فيــه 
الثقافــي واالنســاني.   لتراثهــا الشــعبي، وتاريخهــا 



العدد السابع - حزيران 2019 46

االحتفال بالكرامة واستذكار األبطال

بمناســبة  حفــل  فــي  محاضــرة  خــالل  وقــال 
بحضــور  الجامعــة،  أقامتــه  الكرامــة،  ذكــرى 
رئيــس الجامعــة بالوكالــة األســتاذ الدكتــور خالــد 
الطراونــة والعمــداء وعــدد مــن أعضــاء الهيئتين 
التدريســية واإلداريــة وجمــع مــن الطلبــة، إن مــن 
أبــرز نتائــج هــذه المعركــة أنهــا "كانــت اإللهــام 

األكبــر لنضــال الشــعب الفلســطيني وصمــوده وتضحياتــه علــى أرض وطنــه"، مبينــا أن 
ــي".  ــدي األردن ــرت الجن ــي اعت ــود الت ــت "إرادة الصم ــار كان ــباب االنتص ــرز أس ــن أب م

وأضــاف، فــي محاضرتــه التــي جــاءت بعنــوان )األردن - أرض األشــاوس(، أن الفــرق 
ــا  ــق خططن ــة وف ــا المعرك ــا "خضن ــام 1967 أنن ــبقه ع ــا س ــة وم ــار الكرام ــن انتص بي
ــق  ــن أو وف ــلوب االخري ــب أس ــا، ال حس ــق أهدافن ــا يحق ــتراتجيتنا، بم ــاليبنا واس وأس

وخططهــم".  اســتراتجيتهم 

لبعــض  خــالل محاضرتــه  مطــاوع  الدكتــور  والمــؤرخ  والمؤلــف  الكاتــب  وعــرض 
محطــات مهمــة فــي تاريــخ المعركــة، وأدوار األلويــة فــي الجيــش العربــي والجنــدي 

األردنــي البطولــي. 

الدكتــور عمــر  الحفــل،  راعــي  الجامعــة،  أمنــاء  رئيــس مجلــس  مــن جهتــه قــال 
مشــهور حديثــة الجــازي:" إن الحديــث عــن الكرامــة حديــث تمتــزج فيــه مشــاعر الفخــر 
بمشــاعر الحــزن والحنيــن إلــى أبنــاء الوطــن شــهداء المعركــة، وســيبقى يومــا خالــدا 
مــن أيــام العــرب، )...( فالكرامــة محطــة وقــوف وتوقــف فــي تاريخنــا األردنــي 

ومنعطــف مهــم".

وتوقــف الدكتــور الجــازي عنــد محطــات مهمــة فــي تاريــخ المعركــة، واقتبــس مــن 
أقــوال الملــك الحســين بــن طــالل – طيــب اهلل ثــراه- ، وأقــوال والــده الفريــق الركــن 

مشــهور حديثــة الجــازي قائــد الفرقــة األولــى والتــي أشــادت بالبطولــة الملحميــة.      

وتخلــل االحتفــال معــرض للصــور جســد معانــي ودالالت وتاريــخ هــذه المعركــة 
ــع  ــاون م ــة بالتع ــي المعرك ــي ف ــش العرب ــل الجي ــات بواس ــوالت وتضحي ــدة وبط الخال
مديريــة التوجيــه المعنــوي، كمــا نفــذت موســيقات األمــن العــام مســيرة والء 
وانتمــاء، وألقيــت قصائــد تغنــت بالوطــن وقائــده والجيــش، وأغنيــة بعيــد األم. 

األردنــي، وزيــر  المــؤرخ  - كشــف  الحـصـاد 
ــاوع  ــمير مط ــور س ــبق الدكت ــالم األس اإلع
بعديهــا  فــي  "كانــت  الكرامــة  حــرب  أن 
المفصــل  بمثابــة  والعســكري  السياســي 
المهــم فــي طبيعــة المواجهــة العربيــة 
الحالــة  فــي  التغييــر  وبدايــة  االســرائيلية، 

العربيــة".  للجيــوش  النفســية 

المؤرخ األردني د. مطاوع متحدثً خالل المحاضرة

موسيقات األمن العام خالل مشاركتهم باحتفال الكرامة

 د. الجازي: الكرامة محطة 
وقوف وتوقف في

 تاريخنا األردني 
ومنعطف مهم

مجتمعـنـا
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مجتمعـنـا

الطلبة األتراك يطلعون على ميزات التعليم بالجامعة

والشــريعة  العربيــة  اللغــة  مــدراس  طلبــة  مــن  وفــد  زار   - الحصــاد 
اإلســالمية األتــراك الجامعــة برفقــة عــدد مــن األســاتذة والمشــرفين.

وبيــن عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة األعمــال فــي الجامعــة الدكتــور تيســير 
عفيشــات أن األردن يمثــل وجهــة تســتقطب طلبــة العلــم، حيــث بلــغ عــدد الجنســيات 
ــون  ــن يدرس ــدد الذي ــم، وع ــن دول العال ــية م ــو 10٤ جنس ــي األردن نح ــودة ف الموج
ــات  ــة وتخصص ــة العربي ــون اللغ ــب يدرس ــف طال ــو ٤0 أل ــة نح ــات األردني ــي الجامع ف
أخــرى ، مــا يؤكــد أن األردن حقــق المعيــار العالمــي فــي عــدد الدارســين مــن خــارج 

األردن وهــي %1٤.

وأضــاف خــالل لقــاء جمــع أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة ومركــز اللغــات 
ــا عديــدة ومنهــا منهــاج الوســطية  الحديــث أن القواســم التــي تجمــع األردن وتركي

ــان. ــه الدولت ــذي تنتهج ــالم ال ــي اإلس ف

بــدوره عــرض رئيــس قســم الشــريعة فــي الجامعــة األســتاذ الدكتــور أميــن أبــوالوي 
ــة  ــن 12 دول ــة م ــه طلب ــدرس في ــذي ي ــة وال ــي الجامع ــريعة ف ــم الش ــأة قس ــى نش إل
عربيــة وإســالمية، حيــث يتميــز القســم بتدريــس المجــاالت المعرفيــة األساســية 
ــوي  ــث النب ــيره، والحدي ــه وتفس ــم وعلوم ــرآن الكري ــل: الق ــريعة مث ــة الش ــي دراس ف
الشــريف وعلومــه، والفقــه وأصولــه والقضايــا المعاصــرة والعقيــدة اإلســالمية 

ــى. ــة الفصح ــة العربي ــان باللغ ــة األدي ومقارن

ــدان  ــريعة يجس ــم الش ــة وقس ــوالوي أن الجامع ــور أب ــد الدكت ــدد أك ــذا الص ــي ه وف
منهجهــم  ودعــاة  معتدليــن  وســطيين  "علمــاء  تخريــج  خــالل  مــن  الوســطية 

الحســنة". والموعظــة  الحكمــة 

الجامعة تعرض لطلبة
مدارس تركية ميزات التعليم 

في الجامعة

اتفاقية تأمين صحي 
بشروط الئقة ألسرة 

الجامعة
ــاد - أبرمــت الجامعــة اتفاقيــة التأميــن الصحــي  الحص
الخــاص بطلبــة الجامعــة وأعضــاء الهيئتين التدريســية 
ــة  ــة الئق ــة عالجي ــر خدم ــبيل توفي ــي س ــة، ف واإلداري

لهــم. 

ووقــع االتفاقيــة عــن الجامعــة رئيســها األســتاذ الدكتــور 
ماهــر ســليم، وعــن المجموعــة العربيــة األردنيــة للتأميــن 
التنفيــذي  المديــر  بحضــور  الديــك،  ناصــر  العــام  مديرهــا 

ــاد. ــال حم ــويق جم ــرة التس لدائ

وحــددت االتفاقيــة التزامــات الطرفيــن وحقــوق العامليــن 
وطلبــة الجامعــة، والخدمــات واالمتيــازات العالجيــة فــي 
المستشــفيات المشــمولة واالطبــاء المشــمولين بالعقــد. 

ــور  ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــال رئي ــدد ق ــذا الص ــي ه وف
ــذول  ــاء المب ــأن العط ــد ب ــة تعتق ــليم:" إن الجامع ــر س ماه
بظــروف  مرتبــط  باإلنتاجيــة  واالرتقــاء  الموظــف  مــن 
عمــل مناســبة ومالئمــة تحفــظ كرامــة االنســان، وتوفــر 
الجديــدة تصــب فــي  آمنــة، وهــذه االتفاقيــة  لــه حيــاة 
اتجــاه تجويــد الخدمــة العالجيــة والطبيــة لطلبــة الجامعــة 

والعامليــن فيهــا". 

وأضــاف أن العقــد الجديــد يجــود مــن مســتوى الخدمــات 
الطلبــة  حقــوق  مــن  ويحســن  والطبيــة،  العالجيــة 
ــن  ــي كمؤم ــم القانون ــة ومركزه ــي الجامع ــن ف والعاملي
واألطبــاء  المستشــفيات  قائمــة  مــن  ويوســع  عليهــم 
بأنواعهــم المشــمولين بتوفيــر الخدمــات الطبيــة بأبنــاء 

الجامعــة.  وأســرة 

وقــال مديــر عــام المجموعــة العربيــة األردنية للتأميــن:" إن 
ــة  ــات والرعاي ــل الخدم ــم أفض ــى تقدي ــتعمل عل ــركة س الش
الطبيــة لطلبــة الجامعــة والعامليــن فيهــا، خدمــة تليــق 
باســم الجامعــة التــي تعــد مــن الجامعــات ذات الســمعة 

ــي". ــي والعرب ــتوى المحل ــى المس ــة عل المرموق
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د.سليم يلتقي طلبة كلية علوم الطيران

لقاء لحض طلبة "علوم الطيران" 
على االلتزام والجدية

الحصاد - شدد رئيس الجامعة على أن الجامعة "تتحول من جامعة نمطية إنسانية إلى جامعة تكنولوجية علمية". 

وقــال األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم خــالل لقائــه طلبــة كليــة علــوم الطيــران، 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــان، وأعض ــان كنع ــور غس ــتاذ الدكت ــة األس ــد الكلي ــور عمي بحض
والطلبــة: " إن كليــة علــوم الطيــران تعــد نقطــة تحــول فــي الجامعــة وهــي األولــى 
الصيدلــة  كليتــي  غــرار  علــى  شــواهد  وتمثــل  والمنطقــة  األردن  مســتوى  علــى 

والهندســة فــي تحــول الجامعــة نحــو التعليــم التقنــي". 
 

وأسســت الجامعــة الكليــة، وهــي األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى الشــرق األوســط 
الملكيــة األردنيــة، شــريك  الطيــران  وشــمال أفريقيــا، حســب تصنيــف أكاديميــة 
الجامعــة فــي تأســيس هــذا التخصــص الــذي يمنــح البكالوريــوس فــي صيانــة الطائــرات. 

و يــدرس الطالــب فــي هــذا التخصــص التقنــي التطبيقــي مســاقات تدمــج بيــن النظــري 
الطيــران  وقانــون  الطيــران،  وفيزيــاء  رياضيــات  فــي  مســاقات  ومنهــا  والعملــي، 
والســالمة الجويــة، ونظريــة الطيــران، وأساســيات الديناميــكا الهوائيــة - نظريــا 
ــة  ــاء، وأنظم ــيات الكهرب ــة، وأساس ــرة المعدني ــاء الطائ ــواد وأدوات بن ــا- وم وعملي

وهيــاكل الطائــرات التوربينيــة، والمحــركات التوربينيــة. 

 وأكــد األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم أن الجامعــة بصــدد توفيــر المختبــرات الخاصــة 
بهــذا التخصــص، مبينــا انــه: تخصــص يشــهد إقبــاال مــن المجتمــع المحلــي والمجتمــع 

الطالــب  وأن  وبخاصــة  فيــه،  للدراســة  الخليجــي  وتحديــدا  العربــي، 
ــا". ــا وعملي ــه أكاديمي ــل في يؤه

ــوس  ــهادة البكالوري ــى ش ــص عل ــذا التخص ــن ه ــج م ــب الخري ــل الطال ويحص
فــي صيانــة الطائــرات باإلضافــة إلــى رخصــة الطيــران األردنيــة والرخصــة 
األوروبيــة للعمــل علــى الطائــرات األوروبيــة وهــو متطلــب فــي دول الخليــج.

وفــي هــذا الصــدد، كشــف رئيــس الجامعــة عــن توجههــا وســعيها 
للحصــول علــى الموافقــة العتمــاد تخصــص جديــد فــي الطيــران التجــاري، 
مشــيرا إلــى أن الجامعــة واألكاديميــة وفرتــا لطلبــة تخصــص علــوم 

ــع.  ــه الجمي ــزم ب ــد ان يلت ــدا ال ب ــا موح ــران زي الطي

 وشــدد فــي الحــوار، الــذي اتســم بالشــفافية، وخصــص لمناقشــة 
القضايــا األكاديميــة واللوجســتية مــن تســجيل وخطــة دراســية، علــى 
ــر  ــع لمعايي ــه يخض ــب في ــه "فالطال ــص وأهميت ــذا التخص ــية ه حساس
فهــو  والجديــة،  وااللتــزام  االنضباطيــة  مــن  المعروفــة  الجنديــة 
تخصــص ال يخضــع للمزاجيــة كونــه فــي المحصلــة يتعلــق بالطائــرات أي 

ــاس".  ــأرواح الن ب
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استضافة )150( يتيمً 
ــن  ــً م ــة )150( يتيم ــتضافت الجامع الحصــاد -  اس
عجلــون، والزرقــاء، وعيــن الباشــا فــي حفــل إفطــار 
ــن  ــدد م ــور ع ــي، بحض ــرم الجامع ــي الح ــي ف رمضان
أعضــاء الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة وجمــع مــن 

الطلبــة.

وتضمــن حفــل اإلفطــار الــذي حضــره أيتــام مــن الجمعيــة 
ــة  ــة، وجمعي ــن الخيري ــن عبلي ــام / عبي ــة األيت ــة لرعاي األردني
إثمــان اإليمــان الخيريــة، وجمعيــة الحكــم لإلغاثــة والتنميــة، 
العديــد مــن الفقــرات الترفيهيــة واأللعــاب الترويحيــة لرســم 
ــى تقديــم  ــام، إضافــة ال ــى وجــوه األطفــال األيت البســمة عل
المســابقات التشــجيعية والجوائــز والهدايــا وأبرزهــا كســوة 

العيــد لجميــع األطفــال.

ويأتــي هــذا النشــاط ضمــن مســؤولية الجامعــة المجتمعيــة 
بفئاتــه  المحلــي  المجتمــع  تجــاه  عاتقهــا  علــى  الملقــاة 

المختلفــة.

ــا عــن رئيســها األســتاذ الدكتــور  وجــاء الحفــل، الــذي مثــل الجامعــة فيــه مندوب
ماهــر ســليم عضــو هيئــة التدريــس في كليــة العلــوم التربوية والنفســية األســتاذ 

الدكتــور عــودة أبــو ســنينة، بالتعــاون مــع جمعيــة اآلفــاق الخيريــة للتعليــم.

وفــي هــذا الصــدد قــال الدكتــور أبوســنينة إن  جامعــة عمــان العربيــة تســعى 
ــي، بهــدف  ــات المتوفــرة لديهــا خدمــة للمجتمــع المحل ــى تقديــم كل االمكان إل
المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة مــن خــالل التربيــة والتعليــم، فعنــوان 

العصــر التميــز واالبــداع ، فاالنســان هــو عمــاد الثــروة الوطنيــة. 

ــابعة  ــية الس ــة النقاش ــي الورق ــاء ف ــا ج ــة لم ــي ترجم ــه يأت ــذا التوج ــى ه ــار ال وأش
للملــك عبــداهلل الثانــي والتــي خصصــت للتعليــم، وبحــث طرائــق التدريــس مــن أجــل 
ــا ان  ــد، مبين ــي والناق ــر االبداع ــى التفكي ــز عل ــم والتركي ــتوى التعلي ــاء بمس االرتق

ــد.  ــذي نري ــر وعــدة المســتقبل ال ــى الطلبــة ألنهــم فرســان التغيي ــز عل التركي

وقــال:" إن التركيــز علــى األوائــل والمبدعيــن هــو واجــب وطنــي، وعلــى قلــة 
مــوارد وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين إال أنهــا خّرجــت الكثيــر مــن 
األوائــل والباحثيــن والمبدعيــن، حيــث حصلــت مدارســها علــى المراتــب األولــى فــي 

ــة.  ــات الدولي ــي االمتحان ــات ف الرياضي

وفــي هــذا الســياق، شــدد الدكتــور أبوســنينة علــى ضــرورة دعــم األونــروا ودعــم 
طلبتهــا، معلنــا عــن تخصيــص الجامعــة منحــا جزئيــة لطلبتهــا، مؤكــدا علــى 
الوقــوف خلــف القيــادة الهاشــمية تجــاه القضيــة الفلســطينية عامــة والقــدس 

ــة. خاص

 وقــال إن"الوصايــة الهاشــمية علــى المقدســات فــي القــدس ال بديــل عنهــا، كمــا 
أن القــدس ســتظل عاصمــة فلســطين األبديــة".   

ــان  ــة عم ــا جامع ــي وقعته ــة الت ــدادا لالتفاقي ــال امت ــذا االحتف ــم ه ــي  دع  ويأت
إلنشــاء  للتعليــم،  الخيريــة  اآلفــاق  جمعيــة  مــع  ســابق  وقــت  فــي  العربيــة 
وتمويــل وإدارة صنــدوق دعــم الطالــب الجامعــي المحتــاج، عــن طريــق المســاعدات 
والقــروض الحســنة والكفــاالت، وتخصيــص صنــدوق مســتقل لدعــم الطالــب 

الجامعــي.

األطفال األيتام وحفل اإلفطار

الجامعة ترعى حفل أوائل 
مدارس األونروا وتخصص

 لهم منحا 
الحـصـاد-  رعــت الجامعــة حفــال لتكريــم أوائــل مــدارس وكالــة 
الغــوث الدوليــة فــي مخيــم البقعــة، فــي إطــار تكريســها رؤيتهــا 
فــي دعــم الريــادة والتميــز وخدمــة المجتمــع المحلــي وصــوال إلــى 

ــة.  ــع المعرف مجتم
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ــروح  ــل ب ــي"، والعم ــاء االيجاب ــى الفض ــلبي إل ــاء الس ــن الفض ــروج م ــى "الخ ــوس إل ــة البكالوري ــة طلب ــس الجامع ــا رئي ــاد - دع الحص
ــن.  ــع والوط ــاء المجتم ــي بن ــؤولية ف المس

رئيس الجامعة  يحذر الطلبة من أثر الشائعات
التي تمس السلم المجتمعي

وقــال األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم خــالل لقائــه طلبــة البكالوريــوس للفصــل 
الدراســي الثانــي للعــام الجامعــي 2019/2018، بحضــور عمــداء الكليــات وأعضــاء 
هيئــة التدريــس إن "العلــم واألخــالق مســارهما واحــد، يجــب أن يلتــزم بهمــا الطالب"، 
مشــيرًا إلــى أن الجامعــة تتعامــل بحــزم ال تقبــل فيــه المســاومة .. مــع العنــف 

ــر. ــا أحم ــد خط ــر تع ــذا األخي ــش، وه والغ

وشــدد علــى ضــرورة أن يهتــم الطالــب باســتثمار الفــرص الجديــدة التــي تتيحهــا 
ــل  ــة تمث ــذه المرحل ــا وأن ه ــر خصوص ــل والفك ــه العق ــر توجي ــة عب ــة الجامعي المرحل
منعطفــا مهمــا فــي حيــاة الطالــب الــذي ســيحوز علــى رخصــة ممارســة العمــل ليشــق 
ــم  ــاف :" أنت ــع"، وأض ــاء المجتم ــرة، وبن ــاء االس ــو بن ــتقبل، ونح ــو المس ــه نح طريق

ــع".  ــيقود المجتم ــذي س ــل ال ــم الجي ــتقبل، أنت ــيقود المس ــذي س ــل ال الجي

وفــي هــذا الصــدد أكــد األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم خــالل اللقــاء الــدوري علــى أن 
الطالــب عنصــر مهــم ورئيســي فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة باإلضافــة ألعضــاء 
هيئــة التدريــس والمقــرر الدراســي، مبينــا أن الطالــب مطالــب بالتعامــل مــع هــذه 
ــة  ــزام بالمنظوم ــن االلت ــال ع ــرات فض ــة والمحاض ــزام بالدراس ــة وااللت ــة بجدي المرحل
التشــريعية، كمــا أن عضــو هيئــة التدريــس مطالــب بإيصــال المعرفــة للطالــب بطريقــة 
صحيحــة، وإكســابه المهــارات الالزمــة، أمــا المقــرر فهــو مســؤولية الجامعــة التــي 

تعمــل علــى تطويــره.

ــك  ــب، لذل ــم للطال ــر الدع ــي توفي ــدا ف ــو جه ــة ال تأل ــن أن الجامع  وبي
ــادرات  ــال والمب ــي األعم ــراط ف ــى االنخ ــة عل ــث الطلب ــل وتح ــردد ب ال تت
الرياديــة ســواء مــن خــالل عمــادة شــؤون الطلبــة أو مركــز األعمــال 
والمبــادرات المجتمعيــة الــذي ينشــط فــي تنفيــذ أعمــال تطوعيــة 

ــة.   ــارج الجامع ــل وخ داخ

للوطــن  الخدمــة  تقديــم  إلــى  الطلبــة  دعــا  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــاء  ــي  بن ــة ه ــفة الجامع ــى أن فلس ــيرا إل ــن، مش ــع والمواط والمجتم
إطــالق  ضــرورة  فــي  الملكيــة  التوجيهــات  وحــي  مــن  القيــادات 
ــراط  ــى االنخ ــة ال ــة الطلب ــس الجامع ــا رئي ــك دع ــبابية. ذل ــات الش الطاق
وبشــكل إيجابــي مــع الحيــاة العامــة وقضايــا الوطــن بــروح نابعــة 
مــن اإلحســاس بالمســؤولية ونبــذ كل أشــكال التعصــب وقبــول 
الــرأي االخــر والحــذر مــن أثــر الشــائعات التــي تمــس الســلم المجتمعــي 

وبخاصــة المنتشــرة علــى منصــات التواصــل االجتماعــي. 

أســماءهم  الطلبــة  مــن  العديــد  ســجل  اللقــاء  هامــش  وعلــى 
للمشــاركة فــي الــدورات التــي تنظمهــا مؤسســة إنجــاز والتــي تعقــد 

علــى مــدار الفصــل الدراســي.

د. سليم ملتقي طلبة البكالوريوس

مجتمعـنـا
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إطالق منصة  ُتَجّسر بين الطالب 
ورئيس الجامعة مباشرة 

االقتراحــات  لســماع  مخصصــة  منصــة  الجامعــة   أطلقــت   - الحصــاد 
والمالحظــات مــن أســرة الجامعــة والمجتمــع المحلــي، فــي إطــار تعزيزها 

ــيدة.   ــة الرش للحوكم

وتتنــوع أقســام الصحيفــة التــي تشــرف علــى إدارتهــا دائــرة اإلعــالم والعالقــات 
وأكــدت الجامعــة أن هــذه المنصــة اإللكترونيــة هــي األولــى مــن نوعها على مســتوى 
الجامعــات األردنيــة، والتــي جــاءت باســم )منصــة جامعتنا..بالحــوار نعــزز التشــاركية(، 
ستســهم فــي التجســير بيــن إدارة الجامعــة وأســرتها مــن طلبــة وعامليــن وحتــى 

ــيدة.  ــة الرش ــها للحوكم ــاركة وتكريس ــا للمش ــار تعزيزه ــي إط ــي، ف ــع المحل المجتم

وتتضمــن المنصــة التــي تشــرف عليهــا دائــرة االعــالم والعالقــات 
العامــة فــي الجامعــة، اســم المتقــدم بالمالحظــة أو االقتــراح 
للمنصــة، ورقــم هاتفــه، وااليميــل واالقتــراح أو المالحظــة، فضال 

عــن اإلجــراء المتخــذ بحــق المالحظــة )تصحيحــي، أم وقائــي(. 

وبيــن مســاعد رئيــس الجامعــة لشــؤون اإلعــالم والعالقــات 
لســماع  مخصصــة  المنصــة  أن  فريــج،  كمــال  األســتاذ  العامــة 
اقتراحــات ومالحظــات أســرة الجامعــة والمجتمــع المحلــي حــول 
األداءيــن األكاديمــي واإلداري، وموجهــة بشــكل مباشــر لرئيــس 
الجامعــة وتخضــع ألقصــى معاييــر النزاهــة والشــفافية وتحتــرم 
المنصــة مــن خــالل  إلــى  الدخــول  للمتصفــح  الســرية، ويمكــن 

ــط : الراب

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

IpQLSfb4frtMdgfpMWfw8cOZg0wjwggFJ

BrDfHq3qK80mvVYbRZ0A/viewform

الرشــيدة  الحوكمــة  مفاهيــم  تعميــم  علــى  الجامعــة  ودأبــت 
فضــال عــن تكريســها فــي األداء العــام األكاديمــي أو اإلداري مــن 
خــالل مســارات عــدة منهــا: تخصيــص مكتــب لضمــان الجــودة 
وتطبيــق معاييرهــا مــع األقســام والكليــات واإلدارات، أو مــن 
خــالل عقــد النــدوات بإشــراف وتنفيــذ مباشــر مــن إدارة الجامعــة 
ــاور  ــة بمح ــرة الجامع ــف أس ــاءات لتعري ــذه اللق ــت ه ــي خصص الت

الحاكميــة وكيفيــة ضمــان تطبيقهــا.     

إطالق مبادرة
"كن إنسانً وأنقذ حياة"

الحصــاد - أطلقــت الجامعــة بالتعــاون مــع مركــز المثلث 
ــة  ــة األمريكي ــن الجمعي ــاد م ــب وبإعتم ــل للتدري الكام

للقلــب مبــادرة "كــن إنســانا وأنقــذ حيــاة".

وتــدرب طلبــة الجامعــة علــى االســعافات األوليــة وإنعــاش القلــب 
الجمعيــة  مــن  معتمــد  طبــي  وكادر  لجنــة  وإشــراف  بتقديــم 

األمريكيــة للطــب.

وهدفــت المبــادرة التــي رعاهــا مركــز األعمــال الرياديــة والمبــادرات 
المجتمعيــة بإشــراف عضــو هيئــة التدريــس الدكتــور نبيــل حميدان 
المســؤولية  مــن  جــزء  وهــذا  الصحيــة  الثقافــة  تعميــم  إلــى 
المجتمعيــة الملقــاة علــى عاتــق الجامعــة، ونشــر التوعيــة بأهمية 

ــة. ــعافات االولي اإلس
من إطالق المبادرة

مجتمعـنـا



العدد السابع - حزيران 2019 52

مجتمعـنـا

ورشة لرفع قدرات الطلبة حول
 الموارد البشرية 

ــا(،  ــن به ــر العاملي ــرية لغي ــوراد البش ــوان )إدارة الم ــاءت بعن ــي ج ــة الت ــم الورش ونظ
ــوارد  ــي الم ــة محترف ــليم، جمعي ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــة رئي برعاي
اللغــات  ومركــز  والعلــوم  االداب  كليــة  مــع  بالتعــاون  )أفــرا(  العربيــة  البشــرية 

والترجمــة فــي الجامعــة. 

البشــرية،  المــوارد  إدارة  وأهميــة  مفهــوم  منهــا:  محــاور  الورشــة  وتناولــت 
والمهــام، والعالقــة بيــن هــذه اإلدارة وباقــي اإلدارات فــي المؤسســات، وكيفيــة 
إعــداد وتحليــل الوصــف الوظيفــي، وصياغــة الهيــكل الوظيفــي، وطــرق وآليــات 

التحفيــز، وكيفيــة إعــداد الســير الذاتيــة. 

وهدفــت الورشــة التــي أشــرف عليهــا رئيــس الجمعيــة المــدرب نضــال شــلبي إلــى 
ــة  ــع أنظم ــف م ــل والتكي ــة التعام ــي كيفي ــة ف ــة ومهاري ــداف معرفي ــق أه تحقي
وسياســات واجــراءات المنظمــات، ومعرفــة عالقــات وتطبيقــات القانــون فــي مجــال 

ــرية.  ــوارد البش الم

مــن  العديــد  عاتقهــا  علــى  أخــذت  الجمعيــة  إن  شــلبي:"  قــال  الصــدد  هــذا  وفــي 
المســؤوليات تجــاه جميــع فئــات المجتمــع وفــي مقدمتهــا فئــة الشــباب الذيــن هــم 
فــي ُسلــم أولويــات وموضــع اهتمــام جاللــة الملك عبــد اهلل الثانــي"،  مبينــا أن الجمعية 
ومنــذ تاريــخ انطالقهــا وحتــى هــذه اللحظــة، قامــت بتدريــب أكثــر مــن 12000 شــخص 
مــن خــالل عقــد 73 ورشــة وجلســة تدريبيــة تطوعيــة / مجانيــة ودون تحقيــق أي 
ــرب  ــقاء الع ــي واألش ــع المحل ــات المجتم ــن فئ ــد م ــتهدفت العدي ــة، اس ــب مالي مكاس

المشاركون في ورشة الموارد البشرية

الجامعــات والكليــات، مديريــن،  الموجوديــن فــي األردن مــن طلبــة 
ومحاميــن، ومهندســين، وأطبــاء، وأســاتذة محاضريــن فــي الجامعات، 
ــات.  ــات والقطاع ــف التخصص ــن مختل ــن م ــركات وموظفي ــاب ش وأصح

ــركات. ــن الش ــدد م ــرية لع ــوارد البش ــارات الم ــم استش ــك تقدي كذل

ــا  ــة، ومنه ــي أطلقتهــا الجمعي ــة الت ــى المبــادرات التطوعي ــت إل ولف
مبــادرة التدريــب حــق للجميــع: التــي أعطــت الحــق المطلــق لجميــع 
التدريبيــة  بالبرامــج   المشــاركة  مــن  األردنــي  المجتمــع  أبنــاء 
التطوعيــة، ومبــادرة تدريــب األشــخاص الصــم علــى مختلــف المهــارات 
الحيايتــة،  فضــال عــن إطــالق أول مؤتمريــن للمــوارد البشــرية علــى 
مســتوى المملكــة إذا لــم يكــن علــى مســتوى الوطــن العربــي بعنــوان 
مدفوعــة  غيــر  مؤتمــرات  وهــي  البشــرية"  بمواردنــا  فلننهــض   "

الرســوم بالكامــل. 

وتطويــر  وتدريــب  اســتقطاب  فــي  اســهمت  الجمعيــة  أن   وبيــن 
ــن 500  ــر م ــت أكث ــا درب ــاة، كم ــارات الحي ــف مه ــى مختل ــيدات عل الس
ــات  ــكري، منظم ــاع عس ــاص، قط ــاع خ ــي، قط ــاع حكوم ــة )قط جه
محليــة وعربيــة ودوليــة، ســفارات، جهــات تعليميــة واكاديميــة، 
ــن  ــر م ــرية ألكث ــوارد البش ــارات الم ــات استش ــم خدم ــن تقدي ــال ع فض
50 شــركة، وتوفيــر فــرص عمــل لعــدد مــن الباحثيــن عــن عمــل ضمــن 

مهنــة إدارة المــوارد البشــرية.

الحصــاد - نظمــت فــي الجامعــة ورشــة تدريبيــة تطوعيــة مجانيــة لنحــو 300 مشــارك ومشــاركة حــول المــوارد البشــرية ألســرة 
الجامعــة مــن طلبــة وموظفيــن.  
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مجتمعـنـا

ماجــد  العمــل  بــوزارة  التشــغيل  مديــر  وقــال 
تقيمهــا  التــي  الوظيفيــة  المعــارض  إن  جازيــه:" 
وزارة العمــل تأتــي ضمــن الخطــة التنفيذيــة للوزارة 
مــن خــالل مديريــات العمــل المنتشــرة المحافظات 
توفيــر  فــي  اوســع  بشــكل  للمســاهمة  كافــة 
وتقريــب  المختلفــة  بأنواعهــا  عمــل  فــرص 
المســافة مــا بيــن المؤسســات والشــركات وأبنــاء 

المحليــة. المجتمعــات 

فــي  الطلبــة  شــؤون  عميــد  بيــن  جهتــه  مــن 
الجامعــة الدكتــور فــؤاد الجوالــدة أن الجامعــة 
والتشــغيل  العمــل  فــرص  توفيــر  فــي  تســعى 
مــن  المحلــي  المجتمــع  وألبنــاء  لطلبتهــا 
المحلــي  المجتمــع  تجــاه  مســؤوليتها  منطلــق 
ــى أن  ــات التنميــة مشــيرا ال للمســاهمة فــي عملي
هــذا المعــرض هــو الســادس الــذي تســتضيفه 
طلبــة  علــى  انعكاســها  والمتوقــع  الجامعــة 
علــى  هــم  مــن  أو  الخريجيــن  ســواء  الجامعــة 
ــة. ــف مختلف ــن وظائ ــي تأمي ــة ف ــد الدراس مقاع

ــاالت اإلدارة  ــة بمج ــركة ومؤسس ــاركة 33 ش ــً بمش ــً وظيفي ــة معرض ــع الجامع ــاون م ــل بالتع ــت وزارة العم ــاد - نظم الحص
ــل . ــة عم ــم 3٤0 فرص ــن خالله ــرت م ــات وف ــة والحلوي ــع األغذي ــا  ومصان والتكنولوجي

استضافة معرض
وزارة العمل الوظيفي

الطلبة يجولون على أجنحة المعرض الوظيفي

مبادرة من "عمان العربية" 
تستهدف أطفال عجلون

الحصــاد -أطلــق فريــق نبــض الخيــر التطوعــي فــي الجامعــة مبــادرة 
صخــرة/  منطقــة  فــي  األطفــال  اســتهدفت  التــي   "2 "دفينــا 

عجلــون. محافظــة 

عجلــون  ســنديانة  جمعيــة  مــع  بالتعــاون  جــاءت  التــي  المبــادرة  وتهــدف 
ــهام  ــة لإلس ــة والفني ــة والعملي ــباب الفكري ــات الش ــه طاق ــى توجي ــة إل الخيري

فــي خدمــة المجتمــع عبــر االلتــزام بالمســؤولية المجتمعيــة، 
وترســيخ ثقافــة التطــوع، وربــط مخرجــات الجامعــة باالحتياجــات 

المجتمعيــة.

ــال  ــة األعم ــن كلي ــم اإلدارة م ــراف قس ــو بإش ــوع ه ــق التط فري
فــي الجامعــة، بحســب رئيــس الفريــق الدكتــورة رهــام المومنــي، 
ويحمــل اســم )فريــق نبــض الخيــر التطوعــي( وتحــت شــعار ) نبــض 

خيــر للغيــر(.

ــدأت  ــادرة ب ــي:" إن المب ــورة المومن ــت الدكت ــدد قال ــذا الص ــي ه وف
أولــى أعمالهــا فــي مخيــم البقعــة حيــث قــام الطلبــة المشــاركون 
بتوزيــع البطانيــات علــى األســر المحتاجــة فــي المخيــم وعين الباشــا".
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قــضــايا

محاضرة :
 المخدرات مشكلة تستدعي االهتمام ال التهويل

الجامعــة   فــي  عقــدت  التــي  المحاضــرة  خــالل  اســتدرك  الطراونــة  العميــد  لكــن 
ــر  ــذا الخط ــة له ــال إن "المعالج ــدرات(، وق ــة المخ ــي مكافح ــباب ف ــوان )دور الش بعن
يســتدعي االهتمــام وعــدم التهويــل"، مشــيرا إلــى أن مــن مظاهــر هــذا الخطــر 
"دخــول المخــدرات الكيميائيــة )الجوكــر( التــي تســبب الوفــاة"، مبينــً ألنــواع التوعيــة 
وأســاليبها المختلفــة ومنهــا االشــتباك مــع الفئــات المســتهدفة علــى منصــات 
التواصــل االجتماعــي، واالنتقــال بالتوعيــة إلــى أماكــن يتواجــد فيهــا الشــباب ومنهــا 
ــن  ــث ع ــام للحدي ــات واألقس ــات والكلي ــع الجامع ــبيك م ــن التش ــال ع ــي، فض المقاه

ــا.  ــي فخه ــوع ف ــب الوق ــرق تجن ــا وط ــا وأنواعه مخاطره

وعــرض لــدور مركــز عــالج اإلدمــان فــي إدارة مكافحــة المخــدرات والــذي تأســس عــام 
1993، ويعــد "نافــذة إنســانية .. فالعــالج فيــه مجانــي ، ويعتمــد الســرية"، لكنــه بيــن 
أن مــن يضبــط يحــال إلــى القضــاء، فــي إشــارة لضــرورة التقــاط الفرصــة والعــالج مــن 

المخــدرات قبــل الدخــول فــي متاهــات الجريمــة. 

الحصــاد - أكــد مديــر إدارة مكافحــة المخــدرات العميــد أنــور الطراونــة أن المخــدرات "مشــكلة يكشــف عنهــا معــدل النمو الذي شــهدته 
منــذ عــام 2017 إلى 2018 وبلــغ %32". 

87% من 
متعاطي المخدرات ال 
يعانون من البطالة.. 
ولكن المشكلة أنها 

أزمة رضا

مدير إدارة مكافحة المخدرلت العميد أنور الطراونة متحدثً خالل المحاضرة
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الرياديــة والمبــادرات المجتمعيــة  وقــدم مديــر مركــز األعمــال 
المؤتمــر،  فــي  الجامعــة  مثــل   الــذي  الشــبلي  مطيــع  الدكتــور 
بالتشــبيك  العربيــة  عمــان  جامعــة  دور  تناولــت  عمــل  ورقــة 
مــع المؤسســات الوطنيــة مــن أجــل مــلء الفــراغ لــدى الشــباب 
العقوبــات  بعــض  واســتبدال  المجتمــع،  لخدمــة  وتوجيههــم 
)المســؤولية  المجتمــع  خدمــة  بســاعات  للحريــة  الســالبة 
ــة. ــات األردني ــل الجامع ــن قب ــا م ــة تطبيقه ــة(، وكيفي المجتمعي

وناقــش المؤتمــر بيــان احتياجــات تعزيــز اللجــوء إلــى العقوبــات 
المجتمعيــة "تشــريعات واتفاقيــات وتحديــات"، وتطبيقــات عمليــة 
للعقوبــات المجتمعيــة، وتعزيــز اللجــوء للعقوبــات المجتمعيــة 
للنســاء وضــرورة ايجــاد نظــام تنفيــذ مســتجيب لخصائــص النســاء، 

ــة. ــة بالعدال ــات المعني ــن المؤسس ــراكة بي ــز الش وتعزي

مؤسســات  وممثلــو  القضــاة  مــن  عــدد  المؤتمــر  فــي  وشــارك 
المجتمــع المدنــي ومؤسســات الدولــة الشــريكة فــي هــذا المجــال.

الوطنــي  المؤتمــر  فــي  الجامعــة  -شــاركت  الحصــاد 
"إطــالق تطبيــق بدائــل اإلصــالح المجتمعــي فــي األردن" 
والمجلــس  العــدل  وزارة  مــن  بتنظيــم  جــاء  الــذي 
القضائــي األردنــي والمنظمــة الدوليــة لإلصــالح الجنائــي.

قــضــايا

 وبيــن العميــد الطراونــة أن المدمــن يمثــل خطــرا علــى نفســه وأســرته ومجتمعــه، 
رافضــا ربــط اإلدمــان بالبطالــة والوضــع المعيشــي حيــث إن "87% مــن متعاطــي 
المخــدرات ال يعانــون مــن البطالــة.. ولكــن المشــكلة أنهــا أزمــة رضــا وأزمــة قناعــة 

ــان".  ــي واإلدم ــة التعاط ــع فريس ــوده ألن يق ــرد تق ــدى الف ل

ــن  ــال :"م ــدرات، وق ــن المخ ــة م ــواع ناعم ــود ألن ــه ال وج ــة أن ــد الطراون ــن العمي وبي
ــان".  ــود لإلدم ــبب ويق ــد يتس ــذي ق ــر ال ــة الفك ــروري مواجه الض

وأكــد العميــد الطراونــة أنــه ال وجــود النتــاج للمخــدرات فــي األردن إال حالــة واحــدة 
ــل  ــرة أحي ــات كبي ــون وبكمي ــوب الكبتاغ ــه حب ــع في ــع يصن ــام 2018 لمصن ــت ع ضبط

المتورطــون فيهــا إلــى محكمــة أمــن الدولــة. 

ــر  ــة التنوي ــليم ألهمي ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــن رئي ــه، بي ــن جهت م
ــة  ــق ثقاف ــا "لخل ــم، داعي ــر والمه ــوع الخط ــذا الموض ــي ه ــة ف ــف والتوعي والتثقي

ــدرات".  ــر المخ ــاوم لخط ــض والمق ــردي الراف ــي والف ــي الجمع ــق الوع ــة تخل إيجابي

وقــال:" إن المؤامــرات علــى األمــة والــدول "لــم تعــد فــي شــكلها التقليــدي، احتــالل 
ــر  ــدرات أخط ــول، والمخ ــر والعق ــالال للفك ــارت احت ــت وص ــكلت وتنوع ــل تش االرض، ب
مــن ذلــك بكثيــر ألنهــا تضعــف اإلنســان وتضــرب فكــره وتجعلــه نهبــا لــكل أشــكال 

المفاســد والضــرر بنفســه وأســرته ووطنــه". 

ــا أو قــد تقــود  وحــذر األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم الطلبــة مــن أنــواع تمثــل إدمان
ــن  ــة لم ــدرات الذهني ــع الق ــى رف ــاعد عل ــوب تس ــود حب ــم بوج ــا مزاع ــان ومنه لإلدم
يرغــب برفــع تحصيلــه الدراســي وزيــادة ســاعات الدراســة، فضــال عــن حبوب ومنشــطات 

لمــن يرتــادون النــوادي الرياضيــة والتــي قــد تســبب الســرطان أيضــا. 

ونظــم علــى هامــش المحاضــرة معــرض إلدارة مكافحــة المخــدرات عرضــت فيــه 
المخــدرات  المخــدرات، وعينــات مــن  منشــورات توعويــة وتحذيريــة مــن مخاطــر 

وكشــفها.  فحصهــا  وأدوات 

المشاركون في المحاضرة

المشاركة في مؤتمر 
حول إطالق بدائل 

اإلصالح المجتمعي 

د. مطيع الشبلي
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قــضــايا

خبراء تعليم عالي في ندوة بـ"عمان العربية"
يشخصون واقعه ويعرضون الحلول 

الحصــاد - شــّخص خبــراء واقــع التعليــم العالــي، وأكــدوا علــى أن االنســحاب التدريجــي للدولــة مــن دعــم الجامعــات مــن جهــة، 
وإحــالل حلــول كالبرنامــج المــوازي أســهم فــي تــردي المخرجــات. 

خبراء التعليم العالي يتحدثون في الندوة

وقــال خبــراء التعليــم العالــي، وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األســبق العيــن 
ــدوة  ــالل ن ــدات خ ــداهلل عوي ــور عب ــتاذ الدكت ــس، واألس ــه عوي ــور وجي ــتاذ الدكت األس
بعنــوان )التعليــم العالــي فــي عيــون الخبــراء(، أدارهــا رئيــس جامعــة عمــان العربيــة 
ــت  ــة ليس ــم عملي ــالح التعلي ــاء إن "إص ــوم األربع ــليم الي ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت األس

ــة".  ــا تدريجي ــهلة لكنه س

وفــي هــذا الصــدد قــال األســتاذ الدكتــور عويــس، وهــو حاصــل علــى الدكتــوراه 
ــرا  ــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزي فــي الوراثــة الجزئيــة، وشــغل منصــب وزي
للتربيــة والتعليــم كمــا كان رئيــس اللجنــة الوطنيــة لصياغــة االســتراتيجية الوطنيــة 
للمــوارد البشــرية " إن مــن األخطــاء االســتراتيجية التــي شــهدها قطــاع التعليــم فــي 
األردن تمثــل فــي "تخلــي الحكومــة عــام  1996 عــن دعــم الجامعــات، وانشــأت بــدال 
ــع  ــي تراج ــباب ف ــرز األس ــن أب ــه م ــد أن ــذي اعتق ــوازي، ال ــج الم ــم البرنام ــذا الدع ــن ه م
التعليــم، كمــا أنــه غيــر قانونــي وغيــر دســتوري ألنــه يمكــن الغنــي مــن التعليــم 

ــر".  ــرم الفقي ويح

وأضــاف أنــه ")البرنامــج المــوازي( صــار وكأنــه  بمثابــة جامعــة خاصــة 
داخــل جامعــة رســمية".

الحكومــة "أدخلــت  أن  أيضــا  وبيــن أن مــن األخطــاء االســتراتيجية 
الصنــدوق الــذي تأســس عــام 196٤ بموحــب قانــون دعــم الجامعــات 
مــن قبــل األردنييــن، وقــت إنشــاء الجامعــة األردنيــة ضمــن الموازنــة، 

ــا". ــب وكان كافي ــن الضرائ ــول م ــدوق كان يم ــذا الصن ــا أن ه علم

وقّســم األســتاذ الدكتــور عويــس مراحــل التعليــم العالــي إلــى مراحــل 
أولهــا مرحلــة العصــر الذهبــي والــذي تخللــه إنشــاء الجامعــة األردنيــة، 
لــم يطبــق أو طبــق  ومرحلــة االختــالالت ومرحلــة اإلصــالح "الــذي 

ــبه.   ــأ"، بحس خط

 ودّلــل الخبيــر عويــس علــى مظاهــر االختــالل فــي التعليــم العالــي اآلن، 
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د. وجية عويس و د. سليم

مشاركون في الندوة

قــضــايا

ــات الطــب فــي جامعتــي العلــوم والتكنولوجيــا  باإلشــارة ألعــداد الخريجيــن مــن كلي
العــدد 500 خريــج مــن كل  ، فأيــن االعتمــاد عندمــا يكــون  والجامعــة األردنيــة 
جامعــة فــي وقــت يجــب أن ال يتجــاوز الـــ 100 خريــج، متســائال كيــف تســرب هــؤالء. 

لكــن الخبيــر عويــس، بيــن أن اإلصــالح كان محــور االهتمــام مــن الدولــة بدليــل 
الخطــط االســتراتيجية العديــدة التــي كان آخرهــا خطــة المــوارد البشــرية التــي ركــزت 
علــى محــور التعليــم وأوصــت بإلغــاء المــوازي النــة ال عدالــة فيــه وال تكافــؤ فــرص، 
وضــرورة  تغييــر سياســات القبــول، وتعويــض الحكومــة علــى إلغــاء البرنامــج الموازي 

ــا.  ــل تدريجي ــات التموي ــة الجامع ــاء الحكوم ــر إعط عب

لكــن لــم يطبــق ذلــك – بحســب الخبيــر عويــس – الــذي قــال "إن االصــالح عملية ليســت 
ســهلة أو ال يطبــق بشــكل صحيــح والدليــل أن الســنة التحضيريــة طبقــت خطأ". 

 مــن جهتــه قــال األســتاذ الدكتــور عبــداهلل عويــدات، الحائــز علــى الدكتــوراه فــي علــم 
االجتمــاع التربــوي مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا، وكان وزيــرا لعــدة مــرات، "إن 
انســحاب الدولــة مــن القطــاع العــام بســبب التطــورات التــي شــهدتها المنطقــة عقب 
األزمــة االقتصاديــة العالميــة وحــرب الخليــج واالرتهــان لصنــدوق النقــد الدولــي، كل 
ذلــك دفعنــا للتوجــه نحــو اقتصــاد الســوق، وان ننســحب حتــى مــن الجانــب االجتماعــي، 
وان تدعــم الدولــة التعليــم كمــا كان فصــارت الجامعــات تعتمــد علــى ذاتهــا لتمويــل 

برامجهــا".   

ــأت  ــا نش ــم، كم ــي التعلي ــة ف ــوم الطبقي ــدات، مفه ــر عوي ــول الخبي ــا يق ــأ لدين فنش
ــب  ــأزق ألن منص ــي الم ــا ف ــات ووقعن ــاء الجامع ــار رؤس ــة اختي ــكلة كيفي ــا مش لدين
لرئيــس  الــى  ينظــر  وصــار  والمحاصصــة  الشــللية   " يحكمــه  صــار  الجامعــة  رئيــس 

الجامعــة كموظــف وليــس كقائــد يقــود األجيــال". 
  

وحــول االســتراتيجيات لتطويــر التعليــم، قــال :"وضعــت فــي األردن ســت اســتراتيجيات 
للتعليــم العالــي.. وصــار كل وزيــر يضــع اســتراتيجية، فــي وقــت ال توجــد فيــه سياســة 

 د. عويس
)البرنامج الموازي(

 صار وكأنه  بمثابة 
جامعة خاصة داخل 

جامعة رسمية

واضحــة للدولــة تجــاه المواطــن الــذي نريــده، ومــا نوعــه ومــن ثــم مــا 
المخرجــات الجامعيــة التــي نريدهــا". 

إلــى  الجامعــات تحولــت  التنويــر مــن خــالل  :" وبــدال مــن  وأضــاف 
جامعــات تحتضــن مجموعــات مــن الطلبــة تعتــز باألصــول، وهــذا 

مــأزق كبيــر". 

ــي  ــر ســليم، ف ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس بــدوره شــدد رئيــس الجامع
النــدوة التــي أدارهــا وحضرهــا العمــداء وأعضــاء هيئــة التدريــس 
والطلبــة، علــى أن الجامعــات هــي التــي تقــود المجتمــع ولذلــك ال 
ــاواة  ــة والمس ــج العدال ــاد منه ــل العتم ــف ب ــا للتوظي ــل مكان أن تظ
المعتمــد علــى الكفــاءة، مبينــا أن الدولــة لــم تنســحب مــن التعليــم".  

تنــاول كيفيــة تطبيــق  النــدوة حــوار موســع  وجــرى فــي نهايــة 
ــول  ــات القب ــم وسياس ــاالت التعلي ــي مج ــالزم ف ــح وال ــالح الصحي اإلص

لتجويــد المخرجــات وإعــادة الجامعــات لدورهــا التنويــري. 
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إطالق مبادرة "عينك على الوطن" 

اقليــم  أمــن  قائــد  رعــى  العــام،  األمــن  مديــر  عــن   الحصاد-مندوبــا 
ــى الوطــن(  ــادرة )عينــك عل ــد الركــن حاتــم المواجــدة، مب الوســط العمي
التــي أطلقتهــا جامعــة عمــان العربيــة، بحضــور مديــر شــرطة محافظــة 
ــور  ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــمايلة، ورئي ــد الش ــد أمج ــاء العمي البلق

ــة. ــس والطلب ــة التدري ــاء هيئ ــليم وأعض ــر س ماه

وتهــدف هــذه المبــادرة التــي نظمهــا قســم الشــريعة / كليــة القانون فــي الجامعة 
بالتعــاون مــع فــرع  الشــرطة المجتمعيــة فــي مديريــة شــرطة البلقــاء؛ لنشــر الوعــي 
األمنــي وكيفيــة التعامــل مــع الحــاالت الطارئــة والحــوادث مــن خــالل معرفــة 
الخدمــات التــي تقدمهــا مديريــة األمــن العــام ومنهــا هواتــف االرقــام المخصصــة 
للحــاالت الطارئــة )911( ، و)11٤( الخــاص بمســاعدة االشــخاص ذوي االعاقــة )الصــم 

والبكــم(.

وفــي هــذا الصــدد، قــال قائــد أمــن اقليــم شــرطة الوســط العميــد الركــن حاتــم 
المواجــدة إنمديريــة األمــن العــام أخــذت علــى عاتقهــا تعزيــز الوعــي المجتمعــي لــدى 

ــام.  ــن الع ــات األم ــن بواجب ــدى المواط ــامل ل ــي الش ــق الوع ــي، وخل ــع المحل المجتم
ــام  ــدة لمه ــن الخوال ــام مع ــن الع ــي األم ــات ف ــيطرة والعملي ــدوب الس ــرض من وع
وأنظمــة غرفــة العمليــات والســيطرة ومنهــا تقديــم الخدمــة لتلقــي البالغــات فــي 
حــاالت الطــوارئ علــى رقــم )911(، وتخصيــص رقــم )11٤( لتلقــي البالغــات بنظــام 
الفيديــو والخــاص بحــاالت اإلعاقــات للصــم والبكــم، والــذي يعمــل عليهــا خبــراء مــن 

األمــن العــام متخصصــون فــي لغــة االشــارة. 

المبــادرة، علــى أهميــة تعزيــز ونشــر فكــر الوســطية  وشــدد المتحدثــون خــالل 

الــذي يجســد منظومــة األمــن  التســامح  لنشــر منهــج  واالعتــدال 
واألمــان التــي ينفــرد بهــا األردن فــي هــذا اإلقليــم الملتهــب    

مــن جهتــه شــدد رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم علــى 
ضــرورة تجســيد أهــداف المبــادرة وأن تكــون عيــون الجميــع علــى 
الوطــن مــن خــالل توعيــة المواطــن بالمخاطــر التــي تتربــص بالوطــن 
ومنهــا الشــائعات واالخبــار الكاذبــة التــي تهــدد تماســك نســيجه 
المؤسســات  بيــن  والتشــبيك  التواصــل  أهميــة  مبينــا  االجتماعــي، 
العامــة والخاصــة مــع األمــن العــام، فضــال عــن المعالجــة والوقــوف 
مطــوال عنــد مخاطــر بعــض أشــكال الخطــاب الدينــي المتطــرف والــذي 

ــام.  ــاء واالنقس ــرس االقص يك

مــن جهتــه قــال رئيــس قســم الشــريعة فــي الجامعــة الدكتــور أميــن 
أبــوالوي إن فلســفة قســم الشــريعة فــي تخريــج علمــاء إصــالح فــي 
المجتمــع لذلــك كان منهجنــا فــي الجامعــة وفــي قســمنا تعزيــز 
وتكريــس االعتــدال والوســطية فــي كل جوانــب الحيــاة والســلوك 

ــاب.  ــاني والخط االنس

وعــرض خــالل المبــادرة سلســلة مــن االفــالم التوعويــة، منهــا فيلــم 
مــن إعــداد طلبــة قســم الشــريعة يســتطلع آراء اســرة الجامعــة حــول 
مــدى معرفتهــم باالرقــام المخصصــة )911( و)11٤( لتلقــي البالغــات، 
فوائــد  حــول  العــام  االمــن  مــن  فريــق  إعــداد  مــن  آخــر  وفيلــم 
ــام  ــن االرق ــتفادة م ــة االس ــام وكيفي ــن الع ــة االم ــات مديري وخدم

ــوارئ. ــاالت الط ــي ح ــة ف المخصص

قــضــايا

قائد أمن إقليم شرطة الوسط متحدثً عن المبادرة

د. سليم يكرم العميد الركن حاتم المواجدة
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خبراء الجرائم اإللكترونية يحذرون المشاركين من مخاطر اإلستخدام الخاطئ لوسائل التواصل اإلجتماعي

قــضــايا

خبراء يحذرون من خرق الخصوصية 
بأيدي أصحابها 

الحصاد - حذر خبراء من خطر خرق الخصوصية من قبل أصحابها على منصات التواصل اإلجتماعية أو تطبيقات األجهزة الذكية. 

ودعــا الخبــراء فــي ندوة عقــدت في الجامعــة، بعنــوان )مخاطــر الجرائــم اإللكترونية(، 
ــة،  ــوبية والمعلوماتي ــوم الحاس ــة العل ــة وكلي ــؤون الطلب ــادة ش ــن عم ــم م وتنظي

مســتخدمي المنصــات والهواتــف الذكيــة للحــذر ممــا ينشــر أو يكتــب.

ــفيان  ــد س ــي العقي ــث الجنائ ــر إدارة البح ــب مدي ــة، ونائ ــمية الكعابن ــب رس ــت النائ وقدم
الربابعــة، ورئيــس وحــدة الجرائــم اإللكترونيــة المقــدم رائــد الرواشــدة موجــزا عــن أبــرز 
مخاطــر االســتخدام الخاطــئ غيــر الحــذر للفيســبوك والتويتــر وتطبيقــات األجهــزة الذكية 
وضررهــا علــى الخصوصيــة، مبينيــن أنــواع الجرائــم ومســتويات المجرميــن اإللكترونييــن. 

ــة  ــؤون الطلب ــد ش ــا عمي ــي أداره ــدوة الت ــي الن ــة، ف ــمية الكعابن ــب رس ــت النائ وعرض
الدكتــور فــؤاد الجوالــدة وحضرهــا الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس ألبــرز مشــاكالت 
ــة  ــواده الفضفاض ــا م ــة، ومنه ــحبته الحكوم ــذي س ــة ال ــم اإللكتروني ــون الجرائ قان
ــر  ــة التعبي ــال لحري ــاه "مكب ــرة إي ــة معتب ــاب الكراهي ــرم خط ــذي يج ــص ال ــدا الن وتحدي

ــر.  ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــق ف ــان الح ــذي ص ــتور ال ــة للدس ــة صريح ــل مخالف ويمث

وبينــت أن التجريــم فــي القانــون يحاســب علــى الحــرف، مشــيرة إلــى الشــائعة واألخبــار 
الكاذبــة راجــت فــي وقــت غابــت فيــه المعلومــة الدقيقــة ومصــدر هــذه المعلومــة. 

مــن جهتــه قــال نائــب مديــر إدارة البحــث الجنائــي العقيــد ســفيان الربابعــة " إن 
خصائــص الجريمــة اإللكترونيــة عديــدة لكــن مــن أبرزهــا أنهــا "ســهلة االرتــكاب بعيــدا 
عــن الرقابــة األمنيــة، ومــن الصعــب التحكــم فــي تحديــد حجــم الضــرر الناتــج عنهــا". 

ــل  ــباب أق ــة الش ــن فئ ــم م ــرز وه ــم: الهاك ــم وه ــذه الجرائ ــي ه ــواع مرتكب ــن أن وبي
ــم   ــون أفعاله ــون يرتكب ــون ومهني ــؤالء محترف ــرز وه ــا، والكراك ــرين عام ــن عش م
ألهــداف جرميــة، وفئــة الحاقديــن الذيــن يكونــون ناقميــن وغاضبيــن عــن قــرار 

ضــد  معلومــات  بجمــع  فيقومــون  بحقهــم  إجحافــا  فيــه  يــرون 
مؤسســتهم أو األفــراد فيهــا، فضــال عــن المتجسســين. 

التفاعليــة  المنصــات  لمســتخدمي  نصائــح  الربابعــة  العقيــد  وقــدم 
والتطبيقــات ومنهــا: ال تقبــل روابــط مجهولــة، أو صداقــات غيــر 
معروفــة، مشــيرا فــي هــذا الصــدد أن وحــدة الجرائــم اإللكترونيــة 

تســتقبل يوميــا نحــو " 50 شــكوى". 

وشــدد علــى ضــرورة أن ال ينشــر مســتخدم المنصــات أو التطبيقــات 
األشــياء الخاصــة بحياتــه مــن معلومــات أو صــور ألن ذلــك يتيــح أن 

تصيــر ضحيــة انتهــاك للخصوصيــة. 

رائــد  المقــدم  اإللكترونيــة  الجرائــم  وحــدة  رئيــس  قــال  بــدوره 
الرواشــدة إن عــدد مــن يملكــون حســابات علــى الفيســبوك فــي األردن 
ســبعة مالييــن ومائــة ألــف، مــن بينهــم 58% ذكــورًا والبقيــة إناثــً، 

ــي.  ــف ذك ــون هات ــود 22 ملي ــة لوج باإلضاف

الفيســبوك  يوفرهــا  خاصيــة   15 وجــود  الرواشــدة  المقــدم  وبيــن 
لحمايــة مســتخدمه، منتقــدا عــدم اهتمــام مســتخدمي المنصــات 

فــي قــراءات نوافــذ التعليمــات لحمايــة خصوصيتهــم.  

وحــازت النــدوة علــى نقــاش موســع تعلــق بالتعامــل األمثــل واإليجابي 
لمنصــات التواصــل االجتماعــي وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة، كمــا 
التــي  اإللكترونيــة  الجرائــم  لوحــدة  المهــام  يظهــر  فيلــم  عــرض 

تأسســت عــام 2005 كوحــدة متخصصــة بالجرائــم المســتحدثة.  
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أسرة الجامعة  تدين اإلرهاب 
الحصــاد - نفــذت الجامعــة وقفــة إلدانــة اإلرهــاب، والترحــم علــى  أرواح شــهداء نيوزلنــدا الذيــن طالتهــم يــد اإلرهــاب الغاشــم، 

الجمعــة الماضيــة. 

التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الطلبــة  ضمــت  التــي  الوقفــة،  فــي  المشــاركون  وأدان 
واإلدارييــن، اإلرهــاب بــكل أشــكاله وصنوفــه، مؤكديــن التفافهــم حــول قيادتهــم 

الهاشــمية ودعمهــا فــي حربهــا علــى اإلرهــاب. 

وصبيحــة الجمعــة الماضيــة، اســتهدف إرهابــي يمينــي متطــرف المصليــن في مســجدين 
فــي نيوزلنــدا، متســببا باستشــهاد  نحــو 50 شــهيدا، وإصابــة ٤8 آخريــن أثنــاء تأديتهــم 

لصــالة الجمعــة. 

وخــالل الوقفــة، قــال الدكتــور فــي كليــة القانــون األســتاذ أحمــد عبابنــة "كانــت 
توصيــات اإلســالم فــي حالــة الحــرب للمســلمين بــأن ال يقتلــوا طفــال وال امــرأة وال عابــدا 
فــي محرابــه أو راهبــا، وأن ال يغــدروا وال يمثلــوا، فكيــف فــي حالــة الســلم، حيــث أعلــى 

ــانية".  ــس اإلنس ــظ النف ــي حف ــده ف ــن مقاص ــالم م اإلس

وأضــاف  ان "اعتــداء الرجــل اإلرهابــي علــى مســجدين فــي نيوزلنــدا ليقتــل خمســين 
ويجــرح المصليــن، عمــل إرهابــي مشــين نســتنكره وندينــه"، داعيــا للوقــوف مــع عقــالء 
ــال ذّرة  ــه مثق ــي قلب ــن ف ــع كل م ــل م ــان ب ــل األدي ــلمين وأه ــور المس ــم، وجمه العال
مــن إنســانية فــي إنــكار هــذا العمــل الــذي اعتــدى فيــه صاحبــه علــى آمنيــن أبريــاء ، هــذا 
العمــل الــذي ال ينتمــي إال إلــى اإلرهــاب فاإلرهــاب ال ديــن لــه وال هويــة وال وطــن لــه.

ــة  ــذه الجريم ــه ه ــت في ــا أدان ــة بيان ــدرت الجامع ــدد، أص ــذا الص ــي ه  وف
بــارد، وأكــدت  أن  التــي خطــط لهــا بهــدوء ونفــذت بــدم  البشــعة 
اإلرهــاب ال ديــن لــه وال وطــن، وأنــه يســتهدف اإلنســانية ومــا تمثلــه 

ــا.  ــاس به ــض المس ــاة وترف ــدر الحي ــرم وتق ــا تحت ــم علي ــن قي م

أسرة الجامعة في وقفة تدين اإلرهاب وتؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية

قــضــايا
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الحصــاد - شــاركت الجامعــة فــي ورشــة علميــة حــول التــراث العمرانــي، 
ــى  ــاظ عل ــرورة الحف ــن ض ــط بي ــي يرب ــس إقليم ــكيل مجل ــى تش ــت إل خلص

التــراث العمرانــي وارتباطــه بعمليــة إعــادة اإلعمــار.

المشاركة في ورشة حول 
الحفاظ على التراث العمراني 

ضمن إعادة اإلعمار

ــي  ــة الت ــة بالورش ــي الجامع ــة ف ــة الهندس ــن كلي ــة م ــد اليعاقب ــور أمج ــارك الدكت وش
جــاءت بعنــوان "الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي والخطــط الدراســية فــي كليــات العمــارة 
رؤســاء  ومشــاركة  المهندســين،  نقابــة  مــن  بتنظيــم  األردنيــة"،  الجامعــات  فــي 
ــن  ــة، وممثلي ــة والخاص ــة الحكومي ــات األردني ــي الجامع ــارة ف ــة العم ــام هندس أقس

ــي.  ــال اإلرث العمران ــي مج ــراء ف ــان، وخب ــة عم ــن أمان ع

ــية،  ــط الدراس ــه بالخط ــي وعالقت ــراث العمران ــى الت ــاظ عل ــبل الحف ــة س ــت الورش وتناول
ــاورة  ــدول المج ــي ال ــار ف ــادة اإلعم ــة بإع ــا عالق ــة له ــة حالي ــروف اقليمي ــل ظ ــي ظ ف

ــا.  ــن وليبي ــى اليم ــة إل إضاف

وأشــار المتحدثــون الــى مخاطــر التدميــر التــي حصلــت لــإلرث المعمــاري مــن قبــل أصحــاب 
ــة  ــل البوذي ــر التماثي ــا بتدمي ــاب وبدايته ــه اإلره ــذي خلف ــار ال ــرف والدم ــر المتط الفك
ــن  ــكل م ــا يش ــراق وم ــي الع ــاري ف ــر اإلرث المعم ــدث لتدمي ــا ح ــى م ــتان ال ــي أفغانس ف

مســؤولية علــى عاتــق الطبقــة المتعلمــة فــي ضــرورة الحفــاظ عليــه. 

وأكــد المتحدثــون مســؤولية أقســام العمــارة فــي االهتمــام بالمــوروث العمرانــي 
والحفــاظ عمليــا وليــس نظريــا عليــه مــن خــالل تصميــم مســاقات دراســية منــذ الســنوات 
األولــى لترســيخ هــذا المفهــوم، وتشــجيع إعــداد مشــاريع تخــرج حــول المــوروث الثقافي 
العمرانــي، واعــادة النظــر حــول ارتبــاط مفهــوم اإلبــداع واالبتــكار علــى اســتخدام 

ــة. ــاظ علي ــي والحف ــوروث العمران ــس بالم ــط ولي ــة فق ــارة الحديث ــردات العم مف

الـبـيـئــة

د. أمجد اليعاقبة

"الهندسة" تطلع على البنية 
التحتية في الجنوب

مهرجان للزهور في الجامعة

ــة  ــة علمي ــة رحل ــي الجامع ــة ف ــة الهندس ــت كلي نظم
الطلبــة  إلطــالع  والعقبــة،  معــان  محافظتــي  إلــى 
ــات  ــي محافظ ــة ف ــى التحتي ــروعات البن ــم مش ــى أه عل

الجنــوب.

وتعــرف طلبــة كليــة الهندســة إلــى أهــم مشــروعات 
وطريقــة  الجنــوب  محافظــات  فــي  التحتيــة  البنــى 
إنشــاء رصــف الطــرق وصيانتهــا، وعلــى طريقــة تأهيــل 
ــارة القــالع والبــرك العثمانيــة  الطريــق الصحــراوي وزي
األثريــة فــي محافظــة معــان واالطــالع علــى المعالــم 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــة والجيولوجي االثري

وقــدم عميــد كليــة الهندســة األســتاذ الدكتــور خالــد 
الطراونــة المشــرف علــى الرحلــة العلميــة، شــرحً وافيــً 
للطلبــة عــن طبيعــة الصخــور والرمــال الموجــودة فــي 

وادي رم.

وتأتــي هــذه الرحلــة فــي إطــار نهــج الجامعــة علــى ربــط 
الجانــب النظــري بالجانــب العملــي فــي عمليــة التدريــس 

وتهيئــة الطلبــة لدخــول ســوق العمــل بإقتــدار.

ــل  ــاءا بفص ــور، احتف ــا للزه ــة مهرجان ــت الجامع نظم
ــع.  الربي

ــور  ــواب الدكت ــس الن ــس مجل ــب األول لرئي ــى النائ ورع
األســتاذ  الجامعــة  رئيــس  بحضــور  القيســي  نصــار 
ــن  ــاء الهيئتي ــن أعض ــدد م ــليم وع ــر س ــور ماه الدكت
افتتــاح  الطلبــة،  مــن  وجمــع  واإلداريــة  التدريســية 
األول"  العربيــة  عمــان  جامعــة  زهــور  "مهرجــان 
والمبــادرات  الرياديــة  األعمــال  مركــز  نظمــه  الــذي 
مركــز  مــع  بالتعــاون  الجامعــة،  فــي  المجتمعيــة 
بورصــة الزهــور األردنيــة، ومشــاتل المجتمــع المحلــي. 
ويتضمــن المهرجــان الــذي يســتمر علــى مــدار يوميــن 
للمهرجــان،  صــورة  ألجمــل  طالبيــة  مســابقة 
يلتقطهــا الطلبــة بعدســاتهم، حيــث ســتخضع للجنــة 

تحكيــم لإلعــالن عــن الفائزيــن. 
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الـبـيـئــة

الجامعة ضمن مشروع 
حكومي  لزراعة األشجار 

الحرجية والتشغيل 

وأطلــق وزيــر الزراعــة، ووزيــر البيئــة المهنــدس إبراهيــم الشــحاحدة 
مشــروع التدريــب والتمكيــن خــالل مؤتمــر صحفــي.

ــج  ــل البرنام ــور ممث ــي، بحض ــر صحف ــالل مؤتم ــر خ ــتعرض الوزي واس
جيبســون  غــوردن  ســاره  القطــري  المديــر  األردن  فــي  العالمــي 

بتنفيــذه. الزراعــة  وزارة  ســتبدأ  الــذي  المشــروع  نشــاطات 

أشــجار  بزراعــة  الغــذاء  برنامــج  خــالل  ومــن  الــوزارة،  وســتقوم 
الوطنــي  التحريــج  مشــروع  ضمــن  مواقــع  أربعــة  فــي  حرجيــة 
ــرب  ــا: ق ــة أوله ــاه الكافي ــا المي ــر له ــث يتوف ــة حي ــاز بالديموم تمت
ســد الوالــه والــذي ســيتم مــن خاللــه ري األشــجار وعلــى ضفــاف 
ــة  ــاه التحلي ــن مي ــرب م ــد بالق ــة الرويش ــي منطق ــاء وف ــيل الزرق س
ومشــروع جامعــة عمــان العربيــة الــذي يعتمــد علــى الحصــاد المائــي .

واشــار الــى أن المشــروع يهــدف الــى خلــق 800 فرصــة تدريــب لالســر 
األردنيــة مــن اجــل منحهــم فــرص عمــل ضمــن المشــروعات المشــار 
ــى  ــوال إل ــة وص ــات الريفي ــم المجتمع ــباب ودع ــن الش ــا وتمكي إليه

المســاهمة فــي رفــع مســتوى دخلهــم.

مدير شرطة البيئة المقدم عصام معتوق متحدثً في المحاضرة
الحصــاد - أعلنــت وزارة الزراعــة عــن أن مشــروع جامعــة 
ــيكون  ــي س ــاد المائ ــى الحص ــد عل ــذي يعتم ــة ال ــان العربي عم
مــن  الممــول  والتمكيــن  التدريــب  بمشــروع  مشــموال 

برنامــج الغــذاء العالمــي . 

محاضرة تعرض للتحديات
 البيئية 

الحصــاد -كشــفت إدارة الشــرطة البيئية عن اســتراتيجية جديــدة إلدارة 
ــرة  ــى "عش ــات إل ــدد المكب ــص ع ــا تقلي ــيترتب عنه ــة، س ــات الصلب النفاي

مكبــات"، بهــدف إنتــاج الطاقــة مــن النفايــات. 

وقـال نائـب مديـر شـرطة البيئـة المقـدم عصـام معتـوق، خـالل محاضـرة نظمتهـا 
إن "تحسـنا  )القانـون والبيئـة(،  العربيـة بعنـوان  القانـون فـي جامعـة عمـان  كليـة 
ملموسـا بـدأ يطـرأ علـى إدارة النفايـات الصلبـة، غيـر أن كلـف هـذه اإلدارة مرتفعـة إذ 

تقـدر سـنويا بــ380 مليـون دينـار". 

الكساسـبة  فهـد  الدكتـور  أدارهـا  التـي  المحاضـرة  فـي  معتـوق،  المقـدم  وعـرض 
وحضرهـا عميـد كليـة القانـون الدكتـورة شـيرين أبـو غزالـة، وعـدد من أعضـاء هيئة 

البيئـي وارتباطـه المباشـر بالتنميـة المسـتدامة.  التدريـس والطلبـة، للواقـع 

وبيـن أن األردن يسـتورد 97 % مـن قدراتـه مـن الطاقـة األوليـة، والتـي  قـدرت عـام 
ثقيلـة  مصـادر  مـن  الهـواء  تلـوث  لمصـادر  شـرح  كمـا  دينـار،   ونصـف  بمليـار   2016
البيئيـة  والتحديـات  النقـل،  بقطـاع  تتمثـل  األخيـرة  وهـذه  ومتحركـة  ومتوسـطة 
ومنهـا: زيـادة نسـب التلـوث، وتـردي النظـم الحيويـة وزيـادة التصحـر نتيجـة التوسـع 
وغيـاب  كالميـاه،  األخـرى  القطاعـات  علـى  وأثرهـا  المنـاخ  تغيـر  وظاهـرة  العمرانـي، 

البيئـي.  الوعـي 

شـأن  مـن  تعلـي  العـام  األمـن  مـن  أفـراد  نفـذه  مسـرحي  عـرض  المحاضـرة  وتخلـل 
والمجتمـع.  اإلنسـان  علـى  وأثرهـا  البيئـة  علـى  المحافظـة 

وزير الزراعة والبيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة
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تنفيذ تدريب إخالء 

وبيــن مســاعد المديــر العــام للدفــاع المدنــي للتخطيــط العميــد محمــد الصبيحــي أن 
ــة  ــوادر اإلداري ــة والك ــدى الطلب ــاءة ل ــة والكف ــار الجاهزي ــن اختب ــن التمري ــدف م اله
والتدريســية فــي حــال حــدوث الحــوادث المتعــددة مثــل الحرائــق والتعامــل اإليجابــي 

مــع حــاالت الذعــر والخــوف.

ــع  ــبيك م ــرورة التش ــى ض ــليم عل ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــد رئي واك
جهــاز الدفــاع المدنــي لمــا لــه مــن فائــدة كبيــرة علــى كل قطــاع يتعامــل مــع 
ــاء  ــن دوره بإعط ــتفادة م ــات لالس ــة الجامع ــن وبخاص ــن المواطني ــرة م ــداد كبي أع
التوجيهــات التوعويــة والــدورات العمليــة التــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي رفــد 
الطلبــة بالمهــارات الضروريــة فــي الحفــاظ علــى ســالمة األرواح والممتلــكات مبينــا 
أن هنــاك تعــاون مــا بيــن الجامعــة والدفــاع المدنــي علــى عــدد مــن التدريبــات التــي 

تختــص باإلســعاف واإلنقــاذ  .

ــدى  ــى م ــم عل ــه ت ــور أن ــر النس ــد خي ــد محم ــاء العقي ــي البلق ــاع مدن ــر دف ــال مدي وق
ــة  ــج عملي ــة وبرام ــرات توعوي ــية محاض ــة والتدريس ــوادر اإلداري ــاء الك ــن إعط يومي
لعمليــات اطفــاء الحرائــق والتــدرب علــى عمليــة اإلخــالء ومهــارات اإلســعافات 
االوليــة والتصــرف الســليم فــي حــال أطلقــت صفــارات اإلنــذار  مبيــا أنــه مــن الضــروري 

ــوادر  ــن ك ــه م ــة ل ــات المقدم ــالل المعلوم ــن خ ــن م ــراك المواط إش
ــن  ــارئ لحي ــع أي ط ــليم م ــل الس ــن التعام ــن م ــي ليتمك ــاع المدن الدف

ــص. ــول المخت وص

الحصــاد - نفــذت كــوادر الدفــاع المدنــي لمحافظــة البلقــاء فــي جامعــة عمــان العربيــة تمريــن إخــالء وهمــي ألحــد مبانــي الجامعــة بهــدف 
المعرفــة الجيــدة بالتعامــل مــع أي طــارئ .

أسرة الجامعة أثناءتنفيذعملية اإلخالء

د. سليم يكرم مساعد المدير العام للدفاع المدني للتخطيط
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د. ماهر سليم
 يحض أسرة الجامعة على ضبط الجودة 

واالرتقاء باألداء والمخرجات  
الجامعــة  رئيــس  دعــا   - الحصــاد 
األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم اعضــاء 
الجامعــة   فــي  التدريســية  الهيئــة 
لضــرورة أن تنخــرط كليــات وأقســام 
الجامعــة فــي عمليــة تقييــم أدائهــا، 
ضبــط  فــي  الجامعــة  جهــود  ضمــن 

بالمخرجــات.  واالرتقــاء  الجــودة 

البرنامــج  إطــالق  رعايتــه  خــالل  وقــال 
التدريبــي ألعضــاء الهيئــة التدريســية للفصــل 
الدراســي الثانــي للعــام الجامعــي 2019/2018 
للكليــات والــذي فرغــت  الذاتــي  التقييــم  ان 
ــوبية  ــوم الحاس ــي: العل ــات ه ــع كلي ــه أرب من
والعلــوم  والقانــون،  والمعلوماتيــة، 
ســيقود  واألعمــال؛  والنفســية،  التربويــة 
حضاريــة  إيجابيــة  صــورة  لعكــس  بالنتيجــة 
األداء  علــى  أيضــا  وينعكــس  الجامعــة  عــن 
األكاديمــي واإلداري والبحثــي لعضــو هيئــة 

التدريــس. 

وأضــاف أن عمليــة ضبــط الجــودة تبــدأ بالتقييــم الذاتــي، وعقــب االنتهــاء منهــا نبــدأ 
ــة  ــن هيئ ــودة م ــهادة الج ــل ش ــدم لني ــى التق ــوال إل ــي وص ــم الخارج ــة التحكي بمرحل

اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي وضمــان جودتهــا.  

الهيئــة  ألعضــاء  البشــرية  المــوارد  دائــرة  نظمتهــا  التــي  الــدورة  هــذه  وتأتــي 
التدريســية بهــدف تطويــر وتنميــة مهــارات التدريــس والبحــث العلمــي، وتنميــة 
ــة  ــة الخط ــا مناقش ــاور منه ــة مح ــاول الخط ــة، وتتن ــة والتنظيمي ــارات اإلداري المه
وامتحــان  الخريــج،  ومواصفــات  األكاديميــة  والمعاييــر  للجامعــة،  االســتراتيجية 

التأثيــر.  العلمــي ومعامــل  الجامعيــة، والنشــر  الكفــاءة 

وفــي هــذا الصــدد، حــض األســتاذ الدكتــور ماهر ســليم علــى ضــرورة أن ينخــرط الجميع 
فــي الجامعــة ســواء علــى مســتوى الكليــات أو األقســام أو الدوائــر فــي عمليــة 
اســتقطاب الطلبــة، مــن خــالل عكــس الصــورة اإليجابيــة عــن الجامعــة والتعامــل مــع 
الطلبــة بمســاواة تخلــو مــن التفرقــة وتنبــذ المحســوبية، وضمــان توفيــر التوجيــه 

الــالزم للطالــب خــالل رحلتــه األكاديميــة مــن خــالل األقســام ولجــان اإلشــراف. 

د. سليم متحدثً عن اهمية التعليم الذاتي  خالل لقاء بأسرة الجامعة

وحــول امتحــان الكفــاءة الجامعيــة، بيــن األســتاذ الدكتــور ماهــر 
داعيــا  االمتحــان مســؤولية األقســام والكليــات،  أن هــذا  ســليم  
أعضــاء هيئــة التدريــس المنخرطيــن فــي الــدورة إلــى اعتمــاد وتطبيــق 
تعليمــات منــح درجتــي البكالوريــوس والماجســتير المعتمــدة فــي 

ــة.   ــاءة الجامع ــع كف ــى رف ــل عل ــار العم ــي إط ــة ف الجامع

إلــى ذلــك بيــن أن البرنامــج التدريبــي الــذي تنفــذه الجامعــة ســنويا 
يهــدف لتجســيد قناعــة الجامعــة بعمليــة التطويــر، وتجســيد الخطــة 
االســتراتيجية للجامعــة فــي مناهــج الجامعــة، مبينــا أن  هــذه الخطــة 
التدريبيــة تعالــج موضوعــات مهمــة فــي العمــل األكاديمــي واإلداري 
كإعــداد المســاقات وربطهــا بمخرجــات العمليــة التعليميــة، وكيفيــة 
تصميــم االمتحــان وتغطيتــه للمعــارف وقيــاس األهــداف المتوخــاة 
منهــا، وتعميــم معــارف قانــون الجامعــات علــى المشــاركين فــي 
الــدورات، فضــال عــن رفــع مهــارات ومعــارف أعضــاء هيئــة التدريــس 

فــي  نشــر النتــاج البحثــي فــي مجــالت محكمــة ومرموقــة.
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ــن  ــليم االم ــر س ــور ماه ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــا رئي ــاد - دع الحص
ــع  ــي م ــل برق ــارات للعم ــي والمه ــاء بالوع ــرورة االرتق ــى ض ــي إل الجامع
ــانية  ــر انس ــق معايي ــون وف ــيادة القان ــان س ــي، وضم ــع الجامع المجتم

ــة.  وقانوني

د. سليم يتوسط فريق األمن الجامعي

بيتــــنا

ــع  ــاون م ــرية بالتع ــوارد البش ــرة الم ــا دائ ــة نظمته ــة تدريبي ــام ورش ــي خت ــال ف وق
الحفــاظ علــى األفــراد  الجامعــي فــي  العــام بعنــوان )دور األمــن  مديريــة األمــن 
ــه  ــع حقوق ــرف الجمي ــتدعي أن يع ــي تس ــن الجامع ــة االم ــكات( إن منظوم والممتل
وقبــل ذلــك واجباتــه لضمــان وجــود مجتمــع جامعــي يحتــرم حريــة األفــراد ويصونهــا 

ــة.   ــات العام ــوق والحري ــون الحق ــا يص كم

وتأتــي الورشــة الموجهــة لموظفــي قســم األمــن الجامعــي؛ ضمــن محــاور الخطــة 
االســتراتيجية للجامعــة بتنميــة المــوارد البشــرية بمــا ينســجم مــع الرؤيــة الملكيــة 
لــألوراق النقاشــية، وهدفــت إلــى صقــل المهــارات األمنيــة لــدى موظفــي األمــن 
الجامعــي، وتطويــر قدراتهــم للحفــاظ علــى األمــن واكتســاب الخبــرات العمليــة 

والمعرفيــة.    

ــة،  ــر البدارن ــد عم ــران الرائ ــام  المحاض ــن الع ــة األم ــن مديري ــدورة م ــى ال ــرف عل وأش
والنقيــب محمــد البطــوش، حيــث تضمنــت الورشــة محــاور عــدة مــن أهمهــا : األمــن 
الشــخصي، وأمــن المكاتــب والمعلومــات، وأمــن المنشــآت، وأمــن الحديــث وفــن 

ــخصية.    ــاط الش ــور، واألنم ــع الجمه ــل م التعام

وبيــن األســتاذ الدكتــور ماهــر ســليم أهميــة التعامــل مــع الحقائــق، ونبــذ االشــاعة 
واغتيــال الشــخصية لمــا لهــا مــن مضــار فــي اســتقرار المجتمــع، مطالبــً األمــن 
الجامعــي بضــرورة االهتمــام بــأي مالحظــة تردهــم والتعامــل معهــا باحترافيــة 

وبشــكل مؤسســي.   

دورة لألمن الجامعي
لالرتقاء باألداء

الدكتور أبو الهيجاء مديرا 
لمركز الحاسوب والمعلومات 

ترقية الدكتور عبيد إلى
 رتبة األستاذية 

قرر رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ماهر سليم تكليف 
الحاسوب  لمركز  مديرا  الهيجاء  ابو  بالل  الدكتور 

والمعلومات في الجامعة.

والدكتور أبو الهيجاء أستاذ مشارك في كلية العلوم 
على  وحاصل  الجامعة،  في  والمعلوماتية  الحاسوبية 
والشبكات  الحاسب  علوم  تخصص  الدكتوراه  درجة 
ويلز  ساوث  جامعة  من  والالسلكية  السلكية 
البريطانية، ويحمل العديد من الشهادات المهنية في 

الشبكات.

قرر مجلس عمداء الجامعة ترقية الدكتور عماد عبيد 
إلى رتبة أستاذ في القانون العام.

والدكتور عبيد حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص 
بواتييه / فرنسا، وشغل  الجنائي من جامعة  القانون 
في  الحقوق  كلية  عميد  ومنها  المناصب  من  العديد 
القانون  لقسم  رئيسا  سوريا،   – االفتراضية  الجامعة 
األبحاث  من  العديد  وله  دمشق،  جامعة  في  الجنائي 

والمؤلفات العلمية المحكمة.
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األستاذ الجامعي :
عنواُن التحديات واداة التغيير 

والتنمية في عالمنا المعاصر

األستاذ الدكتور عدنان الجادري
كلية العلوم التربوية والنفسية

    إن قضيــة التغييــر والتنميــة بأبعادهمــا ومضامينهمــا تشــكالن 
االطــار الســليم إلطــالق الطاقــات واســتثمار المــوارد المتاحــة بشــكل 
كــفء، وأخــذ يعبــر عنهمــا بعمليــة ديناميكيــة تهــدف الــى احــداث 
تطــورات كميــة ونوعيــة فــي حيــاة المجتمعــات علــى الصعــد كافــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والحضاريــة فضــاًل عــن تعبئــة مواردهــا 
وامكاناتهــا لغــرض اشــباع احتياجاتهــا وتحســين نوعيــة حياتهــا، 
واصبــح االنســان يمثــل محورهــا فهــو وســيلتها وغايتهــا بمــا تتيــح 
لــه عمليــة التغييــر والتنميــة مــن انتفــاع بمردوداتهــا ونتائجهــا، 
وان االعتمــاد علــى األنســان فــي انجازهــا ال بــد مــن أن يكــون فــي 
ــى  ــادي يبق ــل الم ــم، الن العام ــدور المه ــذا ال ــه ألداء ه ــع يؤهل وض
قاصــرًا علــى احداثهــا وتحقيــق اهدافهــا مــا لــم يأخــذ العقــل البشــري 
ــة  ــع نهاي ــر. وم ــل ومؤث ــكل فاع ــه بش ــتثماره وتوجيه ــي اس دورًا ف
العقــد الثانــي مــن األلفيــة الثالثــة نواجــه كغيرنــا مــن شــعوب الــدول 
ــتجدات  ــرات  والمس ــا المتغي ــي فرضته ــددة الت ــات متع ــة  تحدي النامي
علــى الســاحة الدوليــة، والتــي يمكــن اختزالهــا فــي العولمــة والتقانــة 
ــي  ــي والمعلومات ــار المعرف ــي واالنفج ــاح اإلعالم ــة واالنفت المتقدم
والتكتــالت االقتصاديــة والثقافيــة. وهــذه المســتجدات بمــا تتضمنه 
مــن إيجابيــات وســلبيات ال يمكــن لدولنــا تجنبهــا، بــل ينبغــي التعامــل 
معهــا والتكيــف لهــا والتركيــز علــى المياديــن التــي يمكــن ان تــؤدي 
دورًا مهمــً فــي مواجهتهــا. اضافــة الــى مــا يرافــق هــذه التحديــات 
تغيــرات علــى الصعــد كافــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والحضاريــة. 
التغييــر بصفــة عامــة ســنة كونيــة وضــرورة حياتيــه  فضــاًل عــن 
ــر  ــب الكثي ــتمر يكتس ــكل مس ــان وبش ــرية ، فاألنس ــات البش للمجتمع
مــن الحقائــق والمعلومــات والمعــارف التــي تولــد لــه نتاجــات علميــة 
وتكنولوجيــة جديــدة التــي لــم تكــن معروفــة له ســابقً، ولذلــك فإن 
بنيتــه المعرفيــة فــي تراكــم ونمــو بشــكل مســتمر. ولهــذا ينبغــي ان 
تتخــذ خطــوات ايجابيــة متزنــة وتبــذل جهــود مضنيــة ألجــل التكيــف 
ــام يعنــي التحــول  ــه الع ــر فــي مفهوم معهــا و مواكبتهــا.  والتغي
مــن وضــع الــى وضــع آخــر او مــن واقــع الــى واقــع آخــر. وقــد صاحــب 
التغيــر حيــاة  البشــرية منــذ أن وجــدت علــى هــذه األرض وحتــى وقتنــا 
ــن  ــورة، ولك ــه المعم ــى وج ــاة عل ــدم الحي ــم  ق ــه قدي ــن. أي ان الراه
عمليــة التغييــر أخــذت تســير بشــكل متســارع ومضطــرد خــالل النصــف 
الثانــي مــن القــرن الماضــي مقارنــة بالقــرون الماضيــة ســواًء أكان فــي 
ــة  ــى النقل ــية ال ــة اساس ــزى بدرج ــر يع ــذا التغيي ــوع . وه ــم أم الن الك
النوعيــة فــي التفكيــر واإلنتــاج العلمــي والتطــور المتســارع فــي انتــاج 
التكنولوجيــا وتوظيفهــا فــي خدمــة حيــاة األنســان بجوانبهــا كافة.   

ــر  ــام كبي ــالء اهتم ــن إي ــد م ــع الب ــذا الواق ــة ه ــل مواجه ــن أج   وم
فــي  حاســماَ  دورًا  يــؤدي  ألن  والتعليــم  التربيــة  لقطــاع  ومتزايــد 
إلن  لشــعوبنا،  المســتقبل  وصياغــة  التحديــات  هــذه  مواجهــة 
المواطــن  بنــاء  علــى  يعتمــد  وتحدياتــه  أبعــاده  بــكل  المســتقبل 
تمكنــه  وفاعليــة  بكفــاءة  وتأهيلــه  بإعــداده  والمنتــج،  الصالــح 
ــهده  ــذي يش ــي ال ــي والتقن ــدم العلم ــع التق ــي م ــل الواع ــن التفاع م
عالمنــا المعاصــر. فمؤسســاتنا التربويــة وبخاصــة الجامعــات التــي 
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تحتــل قمــة الهــرم التربــوي تعــد  وفــي كل العهــود التــي مــرت بهــا البشــرية رمــزًا 
لنهضــة األمــم وعنوانــً لعظمتهــا ورقيهــا.  و ضــرورة اجتماعيــة وحضاريــة تمليهــا 
متطلبــات العصــر باعتبارهــا الكيــان الــذي يحتضــن البيئــة الثقافيــة بأبعادهــا الفكريــة 
والعلميــة والتكنولوجيــة وتمثــل عقــل المجتمــع وضميــره فــي مواجهــة التحديــات 
والتغيــرات علــى الصعيــد الحضــاري والفكــري وعيــن المجتمــع فــي رؤيتــه وتطلعاتــه 

نحــو المســتقبل اســتلهامً مــن تراثــه وشــخصيته الحضاريــة .

   ولهــذا ظهــرت فــي الســنوات األخيــرة نــداءاٌت وصيحــاتٌ مــن السياســيين وصانعــي 
القــرارات والمتخصصيــن التربوييــن إلصــالح قطــاع التعليــم العالــي وتطويــر إمكاناتــه 
ــص  ــة . وباألخ ــه كاف ــالح مفاصل ــمل هــذا اإلص ــة، وأن يش ــة والمادي ــرية والفني البش
فــي  األقــوى  والحلقــة  والفاعــل  األساســي  العنصــر  بوصفــه  الجامعــي  األســتاذ 
ــة ورائُدهــا، والتــي مــن  ــُد العمليــة التربوي ــو قائ ــة والتعليميــة، فه العمليــة التربوي

ــا.   ــؤدي أغراَضه ــن ان ت ــه ال يمك دون

ــن  ــا الراه ــي وقتن ــي ف ــتاذ الجامع ــام باألس ــوع االهتم ــان موض ــك ف ــى ذل ــاًء عل    وبن
ألداء دوره الطليعــي فــي المجتمــع قضيــة يقينيــة وال تقيــل الشــك  ألنــه يعــد عنوانــً 
وأنموذجــً للتصــدي ومواجهــة التحديــات العلميــة والتكنولوجيــة والحضاريــة وأداة 
ــي  ــه ف ــذي نعيش ــا ال ــي عالمن ــي  ف ــي والثقاف ــادي واالجتماع ــر االقتص ــداث لتغيي إلح
ــي  ــط االجتماع ــي الوس ــة ف ــة الحقيقي ــادة الفكري ــل القي ــه يمث ــر .وإن ــت الحاض الوق
واألداة المحركــة إلحــداث التغييــر الــذي ينشــده المجتمــع فــي ضــوء مــا يقدمــه مــن 
افــكار وآراء ونظريــات ونمــاذج مــن االبتــكارات واالكتشــافات فــي شــتى مياديــن 

ــة .  ــم والمعرف العل

    وممــا الشــك فيــه ان لألســتاذ الجامعــي دورا كبيــرا ومؤثــرا فــي مواجهــة التحديــات 
وعمليــات التغييــر التــي تحصــل فــي المجتمــع بابعــاده كافــة فهــو احــد االركان 
االساســية والمحوريــة التــي يســتند اليهــا البنــاء الجامعــي بــكل مفاصلــه وتوجهاتــه، 
وهــو مركــز لإلشــعاع الفكــري والمعرفــي الــذي تتــم بموجبــه اغلــب التطــورات 
األســتاذ  ويتمتــع   . المجتمــع  فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالبنــى  والتغيــرات 
الجامعــي بالقــدر نفســه فــي الحــرص علــى العمليــة التعليميــة التعلميــة ألحــداث 

التغييــرات الســلوكية والمعرفيــة لــدى الطلبــة وبنــاء شــخصيتهم 
ــرة  ــة المؤث ــن المكان ــاًل ع ــة  . فض ــة واالجتماعي ــة والمهني األكاديمي
التــي يتبوؤهــا  األســتاذ الجامعــي فــي التفاعــل وقيــادة المجتمــع 
والتأثيــر فيــه وذلــك لكونــه القيــادي المؤهــل علــى نقــل مخزونــه 
العلمــي والفكــري الــى مجتمعــه. وأجــراء البحــوث والدراســات العلميــة 
بمضامينهــا األكاديميــة والتطبيقيــة واإلجرائيــة وذلــك لمعالجــة 
ــة  ــة ومنهجي ــاليب علمي ــق اس ــع وف ــه المجتم ــي تواج ــكالت الت المش

ــا.  ــة له ــول حقيقي ــاد حل ــرض ايج ــة  لغ مدروس

ــات  ــد الحلق ــي عق ــة ف ــي بفاعلي ــتاذ الجامع ــارك االس ــي ان يش   وينبغ
الدراســية والنــدوات العلميــة داخــل المؤسســة االكاديميــة وخارجها 
ــا  ــدا اضافي ــاطات راف ــذه النش ــون ه ــث تك ــع بحي ــرائج المجتم ــى ش ال
فــي  تترســخ  وان  المجتمــع.  صفــوف  فــي  العلمــي  الوعــي  لخلــق 
االســتاذ الجامعــي القيــم التربويــة ومهــارات التواصــل االجتماعــي 
ــً  ــدي نفع ــي ال تج ــرة الت ــع  االمورالصغي ــل م ــي التعام ــى ف وان يتعال
وان يركــز فــي تعاملــه علــى االمــور االكاديميــة األساســية التــي تقــع 
ضمــن اختصاصــه وفقــً للمكانــة الرفيعــة التــي شــرفه المجتمــع 
بتبوئهــا. وأن يكــون مثــااًل للســلوك والقيــم األخالقيــة  التــي تضعــه 
ــكاره  ــلوكه واف ــذى بس ــي يحت ــدوة الت ــل والق ــي الفاض ــة المرب بمكان
والفعاليــات  النشــاطات  فــي  فاعــل  بشــكل  يشــارك  . وان  االخريــن 
المجتمعيــة كافــة التــي مــن شــأنها ان تعالــج المشــكالت وتلبــي 
الحاجــات التــي يطلبهــا المجتمــع اضافــة للمشــاركة  فــي المناســبات 
الوطنيــة واالجتماعيــة . وعلــى االســتاذ الجامعــي ان يتابــع كل مــا 
ــق وان  ــام والدقي ــه الع ــال تخصص ــي مج ــة ف ــن معرف ــد م ــو جدي ه
ــي  ــي ه ــة الت ــذه المعرف ــى ه ــه عل ــبيل حصول ــي س ــدا ف ــر جه ال يدخ
حصيلــة  التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة المتســارعة التــي يتوصــل 
لهــا مــن مصــادر تقنيــة متعــددة وباألخــص التقنيــات الحاســوبية 
ــتاذ  ــذل األس ــروري ان يب ــن الض ــا. وم ــي تتخلله ــة الت ــع العلمي والمواق
الجامعــي المحــاوالت والجهــود المضنيــة إلن يصبــح شــخصً معروفــً 
علميــً فــي األوســاط األكاديميــة فضــاًل عــن مشــاركته بالنــدوات 
ــا  ــلح بم ــي والتس ــي والبحث ــه العلم ــرح نتاج ــة لط ــرات العلمي والمؤتم
هــو جديــد فــي هــذه المنتديــات العلميــة نتيجــة تبــادل الخبــرات مــع 
النخــب األكاديميــة المتقدمــة فــي حقــل التخصــص علــى المســتويات 

الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة كافــة. 

  ويجــدر بالجامعــة كمؤسســة تعليميــة وبحثيــة  ان تعــي هــذا الــدور 
ــي  ــي والعمل ــاخ العلم ــئ المن ــة وتهي ــات المتاح ــف كل اإلمكان وتوظ
المالئــم والمحفــز لالبتــكار واألبــداع وترجمــة نتاجه الفكــري والبحثي 
ــة . وان  ــة الخدمي ــاته اإلنتاجي ــوض بمؤسس ــع والنه ــة المجتم لخدم
توفــر لــه التســهيالت االداريــة والماليــة والفنيــة والدعــم المطلــوب 
ــتاذ  ــح االس ــى يصب ــي حت ــي والمعرف ــي والبحث ــه العلم ــاء بانتاج لألرتق
ــر  ــدي واداًة للتغيي ــً للتح ــً حقيقي ــدوة عنوان ــوذج والق ــي النم الجامع

والتنميــة .

يجب اإلهتمام 
بقطاع التربية والتعليم 
ألنه يؤدي دورًا حاسماَ 
في مواجهة التحديات 

وصياغة المستقبل 
لشعوبنا
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