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 ينت علبرئيس الجامعة األردنية يعقد اجتماع مجلس العمداء في محطة الموقَّر بحضور األميرة بسمة 

 

نية، األولى من نوعها على مستوى الجامعات األرد في سابقة هي -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد أ

لب قرجت "األردنية" عن بروتوكوالتها الرسمية لتعقد اجتماع مجلس عمدائها، بصورة خاّصة، في خ

طقة دونما؛ هي محطة الجامعة لبحوث األراضي الجافة في من ١٩٦٠الصحراء، فوق أرض بور مساحتها 

 الموقَّر، للوقوف بشكل مباشر على احتياجاتها.

 

  

اع مجلس بسمفي الت بالميدان تماًما كما التّعليم؛ مرتئية أاّل يكتوكيف ال، وهي الجامعة التي طالما ُعني

ذ إالحدّ،  د هذاالمطالب وحسب، بل أن يرى واقع الحال مباشرة قبل اتّخاذه ألي قرار؟ ولم يتوقّف األمر عن

 ية،ألردناادية أثرى الجلسةَ حضوُر األميرة بسمة بنت علي رئيسة مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية الب

طاع الخاص ، ومستثمرين من الق١٩٨٥إلى جانب خبراء سبق لهم أن نفّذوا مشاريع ناجحة في المنطقة عام 

 في جوانب زراعية مختلفة.

  

ذا أن ه وقد رّحب رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات باألميرة والحضور كافة، مشيرا إلى

لف فيما كل مختحيث باتت في اآلونة األخيرة تنظر لألمور بشاالجتماع هو األول للجامعة في هذه المنطقة، 

ة ي كاففيتعلق ببعض قراراتها التي تحتاج تشاركية مباشرة مع المجتمع المحلي والمؤسسات الصناعية 

 القطاعات التي تحتاج إلى تطوير.

  

تنفيذ ب للقية أقروأّكد عبيدات أن وجود جميع هذه األطراف في االجتماع عامل مهم للخروج بتوصيات حقي

تقها دور ع على عاتي يقمما لو ُعقد االجتماع بمنحاه التقليدي، الفتًا في هذا الصدد إلى أهمية كلية الزراعة ال

شمل كبير ومهم في تطوير وتنمية الزراعة ال على مستوى ضيق وحسب، بل على مستوى أكبر من ذلك ي

 المملكة كلها.

  

رض أب في وًرا في وضع خطة واضحة ومتكاملة لتنفيذ المشروع المطلووطالب الرئيس الكلية بالمباشرة ف

لى أن علجوانب، تلف االموقَّر التي تستحّق أن تلقى اهتماًما من الجميع، وأن تُستغّل االستغالل األمثل في مخ

ليه إصلت ما وزنه ليُصار التركيز على موضوع اإلنتاج الحيواني أوال ثم اإلنتاج النباتي، معبًّرا كذلك عن ح

 حالها بعد االزدهار الذي كانت تشهده.

  

 الجامعة تاجهاووعد عبيدات بتخصيص ميزانية كافية من موازنة الجامعة للنهوض بالمشاريع النوعية التي تح

ع لمجتمومن بينها أرض الموقَّر، وذلك إلى جانب التشارك مع المعنيين من القطاع الخاص ومؤسسات ا

رط شإلى نتائج حقيقية ترى النور في أسرع وقت على أرض الواقع وتحقق  المحلي المهتمة، للوصول

 االستدامة، بمشيئة هللا.

  

أجل  اتفها مند وتكوأّكدت األميرة بسمة بدورها على أن هذه هي التشاركية الحقيقية التي تُبنى بتوحيد الجهو

م كل تي رغلوصول إلى اكتفاء ذاعمل تنموي مستدام، وأن أولوياتنا متمثّلة في تحقيق األمن الغذائي ل

 الظروف والتحديات.

  

لغد ا/  نيوز / طلبة / الرأي / األنباط خبرني / الدستور/ مدار الساعة /عمون  //بترا  أخبار األردنية

 الوكيل / السوسنة / الوكيل / الوقائع  / رم نيوز  /
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لطبية تات اوقالت سموها إننا في األردن محظوظون بالتنوع النباتّي الحيوي، خاصة فيما يتعلّق بالنبا

تغير مة الوالعطرية واألصول الوراثية، ما يشكل فرصة مستقبلية ينبغي العمل عليها واستغاللها لمقاو

ام لمجال أمفتح اهل تحقيقها بوجود البحث العلمي الذي ينير الطريق أمام أي عائق، ويالمناخي، وهي أمور يس

 تفكير مطلق في العمل المطلوب، كما يفيدنا في تحديد خط سير الحفاير في هذه األرض.

  

 ٤٠رب من ا يقاموطالبت سمو األميرة بدمج الخبرات السابقة التي نُفّذت على هذه األرض، والتي مّر عليها 

ن مثمر ناك تعاوكون هعاما، مع ما وصلت إليه التكنولوجيا الزراعيّة الذكيّة حاليًّا، معبرة عن تفاؤلها بأن ي

حقيقية  ص عمليقود إلى إقامة عديد من المشاريع على أرض الموقَّر، األمر الذي سيخدم المنطقة ويوفر فر

 لسكان البادية.

  

ل تها تتمثحتياجااصفوان الشياب نبذة عن المحّطة، مشيًرا إلى أن من جهته، قدم عميد كلية الزراعة الدكتور 

ان مائي اء خزبضرورة تجهيز بنيتها التحتية، وتركيب أعمدة إنارة داخلها، وتشغيل بئرها االرتوازي وإنش

خيل، جار نبجانبه، وإعادة تأهيل السدود الثالثة، وتمديد شبكة ري رئيسية، وزراعة مصدات للرياح وأش

شاٍء لى إنإها أيًضا إلى مناطق لإلنتاج الحيواني ومراعي وأخرى ألبحاث الحصاد المائي، إضافة وتقسيم

 مختبر حديث.

  

شاريع ن الموتحدث الخبير في إدارة المياه الدكتور ذيب عويس، وهو عضو هيئة تدريس سابق في الكلية، ع

اتت ت ُمستغلّة وقد بإليها بالسدود التي كان ، وكيف كانت تُسرُّ كل ناظر١٩٨٥الُمنفّذة في أرض الموقَّر عام 

ه ال نأمشيًرا إلى  ئرها،جافة اآلن والحفاير الُمقامة فيها، وأكد أّن المنطقة بحاجة إلى إعادة تأهيل لسدودها وب

 يمكن تطوير البادية دون حصاد مائي.

  

ن ألموقَّر اأرض  يمه لتصّور عنفيما أّكد األستاذ في كلية الزراعة الدكتور عبد الرحمن الفطافطة خالل تقد

ن الغذائي لق باألما يتعالزراعة هي الحياة، وأّن كليّة الّزراعة، التي تُعدُّ بيت العلم والخبرة، معنيّة بكل م

ة دريب طلبثل لتوالمائي والحيواني وغيرها، وشدّد على ضرورة االهتمام بهذه األرض إذ تُشّكل المكان األم

 الكلية وخريجيها.

  

تقع على بعد ومن أجل مكافحة التصحر،  ١٩٨٥وتجدر اإلشارة إلى أن محطة الموقَّر، التي أُنشئت عام  هذا

مياه كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة عمان، تضمُّ ثالث وحدات، هي: وحدة األراضي وال ٤٥حوالي 

ليًّا تواجه حاوام، حدة األغنوالنبات التي يندرج ضمنها البئر االرتوازي والسدود الثالثة، ووحدة الدواجن، وو

 تحديات كثيرة تسعى الجامعة إلى إيجاد حلول حقيقية لها.
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 قبلانطالقة األسبوع السياسي للجامعات في "األردنية" األسبوع الم

 

 

 ع السياسيجامعة األردنية األسبوع المقبل فعاليات األسبوتنطلق في ال -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

ة لجامعللجامعات، وذلك بالتعاون مع الهيئة المستقلة لالنتخاب ومؤسسة ولي العهد، وبحضور رئيس ا

 ة.األردنية الدكتور نذير عبيدات ورئيس الهيئة المهندس موسى المعايط

  

 لى تعريفسعى إت وبيّن عميد شؤون الطلبة الدكتور إسماعيل الزيود أّن فعاليات األسبوع السياسي للجامعات 

 الشباب بقانون االنتخاب وتوعيتهم بقانون األحزاب والمشاركة والتمكين السياسي.

  

لموّجه البرنامج اهذا األولى ل وفي هذا الّسياق، أّكد الزيود على أن اختيار الجامعة األردنية لتشهد االنطالقة

لقيادات فاءات واد الكللطلبة في الجامعات األردنية، جاء لدورها المحوري في الدولة األردنية المتمثّل في إعدا

تمكينهم الشباب وبتمام الوطنية التي ترّسخ رؤى وتوّجهات جاللة الملك عبدا هلل الثاني وتأكيده الدائم على االه

 وإشراكهم في العملية السياسية والحياة الحزبيّة.من بناء مستقبلهم 

  

قع ي موافهذا وتتضّمن الفعالية وضع ركن للتعريف بقانون االنتخاب وقانون األحزاب وتوزيع مطويّات 

ضافة إلثقادم، اني اعديدة داخل الحرم الجامعي لمدة خمسة أيام، ابتداًء من يوم األحد الّسادس من تشرين الثّ 

 ية.ّمقة في الّسياقات والتوجهات التي ينتهجها أردننا الحديث في مئويته الثانإلى نقاشات مع

 الرأي / الوقائع / نبض / هال جو  // عمون  أخبار األردنية
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 السفير األسترالي يزور فرع الجامعة األردنية في العقبة

 

لجامعة ئيس ارزار السفير األسترالي في عمان برنارد لينش، الجامعة األردنية فرع العقبة والتقى مساعد 

 عة.الدكتور معاذ أبو فرج بحضور عدد من عمداء الكليات ورئيس قسم اللغة اإلنجليزية في الجام

 

مشيدا  لينش رحب الدكتور أبو فرج باسم رئيس الجامعة الدكتور غالب عباسي بالسفير وفي بداية االجتماع

لحكومة تقدمه ا الذي بعمق العالقات الثنائية التي تربط ما بين أستراليا والمملكة األردنية الهاشمية، والدعم

 وتطورها عقبةة فرع الاالسترالية لمختلف القطاعات التنموية في المملكة، مستعرضا نشأة الجامعة األردني

مي االكادي لمجالاوالتقدم الذي أحرزته خالل سنوات قليلة من عمرها، وسبل  تعزيز التعاون بين الجانبين في 

 على وجه التحديد.

 

راكات ى بناء شعة الواكد الدكتور أبو فرج أهمية التعاون مع مؤسسات التعليم العالي األسترالية  وتطلع الجام

 ات األسترالية في المستقبل القريب .جديدة مع الجامع

 

عالقات نة البدوره أشاد السفير لينش بالمستوى الذي شاهده في الجامعة، وتطرق خالل االجتماع  إلى متا

التعليم األثار ووياحة والسالثنائية بين البلدين الصديقين ال سيما في مجاالت الدفاع واألمن والتجارة والثقافة 

نفيذ برامج قبة،  كتع العوالتدريب، مبينا أوجه التعاون الكبيرة ما بين السفارة األسترالية والجامعة األردنية فر

غيرها بلناطقين بية لللتبادل الطالبي وأعضاء الهيئة التدريسية من كال الجانبين، إضافة إلى تعليم اللغة العر

 ن الورشات والبرامج التي تعقدها الجامعات األسترالية عن بعد.وإمكانية االستفادة م

 

 ية وخدمةالبحثووأكد لينش دعمه للدور الذي تقوم به الجامعة األردنية فرع العقبة في العملية التعليمية 

ؤيتها يز برالمجتمع المحلي ال سيما وأنها  تقع ضمن مشروع منطقة العقبة االقتصادية الخاصة التي تتم

تعليم اع العها االستراتيجي بين قارتي أسيا وأفريقيا  مما يجعلها تلعب دورا حيويا في انعاش قطوموق

 والسياحة معا.

 

ت وعقب االجتماع اصطحب مساعد رئيس الجامعة السفير لينش بجولة شملت بعض المختبرات والقاعا

 التدريسية ومختبر اللغات ومشاهدة معرض صور الهاشمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدستور
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 للفم لكاملكلية طب األسنان في "األردنيّة" تعقد محاضرة حول التخطيط للعالج أثناء إعادة التأهيل ا

 

لجامعة اتعليم الطبي المستمر في كلية طب األسنان في لاأقامت لجنة  -أخبار الجامعة األردنيّة )أ ج أ( 

، قدّمها "Treatment Planning in Full Mouth Rehabilitationsاألردنية محاضرة بعنوان "

ليم جنة التعليمها الدكتور محمد الربابعة من قسم المعالجة الترميمية، وذلك ضمن الفعاليات الدورية التي تق

 المستمر في الكلية.

 

يات مج وفعالق برابداية اللقاء، تحدث عميد كلية طب األسنان الدكتور زيد البيطار عن خطة الكلية إلطال وفي

ن ألسناتدريبية تخدم كافة اختصاصات طب األسنان، بالشراكة مع جمعيات االختصاص في نقابة أطباء ا

 والّشركات الُمختّصة. 

 

سع من عل وال فوق األسنان والزرعات السنية وسط تفاوقام الربابعة باستعراض طرق التأهيل السني الكام

 الحضور.

 

سنان طباء األابة أفيما أفادت عضو لجنة التعليم الطبي المستمر في الكلية الدكتورة آية األسمر وأمين سر نق

اية بتوّجه اللجنة لطرح محاضرات وورش عمل تغطي اإلنعاش القلبي الرئوي ومكافحة العدوى والحم

يفاء من اإل إضافة إلى دورات وبرامج تدريبية متخصصة لتلبية حاجة أطباء األسنان وتمكينهماإلشعاعية، 

 بمتطلبات تجديد رخص المزاولة.

 

بو وإلى جانب عميد كلية طب األسنان، شهدت المحاضرة حضور نائب رئيس الجامعة الدكتور أشرف أ

 لمختلفة.ااعات ير من أطباء األسنان من القطكركي ومجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وعدد كب

 

 

  أخبار األردنية
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اغ الفلسطينية و جامعة بورصة أولودالشؤون الدولية تبحث فرص التعاون مع نظيرتها "بيرزيت"  

 التركية

 

ل بحثت مديرة وحدة الشؤون الدولية في الجامعة األردنية الدكتورة هدي –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( أ

يرزيت معة بياسين، لدى لقائها مدير مكتب المنح والعقود ومسؤول العالقات الخارجية األكاديمية في جا

 ية.ير خليل، فرص التعاون الممكنة بين الجانبين في المجاالت األكاديمالفلسطينية الدكتور أم

 

ماضي، ان الوجرى خالل اللقاء، الذي يُعدّ األول عقب توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين في حزير

 جامعات،يل الالتباحث حول عقد ندوات افتراضية في المواضيع التي تهم البلدين؛ مثل الصحة العامة، وتدو

 وعقد ندوات مشتركة، ومشاريع تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس.

 

ولية ت الدإلى جانب ذلك، التقت ياسين بوفد من جامعة بورصة أولوداغ التركية ضم مسؤول مكتب العالقا

كاديمي دل األاألكاديمية في الجامعة الدكتور بولنت شيناي؛ حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والتبا

 من خالل برنامج إيراسموس بلس. بينهما

 

ة الطلبوواتفق الطرفان العمل على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تفضي إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس 

 والخبرات العملية، ما تمثله الجامعة األردنية من سمعة أكاديمية متميزة في المنطقة.

 أخبار األردنية  / طلبة نيوز
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 دةالرياوأكاديميون من الجامعة األردنية يشاركون في تدريب أكاديميين سوريين في مواضيع االبتكار 

 

تطوير قدرات االبتكار والتعليم وريادة األعمال في ضمن مشروع " -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( أ

ظرائهم من اديميّون وأكاديميّات من الجامعة األردنيّة، رفقة ن، شارك أك"JUICEEالجامعات األردنية 

مناهج  تصميمجامعتي اليرموك والهاشميّة، في تدريب عدٍد من األكاديميين السوريّين المرشحين لتطوير و

 الريادة واالبتكار في الجامعات السورية. 

 

ألّول الحالي، بدعم تشرين ا 20وحتّى  16من ويأتي هذا التّدريب، الذي امتدّ على مدار خمسة أيّام في الفترة 

عة بين الُموقّ  اقيّةلوجيستي من مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية، والذي نُفّذ تبعًا لالتّف

كاديمي ثقافي األدل الجامعة زارالند األلمانية والجامعات األردنيّة الثاّلث، وبتمويٍل ُمقدّم من خدمات التبا

 .DAAD األلماني

 

تورة ريما الدكتور أيمن حرب  والدك JUICEEوقد ضم فريق المدربين من الجامعة األردنية منّسق مشروع 

لفرص ديد االحسن، واشتمل على عدة مواضيع في مجال تدريس ريادة األعمال و االبتكار، منها: كيفية تح

 التجاري العمل التصميمي وإعداد دراسة الجدوى وبناء نموذجالريادية وتوليد األفكار واالبتكار والتفكير 

 وعرض المشاريع، إضافة إلى آلية تحليل السوق والتحليل المالي ومصادر التمويل.

 

جال الريادة و في تنمية القدرات في م JUICEEويُشار إلى أّن هذا التّدريب يجيء استكماال ألهداف مشروع 

ّلٍ من كن في ريب شبيه في وقٍت سابق ألعضاء الهيئة التدريسية والمدرسياالبتكار، وذلك بعد أن ُعقد تد

 الجامعة األردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك.
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 عميد شؤون الطلبة في "األردنية" يلتقي بنواب ومساعدي عمداء الكليات للشؤون الطالبية

 

اء العمدعدي ؤون الطلبة الدكتور إسماعيل الزيود بنواب ومساشالتقى عميد  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

ات الهيئلشؤون الطلبة اليوم، وذلك بحضور مدراء دوائر الطلبة الدوليين وممثلي اإلرشاد الطالبي و

 والخدمات الطالبية.

 

الطلبة  ادة شؤونط بعموأكد الزيود خالل اللقاء على أن االهتمام بالطلبة  يعتبر من المهام األساسية التي تُنا

ماعية طة االجتاألنشبة العمادة في خدمة الطلبة وإثراء لحياتهم الجامعيّة في الجامعة، انطالقًا من استراتيجي

فرص إتاحة التمع بوالثقافية والرياضية والسياسية،  إضافة إلى بناء جيٍل واعٍ مبدع قادر على النهوض بالمج

 امنة.عيّة الكداإلبوتوفير بيئة داعمة تُثري مسيرتهم التعليميّة وتُسهم في صقل شخصيّاتهم وإظهار طاقاتهم ا

 

عزيز زبية و توالح وركز الزيود خالل لقائه على أهمية المرحلة المقبلة لطلبة الجامعة في المشاركة السياسية

بية في دية الطالاألن ثقافة الديمقراطية، وتطرق كذلك إلى األنشطة الطالبية المقدمة من قبل العمادة وانتخابات

ة على إلجابث حول عدد من القضايا المتعلقة بالشؤون الطالبية واالجامعة األردنية. وجرى كذلك التباح

لقاءات ذه الاستفسارات نواب ومساعدي عمداء شؤون الطلبة الذين عبروا عن شكرهم للعمادة على عقد مثل ه

 بة.الطل بداية كل عام دراسي، تعزيًزا لروح التواصل والتنسيق بين النواب والمساعدين وعمادة شؤون
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 2023-2022ديمي كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات تحتفي بطلبتها المستجدين للعام األكا

 

 تكنولوجياميد كلية الملك عبد هللا الثاني لتحت رعاية ع -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( نذير ملكاوي 

لمقبولين ستجدين اة الميعة، نظمت الكلية يوم الثالثاء هذا اللقاء التعريفي للطلبالمعلومات الدكتور صالح الشرا

 .2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  

لى كلية إنضمامهم ا باوفي كلمته الترحيبية، هنأ الشرايعة الطلبة الجدد على قبولهم في الجامعة األردنية مرّحبً 

لكلية، اى إدارة وح لدي لتكنولوجيا المعلومات، مؤّكدًا أيًضا على نهج سياسة الباب المفتالملك عبد هللا الثان

لمساقات ملي لموّضًحا أن جل اهتمامها في المرحلة القادمة ينصّب على خلق بيئة دراسية تعزز الجانب الع

 المختلفة.

  

 

ع تتناسب ملطورة ة تحتية تكنولوجية متوأشار كذلك إلى إنشاء الكليّة مجموعة من المختبرات التي تحتوي بني

الذكاء  مختبرلالتطور الذي يشهده مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث أُنشئ مختبر لألمن السيبراني، ونواة 

بين  لفجوةااالصطناعي، كما ُعمل على إعادة تأهيل كثير من مختبرات الكلية، والتي سوف تساهم بتقليل 

 الصناعة بهدف تسهيل دخول الطلبة إلى سوق العمل بسالسة.البرامج األكاديمية المختلفة و

  

 

ق اب سوولفت إلى أنه سوف يُصار إلى تعديل الخطط الدراسية بعد األخذ بعين االعتبار مالحظات أصح

 ة دوريّةدريبيالعمل بحيث يُعمل على إشراكهم في العملية التدريسية من خالل المشاركة في إعطاء دورات ت

 ، لذافرص حصولهم على فرص عمل أفضل، كما شدّد على أّن سوق العمل هو سوق مهارات للطلبة لزيادة

 ال بد من تعزيز هذه المهارات لدى الطلبة.

  

 

ي موجودة فم الوشي األقسامن جانبه، استعرض نائب العميد للشؤون األكاديمية واإلدارية الدكتور أسامة حرف

قسم وبية، الكلية، حيث تحتوي على أربعة أقسام، هي: قسم علم الحاسوب، وقسم أنظمة المعلومات الحاسو

 تكنولوجيا المعلومات وقسم الذكاء االصطناعي.

  

 

نوات سومن جانب آخر، استعرض حرفوشي متطلبات الكلية اإلجبارية المختلفة وأهميتها للطلبة خالل 

تركيز ث وقع ال، بحيتهم، والمواد الجديدة التي استُحدثت في التعديالت األخيرة لخطط البرامج األكاديميةدراس

 ات حلفيها على الجانب العملي والمهارات الالزمة، كما انصّب معظم اهتمامها على البرمجة ومهار

 المشكالت ليكون الطلبة جاهزين لسوق العمل.

  

 

سم علم قئيسة رم االكاديمية شرحا عن البرامج المطروحة في الكلية، حيث قدمت بدورهم، قدّم رؤساء األقسا

البرامج و، 1985الحاسوب الدكتورة هبة سعادة نبذة مختصرة عن أقدم أقسام الكلية، والذي أُنشئ عام 

 .راهلدكتوااألكاديمية التي يقدمها القسم على مختلف المستويات، سواء البكالوريوس أم الماجستير أم 

  

 

 أخبار األردنية
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لمهارات امنها كما استعرضت سعادة أعضاء الهيئة التدريسية في القسم، وأهم المواد في الخطط الدراسية، و

لذي يبراني ان السالحاسوبية للكليات العلمية وتراكيب البيانات. كما تحدثت عن برنامج البكالوريوس في األم

لبرامج تطلبات اات ومتحدثة في الكلية تلبية الحتياجاستُحدث داخل القسم في اآلونة األخيرة، والمختبرات الُمس

 الجديدة.

  

 

م القس ومن جانبه، استعرض رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية الدكتور موسى األخرس ملّخًصا عن

 المعلومات ، مرافقًا لنشأة الكلية، حيث تخدّث عن برنامج البكالوريوس في أنظمة2000الذي أُنشئ عام 

يمية ألكادبرنامج الماجستير في أنظمة المعلومات، وكذلك أعضاء هيئة التدريس من الرتب االحاسوبية و

 المختلفة.

  

 

نظمة مجيات وأالبر كما عمد إلى استعراض المواد المختلفة التي يقدمها القسم من مواد قواعد البيانات وهندسة

 طبيقات الجوال.المعلومات الجغرافية ومعالجة الصور والوسائط المتعددة  برمجة ت

  

 

القسم،  طرحهابدوره، سلّط رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات الدكتور رزق السيد الضوء على البرامج التي ي

كة، الشب والتي تضم ثالثة برامج: البكالوريوس في تكنولوجيا معلومات األعمال، والماجستير في ذكاء

عرفة لبة بالمد الطبرنامج البكالوريوس يهدف إلى تزوي والماجستير في الحكومة اإللكترونية، حيث نّوه إلى أن

، الكبيرة ؤسساتالضرورية والمهارات العملية المطلوبة لتطوير تطبيقات يمكن استخدامها في كافة أنواع الم

مجال  ع  فيوإكساب الطالب لمهارات عملية يتطلبها سوق العمل لإلشراف على إدارة مختلف أنواع المشاري

ب، علومات واإلنترنت، وضمان جودة تطبيقات الحاسوب، وتصميم مواقع وصفحات الويتكنولوجيا الم

 وتطبيقات ذكاء أعمال وقواعد بيانات.

  

 

 ية العامي بدافمن جانب آخر، قدم الدكتور إبراهيم الجراح شرحا عن قسم الذكاء االصطناعي، الذي استُحدث 

القسم، وهما برنامج الذكاء االصطناعي وبرنامج ، حيث جرى توطين برنامجين في 2023-2022األكاديمي 

جاالت مة في علم البيانات، مؤّكدًا على أن الخطط الدراسية ُطّورت لتحاكي المواضيع المتطورة والحديث

 الذكاء االصطناعي وعلم البيانات، مع ربطها بتطبيقات عملية في المجاالت المختلفة.

  

 

 ختلفةميسية في القسم من حملة درجة الدكتوراه في تخصصات كما استعرض الجراح أعضاء الهيئة التدر

روبوتات ة والمثل الذكاء االصطناعي وعلوم البيانات الضخمة ومعالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبي

 الذكية وغيرها من التخصصات ذات العالقة.

  

  

طلبة ي تهم الن التز التعليمات والقوانيمن جانبها، استعرضت مساعد العميد لشؤون الطلبة الدكتورة ريم الفاي

 خالل مرحلتهم الجامعية، مشدّدة على ضرورة االطالع عليها.
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ة منهجيكما سلطت الفايز الضوء على النشاطات التي يمكن للطالب المشاركة بها، مثل النشاطات الال

صقل  ساعد علىًرا يترك أثًرا كبيكالمسابقات واالنضمام للمجتمعات الطالبية في الكلية، مشيرةً إلى أنّها ست

 شخصية الطالب.

  

 

ات مسابقوقدمت كذلك مجموعة من الطلبة الذين شاركوا زمالءهم تجاربهم في أنشطة تطوعية ومبادرات و

رمجة، ربية للبة العكان لها كبير األثر في مسيرتهم العلمية، من بينهم الطالب حمزة عميرة الذي تأهل للمسابق

فسية في ة تنالحضور أهمية تعلم حل المشكالت بلغات البرمجة المختلفة وما توفره من ميزمستعرًضا أمام ا

 سوق العمل.

  

 

مشاركته والطالب خالد الترتير تجربته التطوعية  IEEEمن جانب آخر، وّضح رئيس مجتمع الكمبيوتر في 

غفه شا عن م شرًحا مختصرً في مجموعة من النشاطات التي قدمها المجتمع. أّما الطالب يوسف عصام، فقدّ 

 ACMبي الذي جعله ينتقل من تخصص طب األسنان إلى علم الحاسوب، وقد بات يرأس اآلن المجتمع الطال

 الذي يقدم بدوره للطلبة أنشطة ال منهجية ضمن فريق تطوعي كبير.

  

لفضاء الوم عفي  ومن ناحية ثانية، تحدثت الطالبة الحاصلة على منحة في مجال تطبيقات الذكاء االصطناعي

ه ا اكتسبتنح وممن كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة دنيا العتوم عن آلية الحصول على مثل هذه الم

 خالل هذه التجربة.

  

 

بقة ي مساأّما الطالب عبد الرحمن الصباغ، فشارك الطلبة بمجموعة من النصائح خالل تجربته فائًزا ف

Amazon Teckathonاركة في مسابقات شبيهة.، وفوائد المش 

  

 

 .ركة فيهاالمشاوفي نهاية الحفل أُطلق عدد من المجتمعات الطالبية في الكلية، مع دعوة الطلبة للتسجيل و
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 مدنيحملة توعوية حول السالمة العامة لدائرة المنازل الداخلية بالتعاون مع مديرية الدفاع ال

 

ية ن مع مديرداخلية في عمادة شؤون الطلبة بالتعاوقدت دائرة المنازل الع -أخبار الجامعة األردنية ) اج أ(

 31-30 الموافق ثنينالدفاع المدني دورة تدريبية بعنوان: السالمة العامة واإلسعافات األولية يومي األحد واال

ر نائب ، برعاية عميد شؤون الطلبة الدكتور إسماعيل الزيود و إسماعيل الزيود، وبحضو2022أكتوبر 

 ودة والتطوير والمنازل الداخلية  الدكتورة منى سليحات. العميد لشؤون الج

  

لذي نموذج ان  األوأكد الزيود على  سعي العمادة الدائم في  تحقيق رؤية ورسالة سكنات الطالبات  في أن تكو

 لطالبات،رار ليحتذى به في نوعية الخدمات التي يتم تقديمها  لجميع الشرائح بهدف تأمين الراحة واالستق

لتدفئة ائل اداً على  االستعداد المسبق الستقبال فصل الشتاء و جاهزية السكنات  من خالل توفير وسمؤك

 الالزمة وكافة وسائل السالمة العامة.

  

محافظة لى الوأشار الزيود بأن عقد مثل الدورات التدريبية يأتي  انطالقا من حرص عمادة شؤون الطلبة ع

فة ث المختللحواداالوقائية بينهن، ورفع مستوى الوعي بكيفية التعامل مع  على سالمة الطالبات ونشر الثقافة

ي التوعية فالمدني  لدفاعوالوقاية منها وإمكانية تالفيها، الفتا إلى  أهمية الدور الكبير الذي تقوم به مديرية ا

 والتثقيف .

  

قد مثل عي إن رية الدفاع المدنوبين كال من الوكيل محمد جمال أبو رمان والوكيل محمد خالد حسن من مدي 

طالبات دى اللهذه الدورات يأتي بهدف التعريف بأهداف الدفاع المدني وتطوير مهارات اإلسعافات األولية 

زل ات المناطالب المقيمات في السكنات الجامعية مبينا المعلومات العملية والنظرية الالزمة لتدريب وتأهيل

ور، سكالجروح، وال ادث المختلفة مثل الحروق، واالختناق، وإنسداد التنفس،الدولية في كيفية التعامل مع الحو

صة ت المتخصطفاياوفي نهاية الدورة تم إجراء تدريبات عملية للطالبات على كيفية إطفاء الحريق باستخدام ال

 لكل نوع من أنواع الحرائق.

  أخبار األردنية
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 ثاءالثال دوام األردنية من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا اعتبارا من غد

 

وام جامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات أن تكون ساعات الدقرر رئيس ال -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ(أ

 نصف وحتىة والالرسمي للموظفين واإلداريين في جميع كليات الجامعة ووحداتها اإلدارية من الساعة الثامن

اء الوحدات والدوائر باستثن  2022-11-1 الساعة الرابعة عصرا وذلك اعتبارا من يوم غد الثالثاء الموافق

 التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك فيتم تنسيق دوامها مع اداراتها مباشرة.

 

 .لشتوياوجاء هذا القرار تماشيا مع قرار الحكومة في تثبيت التوقيت الصيفي ووقف العمل بالتوقيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 // الغد  ة نيوزاألردنية / عمون / خبرني / الدستور/ مدار الساعة / الرأي / األنباط / طلبأخبار 

 الوكيل / السوسنة / الوكيل / الوقائع  / رم نيوز 
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 والمنح والقروضبدء تقديم طلبات االستفادة من البعثات 

 

 

 يكترون"التعليم العالي": عملية تقديم طلبات االستفادة من البعثات والمنح والقروض عبر موقع إل

 

 انتهاء عملية تقديم الطلبات الخميس من األسبوع المقبل

 

وض رنح والقوالم أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء عملية تقديم طلبات االستفادة من البعثات

 .2023/  2022الداخلية للعام الجامعي 

 

امل من شكل كبوقالت الوزارة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن عملية تقديم الطلبات الكترونية محوسبة 

الخميس الموافق  مساء يوم 12خالل الموقع اإللكتروني لمديرية البعثات وتستمر لمدة عشرة أيام حتى الساعة 

10  /11  /2022. 

 

قدم شروط التهم التت إلى أنه يحق للطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية أو أجنبية وتنطبق عليولف

 بطلبات لالستفادة والمنافسة على المنح والقروض.

 

 شروط االستفادة من المنح والقروض

 وأضافت أن هناك خمس شروط رئيسة لمن يرغب باالستفادة من هذه المنح والقروض وهي:

 

ً وبذلك ال يحق لغير ( 1 ً أردنيا ً وطنيا م ين التقدألردنياأن يكون الطالب أردني الجنسية أي أنه يحمل رقما

 بطلب بمن فيهم أبناء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين.

 

ي أي من وسط ف( أن يكون الطالب مقبوالً ضمن البرنامج العادي في مرحلتي البكالوريوس أو الدبلوم المت2

طبيقية/آل لقاء التة/البمعات األردنية الرسمية العشرة )األردنية/اليرموك/مؤتة/العلوم والتكنولوجيا/الهاشميالجا

رنامج ن في البقبوليالبيت/الطفيلة التقنية/الحسين بن طالل/األلمانية األردنية( وبذلك ال يستفيد الطلبة الم

 الموازي أو الجامعات الخاصة.

 

لياً أو ها حاصالً على أي منحة كاملة من أي جهة كانت سواء من الوزارة أو غير( أن ال يكون الطالب حا3

 سابقاً، ويأتي هذا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

 

( أن ال يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب االستفادة من المنحة أو القرض عن نقطتين 4

ما يعادلها ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي األول من %( أو 60من أربع، أو عن )

 رؤيا 
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% فما فوق، وطلبة 50دراسته حيث يتم اعتماد معدل الثانوية العامة له أو ما يعادلها )طلبة الدبلوم 

 % فما فوق(.65البكالوريوس 

 

 .ند تقديم الطلب( أن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية إنذار فأعلى ساري المفعول ع5
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 ملفات كبيرة أمام د. محافظة.. الدمج والموازي وأسس القبول

 

 كتبت : أمان السائح

ق ابن وصديوبية، يقرأ وزير التربية والتعليم العالي، د عزمي محافظة، وهو القديم الجديد، ابن وزارة التر

 واستاذا الباها طوشريك وزارة التعليم العالي فاالردنية جامعته االم قصة، وتاريخ وحالة ال يمكن توصيف

ويعيشها،  اصيل،وعميدا ورئيسا، ولالحياء الدقيقة التي تمثل تخصصه، قصة في حياته المهنية، ال ينسى التف

في كل عة، فويركز على مضامينها، في ملف تعامله مع قطاع التعليم، منذ الروضة، وحتى التخرج من الجام

 ير منشود .بوابة , في هذين القطاعين، بصمة ووجود، وربما تغي

 

يؤمن د عزمي محافظة، والذي ال يعلم عنه، هو صاحب رؤية مختلفة، ال تخلو من الصراحة والحسم، و

وجيه تحتى  باالمور ويطبقها ان استطاع لها سبيال، ال ينسى ما قاله وخطت يداه من توقيع أو قرار، أو

رحلة ال ازي مإن أمكن، ويعتبر المو ألشخاص أو مؤسسات، يؤمن باالستقاللية للجامعات، وبالقبول المباشر

 يمكن الغاؤها اال اذا لحقها بديل مالي للجامعات، يمكنها من خالله أن تتنفس ماديا..

 

بحث ي والد عزمي محافظة، وزير الوزارتين، يأتي اليوم محمال بملف تطبيق دمج وزارتي التعليم العال

ن عنها االعالوبه حتى قبل طرح فكرة الدمج رسميا،  العلمي والتربية، ويأتي محمال بهذا الملف الذي يؤمن

ل عالي، عميم المن قبل رئيس الوزراء، ألنه يرى أن وزارة التعليم العالي سقفها يجب أن يكون مجلسا للتعل

ا لقبول بهات وابها وال يزال قبل توليه الوزارة، ليكون هذا المجلس راسما للسياسات العامة، لعمل الجامع

دخالت دون تبة بالداخل والخارج، وعلى الجامعات أن تحمل ملفها بيدها، باستقاللية تامة، وتنظيم الطلب

 ورها وفقاد محافظة صاحبة الحق برسم خططها وام» كما يفكر » مباشرة من وزارة للتعليم العالي، فهي 

ابي، اليجرع الرؤيتها، طبعا في حال كان هنالك رئيس لها يرتب أوراق جامعته بذكاء وحكمة، ويحصد الز

 ويمأسس العمل ضمن استراتيجية واضحة..

 

ا يتعلق ل فيمالدكتور محافظة، الذي أتى أيضا من المركز الوطني للمناهج محمال بوهج من تفاصيل التفاصي

ضا من تي أيبتنمية الجيل من خالل منهاج، يدعم المدرسة ويرفع من شأن الطفل والمعرفة، والقراءة، ويأ

 بلغايات ترتي لتربية الوطنية، التي اريد لها أن تكون موحدة تدرس لكل طلبة الجامعات،ملف محمل بمادة ا

منظمة  ل خطةالبيت الطالبي المبني على التربية الحزبية وتنظيم العمل الطالبي داخل الجامعات، من خال

ن أن ضا عم أيومرتبة، تنهض بتطبيق نظام تنظيم ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات، أي هو الذي يعل

 هذا النظام كما صرح رئيس الوزراء سيرى النور قريبا جدا..

 

تي لك التأمام د . عزمي محافظة ملفات هامة، معظمها، أتى من أجل تنفيذها والمضي بها، واالخرى هي 

مال استك ستفرضها الظروف الفعلية ومقتضيات المصلحة، الخاصة بملف التعليم العالي، سيحمل المحافظة

التعليم  لة وزارةلي مظرتيبات االدارية والفنية، وسيكون داعما رئيسيا لخطة الدمج، ليبقى مجلس التعليم العاالت

ة وزار» ى ن تسمالعالي، وتتوزع باقي مهمات التعليم العالي لتكون تحت مظلة وزارة واحدة، كما يراد لها ا

د ة الموارلتنمي هني لتصبح الوزارة هي المظلة، ودمج مؤسسة التدريب الم»التربية وتنمية الموارد البشرية 

 البشرية من حيث التعليم االكاديمي والمهني والتقني والتعليم العالي.

 

 الدستور
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» ي م العالمسير قطاع التعلي» وسيطبق محافظة خطة االصالح االقتصادي التي كان كما أطلق عليه انذاك 

ز ن، وتعزيموظفية بتعيين اعضاء هيئة التدريس والوالمتعلقة باصالح القوانين واللوائح التنظيمية المتعلق

 ن االموررها مالبحث والتطوير، في مجال التعليم العالي واطالق برنامج تسويق التكنولوجيا المقننة..وغي

قار الى االفتالخاصة المتعلقة بالتحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع من انخفاض معدالت االلتحاق، و

ري، النظ عف الترابط مع الصناعة، وقدم المناهج الدراسية، واقتصارها على الجانبالرؤية المؤكدة وض

 وعدم كفاية الميزانية، وضعف االدارة وقلة المدربين المؤهلين وضعف البنية التحتية .

 

حد بول الموت القمحافظة يرى ان وحدة تنسيق القبول الموحد قامة مؤسسية رائدة البل ورائعة تقوم بترتيب بي

ه ب تصوراته بحسعدالة، وستبقى هي المظلة ما دام ال يوجد أي بديل يوازي عملها، أو حتى يعلو عليها، لكنب

ليات يرى أن اسس القبول بحاجة الى مراجعة، حيث ربما من االفضل أن يكون القبول على مستوى الك

ل االعماوواالنسانية  الطبية« العامة، وليس التخصص الدقيق، كما أنه مع سنة تحضيرية لكل التخصصات

ر أي ، وليس للطب فقط، وأنها هي الحل ليعرف الطالب كيف يدير اموره ورغبته وقدرته على اختيا»

 تخصص يريد ويتناسب مع قدراته وطاقاته..

 

 ديونيةالجامعات حتى يمكن ايجاد حل اخر لمووفقا لما يفكر به المحافظة، فإن الموازي سيبقى سيد 

 الجامعات، والحلول كثيرة يراها، لكن في وقته سيكون كل شيئ أفضل وأكثر وقعا..

 

لسنة االمحافظة سيكون سيد دمج الوزارتين وسيكون ذلك سريعا وفقا لترتيبات ادارية وفنية، وسيد 

 مديريات،وناهج رتيب البيت بالتربية والتعليم، مالتحضيرية، وسيد استقاللية الجامعات حد النخاع، وسيد ت

 وحلوال لبدائل الموازي، وبحثا عن خيار للطالب ليكونوا متمسكين بالتخصص قدرة ورغبة..

 ي .وسيكون أيضا باحثا حقيقيا، عن منظومة ثانوية عامة، تتناسب مع ما يفكر به للتعليم العال

 

لى افع ايكل اردني من مدرسة الى جامعة، ومن طفل الى  امام محافظة ملفات على قدر الوطن، تدخل بيت

لحدث قرأ اشاب، ثانوية عامة، والى جامعات اردنية رسمية وخاصة، ملفات كبيرة واالردن فعال، أمامه ي

 ويرتب االوراق ويقود التعليم الى مكان مختلف يليق باالردن وقائده..
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 موعد تقديم طلبات االستفادة من البعثات والمنح والقروض

 

ت الجامعا ين فيأعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة األردنيين الملتحق

تقديم دء الاألردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط عن ب

ي يتم تنفيذها من ، والت2023/  2022ستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي لطلبات اال

ية عشرة ليالً يوم ، وحتى الساعة الثان2022/  11/  1خالل الوزارة اعتباراً من صباح يوم الثالثاء الموافق 

 .2022/  11/  10الخميس الموافق 

 

لكتروني ع اإلادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقوعلى جميع الطلبة الراغبين باالستف

الل المدة خوتعبئة نموذج الطلب اإللكتروني  www.dsamohe.gov.joلمديرية البعثات على الرابط اآلتي: 

أهم  المحددة أعاله، وتؤكد الوزارة على ضرورة إطالع الطالب على النشرة اإلرشادية التي تتضمن

 النصائح، لالطالع عليها يمكن الدخول إلى الرابط اآلتي:اإلرشادات و

 

http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Files/Guidance2022.pdf 

وثائق  لطالب أياقديم كما تؤكد الوزارة بأن كامل عملية التقديم لطلب االستفادة هي إلكترونية وال تحتاج إلى ت

(، كما رشاديةلألخ الذي يدرس في جامعة غير أردنية الموضحة في النشرة اإلباستثناء )وثيقة إثبات طالب 

ً إلى حرم الوزارة م الً عليهتسهي تهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة االلتزام بعدم الحضور نهائيا

 رسميةحيث ال يوجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب االستفسار من خالل منصات التواصل اإلجتماعي ال

ً بأن اعاً،الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر، واإلطالع على جميع اإلعالنات التي يتم نشرها تب علما

م فتح باب صادية، ثاالقتالوزارة ستقوم بإعالن نقاط الطلبة التي سيتم احتسابها بناًء على بياناتهم األكاديمية و

 الستفادةلبة له االعتراضات، وأخيراً ترشيح الطاالعتراضات على هذه النقاط وتحميل الوثائق المعززة لهذ

 افية بماكل شفبمن البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج 

 في ذلك أسماء الطلبة المرشحين لالستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.

 

ين طلبك م تخزتإللكتروني عليه التأكد من ظهور عبارة مالحظة هامة: بعد إنتهاء الطالب من تقديم الطلب ا

 بنجاح.

 

 

 زاد األردن 
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