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 عبيدات يهنيء أسرة الجامعة األردنية بحلول رأس السنة الميالدية

 

ضاء معة من أعجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات أسرة الجاهنأ رئيس ال -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

 الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة بحلول رأس السنة الميالدية.

 

لي عهده ين ووالجامعة إلى مقام صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحس وتقدم عبيدات باسم أسرة

اسبة، هذه المنببريك األمين األمير الحسين بن عبد هللا الثاني وإلى األسرة األردنية أسمى آيات التهنئة والت

ة، وأن الهاشمي يادةل القداعيا هللا عز وجل أن يحفظ أردننا عزيزاً شامخاً، وأن يبقى واحة أمن واستقرار في ظ

 يديم على األردن نعمة األمن والطمأنينة.

 

سبة، ذه المنايك بهوقال عبيدات "ونحن على أعتاب سنة جديدة، يطيب لي أن أتقدّم منكم جميعا بالتهنئة والتبر

 وكلي أمل أن يكون العام الجديد مكلاًل بالخير والبركة والتقدم لجامعتنا الحبيبة".
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 2022بانوراما الجامعة األردنيّة 

  

َس بمقدوِرنا مغيِب، ليلعاَم يوِشُك على الرغَم أنَّ ا -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( نذير ملكاوي و هبة الكايد 

فتوًحا، القوُس ما زاَل م لهُ، فهايةَ رِم ال نأن نُغِلَق الّستاَر ونعلَن شارةَ النّهايِة. فعاُم الجامعِة األردنيِّة الُمنص

 يَن. لتَتْرى الكلماُت مسّجلةً تاريًخا طاوَل عناَن الّسماِء، ُمزيّنًا إيّاها بالّرقِم ستّ 

 

ذ كيف ينتهي من إعليِه،  لحفاظستّوَن عاًما والحلُم في تجدٍُّد. يُقاُل إنَّ النّجاَح صعٌب، والعاقبة ِلَمن استطاع ا

ا تطّوراتِِه منهجً والعصِر  اكبةِ  مسّطًرا بالبداياِت الميمونِة، تلك التي ال تكتفي بالّسعيِ، بل بتكريِس موكاَن عاُمهُ 

 ونبراًسا عاليًا، هناَك في القُبِّة المدعّوةِ الّسماَء.

 

نا، ُث عن األبِد هدَّ ال نتح ، وإذيقوُل الّشاعُر الِمصريُّ أمل دنقُل "وهل يموُت الذي كاَن يحيا / كأنَّ الحياةَ أبَد؟"

يّة" عامها ت"األردنستقبلبل عِن زمٍن دائٍر عمره عام واحد، حيُث التّنافُُس فيه كان ميزةً لُكّلِ من اجتَهدَ، ا

ة عالية الدكتور ردنيةالستّيَن، في شهر كانون الثّاني، باالحتفاء بفوز أستاذة العالج الطبيعي في الجامعة األ

التّحاد ا في انفيذي  حاد العالمي للعالج الطبيعي بوصفها أّول عضوة تتولّى منصبًا تالغويري في انتخابات االت

 من الّشرق األوسط. 

 

ألردنيّة لجامعة اهدت اشوكما أّي نهاية جميلة، تبدأ بإيقاع هادئ يأخذ بالتّصاعد حتّى يبلغ ذروته عند نقطة ما، 

ي لثّاني فل وان من الجامعة من حصد المركزين األوّ قفزةً في شهر شباط؛ فعلى مستوى الّطلبة، تمّكن طالبا

مستوى األكبر، فقد أّكدت . أّما على ال2021جائزة نقابة المهندسين األردنيّين لمشاريع التّخّرج المعماريّة لعام 

لمواقع توى االجامعة مكانتها األولى محلي ا والتاسعة عربي ا حسب تصنيف الويبوميتركس الذي يقيس مس

لى لتركيز عة، وارونية للجامعات، في تعزيز لدور الجامعة الماثل في دعم الوصول المفتوح إلى المعرفاإللكت

 نوعية المحتوى دون إغفاٍل للكميّة الُمنتجة.

 

ت ك حصدشهر آذار، بدوره، يكمن جماله بكونه شهر الثقافة والمعرفة، ففي ظل كل ما كان عليه،  كذل

نجزها ذلك عن موروت، ور سلمان لإلبداع التي تقدّمها الجامعة األمريكيّة في بيالدّكتورة مها العتوم جائزة أن

 الّشعري الممتدّ على مدار عقود. 

 

نيف الباحثين المعنيّة بتص «Research.com»وفي سياٍق آخر، أو في السياق ذاته، شهد الّشهر إدراج بوابة 

ا، هم وعالمي   لي اجزًءا من زمرة أفضل الباحثين مح حول العالم ألربعة أساتذة من الجامعة األردنيّة بوصفهم

س حسام فارراح وتواليًا: الدكتور شاهر المومني في مجال الرياضيات، والدكاترة محمد عبيدات وإبراهيم الج

 في مجال علم الحاسوب.

 

بواَب، ّربيع األل الخدبعيدًا عن "األردنيّة"؛ شهد شهر نيسان حدثان متّصالن معنًى وإن لم يجتمعا لفًظا، ففيه 

ّرابع لّشهر الفي ا واستقبلنا شهَر رمضان الُمبارك. والبركة من اسمها، إن حلّت عّمت، وكذا كان حال الجامعة

 3مةً بذلك بـتخّصًصا، متقدّ  15جامعة على مستوى العالم ضمن  500من العام، إذ ُصنّفت واحدةً من أفضل 

في  ألفضلاطئ النُخبة، هناك في قائمة  الجامعات الخمسمئة تخّصصات جديدة عن العام الماضي، لتطأ مو

 العالم في تلك التخّصصات. 

 

 

 أخبار األردنية 
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إلقامةَ رافقت ا طالماوكما تعني البركة الزيادة والنّماء، فإنّها تحيل كذلك إلى بروك النّاقة، أي إقامتها، و

 ق كليّة الّصيدلةار بإطالر أيّ رفة تُّوج في شهالدّيمومةُ، تلك التي تُسبُق دوًما ببناٍء متيٍن، بناء من العلِم والمع

ية على ألردنلبرنامج ماجستير جديد في إدارة األعمال الصيدالنية، في تحقيٍق عيانّيٍ لرؤية الجامعة ا

يًا بيه، مغطّ شخّصص تالمستويات األكاديميّة والبحثيّة والرياديّة، إذ لم يسبق في المنطقة العربية أن تواجد 

لعمل اسوِق لالصيدالنيّة المتّصلة بالتسويق واالقتصاد واإلدارة والتمويل، في مواكبة  جميع المجاالت

 والتطّورات الُمتسارعة في عالٍم ال يتوقّف عن التجدّد كّل آن. 

 

عت وتمّكنت ة، فقد سلجامعوألّن "األردنيّة" ال تني تؤّكد على حقيقٍة مفادُها عدم االكتفاء باألكاديميا شعاًرا ل

لذي جلب يت، اتضافة العلم الرياضّي الذي لمع في سماء الرياضة، العب كرة القدم الهولندي رود خولمن اس

شرفًا على انتقاء ، وذاك في زيارة لملعب الجامعة األردنية م1988لبالده بطولة أمم أوروبا لكرة القدم عام 

 فريق من الشباب األردني لتمثيل الوطن في بطولة عالمية في إيطاليا.

 

ر حزيران صنّف شهأن نُ  وكما سبق لنا التطّرق إلى اإليقاع، ذاك الذي يتسارعُ تدريجي ا، فيمكننا دون ذّرة شكٍّ 

عطياته متفصيِل   إلىبكونه واحدًا من أصخب شهور الّسنة، حد ا قد يتّسع الكالم عنه لخبٍر منفصل؛ لذا، سنعمدُ 

عة في الجام التعليم الجامعي، والثّانية حول تقدّموفقًا لفئتين عريضتين: األولى تتمحور حول مستقبل 

 التّصنيفات العالميّة بال هوادة. 

 

ي من مجلس يّيهاأّما في الجانب األّول؛ فقد عقدت الجامعة في فرع العقبة خلوة هي األولى من نوعها إلدار

عة لجامتواجه ا أمناء وعمداء إلى جانب مدراء بعض الوحدات والمراكز، وذلك لتدارس التحدّيات التي

 ، للخروجمي اوالعمل على وضع أفكار وبرامج لتطوير التعليم في ظل التطور المتسارع الذي يطرأ عليه عال

 برؤية شموليّة جديدة تنزع عن الجامعة ثوبها القديم وتلبسها حلّة جديدة. 

 

بدّل والمتغّير لم الُمتالعا والنّظر إلىأّما الجانب الثّاني؛ والذي لم يكن ليتحقّق لوال ذاك الّسعي الحثيث للتجديد 

ا في تصنيف التايمز لتأثير ( عالمي  600-401من حولنا، فقد تمثّل في تحقيق الجامعة األردنية المرتبة )

ذاك في الخاّص بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، و "The Impact Ranking 2022الجامعات "

، والمرتبة من حيث مؤشر السمعة التوظيفية 243، كما احتلّت المرتبة مشاركتها األولى في هذا التصنيف

 العالمي.  QSمن حيث مؤشر السمعة األكاديمية في تصنيف  316

 

لة ًزا ببطوها فوومع قدوم نهاية الشهر، أبت الجامعة أن يُختتم والسجّل على ما هو عليه وحسب، فسّطر طلبت

  مؤتة. بعد التتويج في المباراة النهائية على فريق جامعةالجامعات األردنيّة لخماسي كرة القدم 

 

 وسط مزيجرح، ووكما للعام مففتٌح وختاٌم، فكذلك هو حاُل الّطلبة: حيرةٌ ويقين، شدّةٌ وتسهيل، حزٌن وف

سمَت  يكتسبونَ تهم واألفكار والمشاعر هذا، تحضُر حياتُهم الجامعيّة، صاخبةً مليئة باألحداث، تتغيّر شخصيّا

لبتها طريج فوج لى تخلِجدّ واإلقباِل على لوٍن آخر من الحياة؛ ففي الشهر السابع من العام، أقدمت الجامعة عا

 . األمّ  السابع والخمسين، شبابًا وشابّاٍت تزيّنوا بثوِب النّجاحِ، وألقوا السالَم على جامعتهم
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مشاريع لدعم ال اص اخدة بحثها العلمّي نظاًما لكّن الجامعة لم تكتِف في تّموز بحفِل تخريِجها، بل أطلقت عما

 يل الوقتوتقل البحثيّة، في خطوةٍ طال انتظارها لما لها من أثر في تطوير وحوسبة إجراءات البحث العلمي

 والجهد الالزمين للحصول على الخدمات المطلوبة. 

 

سي ة نانفئ بحصول الدكتوروكسعي الجامعِة غير المنقطع صوَب النّجاح، كذلك سعي أساتذتها، الذي كو

زة في ، تقديًرا ألبحاثها المتميISSXهاكوز من كلية الصيدلة على جائزة علمية عالمية من جمعية 

نوحة المم موضوعات األيض الدوائي، وفوز الدكتورة رلى درويش من كلية الصيدلة بجائزة فينوس الدولية

 لمعرفة.لألفراد نظير جودتهم وموثوقيتهم وكفاءتهم في تطبيق ا

 

، حد ا موًسافي آب، نصُل إلى الذروة، حيُث تكون الشمُس قريبةً من األرض، وشمُس آب هذا العام كانت ش

فنا؟ إذن، إن توقّ   تلكيصعُب معه النّظر إلى السماء ومطالعة األفق، لكن ما النّفُع إن لم نُحاول، وأيُّ خسارةٍ 

 فلنجّرب:

 

ِل م امعاِت فضِل الجاي ألّرٍة في تاريِخ الجامعاِت األردنيِّة، تصنيَف شنغهفي آب، دخلت "األردنيَّةُ" ألوَّ

دُّم في مراكِز ما التّقوخرى، العالميِّة، ومثَل مسبحٍة ُحلَّت أولى خرزاتُها، تواَلِت النّجاحاُت الواحدةُ تلَو األ

دِّ  بالُجهِد والكاَن حافاًل ُق كوالّطري التّصنيِف العالميِّة إاّل نجُم سهيٍل، ذاَك الذي يُهتدى بضوئِِه إلى الّطريِق،

جت عقدًا نيّةً خرّ ةً وطوالعمل الدؤوِب، فتلك "أردنيّة العقبة" تخّرج فوج طلبتها العاشر، مثبّتةً أقدامها جامع

 من األجياِل يملؤون الوطَن بمعارفهم وخبراتهم. 

 

 ة في شهرلرسمياقائه رؤساء الجامعات وجريًا على ما بدأه جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حال ل

ي ث السياسلتحدياتّموز؛ داعيًا إلى إشراك الطلبة في الحياة السياسة وتوفير بيئة جامعية تساهم في تعزيز 

ت الجامعا رؤساءالذي شرعت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عقدت الجامعة األردنيّة خلوة ل

ت للعمل الحزبي في الجامعات" تمّخضت عن توصياٍت واضحة للتشريعا بعنوان "نحو خارطة الطريق

ة عبر السياسي شاركةوالسياسات األردنية الرامية إلى تعزيز اندماج الشباب في العمل العام من خالل بوابة الم

 األحزاب.

 

نجاٍح  ِث مالمحى ثالوفي سياٍق آخر، ومثل نشرٍة سريعٍة نُلصقها على جدار الذاكرة الوطنيّة، نودّ اإلشارة إل

يئة جلس هال يُمكن إغفالها؛ إذ حصلت كلية الطب في الجامعة على شهادة االعتماد وضمان الجودة من م

العتماد اجديد اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، كما نالت برامج كلية الهندسة في الجامعة ت

ولية لنظام امعة األردنية على شهادة االعتماد الد، ونال مستشفى الجABETالدولي األمريكي المعروف بـ

  .(ISO 2200:2018إدارة سالمة الغذاء )

 

ادة لى شهأيلول بدوره، ابتدأ على ما انتهى عليه سلفه، حيث حصدت عمادة البحث العلمي في الجامعة ع

ية الصح ، إلى جانب نيل مستشفى الجامعة األردنية لشهادة اعتماد المؤسسات(ISO 9001اآليزو ) 

(HCAC)  2022عن عام . 

 

لم  العاشر، لعقبةالكّن الشهر اتّخذ خّط سيٍر ُمختلٍف كذلك، إذ كما احتفلت الجامعة في آب بتخريج فوج فرع 

ماجستير رنامج البفيه  تنتظر شهًرا لتكمل الفرح بالذكرى الثالثة عشر على تأسيسه. أّما الفرع األّم، فقد دُّشن

 ي كليةوالروبوتات المشترك بين قسمي هندسة الحاسوب وهندسة الميكاترونكس ففي الذكاء االصطناعي 

ه ن طُرح لسبق أيالهندسة، في خطوةٍ كبيرةٍ نحو تكريِس الجامعة لحضورها المحلّي والدّولّي، في مجاٍل لم 

 تخّصص جامعيٌّ في المنقطة. 
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ألمر النّجاح، نحو ا اإلرادة في طريٍق مفتوحٍ وكما يشمل العلَم العقَل، فكذلك ينطوي على الجسد، فبهما تتّحد 

دار، وذلك ذات المقدين بالذي لم يغفل عن إدراك األردنيّة يوًما، لذا ها نحُن نراها تتكلّل بالنّجاح على الّصعي

، التي التركية امسونبفوز فريق الجامعة األردنية للقتال الجماعي ببطولة العالم لأللعاب القتالية في مدينة س

نتخب جامعات م، بعد تغلّبه في المباراة النهائية على (FISUها االتحاد الدولي للرياضة الجامعية )ينظم

 .0-3مقدونيا بنتيجة 

 

بير، كاختزاٍل بنيف، تشرين األّول، في جملة واحدة، كان شهر التّقدّم في التصنيفات العالميّة. وإذا كان التص

ن ألٍق مبإصبٍع  يومئ ت يوًما إاّل إشارةً إلى معنى كامن، ذاك الذيمجّرد رقم، فلقد نعلُم أّن األرقام ما كان

 وتوّهج إلى مدى ما أُنجز وُحقّق بسواعد لم تأُل وقتًا وال جهدًا في سبيل هذا. 

 

٪ من الباحثين المتميزين في 2باحثا من الجامعة األردنية ضمن قائمة أفضل  30في اللحظة التي ُصنّف فيها 

لى مؤشرات تخص االستشهاد العلمي الخاص باألبحاث المنشورة في المجالت الُمدرجة العالم اعتمادًا ع

 QSبقاعدة بيانات سكوبس، حافظت "األردنية" على المرتبة العاشرة عربي ا واألولى محلي ا في تصنيف 

Arab 2023 من الجامعات على مستوى الوطن العربي، كما احتّل تخّصصا علم 5، واحدةً من أفضل %

 THE Worldعالمي ا في تصنيف التايمز للتخصصات ) 250-201لحاسوب والعلوم التربوية المرتبة ا

University Rankings By Subject 2023) وإلى جانب هذا وذاك، جاءت "األردنية" في المرتبة ،

 ألهداف التنمية المستدامة. QSعالمي ا في تصنيف  401-450األولى محلي ا وضمن فئة 

 

م المنصرمة، و األعواألعام ا اآلن سنسعى إلى فّك االختزال، واالستطراد فيما ثبّتته األردنيّة شعاًرا طواَل الكنّن

ا، مدائهمسّجلين سابقةً أخرى، خرجت فيها الجامعة عن بروتوكوالتها الرسمية، لتعقد اجتماع مجلس ع

نطقة وث األراضي الجافة في مبصورة خاّصة، في قلب الصحراء، فوق أرض بور، هي محطة الجامعة لبح

لنمُط اد انجلى د، فقالموقَّر، للوقوف على احتياجاتها بصفٍة مباشرة وعيانيّة. وإذ في ذلك تغيير للنمط السائ

 ة.الجديد كذلك عن استحداث أول قسم للذكاء االصطناعي على مستوى األردن في الجامعة األردني

 

ايمز صنيف التفي ت ففي تشرين الثّاني تمّكنت الجامعة من التقدّم حلقة التصنيفات لم تُغلق مع نهاية الشهر،

جامعة  169ردنية وجامعة أ 14عربي ا من أصل  21للجامعات العربية، وحلّت في المرتبة األولى محلي ا، والـ

 عربية شاركت في هذا التصنيف.

 

ّر ميّة على كاديمعلوم والمؤسسات األالمراكمةُ، بالتّعريف، تعني البناء على ما سلف، وإذ كان هذا سمُت ال

رطة "نحو خا خلوة التّاريخ، لم تشذّ "األردنيّة" عن تلك القاعدة بل اعتنقتها، ففي اللحظة التي عقدت فيها

يل، مأللف الطريق للعمل الحزبي في الجامعات" لرؤساء الجامعات، علمت أّن تلك مجّرد خطوة في طريق ا

ظمته نات الذي لجامعملت خطوتها الثّانية باستضافة فعاليّات األسبوع السياسي لولذا، في تشرين الثّاني، استك

م وتوعيته نتخاببالتعاون مع الهيئة المستقلة لالنتخاب ومؤسسة ولي العهد، بهدف تعريف الشباب بقانون اال

 بقانون األحزاب والمشاركة والتمكين السياسي.

 

تص جنة تخرئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات لوفي الحديث عن الخطوات بعيدة المدى، شّكل 

ها ن خطتبدعم التحول الرقمي في الجامعة بوصف هذه الخطوة واحدةً من أهداف الجامعة الُمتبنّاة ضم

 . 2027-2022االستراتيجية 
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لدكتور تمريض واال يةوفي سياٍق ُمتّصٍل لكنّه مستقلٌّ كذلك، تمّكن ُكلٌّ من الدكتور أيمن حمدان منصور من كل

جائزة  ن حصديحيى عبد الرحمن عثمان من كلية الزراعة والدكتور رائد صالح الغرابات من كلية األعمال م

 .2022لعام  40عبد الحميد شومان للباحثين العرب بدورتها الـ

 

قد  ح واألسىلفرا مع نهاية العام، وحلول كانون األّول، ُصعقنا بحقيقٍة طالما حاولنا تجاهلها، مفادها أنّ 

تُحَن الوطُن تّين، اما السيجتمعان في اآلن ذاته، ففي اللحظة التي كانت "األردنيّة" تستعدُّ فيها لالحتفاِل بعيده

الوطن  خدمة بأكمله بالنّبأ الُمزلزل، إذ استُشهد عددٌ من مرتّبات األمن العام وهم على رأس خدمتهم؛

ن تزعزع للك التي تهاء، ل في بقاِء األردّنِ آمنًا من كّل األفكار الّشووالمواطن، في سبيِل حقيقٍة راسخة تتمثّ 

 يوًما من أمنه وأمن مواطنيه. 

 

تجد بد ا  عليه، لمواء، وكما كانت األردنيّة على العهد في الّسّراء، حافظت عليه وثاقًا وشرفًا تتّخذه في الّضرّ 

نى عندنا ٍة، فالمردنيّ  حفرت اسمها في قلِب كّل أردنّي وأمن إلغاء احتفالها بعيدها الستّين حدادًا على أرواحٍ 

 ثوبه أخضر، ولمحراب األردّن ال ينتمي إاّل األوفياء. 

 

ها.  الدّرَب وصاَحبَ ألردنيّةُ هُ اكاَنِت العرُب تقوُل: قُْل لي َمن تُصاِحْب أَقُْل لََك َمن أنَت، وما خاَب من صاَحبَتْ 

عُ، بل نحتفي بأعواِم الجامعِة الّستّيَن، بيقينٍ على مشارِف العاِم الجديِد، ال  َم حتًما اضي، بأنَّ القاددُهُ الميؤيِّ  نُودِّ

 أجمُل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 عالقات العامةـــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والالجـــــــامعـ                                
 األردن 11942( عمأن  962-6) 5300426( فاكس: 962-6) 5355028 – 5355000هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

9 | P a g e 

 

 

 

 في هندسة "األردنية" "AESSعبيدات يفتتح الفرع الطالبي لـ "

 

فلت كلية الهندسة في الجامعة األردنية اليوم، وبرعاية احت –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي  

 Aerospace and (AESS)رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، بإطالق فرع المجتمع الطالبي 

electronics systems society أحد المجتمعات الطالبية لمنظمة ،IEEE  العالمية، المعنية بعلوم الفضاء

 واألنظمة اإللكترونية. 

 

ليم ت، فالتعجامعاكلمته خالل الحفل، خاطب عبيدات الطلبة قائاًل "لقد تغير مفهوم العمل الطالبي في ال وفي

بح فة أصالجامعي لم يعد ينحصر كالسابق بدراسة االختصاصات وتعلم المهارات، فمع تعدد مصادر المعر

اء لى بنإصول على وظيفة، من الضروري على الجامعات أن تتجاوز دورها التقليدي في تأهيل الطلبة للح

 اإلنسان القادر على التفكير واإلبداع والبحث."

 

، المنهجيةهم الوأشاد عبيدات بالمبادرة، وكلية الهندسة على دعمها المستمر لطلبتها في أنشطتهم ومبادرات

 رغباتهم.تهم ومعربًا عن دعم إدارة الجامعة لكل ما قد يسهم في صقل شخصيتهم وبناءها بما يحاكي اهتماما

 

لدكتور في الجامعة ا IEEEمن جهته، أشار رئيس قسم هندسة الحاسوب ومستشار الفرع الطالبي لمنظمة 

وي، إلى أن هذا الدكتور أدهم الشرقا AESSمحمد عبد المجيد في كلمته التي ألقاها نيابة عن مستشار مجتمع 

 ات وعلومترونيالمجتمع الطالبي التقني جاء لجمع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية المهتمين بمجال اإللك

 لمجال.هذا االفضاء ليتعاونوا على اكتساب المهارات وتوظيفها في مشاريع عملية مفيدة تزيد من وعيهم ب

 

ي فالطالبي  AESSطالبة هندسة الميكاترونكس منى سليم إن فرع  AESSوقالت رئيسة ومؤسسة مجتمع 

 ي مجاالترفة فالجامعة األردنية يُعدّ األول بين جامعات األْردُّن والشرق األوسط، ويسعى إلى نشر المع

مجاالت  لى أنإالفضاء الجوي واألنظمة اإللكترونية والتعريف باإلسهامات البارزة في هذا المجال، مشيرة 

والسونار،  ائية،مام الفرع تشمل النظم الجوية، كأنظمة المالحة، وإلكترونيات الطيران، والطاقة الكهرباهت

 وأجهزة المحاكاة والقيادة والتحكم.

 

ئيس ا نائب رقدمه واشتملت فعاليات االفتتاح على محاضرة تناولت نبذة عن علوم الفضاء والفلك في ااألْردُنّ 

وم نيين بعلاألرد الدكتور حنا الصابات، كما تحدث نائب مدير مؤسسة توعية الطلبةالجمعية الفلكية األردنية 

دد من عأندرو ويب بوفينجتون عن المؤسسة غير الربحية، واشتمل الحفل أيًضا على  (JSSOARالفضاء )

 ضاء.المسابقات الطالبية، وعرضت فرق طالبية من جامعات أردنية أخرى ابتكارات تتعلق بعلوم الف

 / عمون أخبار األردنية
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 الحكومة تدرس فكرة توسيع تخصصات الجامعة األردنية/ فرع العقبة

 

ية/ ألردنقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، االثنين، إن الحكومة تدرس فكرة توسيع تخصصات الجامعة ا

اني لميداتشفى فرع العقبة؛ لتشمل العلوم البحرية، كما أعاد التذكير بأن الحكومة ستعمل على تحويل المس

 بالعقبة إلى مستشفى حكومي.

 

 ولفت رئيس الوزراء إلى أن هنالك مشروعات ستنجز في مدينة العقبة خالل العام الحالي.

 

فظة وأكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن مشروعات عدة جرى تنفيذها في محا

 ر في مدينة العقبة.ماليين دينا 10دينار، منها مليون  20العقبة؛ من خالل المبادرات الملكية تجاوزت كلفتها 

 

عات لمشرواوبين أن المبادرات الملكية مستمرة في جميع المحافظات، الفتا إلى أن التركيز سيكون على 

 اإلنتاجية والتشغيلية التي توفر فرص عمل للشباب والشابات من أبناء المجتمع المحلي.

 

كز إنشاء مرلملك بعلى مداخلة إحدى الشابات خالل اللقاء وجه جاللة اوأعلن رئيس الديوان الملكي أنه وبناء 

 للصم في مدينة العقبة ضمن مشاريع المبادرات الملكية.

 

رة ى أن زياار إلمحافظ العقبة خالد الحجاج، تحدث لـ"المملكة"، عن الشعور بتعافي في القطاع السياحي، وأش

ن ين ومسفن السياحية والسياح من خالل مطار الملك حسالملك جاءت مع انطالق عام سياحي واعد من ال

 خالل معابر العقبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمملكة ا
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 عالميا حسب 200في أعمال األردنية األولى والوحيدة عربياً وضمن أفضل  MBAبرامج ماجستير 

 للتجارة الدولية QSتصنيف 

 

في كلية األعمال في الجامعة االردنية  MBAُصنفت برامج الماجستير  -أخبار الجامعة األردنية) أ ج أ( 

 QS international tradeللتجارة الدولية   QSبرنامج عالميا حسب تصنيف  200ضمن أفضل 

ranking 2023 وحيدة على مستوى الجامعات على العالم واألولى وال 176، حيث حققت البرامج مرتبة

 العربية.  

 

فية ص وظيويستهدف هذا التصنيف الجديد برامج الماجستير التي تُطّور مهارات خريجيها للوصول إلى فر

رة، لمبتكامتنوعة في التجارة الدولية، باستخدام معايير تتعلق بمحتوى البرنامج، وممارسات التدريس 

ئيسية رات رالطلبة لسوق العمل، وذلك من خالل االعتماد على مؤش واالنخراط مع الصناعة، وكيفية تجهيز

لصناعة، في ا حول المحتوى والتدريس والسمعة األكاديمية والسمعة التوظيفية، وخبرة أعضاء هيئة التدريس

 وشراكات الجامعة مع أرباب العمل. 

 

 ير برامجلى تطوو تحقيقا لخطتها عو قد جاء هذا التصنيف تماشيا  مع سعي كلية االعمال  للتحسين المستمر 

 الكلية المختلفة لتعزيز قدرات الطلبة و تمكينهم من االنخراط بسوق العمل.

 

وهي  ، Hinrich Foundationهذا وتجدر اإلشارة إلى أنه تم إطالق هذا التصنيف بالتعاون مع مؤسسة 

سة دم المؤس، وتقلبحث العلمي والتعليممنظمة خيرية تعمل على تعزيز التجارة العالمية المستدامة من خالل ا

 حين.عم المرشية لدمواد بحثية وتدريسية لمساعدة وتعزيز تعليم التجارة العالمية باإلضافة إلى المنح الدراس

 

صلت ز الذي حإلنجاولفت في هذا الصدد عميد الكلية الدكتور رائد مساعدة بني ياسين إلى أن هذا التكريم و ا 

هارات لية والمي الكفج نوعية البرامج التي تقدمها والجهود المتميزة ألعضاء هيئة التدريس عليه الكلية هو نتا

ما أنه عة، كالتي يمتلكها خريجي الكلية، مشيرا إلى أن هذا التكريم أيضا يضاف إلى سجل إنجازات الجام

 كلية.سيشكل حافزا للجميع لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على هذه السمعة المتميزة لل
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 لميةثية والعالبح كلية األعمال في الجامعة األردنية تعقد دورة تدريبية حول كيفية استقطاب الدعم للمشاريع

 

كية في ة األعمال في الجامعة األردنية أستاذ الهندسة الميكانياستضافت كلي -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( أ

ع مركز معاون كلية األردن الوطنية للتكنولوجيا الدكتور أحمد الساليمة، وذلك بالت كلية الهندسة وعميد

 االعتماد وضمان الجودة، ضمن دورة تدريبية استهدفت أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

 

ن ممشاريع عم الوأوضحت الدورة كيفية استقطاب الدعم للمشاريع البحثية والعلمية، مشتملةً على مقدمة عن د

 أمثلةوخالل منح برنامج إيراسموس بلس، إضافة إلى استعراض لفرص تمويل المشاريع المتاحة حاليا، 

ستقبلية ن الممختلفة من المشاريع التي نجحت سابقا في الحصول على الدعم المطلوب، ومناقشة لفرص التعاو

 مع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية األعمال.

 

ء في لخبرااعمال الدكتور رائد مساعدة بني ياسين أن الكلية تسعى الستضافة بدوره، أكد عميد كلية األ

شاريع ف المالمجاالت التدريبية المختلفة، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وإتاحة فرص التعاون في مختل

 البحثية المشتركة والهادفة ألعضاء الهيئة التدريسية.

 

ن مستمر، من الانسجاًما مع خطة كلية األعمال للتطوير والتحسّ  وأشار كذلك إلى أن الدورة التدريبية تأتي

قة ة المتعللجامعلخالل تعزيز القدرات والمهارات األكاديمية بما يتماشى مع الخطة االستراتيجة والتنفيذية 

 بتعزيز الشراكات المحلية واإلقليمية والعالمية.

 

تُعدّ  لدورةتورة ريما وحيد الحسن إلى أن هذه ابدورها، أشارت مساعدة العميد لشؤون ضمان الجودة الدك

لهيئة ضاء اجزًءا من سلسلة دورات وندوات يُنوى عقدها ضمن خطة كلية األعمال لبناء قدرات ومهارات أع

تمل الخطة على دورات متعددة متعلقة بالجانب البحثي ؛ حيث تش2023-2022التدريسية للعام الجامعي 

 والتدريسي وخدمة المجتمع.

 

تسليم  جانب تخلل الدورة إجابة المحاضر على أسئلة ومداخالت أعضاء الهيئة التدريسية من الحضور، إلىو

 بني ياسين المحاضَر شهادة شكر وتقدير باسم الكلية.
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 يةردناأل لجنة التعليم الطبي المستمر تُطلق سلسلة من المحاضرات في كلية طب األسنان في الجامعة

  

م الطبي ن المحاضرات الدورية التي أطلقتها لجنة التعليضمن سلسلة م -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

ون وبالتعا لمرئيالمستمر في كلية طب األسنان في الجامعة األردنية، استضافت الكلية، عبر تقنية االتصال ا

 عة قطر الدكتور فالح أحمد التميمي.مع مركز أثير، نائب عميد كلية طب األسنان في جام

  

لثابتة االسنية  كيباتوقدم التميمي ندوة متقدمة وُمخّصصة لطلبة الدراسات العليا في برنامج الماجستير في التر

لوية س الخوالمتحركة وطلبة االختصاص العالي في جراحة الفم والوجه والفكين، متحدّثًا فيها عن األس

 ن، والتداخالت الدوائية مع زراعة األسنان.والجزيئية لزراعة األسنا

  

اكجيل مامعة واستعرض التميمي آخر الدراسات في هذه المجاالت التي يقودها مع فريقه البحثي في كل من ج

 في كندا وجامعة قطر.

  

راعة في ز إلى جانب ذلك، أطلقت لجنة التعليم الطبي المستمر في الكلية سلسلة من المحاضرات الدورية

، "Debate & Update in implant dentistryسنان تمتد على مدار عام، و تحمل عنوان "األ

تور أحمد عبد ، وقدّمها الدك"Short implantsأدارالدكتور يزن حسونة أولى نقاشاتها التي جاءت بعنوان "

 السالم حمدان والدكتورة خديجه الزعبي.

  

رى رة، وجوالخبرات السريرية في مجال الزرعات القصيكما ُعرضت، خالل النقاش، آخر األبحاث العلمية 

وطلبة  لكليةنقاش موسع بين المحاِضَرْين وجمع كبير من الحضور شمل عددًا من أعضاء هئية التدريس في ا

ة ية ووزاركاديمالدراسات العليا واالمتياز، إضافة إلى اطباء من القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية واأل

 الصحة.

  

سيطرة طرق اللجنة التعليم الطبي المستمر أيًضا ورشة عمل قدمتها الدكتورة آية األسمر بعنوان "وعقدت 

 ة األردنية.أُقيمت في القسم السريري لطب األسنان في مستشفى الجامععلى العدوى في عيادات األسنان"، 

  

لعدوى، لثلى ة بالمكافحة المُ وتضمنت الورشة جزأين، واحد نظري وآخر عملي، غّطيا جميع الجوانب المتعلق

 وتطهير األسطح والغسيل الجراحي.

  

 س لتجديدُمماريُشار إلى أن هذه الورشة تُعدّ إحدى المتطلبات األساسية التي يحتاجها طبيب األسنان الو

 .2017ترخيصه وفقًا لنظام التعليم المستمر لطب األسنان الصادر عام 
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 ميدانألردنية تستضيف خبراء إلثراء الحوار األكاديمي لدى الطلبة بآراء المختصين في التمريض ا

 

لنفسي ة التمريض في الجامعة األردنية استشاري الطب ااستضافت كلي -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

وأهمية  ألردن،الدكتور وليد سرحان، ليتحدث في محاور عديدة أهمها واقع المرض والعالج النفسي في ا

 تفعيل دور الفريق النفسي لتحقيق الرعاية الُمثلى للمريض النفسي.

  

ن يكون أهمية أكما جرت مناقشة الجوانب الدينية واألخالقية والروحيّة المرتبطة بالمرض النفسي، وتوضيح 

ع محيطه افق ميتومقدم الرعاية النفسية مّطلعًا بكل هذه القضايا، حتى يتمكن من التعاطي مع المريض بما 

 وثقافته.

  

 توافرها لالزمكما قدم سرحان عددًا من التوصيات الهامة للطلبة الحاضرين حول أهم المهارات والكفايات ا

ن مددًا في مقدم الرعاية في مختلف المراكز والمؤسسات الصحية لضمان جودة الرعاية الصحية، وعرض ع

رها ّضًحا أثا، مونفسية في عالج األمراض الجسدية والوقاية منهاألمثلة الواقعية التي تجسد أهمية الصحة ال

 في زيادة كفاءة الفرد سواء في العمل أم اإلنتاج.

  

لنهوض لدنية وقالت منظمة الندوة الدكتورة لطيفة دردس إن هذه االستضافة تأتي ضمن مساعي الجامعة األر

 راء المختصين في الميدان.بالعملية التعليمية، من خالل إثراء الحوار األكاديمي بآ

  

شعبة  شاطاتنكما استضافت الكلية أمين عام المجلس التمريضي األردني الدكتور هاني النوافلة وذلك ضمن 

مريضي، س التاالدارة والقيادة في التمريض، حيث تحدث  لطلبة السنة الرابعة في كلية التمريض عن المجل

تشريعات مة والباإلضافة إلى صالحيات المجلس وإنجازاته واألنظومهامه والوسائل المتبعة لتحقيق أهدافه، 

 2019م   در عاالخاصة به، كما تناول النوافلة كيفية عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض القانوني  الذي ص

تجديد عنى بتوالتعليمات الخاصة به وخارطة االمتحانات،  باإلضافة إلى دور لجنة التطوير المهني التي 

 ص في مهنة التمريض.الترخي
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 األردنية تنظم ندوة بعنوان األمل والتفاؤل وتزكية النفس

 

 ء مبادرةلى ضونظمت الجامعة األردنية، االثنين ، ندوة علمية بعنوان "األمل والتفاؤل وتزكية النفس"، ع

 سانية."لن نيأس" أطلقها مجموعة من طالب مساق األخالق والقيم اإلن

 

، ووزير بيضينموشارك بالندوة التي نظمها مكتب تنسيق متطلبات الجامعة وعميد كلية اآلداب الدكتور مهند 

ة ي الجامعوية فاألوقاف األسبق الدكتور هايل داود، والدكتور محمد صايل الزيود، عميد كلية العلوم الترب

والدكتور  دنية،لقيم اإلنسانية في الجامعة األراالردنية، والدكتور برجس الشوابكة مدرس مساق األخالق وا

 هاشم نصار باحث في الفكر الحضاري اإلنساني.

 

حة، ومن دة وصوقال الزيود، إن األمل يمثل السبيل لإلنسان ليعمل وينجز ويتميز، يبقي اإلنسان أكثر سعا

ات على تحديوأن ينظر لل خالله ينظر اإلنسان إلى الجانب المشرق في حياته، وفي التجارب التي يمر بها،

 أنها فرص.

 

عله ا يمكن فموقفً وأضاف أن األمل دافع للمثابرة نحو األهداف والغايات الكبرى في الحياة، ويتضمن نشاًطا و

 واعتقادًا بأن لدينا طريقًا إلى النتيجة المرجوة.

 

الزدهار اامج سة، من "برنوأشار الدكتور الزيود إلى أننا نحيا باألمل، وهذا ما تؤكده الدراسات مثل درا

( 13000ن )مالبشري" بجامعة هارفارد، والتي نُشرت اخيرا حيث درس الباحثون تأثير األمل على ما يقرب 

تمتعون ي( عاًما، ووجدوا أن أولئك الذين لديهم المزيد من األمل طوال حياتهم 66شخص بمتوسط عمر )

ليل لى تقأفضل وحياة أطول، وأدى األمل لديهم إ بصحة بدنية أفضل وسلوكيات صحية أفضل ودعم اجتماعي

 المشكالت الصحية المزمنة وتقليل االكتئاب وتقليل القلق.

 

رورة الت ضبدوره قال الدكتور نصار إن التوعية األخالقية على المستوى الفردي والمجتمعي كانت وال ز

لديني عصب الحضاري والبعد عن التملحة حيث أن منظومة االخالق تشكل أساس التفاعل اإلنساني والتقدم ا

دال االعتووالتطرف الفكري وان تهذيب النفس وتزكيتها يؤدي إلى التوجه بالفكر والسلوك نحو الوسطية 

 احم.وينمي في الفرد والمجتمع عناصر التفاعل اإليجابي واحترام اآلخر والتكافل والتواد والتر

 

ي دث خلل فما يحبقوله إن اإلحباط قد يؤدي إلى االكتئاب م وأختتم الندوة المحامي الدكتور برجس الشوابكة

النحراف ال أن الصحة النفسية لدى األفراد بالتالي األضرار بصحتهم الجسدية واالنحراف بسلوكهم، مشيرا إ

سرة م األمن شأنه األخالل بالمنظومة األمنية والسلم المجتمعي واإلقدام على جرائم خطيرة داخل نظا

 وخارجها.
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 جلسة حوارية لصيدلة األردنية مع ممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية

 

 

 ن عن قطاعلصيدلة اليوم جلسة حوارية مع ممثلينظمت كلية ا -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

تنظيم وحضور ثي التخرج، بالصناعات الدوائية للحديث حول طرق وآليات تدريب طلبة الكلية الحاليين وحدي

ومساعدة  جليل،عميدة الكلية الدكتورة رلى درويش، ومساعدة العميد لشؤون الخريجين الدكتورة مريم عبد ال

 رؤساءوالعميد لشؤون التدريب الدكتورة سهى المحيسن، إلى جانب حضور عمداء سابقين ونواب العميد 

 األقسام.

 

ة إلى للطلب أهمية عقد اتفاقيات مع تلك الشركات، وتنسيق زياراتوأكدت درويش لدى إدارتها للجلسة على 

ة، كما ألدويامصانع األدوية خالل مراحل دراستهم األولى ليتشكل لديهم صورة ذهنية عن آلية عمل وتصنيع 

ذي مر الأشارت إلى ضرورة استضافة أصحاب تلك الشركات والمصانع لتقديم ما لديهم أمام الطلبة، األ

 اختيار توجههم في هذا القطاع.سيسهم في 

 

لشركات ام في وناقش المجتمعون خالل الجلسة سبل تطوير قدرات الطلبة العملية فيما يتعلق بموضوع تدريبه

ميا بين دة رسالمشاركة في الجلسة، وتم االتفاق على تحديد عدد من اآلليات للوصول إلى آلية تدريب معتم

 .الجامعة ممثلة بالكلية وتلك الشركات

 

وأن  يرها،وتطرق المشاركون في الجلسة إلى نقطة تمييز طالب الصيدلة نفسه من خالل صقل مهاراته وتطو

رحات ال يعتمد فقط على العالمة، منوهين بضرورة ربط األكاديميا بالواقع من خالل عدد من المقت

ة لصيدالنيات اد من الموضوعوالسيناريوهات التي من شأنها تعزيز الخطة الدراسية بمواد إضافية تشمل العدي

 وأخرى تأخذ القطاع إلى ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

 

يارة بة، زكما وسبق الجلسة الحوارية التي كانت عبارة عن عصف ذهني بين الجانبين من أجل مصلحة الطل

 لكلية الصيدلة وجولة في مرافقها ومختبراتها وقاعاتها. 

 

 يل عمليةلتسه نشاء برامج تدريبية مشتركة، وتم تسمية ضباط ارتباط من قبلهمهذا ورحب المشاركون بفكرة إ

 التواصل وتنسيق تفاصيل البرامج التدريبية للطالب والخريجين الجدد. 

 أخبار األردنية
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 بناء قدرات أبناء المدينةالملك يؤكد أهمية إنشاء الجامعة الطبية بالعقبة في 
 

دارس طوير المتخالل  أهمية بناء قدرات أبناء مدينة العقبة وتمكينهم منأكد جاللة الملك عبد هللا الثاني على 

 وإنشاء الجامعة الطبية وتوسيع تخصصات الجامعة األردنية في المحافظة.

 

ن، ، االثنيفيها وتحدث جاللته خالل لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة

 ر المطاروتطوي في مدينة العقبة وتشمل إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه في األردنعن مشروعات كبيرة ستقام 

فضال عن  افظة،والميناء، كما أشار إلى أهمية تعزيز القطاع الزراعي لالستفادة من المناخ الموجود بالمح

 االستثمار بالطاقة الشمسية.

 

امعة تدرس فكرة توسيع تخصصات الج من جهته قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة

لمستشفى احويل األردنية/ فرع العقبة لتشمل العلوم البحرية، كما أعاد التذكير بأن الحكومة ستعمل على ت

 الميداني بالعقبة إلى مستشفى حكومي.

 

 الصايغ: جامعة العقبة الطبية والمستشفى يوظفان ما يقارب ألف شخص

 

يشيل مة الصايغ ونائب رئيس هيئة المديرين لشركة العقبة للتعليم وفي وقت سابق، قال رئيس مجموع

لبة طستقطاب سعى التالصايغ، إن جامعة العقبة الطبية، ستبدأ استقبال الطلبة العام الدراسي الحالي، إذ إنها 

 من فلسطين ومصر ودول الخليج، باإلضافة إلى الطلبة األردنيين.

 

يعابية ني يدرسون الطب بانتظام في الخارج، وأن الطاقة االستآالف طالب أرد 8وبين أنه يوجد نحو 

اءت فكرة سنوات، ومن هنا ج 5للجامعات التي تدرس الطب في المملكة ال تزيد على ألف طالب على مدار 

 طالب سنويا. 200إقامة جامعة العقبة الطبية التي تستوعب 

 

خذ لعالي ألليم ااسي الجديد، وبانتظار وزارة التعولفت إلى أن الجامعة جاهزة الستقبال طلبتها للعام الدر

 الموافقة الالزمة.

 

اء قائم سرير، ويخدم منطقة جنوب المملكة، إذ إن البن 200وتحدث الصايغ عن المستشفى الذي يستوعب 

طان في عيادة خارجية، الفتا إلى وجود مركز لعالج مرضى السر 35ألف متر مربع، ويوجد فيه  50على 

 المستشفى.

 

 طالة.ف البوأشار إلى أن جامعة العقبة الطبية والمستشفى يوظفان ما يقارب ألف شخص، ويسهمان في تخفي

 

 

 

 

 

 

 

 رؤيا
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 توحيد معدالت القبول الدنيا بالجامعات داخل وخارج األردن

 

 

ت رفع معدالرا بإن هناك قرا قال الناطق اإلعالمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب،

دن اخل األرددنيا القبول الدنيا في الجامعات خارج األردن لتكون مطابقة تماما للمعدالت القبول الجامعي ال

 .2024 – 2023اعتبار من العام الجامعي القادم 

 

 

%( اناث 56ألف طالب منهم ) 400وأضاف الخطيب إلذاعة األمن العام اليوم األحد، أنه يوجد في االردن 

لف ا 12 يدرسون في مختلف البرامج والدراسات والتخصصات بالجامعات الرسمية والخاصة، وأن ما يقارب

معات آالف بالجا 4آالف بالجامعات الرسمية وحول  8%( منهم اناث موزعين على 26عضو هيئة تدرس )

 الخاصة .

 الحقيقة الدولية
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