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 مذكرة تفاهم تُبرمها األردنية مع شركة "سكاي تيك"

 

 

وقّعت الجامعة األردنية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة  –الكايد أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة 

"سكاي تيك" لتسهيل سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجاالت وأهمها توفير التدريب 

 لخريجي المحاسبة والتمويل.

 

وتهدف المذكرة، التي وقعها عن الجامعة نائب رئيسها الدكتور أحمد مجدوبة وعن الشركة مديرتها 

التنفيذية بشرى األتاسي بحضور عميد كلية األعمال الدكتور فايز حداد والدكتورة حال زيدان، إلى 

تسهيل الطريق لخريجي برنامجي المحاسبة والتمويل الذي تقدمه الجامعة للحصول على شهادات 

 .SPAتدريب وخبرة من الشركة، إضافة إلى تعريف طلبة الجامعة ببرمجية 

 

نه ستُرتّب ورش عمل ومؤتمرات ومشاريع بحثية مشتركة وتبادل مواد للتدريب وجاء في المذكرة أ

واالختبارات لتسهيل إعداد وتجهيز الطلبة الخاضعين للبرامج التدريبية التي ستجري في مركز 

 استشارات وتدريب الجامعة.

 

لبة ُمسلّحين وقال مجدوبة عقب توقيع المذكرة إن "األردنية" في سعي وحرص دائمْين ألن تُخّرج ط

بالمهارة الالزمة التي يحتاجها سوق العمل، ُمرّحبًا بأي تعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي 

 المتخصصة، والذي من شأنه أن يُصّب في صالح الطلبة والخّريجين والعملية التعليمية ككل.

 

المرجوة من هذا  بدورها، عبرت األتاسي عن سعادتها بهذا التوقيع، معربة عن أملها بتحقيق الغاية

 التعاون، ووصول الطلبة الخّريجين إلى االستفادة المطلوبة والحقيقية من غرض هذه المذكرة كذلك.
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 "األردنية" تواع مذكرتي تفاهم لدعم برامجها الريادية

 

أبرمت الجامعة األردنية ممثلة بمركز االبتكار  -ية )أ ج أ( سهى الصبيحي أخبار الجامعة األردن

 والريادة اليوم مذكرتي تفاهم لتعزيز ودعم البرامج الريادية فيها.

 

" ومقرها VIRALLووقّعت الجامعةُ المذكرتين مع كل من منظمة سبارك الهولندية وشركة "

 قديم الدعم الفني والمالي للجامعة في مجال الريادة.اإلمارات العربية المتحدة للتعاون في مجاالت ت

 

ووقع عن الجامعة األردنية نائب الرئيس للشؤون الدولية وشؤون الجودة واالعتماد الدكتور زيد 

" مديرها VIRALLعيادات، وعن منظمة سبارك مديرتها في األردن حنين الخطيب، وعن شركة "

 الدكتور أسامة الشرع.

 

اهم مع منظمة سبارك بهدف تطوير تعاون مشترك في مجال دعم ريادة األعمال وجاءت مذكرة التف

في الجامعة األردنية وتقديم االستشارات والتدريب والدراسات المتعلقة بمواضيع االبتكار، وبناء 

 قدرات الشباب وتطوير مشاريع ريادية تسهم في خدمة المجتمع وتمكين قطاع الشباب اقتصاديًّا.

 

بنيّة المساهمة في سّد الفجوة بين  VIRALLلمذكرة الثانية التي أُبرمت مع شركة فيما تأتي ا

الجامعات وقطاع األعمال ورفد االقتصاد الوطني من خالل دعم االختراعات واالبتكارات ونتائج 

البحث العلمي التطبيقي عن طريق التشبيك بين الباحثين والمستثمرين، وتتضمن تسويقًا وتموياًل 

ع التكنولوجية المتقدمة، سواء أكانت مسجلة باعتبارها براءة اختراع، أم كانت نتاَج بحث للمشاري

 علمي، والسعي إلنشاء شركات صغيرة، نهوًضا باالقتصاد الوطني.

 

وقال عيادات خالل حفل التوقيع إن توفير خبرة تعلُّميَّة وتدريبية متميزة للطلبة وبناء جسور محفزة 

تكار والريادة هدف أساسي من األهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها باستمرار، وداعمة لإلبداع واالب

 وما توقيع هذه االتفاقيات إاّل ترجمة لذلك.

 

من جهته، قال مدير مركز االبتكار والريادة الدكتور يزن الزين إن المركز، ومن خالل هذه 

وتقديم الدعم الفني واإلداري والمالي الشراكات، يسعى إلى نشر مبادئ القيادة الريادية بين الطلبة، 

الالزم لألفكار والمشاريع المعنية باالبتكار في الجامعة والمجتمع المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص 

 للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة والربط بين القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في الجامعة.

 

 

 7/ بترا/ الرأي ص: / الدستور / المدينة نيوز  أخبار األردنية
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 الجامعا  لتؤجل امتحانا  الطلبة المسيحيين خاطبنا”: التعليم العالي“
 

قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق اإلعالمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند 

الخطيب بأن الوزارة خاطبت رؤساء الجامعات األردنية للمطالبة بتأجيل أي امتحانات منوي عقدها 

 بمناسبة أحد الشعانين. 3533/  0/  47طلبة المسيحيين يوم األحد القادم الموافق لل

 

وأضاف الخطيب بأن الوزارة طالبت أيضاً بتأجيل االمتحانات للطلبة المسيحيين المنوي عقدها يومي 

ل بمناسبة عيد الفصح المجيد, مؤكداً بأن هذا التأجي 3533/  0/  33 – 30األحد واالثنين الموافق 

 محصور فقط بالطلبة المسيحيين.
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 توضيح ها م من التعليم العالي للناجحين بالشامل

 

 

قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق االعالمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند 

طلبات التجسير في البرنامج العادي في الجامعات الرسمية  الخطيب اليوم الثالثاء بأن عملية تقديم

( من كل عام من خالل وحدة تنسيق 5للناجحين بامتحانات الشامل تتم مرة واحدة فقط في شهر آب )

 القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

المخصصة لطلبة التجسير في  وبين ان الطلبة الذين يحق لهم تقديم طلبات للمنافسة على المقاعد

(% األوائل في كل تخصص على مستوى المملكة في 3البرنامج العادي فهم الطلبة الخمسة بالمئة )

والذين تعلنهم  3533/  3534دورات االمتحان الشامل الثالث )الشتوية والربيعية والصيفية ( للعام 

يحالفهم الحظ بالقبول عن طريق القبول الموحد جامعة البلقاء التطبيقية قبل بدء عملية التقديم ومن لم 

من الطلبة األوائل أو من لم يكن من الطلبة األوائل يوجد أمامهم خيار تقديم طلب للتجسير في 

البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية أو تقديم طلب تجسير في الجامعات الخاصة وذلك وفقا 

 لس التعليم العالي لهذا الغرض.لقائمة التخصصات المناظرة التي سيعتمدها مج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاد األردنرؤيا / 
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 معايير النزاهة الوطنية امخاطر الواسطة محاضرة "للنزاهة" في العلو م االتكنولوجيا

 

أكد األستاذ الدكتور خالد السالم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أهمية التعاون والتشاركية 

كافة والتي تعمل في إطار منهجية وطنية ثابتة وموحدة ، مشيداً بجهود هيئة بين مؤسسات الدولة 

 النزاهة ومكافحة الفساد في محاربة الفساد والتوعية بمخاطره.

 

جاء ذلك أثناء استقباله ممثلين من الهيئة على هامش المحاضرة التوعوية التي نظمتها الهيئة في 

ة من الجامعة للتعريف بالهيئة وبمعايير النزاهة الوطنية الجامعة اليوم ألكاديميين واداريين وطلب

 وبمخاطر الفساد الذي اصبحت مكافحته والتعريف بمخاطره مسؤولية مجتمعية .

 

من جانبه أوضح مدير وحدة العمليات في الهيئة محمد العكور خالل المحاضرة التي قدمها في مدرج  

نشر مفاهيم النزاهة الوطنية ونبذ الفساد من خالل  الكرامة على أهمية دور المؤسسات التعليمية في

تأهيل جيل وطني واٍع  قادر على التصدي آلفة الفساد، مشيراً إلى دور أطراف العملية التعليمية 

الثالثة في الجامعات )أعضاء الهيئة التدريسية، واإلداريين، والطلبة( في حمل رسالة الهيئة المتثملة 

وطنية، وإنفاذ القانون، والوقاية من الفساد، والحد من آثاره على المستوى بترسيخ منظومة النزاهة ال

 الوطني وتأسيس بيئة وطنية مناهضة للفساد. 

  

وقال إن آليات عمل الهيئة في محور إنفاذ القانون تتمثّل في رصد وتتبّع شبهات الفساد بكافة أشكاله، 

ء العام، فيما أوضح الدور الوقائي للهيئة في منع والتحقق والتحقيق فيها وإحالة مرتكبيها إلى اإلدعا

الجريمة قبل حدوثها وتطّور عملها في هذا الجانب إلى أن تّوج هذا الجهد بإقرار مجلس الهيئة 

لمعايير النزاهة الوطنية لتشكل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها اإلدارة في القطاع العام، 

 د الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره.وبالتالي المحافظة على الموار

  

كما قّدم العكور شرحاً مفصالً لمعايير النزاهة الوطنية الرئيسية والمعايير الفرعية المنبثقة عنها 

ومؤشرات قياسها، واستعرض عددا من األمثلة على كل معيار، موضحاً أن معايير النزاهة الوطنية 

ة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، تتمثل بمعيار سياد

ومعيار الحوكمة الرشيدة،  كما بيّن سياسة الردع االستباقي التي تنتهجها الهيئة في القطاع العام عن 

عامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية وإصدار طريق قياس امتثال والتزام مؤسسات اإلدارة ال

 التوصيات ومتابعتها.

  

 عمون
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وأوضح جرائم الفساد كما نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقال إن ظاهرة الواسطة 

والمحسوبية أحد أشكال الفساد التي أصبحت موروثاً اجتماعياً يشّكل ثقافة مجتمعية، ساهم في إبرازها 

معظم شرائح المجتمع، لذلك فإن محاربتها ونبذها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق  إلى حيز الوجود

 الجميع، مبيناً أسباب انتشار الواسطة المحسوبية وآثارها والتشريع الذي جّرم هذه الظاهرة.

 

  

وأشار العكور إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة مكونات المجتمع كالمؤسسات التعليمية 

والجامعات(، واألسرة، والهيئات الدينية، والمؤسسات اإلعالمية، للتوعية بمخاطر )المدارس 

الواسطة والمحسوبية، وتبيان آثارها السلبية على المسيرة التنموية للمجتمع، وتهديدها للسلم 

المجتمعي وإضعافها لروح المواطنة واالنتماء، داعياً إلى العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات 

 لمحاربتها ونبذها. الرقابية

  

في نهاية المحاضرة دار حوار حول مهام الهيئة واختصاصاتها وآليات التعامل مع الشكاوى 

واإلخبارات الواردة إليها، وآليات استقبال اإلخبار عن جرائم الفساد، وكذلك دور الهيئة في حماية 

والوظيفية والجسدية  المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء، وشروط طلب الحماية الشخصية

 للمبلغين والشهود والخبراء ولذويهم .
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 QSفي التصنيف العالمي للجامعا   044-054جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ترتقي إلى الفئة  

 في حقل علم الحاسوب انظم المعلوما 

 

 

في  QSيف العالمي للجامعات في التصن 035-054ارتقت جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا إلى الفئة

 العام الماضي. 034-355بعد أن كانت في فئة  3533حقل علم الحاسوب ونظم المعلومات للعام 

حقال مختلفا، على السمعة  34ويعتمد التصنيف، الذي نشَر ترتيب الجامعات عالمياً في       

قتباسات من األبحاث العلمية األكاديمية للجامعة، وعلى آراء أرباب العمل في خريجيها، وعلى اال

للبحوث العلمية، وشبكة البحوث  H-Indexالمنشورة ألساتذتها، كما ويأخذ بعين االعتبار مؤشر 

 (.IRNالدولية )

وقال رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي إن هذا االرتقاء يتماشى مع مسعى         

مرة طيبة لجهود طويلة األمد بذلتها كوادر الجامعة الجامعة الدؤوب إلى العالمية، مؤكداً أنه ث

 األكاديمية واإلدارية.

وزاد الرفاعي أن الجامعة سنّت تشريعات تحفز بيئة البحث العلمي، األمر الذي ضاعف عدد       

األبحاث المنشورة باسم الجامعة مرات عديدة في السنوات الماضية حسب قواعد البيانات البحثية 

 .Scopusالعالمية 

من جانبها أفادت نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية األستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء          

أن الجامعة تولي هذا الحقل أهمية قصوى، وأن لديها برنامجا للدكتوراة في الحاسوب خّرج عددا من 

 امعات وشركات محلية وعالمية.الطلبة المتميزين بحثياً وعلمياً وعملياً وجميعهم يعملون حاليا في ج

وأضافت أبو الهيجاء أن الجامعة تختار تخصصاتها بعناية  متناهية وتخضعها باستمرار إلى    

 عمليات تطوير تتواءم مع متطلبات العصر واحتياجات أسواق العمل.  

ائها ضمن الفئة  يذكر أن الجامعة تقّدمت العام الماضي إلى المركز الثاني محليا محافظة على بق        

،  كما وحصلت على QS Ranking   3533( في التصنيف العالمي للجامعات  4555-554)

 .QS Starsالنجوِم الخمِس في التقييم العالمي 

واحدا من أهم ثالثة تصنيفات  QS World University Rankingsهذا ويعدُّ تصنيف        

نوعية الجوانب التعليمية والبحثية وتأثير الجامعة  للجامعات حول العالم ويستند إلى معايير تعكس

 محليا وعالميا.

 

 

 

 طلبة نيوز
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 التعليم العالي: طلبا  التجسير في البرنامج العادي بالجامعا  الرسمية آب المقبل

 

قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق االعالمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

يب، اليوم الثالثاء، إن تقديم طلبات التجسير في البرنامج العادي في الجامعات الرسمية تتم مهند الخط

مرة واحدة فقط في شهر آب من كل عام من خالل وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي.

بة التجسير في البرنامج وتابع أن من يحق لهم تقديم طلبات للمنافسة على المقاعد المخصصة لطل

العادي هم الطلبة الخمسة بالمئة األوائل في كل تخصص على مستوى المملكة في دورات االمتحان 

والذين تعلن عنهم جامعة البلقاء  3533/  3534الشامل الثالث )الشتوية والربيعية والصيفية ( للعام 

 التطبيقية قبل بدء عملية التقديم.

الحظ عن طريق القبول الموحد يوجد أمامه خيار تقديم طلب للتجسير في وبين أن من لم يحالفه 

البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، أو في الجامعات الخاصة وفقا لقائمة تخصصات مناظرة 

 سيعتمدها مجلس التعليم العالي لهذا الغرض.

 الغد
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 ةفي مسابقة عالمية تقني” ميدكيور“طالب أردني يتفوق بمشراع 

 

يجدد شبابنا كل يوم تأكيدهم تميزهم في مجال االبتكار والبحث العلمي وريادة األعمال، وينافسون 

بقوة نظراءهم من مختلف دول العالم، ليؤكدوا دائما أن األردن، رغم قلة موارده المالية والطبيعية، 

التفوق في محافل دولية إال أنه غني بموارده البشرية المؤهلة التي استطاعت خالل السنوات الماضية 

 وعربية متخصصة في االبتكار وريادة األعمال.

ومنهم الطالب الجامعي األردني محمد هشام عبد الكريم نصار، من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، 

الذي تمكن مؤخرا من تمثيل األردن، في فريق تكون من طلبة من جنسيات عربية وأجنبية، وفاز 

لجامعة نيويورك فرع أبوظبي باإلمارات  3533-3534الهاكاثون العالمي بالمركز الثالث في 

 العربية المتحدة.

الخاصة، ” العلوم التطبيقية“وشارك الطالب نصار، وهو يدرس في كلية تكنولوجيا المعلومات في 

، وقد حاز على هذا المركز المتقدم في هاكاثون جامعة نيويورك ”ميدكيور“ضمن فريق حمل اسم 

ي، حيث أشرف على الفريق الخبيران؛ من تونس محمد فرجاني، ومن أميركا ريكي يونج في أبوظب

 الحوسبة الكمية.

الذي يسهم في حل مشكلة مجتمعية ” ميدكيور“والمشروع الريادي الذي شارك فيه الطالب نصار هو 

المستخدمين ذوي في القطاع الصحي، باستخدام تكنولوجيا الحوسبة الكمية العمياء بالكامل، لمساعدة 

القدرات الحوسبية المحدودة على عنونة البيانات الطبية الحساسة عن طريق إرسالها الى حاسب كمي 

غير موثوق مبني على الحوسبة السحابية. يرجع استخدام هذه الطريقة لحفظ سرية المستخدمين عن 

نات من التعلم عليها طريق منع تسرب أي بيانات خاصة بهم، ومنع الحاسب الكمي المستقبل للبيا

 الستخدامات أخرى.

 32، خالل الفترة من ”ماراثون برمجة مكثفا“وقد نظم هاكاثون جامعة نيويورك أبوظبي الذي يعد 

 .3533نيسان )ابريل(  4آذار )مارس( وحتى 

ويسجل هذا اإلنجاز النوعي الثاني لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، حيث حصدت الجامعة سابقا 

 فترة جائحة كورونا. 3535األول في الهاكاثون الماضي، الذي أقيم العام  المركز

، فخرها بطلبتها بهذا اإلنجاز، الذين استطاعوا ليس فقط ”الغد“وأكدت الجامعة، في ردها على أسئلة 

 التأهل بشكل حصري لتمثيل األردن بهذه المسابقة، بل والفوز للمرة الثانية عل التوالي.

كاثون العالمي كل عام جامعة نيويورك العالمية فرع أبوظبي لطلبة الجامعات على وينظم هذا الها

مستوى العالم حيث تمثلت المسابقة هذا العام بتنافس الطلبة بتطوير برمجيات تحل مشاكل المجتمع 

 باستخدام الحوسبة الكمية.

عات لطلبتهم ويذكر أن المشاركة تجري من خالل ترشيح أعضاء الهيئة التدريسية من الجام

 المتميزين، ما يعكس أهمية رأي وتقييم أعضاء الهيئة التدريسية لدى لجنة الهاكاثون.

وهاكاثون جامعة نيويورك أبوظبي عبارة عن ماراثون برمجة مكثف لمدة ثالثة أيام إلنتاج نموذج 

مؤسسو حل لمشروع ريادي مبتكر، يجتمع خالله أساتذة علوم الكمبيوتر الدوليون المشهورون، و

الشركات الناشئة الناجحة، ومهنيو التكنولوجيا، ورؤساء المشاريع في جامعة نيويورك لقيادة فرق من 

 طالب علوم الكمبيوتر الموهوبين من جميع أنحاء العالم.

 الغد
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طالبا على مستوى جامعات العالم  472وفي العام الحالي ومن بين مئات المشاركين هذا العام، تأهل 

وبلدانهم في هذه المسابقة؛ حيث إن الطلبة المتأهلين على مستوى جامعة العلوم ممثلين جامعاتهم 

التطبيقية الخاصة، هم الوحيدون المتأهلون على مستوى األردن، وتاليا أسماؤهم وأسماء المشرفين 

 األكاديميين المتابعين لهم:

 

 ي.الطالب بالل مالعبة، مشرفه األكاديمي في المسابقة الدكتور يوسف قصراو

 الطالب محمد نصار، مشرفه األكاديمي في المسابقة الدكتور محمد حجاوي.

 الطالب محمد محسن، مشرفه األكاديمي في المسابقة الدكتورة يسرى عودة.

 الطالب رائد غزال، مشرفه األكاديمي في المسابقة الدكتور محمد خضر.

 مود بشايرة.الطالب يوسف ياسين، مشرفه األكاديمي في المسابقة الدكتور مح

وتواجد الطلبة الخمسة في مدينة أبو ظبي للتنافس في مقر جامعة نيويورك، وتم توزيعهم من خالل 

 لجنة الهاكاثون لتشكيل الفرق من مختلف المتأهلين من دول العالم.
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