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 وفد أكاديمي من كلية الطب من جامعة بيش الهنجارية يزور الجامعة األردنية

 

بحثت نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون   –سهى الصبيحي ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف مع وفد أكاديمي من كلية الطب في جامعة بيش الهنجارية 

(University of Pecs Medical School ) ُسبُل التعاون المشترك في المجاالت الطبية

 .والصحية

 

ويأتي اللقاء على هامش زيارة يقوم بها الوفد للجامعة، قّدم خاللها ورشة عمل تدريبية في مجاالت 

صحة المجتمعات ما بعد الهجرة بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة على مدار أسبوع، شارك فيها 

طلبة كلية الطب في السنوات السريرية، : يات الطبية في الجامعة األردنية، وهمعدٌد من طلبة الكل

 .طلبة دراسات العليا في الصحة العامة، إضافة إلى طلبة كلية التمريض

 

وأّكدت خلف لدى لقاءها الوفد، إيالَء الجامعة أهّميّةً خاصة للتّعاون العلمي واألكاديمي في مجاالت 

طلبة وتوفير خبراٍت تعلُّميٍة متميزٍة لهم، ال سيّما من خالل تبادل العلم تعزيز قدرات ومهارات ال

 .والمعرفة مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة في المنطقة والعالم

 

وقالت إن كلية الطب في الجامعة تتميّز بكونها من أفضل كليات الطب في المنطقة كما إنّها حاصلة 

خيرة طلبة المملكة، ُمعربةً عن تطلعها لمزيد من فرص التعاون  على االعتماد الدولي، ويدرس فيها

 . الثنائي مع الجامعة

 

من جهته، أشار عميد كلية الطب الدكتور ياسر الريان إلى أن الوفد ضم خبراء في مجال الصحة 

جال العامة وصحة الالجئين قّدموا على مدار أسبوعين عدًدا من ورشات العمل التدريبية القَيِّمة في م

الّصّحة النّفسيّة والدعم النفسي خالل األزمات شارك فيها مجموعة من طلبة وأساتذة من الكليات 

 .الطبية

 

وحضر اللقاء مساعد عميد كلية الطب لشؤون الطلبة في األقسام السريرية والخريجون الدكتورة فداء 

 .ذكر هللا وعدٌد من طلبة وأساتذة الكلية الذين شاركوا في الورشات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هال اخبار/المدينة نيوز/ عمون /  الرأي/  األنباط/   األردنية أخبار
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ورشة عمل ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية حول آلية اختيار المجلة العلمية 

 المناسبة لنشر أبحاثهم

 

نظّمت عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنية اليوم  –هبة الكايد ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

ئة التدريسية في الجامعة األردنية حول آلية اختيار المجلة العلمية المناسبة ورشة عمل ألعضاء الهي

 .لنشر أبحاثهم بما يضمن لهم أكبر استفادة ممكنة

  

وقّدم عميد البحث العلمي الدكتور فالح السواعير بدايةً ُملّخًصا حول تعليمات الجامعة بخصوص 

، والُمعتمدة لدعم النشر العلمي، وتصنيف المجالت العلمية، والمجالت المعتمدة لحوافز النشر

ومجالت الفئة الثالثة، واختيار ( Web of Sience)و( Scopus)المجالت في قاعدتي بيانات 

 .المجلة حسب موضوع البحث

 

وأوضح السواعير أن المجلة الُمعتمدة هي تلك الُمصنفة ضمن الفئة األولى أو الثانية أو الثالثة عند 

ث في المجلّة أو تاريخ النشر الفعلي، كما يُعتَمُد تاريُخ استالم اإلنتاج العلميِّ للنشر تاريخ استالم البح

 .رسميًّا في مجلّة أو دار نشر عالميّة أو تاريخ النشر الفعلي لغايات التصنيف

  

وأّكد السواعير خالل عرض تقديمي على ضرورة الوصول إلى المجلة من خالل مواقع قواعد 

ة، والتأّكد من كون المجلة ُمصنّفة وُمعتمدة في الجامعة األردنية، منّوهًا بأهمية البيانات العلمي

استعراض األبحاث الُمدرجة في قاعدة البيانات وتطابقها مع ما هو موجود في موقع المجلة، 

ومراسلة المجلة من خالل موقعها ال من خالل وسطاء يّدعون تأمين قبوالت النشر، إضافة إلى التأكد 

 .أّن المجلة ليست من المجالت الوهميةمن 

  

من جهته أشار مساعد العميد لشؤون المجالت الدكتور أحمد ملكاوي إلى تفاصيل تعليمات اعتماد 

المجالت والمؤتمرات العلمية في الجامعة، موّضًحا أنواع المجالت التي تعتمدها لجان اعتماد 

نات العالمية، والُمفهرسة في قواعد البيانات ضمن المجالت الُمصنّفة والُمدرجة في بعض قواعد البيا

 .، ُمستشهًدا بأمثلة على كل ذلك(Q2أو  Q1)أحد المستويين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أخبار األردنية 
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الفرع الطالبي للجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين في الجامعة األردنية يعقد لقائه األول 

(Civil Talk) 

 

عقد الفرع الطالبي للجمعية األمريكية للمهندسين _قصي الطراونة ( أ ج أ)نية أخبار الجامعة األرد

 .لقائه األول في كلية الهندسة (  ASCE-UJ)المدنيين في الجامعة األردنية

  

وقال المشرف األكاديمي للفرع الطالبي  للجمعية الدكتور محمد ناصر أن هذا اللقاء يهدف الى 

فكار البناءة والمشجعة التي تهم الطلبة في قطاع الهندسة ، وتحسين مشاركة المعرفة والخبرة واأل

التكاملية بين المبادئ النظرية في الهندسة المدنية والمهارات العملية في سوق العمل ، ليتسنى 

للطالب االستفادة من معارف وخبرات الخريجيين السابقين المميزين من خالل المؤتمرات 

اعدتهم على االنتقال من الحياة األكاديمية الى الحياة المهنية ، كما أن والمسابقات وورش العمل لمس

 .االعتماد الدولي لبرامج الهندسة المدنية يتطلب التعاون مع الجمعية األمريكية للمهندسيين المدنيين 

  

طالب بدوره قال رئيس الفرع الطالبي للجمعية األمريكية للمهندسيين المدنيين في الجامعة األردنية ال

ابراهيم المصري أن هدف الفرع هو احداث التغيير اإليجابي في اجيال المستقبل من المهندسين 

 .المدنيين ، وسد الفجوة بين التعليم األكاديمي والواقع العملي 

  

تحدث فيه المشرف العملي للفرع المهندس عزت ( أسرار النجاح)المحور األول للقاء كان بعنوان 

د التخرج وكيفية بناء وتطوير المهندس لنفسه بعد التخرج بطريقة تميزه عن سجدي عن تجربته بع

غيره في ضوء المنافسة الشديدة في سوق العمل ، كما تحدث المهندس عمر أبو طه عن الفراغ الذي 

من الممكن أن يواجهه خريج الهندسة المدنية مقدماً النصائح التي يجب القيام بها خالل فترة دراسته 

 .ذلك الفراغ ليتجنب 

  

تحدثت فيه المهندسة جود الكردي عن مسيرتها في ( الفكر الهندسي)وكان المحور الثاني بعنوان 

الشركات الناشئة ودخولها مجال التسويق اإللكتروني إلى أن وصلت إلى العمل بشركة عالمية 

ن المدنيين الدور مختصة بالتسويق الرقمي ، وكان لدراسة الهندسة والجمعية األمريكية للمهندسيي

الكبير لمى وصلت له ، كما تحدثت المهندسة إسراء الصانع عن تجربتها بعد التخرج وأهم النقاط 

 .التي يتوجب على طالب الهندسة العمل عليها ليتجاوز الصعوبات والتحديات وتذليلها 

  

( ASCE-UJ)ردنية يذكر أن الفرع الطالبي للجمعية األمريكية للمهنديين المدنيين في الجامعة األ

وتشرف عليه الجمعية األمريكية  3546هو أول فرع في المملكة األردنية الهاشمية ، وتأسس عام 

 .للمهندسيين المدنيين 

 أخبار األردنية 
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 طالباً كويتياً على مقاعد الدراسة بالجامعة األردنية 3311: الحصان

 

تحت رعاية وحضور سفير المملكة األردنية الهاشمية لدى البالد صقر أبوشتال، تم افتتاح معرض 

مايو بفندق كوستا ديل سول،  45يم الجامعي األردني الثالث أعماله صباح يوم أمس األربعاء التعل

وبمشاركة نخبة من الجامعات األردنية المعتمدة من قبل الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان 

 .الجودة التابع لوزارة التعليم العالي الكويتية

 

الثالثة، بمثابة دعوة ألشقائنا في الكويت وللجالية األردنية  وصرح أبو شتال بأن هذا المعرض بنسخته

وباقي الجنسيات المقيمة بالكويت لالستفادة من مستوى التعليم الجامعي الذي تتميز فيه الجامعات 

األردنية، كما أنه يهدف لتطوير العالقة األخوية التي تربط بين المملكة والكويت قيادة وشعبا، وأفاد 

لكويتي في األردن يحوز على رعاية ومتابعة حثيثة من قبل الجامعات األردنية بأن الطالب ا

 .وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في عمان

 

على صعيد متصل، كشف أبوشتال عن زيارة مرتقبة لوفد من وزارة التعليم العالي الكويتية لألردن، 

جامعات، سعيا لزيادة عدد الجامعات لالطالع عن كثب على مستوى اإلجراءات والنظم التعليمية بال

المعتمدة لدى الكويت، مما يتيح ألبنائنا الطلبة خيارات وتخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق 

 .العمل

 

من جهتها، قالت مدير دائرة البرنامج الدولي والتسويق بالجامعة األردنية آالء صالح إن هذه هي 

األردنية، وأشارت إلى أن تواجدهم بالمعرض يهدف  المشاركة الثانية للجامعة في معرض الجامعات

للقاء الطلبة الراغبين في التسجيل واإلجابة عن استفساراتهم، وعرض الخدمات المتاحة لهم، 

برنامج  55برنامج ماجستير و 444برنامج بكالوريوس و 53وأوضحت أن الجامعة األردنية لديها 

 46واالجتماعية والعلمية والطبية باإلضافة إلى  كلية بمختلف العلوم اإلنسانية 42دكتوراه من 

 .برنامج اختصاص بالطب وطب األسنان

 

وصرحت رئيس قسم القبول الدولي بالجامعة األردنية زين الحصان بأن إجمالي عدد الطلبة الكويتيين 

طالبا  520طالبا، منهم  4456المسجلين بالجامعة األردنية وما زالوا على مقاعد الدراسة 

خصصات العلمية والباقي بتخصصات إنسانية، وأن الجامعة تسعى لزيادة هذا العدد من خالل بالت

 .قنوات التسويق المختلفة التي من ضمنها المشاركة في المعارض التعليمية

 

من جانبه، ذكر عالء الخرابشة مسؤول العالقات العامة واإلعالم في جامعة األميرة سمية 

جامعة تهدف للتعريف ببرامجها الدراسية لدرجتي البكالوريوس للتكنولوجيا بأن مشاركة ال

، ABET ،AACSBوالدراسات العليا الحاصلة على االعتماد الوطني األردني واالعتمادات الدولية 

 .والمعتمدة لدى وزارة التعليم العالي الكويتية

 

 

 الكويتيةاالنباء 
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ظمة، أن المعرض هذا، وأعلن إياد قدومي مدير المعارض في شركة كارل بردجرز ـ الشركة المن

مستمر لمدة يومين على فترتين صباحية ومسائية، وهو فرصة للقاء الطالب الراغبين في الدراسة 

بالجامعات األردنية مع ممثلي تلك الجامعات والرد على استفساراتهم حول نظام الدراسة بالجامعات 

 .ومتطلبات القبول والتسجيل والتخصصات والدرجات العلمية المتوافرة
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 انتصارات مثيرة لطالب األردنية واألهلية واليرموك بدوري سلة الجامعات

 

بكرة السلة، إثارة كبيرة، حيث ” طالب“ات للجامع” بلينك“شهدت الجولة الثانية من بطولة دوري 

، وفريق جامعة عمان (65-55)تغلب فريق الجامعة األردنية على فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا 

، في لقاءين أقيما أمس على صالة األردنية، فيما (54-35)األهلية على فريق جامعة البلقاء التطبيقية 

 .، باللقاء الذي اقيم في صالة فيالدلفيا(14-53)معة مؤتة تغلب فريق جامعة اليرموك على فريق جا

 

مواجهات مثيرة يوم االثنين المقبل، حيث ستكون صالة  0ويشهد األسبوع الثالث من البطولة، إقامة 

ظهرا، ثم مواجهة  43األردنية مسرحا لمواجهتي جامعة آل البيت وجامعة األميرة سمية الساعة 

ظهرا، فيما تحتضن صالة الهاشمية مواجهتي،  3وم التطبيقية الساعة جامعة اإلسراء وجامعة العل

ظهرا، ثم تلتقي جامعة العلوم اإلسالمية مع الجامعة  43جامعة جدارا ضد الجامعة األلمانية الساعة 

 .ظهرا 3الهاشمية عند الساعة 

 

ة والهاشمية التطبيقية وجدارا وسمية واإلسالمي: جامعة، هي 43وتحظى بطولة الطالب بمشاركة 

وآل البيت واأللمانية واإلسراء واألردنية والتكنولوجيا واألهلية والبلقاء واليرموك ومؤتة والبتراء، 

مجموعات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات األربع للمرحلة  0موزعة على 

تموز  30إلى  41فترة من الثانية التي تقام وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، خالل ال

 .المقبل( يوليو)

 

 ”طالبات“مواجهات في ختام المرحلة األولى  0

للجامعات للطالبات بكرة السلة ” بلينك“لدوري ” الدور األول“تختتم اليوم مباريات المرحلة األولى 

ألردنية بإقامة أربع مواجهات سيتحدد معها هوية الفرق المتأهلة للدور القادم، حيث تحتضن صالة ا

ظهرا، تليها مواجهة الجامعة  43مواجهتي جامعة اإلسراء وجامعة األميرة سمية عند الساعة 

 .ظهرا 3األردنية وجامعة العلوم التطبيقية في تمام الساعة 

 

ظهرا، ثم  43وتستقبل صالة فيالدلفيا مواجهتي جامعة عمان األهلية وجامعة جدارا عند الساعة 

 .ظهرا 3والجامعة األلمانية في تمام الساعة مواجهة جامعة آل البيت 

 

وطبقا لنظام البطولة، يتأهل أبطال المجموعات الثالث إلى الدور الثاني بشكل مباشر، فيما تلعب 

الفرق صاحبة المركز الثاني في المجموعات الثالث، ملحقا خاصا لتحديد هوية الفريق الرابع المتأهل 

ذهاب “ظام الدوري المصغر بين الفرق األربعة من مرحلتين للدور الثاني، والذي يقام وفقا لن

 .الحالي( مايو)أيار  36إلى  33، خالل الفترة من ”وإياب

 

( أغسطس)آب  43إلى ( يوليو)تموز  31في الفترة من ” المرحلة الترتيبية“ويقام الدور الثاني 

قان صاحبا المركزين الثالث المقبلين وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين، على أن يلعب الفري

 الغد
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المقبل، فيما يلعب صاحبا ( أغسطس)آب  45يوم ” الميدالية البرونزية“والرابع مباراة فاصلة على 

مباريات، يحسمها ويظفر باللقب من يسبق منافسه في  5المركزين األول والثاني سلسلة قصيرة من 

 .من الشهر ذاته 33تحقيق انتصارين بالبطولة التي تختتم في 

 

 

 

 

األردنية واألهلية : جامعات بعد انسحاب جامعة جدارا، وهي 2وتحظى بطولة الطالبات بمشاركة 

واأللمانية والهاشمية والتطبيقية وسمية والتكنولوجيا واإلسراء وآل البيت، حيث تم تقسيم الفرق 

طبيقية الت)، والثانية (سمية والتكنولوجيا واإلسراء)مجموعات، تضم األولى  5المشاركة إلى 

 (.األلمانية والهاشمية وآل البيت)، والثالثة (واألردنية واألهلية
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 (أسماء وتفاصيل)تحصل على دعم لتمويل خمسة مشاريع بحثية ابتكارية وريادية ” اليرموك“

 

الدبعي، التوقيع على اتفاقية رعى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون 

مشاريع بحثية وابتكارية وريادية، قدمتها جامعة اليرموك من خالل باحثيها للحصول على  3لتمويل 

 .دعم لها من صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار

 

ي وقام بالتوقيع على هذه االتفاقيات مندوبا عن رئيس الجامعة الدكتور إسالم مّساد، عميد البحث العلم

 .والدراسات العليا الدكتور أيمن حمودة

 :وتاليا تفاصيل هذه المشاريع العلمية

 

 .ذكية إلدارة بيانات البحث النوعي-تطوير برمجية عربية: المشروع األول

 

كلية تكنولوجيا -الدكتور عبدالرؤوف بصول : ويضم الفريق البحثي كل من الباحث الرئيس

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم  –إلى الدكتور محمد الزامل  المعلومات وعلوم الحاسوب، باإلضافة

 –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، والدكتورة آمنه الرواشدة  -الحاسوب، والدكتور نادر الرفاعي

 .كلية التربية، كباحثين مشاركين

 

عية باللغة العربية ويهدف هذا المشروع إلى توفير برمجية خاصة قادرة على التعامل مع البيانات النو

 .من شأنها االسهام في تطوير االنتاج العلمي النوعي على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني

حيث توظف البرمجية خوارزميات الذكاء االصطناعي لتقديم إضافة نظرية وعملية للباحثين، من 

ة، وبذلك يتيح لهم حيث مساعدتهم على اختصار الجهد والوقت في التعامل مع البيانات النوعي

الفرصة للتركيز على نوعية وعمق التحليل، وإنشاء روابط وعالقات من خالل التحليل الدقيق 

 .للبيانات النوعية

 

تقييم أوجه عدم اليقين المرتبطة بالعالقة الجينية بين البترول الناضج وصخور : المشروع الثاني

 المصدر، تطبيقات لمخاطر االستكشاف في األردن

 

م فريقه البحثي، الباحث الرئيسي الدكتور عبدالمنعم الرواشدة من كلية العلوم، ومجموعة من ويض

باحثي الجامعة بالتشارك مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة البترول الوطنية وجامعات 

 .عالمية مرموقة

 

ة من كلية العلوم، كما ويضم الفريق البحثي كل من الدكتور رشيد جرادات و الدكتور محمد القضا

والدكتور طارق الشبول من جامعة الحسين بن طالل، والجيولوجي بهجت العدوان من وزارة الطاقة 

 .والثروة المعدنية والدكتور ماهر ختاتنة من شركة البترول الوطنية

 

 الغد
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كما ويضم الفريق أيضا الدكتور محمد العالويين من جامعة ابوظبي بوليتكنيك، والدكتور مارتن 

 .نز من جامعة نيوكاسل البريطانيةجو

وتكمن أهمية هذا المشروع، في تقييم أوجه عدم اليقين المرتبطة بالعالقة الجينية بين البترول الناضج 

في اآلبار المنتجة وذات الشواهد النفطية وصخور المصدر التي انتجت هذه المواد النفطية لمعرفة 

 .مصدرها بشكل دقيق

 

روع كتطبيق مباشر لتخفيف المخاطر المرتبطة بعمليات االستكشاف وتأتي مخرجات هذا المش

النفطي في األردن، كما وسيتم جمع عينات النفطية من اآلبار المنتجة وصخور المصدر المتوقعة 

بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة البترول الوطنية، وسيتم تحليلها بأحدث الطرق 

يل النتائج للوصول إلى قناعة تساعد صانع القرار في مجال االستكشاف المتعارف عليها، وتحل

 .النفطي في األردن

 

كما سيتم رفد الجامعة بجهاز متطور في تحليل المادة العضوية سيعتبر نواة لتأسيس مختبر 

متخصص بدراسة المواد النفطية أو العضوية بالتعاون ما بين قسم علوم األرض والبيئة وقسم 

 .في جامعة اليرموك الكيمياء

 

اإلجراءات والتدابير الالزمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في ظل جائحة كورنا : المشروع الثالث

COVID- 19 

 

كلية التربية، والدكتورة مريم  –ويضم الفريق البحثي كل من الباحث الرئيس الدكتور محمد العالونة 

 –كلية التربية، والدكتور عاهد الخليفات  -ر أحمد الشريفينكلية التربية الرياضية، والدكتو –أبو عليم 

 .الجامعة االردنية فرع العقبة

 

وتقوم فكرة هذا المشروع على دراسة االجراءات والتدابير الالزمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة 

حد من االنعكاس واآلثار الناشئة عنهما سواء كانت اقتصادية او اجتماعية، ودراسة البدائل المتاحة لل

السلبي لمثل هذه األزمة أو أزمات استثنائية مشابهة في المستقبل، بهدف الوصول إلى الفئات األكثر 

تضرراَ في مختلف مناطق المملكة والوقوف على وجهات نظرهم فيما يتعلق باإلجراءات التي قامت 

 .بها الحكومة في ظل جائحة كورونا ودرجة فاعلية هذه اإلجراءات

 

عتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة العتمادها على دراسة علمية منهجية كمية ونوعية، مما و ي

يعزز من صدق نتائجها وبالتالي يمكن استخدام هذه النتائج ضمن الخطط االستراتيجية المستقبلية 

 .لمواجهة الظروف الطارئة سواء كانت كورونا أو غيرها

 

اسة إليجاد حلول بديلة والتخفيف من آثار الظروف االستثنائية التي كما يمكن استخدام نتائج هذه الدر

تعرض لها المواطنون، و الوصول إلى قائمة باإلجراءات الممكن اتخاذها وكذلك تطوير نموذج 

علمي مستند الى نتائج البحث بحيث يمِكن اصحاب القرار من اتخاذ اإلجراءات الصحيحة التي 

االستثنائية وايجاد الحلول البديلة للحد من تفاقم هذه االزمة أو أي تساعد في التخفيف من الظروف 

 .أزمات طارئة مستقبلية

 

انشاء قاعدة بيانات لألبحاث السياحية الوطنية وتطوير لوحة التحكم كخارطة : المشروع الرابع

بو معلومات لجميع المدخالت االحصائية للقطاع السياحي، للباحث الرئيس الدكتور محمد ناصر ا
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مديرية التخطيط والدراسات،  –كلية السياحة والفنادق، بالشراكة مع وزارة السياحة واآلثار  –حجيلة 

 .حيث حضر أمين عام وزارة السياحة واآلثار الدكتور عماد حجازين هذا التوقيع

 ويهدف هذا المشروع إلى انشاء قاعدة بيانات واسعة وشاملة للقطاع السياحي بما يساعد على تسريع

عملية الوصول إلى البيانات التي تتضمنها المحاور السبعة التي تناولتها اللجنة العلمية تحت عنوان 

تطوير السياحة وحماية التراث والتي انبثقت عن اللجنة التوجيهية للمحور االجتماعي واالقتصادي 

قصة )السردية  وذلك ضمن المحاور الستة وهي تقييم برامج التدريب والتعليم، 32/6/3534بتاريخ 

 .، تقييم المنتج السياحي الحالي، حماية التراث، التوثيق، وجودة الخدمات السياحية(األردن

 

كما ويهدف المشروع إلى تذليل العقبات أمام جمهور الباحثين سواء الجهات الخاصة أو الحكومية، و 

ومعالجتها أو توظيفها في سيتم تجميع البيانات السياحية الالزمة بحيث تسهل عملية الوصول إليها 

أعمال مختلفة في المستقبل حيث ستسهل قاعدة البيانات هذه وبشكل كبير جدا عملية التعديل على هذه 

البيانات في المستقبل كما ستسهل وبشكل كبير عملية إجراء التحديثات الضرورية وتنسيق وتجميع 

أهمها أبحاث الجامعات األردنية، التي  البيانات الضخمة للقطاع السياحي واالثري من مصادر متعددة

تدرس تخصصات السياحة والفندقة واآلثار والتخصصات ذات العالقة ولمختلف الدرجات العلمية 

مما يساعد صناع القرار وراسمي السياسات باالعتماد على قواعد البيانات الشاملة والمنظمة بشكل 

 .جيد

في توفير قاعدة بيانات سياحية متقدمة مصنفة حسب  لقد جاء هذا المشروع ليحقق غاية نبيلة تتمثل

األنماط السياحية المختلفة تخدم البحث العلمي محليا واقليميا ودوليا، وتخدم الباحث اينما وجد من 

ة بيانات شاملة حديثة وسهلة الوصول إليها لتتمكن هذه الفئات المستهدفة من خالل إنشاء قاعد

الوصول الى المعلومة بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة وهو الهدف األسمى لهذا المشروع العلمي على 

ان يتم توفير هذه الخدمة مستقبالً ألغراض استثمارية بحيث سيتم عملها كخدمة مدفوعة األجر من 

 .خدمين اإلقليميين والدوليين وستكون متاحة للمستخدم المحلي بشكل مجانيقبل المست

 

 .أثر جائحة كورونا على واقع الفقر والبطالة في األردن: المشروع الخامس

كلية تكنولوجيا المعلومات  –ويضم الفريق البحثي كل من الباحث الرئيس الدكتورة يسرى حرب 

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، الدكتور أيمن  –ثامنة وعلوم الحاسوب، وكل من الدكتور سيف ع

الجامعة األردنية، و الدكتورة  –فرع العقبة، والدكتورة أمل الخاروف  –حرب، الجامعة االردنية 

 .الجامعة الهاشمية، كباحثين مشاركين –وعد النسور 

 

قر ونسب البطالة في ويهدف هذا المشروع إلى التعرف على أثر جائحة كورونا على مستويات الف

األردن وتحديد الفئات األكثر تضرراً وأماكن انتشارها من خالل استقصاء عينة من األسر األكثر 

ضعفاً في إقليم الشمال، الوسط، والجنوب، باإلضافة إلى تنفيذ مجموعات مركزة لعدد من أفراد عينة 

 .الدراسة من كل إقليم

 

في أهمية موضوع الفقر كقضية عالمية وظاهرة اجتماعية و تكمن أهمية هذا المشروع بشكل أساسي 

 .ذات ابعاد اقتصادية وسياسية متعددة

 

ومع ظهور فيروس كورونا شهد العالم أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة كان لها انعكاسات على 

الدخل  زيادة معدالت الفقر والبطالة، وهو ما يشكل تحدياً تنموياً يظهر بإحداث عدم توازن في توزيع

 .ومعدالت المشاركة في النشاط االقتصادي وخاصة للفئات األضعف في المجتمع مثل المرأة
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كما وتكمن أهمية هذا المشروع أيضا في تقييم التأثير طويل األمد للجائحة على الفقر والبطالة مع 

 .ائحةاألخذ بعين االعتبار التدابير واإلجراءات الحكومية لتخفيف االَثار االقتصادية للج
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 مشروعا بحثيا وابتكاريا ورياديا 31ألف دينار لدعم  088

 

وقع صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقيات تمويل 

، جامعة، ومؤسسة( 45)مشروعاً بحثياً وابتكارياً وريادياً تقدم بها باحثون وباحثات من ( 35)لـ

ومراكز بحثية وطنية مختلفة، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعم المالي المقدم لهذه المشاريع من صندوق 

 .ديناراً ( 555،433)دعم البحث العلمي 

 

جاء ذلك خالل حفل التوقيع الذي أقيم تحت رعاية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

وزارة السياحة واآلثار الدكتور عماد حجازين، وعدد من  الدكتور مأمون الدبعي، وبحضور أمين عام

 .رؤساء الجامعات وعمداء البحث العلمي

 

وخالل حفل التوقيع، استعرض الدبعي دور صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار في وزارة التعليم 

إلى العالي والبحث العلمي في دعم مسيرة البحث العلمي عموماً، وذلك من خالل توجيه الدعم 

المشاريع ذات البعد التطبيقي واالبتكاري استجابةً للتحديات التي تستجد على المستوى الوطني، 

والذي يُفضي إلى الريادة ويعزز اإلسهام في التنمية المستدامة، باإلضافة إلى توجيه الدعم نحو 

خالل المشاريع الوطنية التي تسهم في حل المشكالت والصعوبات على المستوى الوطني، من 

 .تضافر الجهود بين القطاعات األكاديمية والصناعية

 

وأكد الدبعي ضرورة استفادة الشباب والقطاع الخاص من دعم الصندوق خاصة في مجال دعم 

المشاريع االبتكارية والريادية، والتي تتسم باالبتكار الذي يفضي لمنتج أو خدمة قابلة للتسويق وتحقق 

رص عمل وإنشاء الشركات الريادية للشباب، وبالتالي تسهم في تحقيق مفهوم الريادة، وتسهم بخلق ف

 .األثر االقتصادي اإليجابي

 

كما أكد شفافية وحيادية ومؤسسية اإلجراءات التي اتبعها الصندوق للوصول إلى آلية منح الدعم 

المحور )ربعة للمشاريع التي تتم الموافقة على دعمها عموماً ولمشاريع مبادرة المحاور التوجيهية األ

الصحي الطبي، محور األمن الغذائي، محور االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، المحور االجتماعي 

على وجه الخصوص، حيث تمثلت اإلجراءات بتشكيل فرق توجيهية لكل محور وتسمية ( االقتصادي

عليها لجنة منسقين عامين للمحاور الفرعية، والذين بدورهم اقترحوا قضايا وموضوعات وافقت 

إدارة الصندوق ليتم تقديم المشاريع البحثية ضمنها، وصوالً إلى تقييم المشاريع المقدمة من قبل 

 .اللجان المتخصصة في الصندوق ووفق التعليمات واألسس المعمول بها

 

 :وتوزعت المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات دعمها وفقاً لما يلي

 

ضمن مبادرة المحاور التوجيهية التي ( ور االقتصادي واالجتماعيالمح)مشروعاً بحثياً في ( 44( )4

أطلقها الصندوق بداية هذا العام لحل المشاكل التي تواجه المملكة في عدة محاور بحثية، إذ بلغت قيمة 

دينار توزعت على الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية على ( 455،555)دعم هذه المشاريع 

 عين نيوز/ الغد 
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مشاريع لجامعة مؤتة، ( 5)مشاريع لجامعة اليرموك، و( 5)للجامعة األردنية، ومشروع : النحو اآلتي

ومشروع للجامعة الهاشمية، ومشروعان لجامعة البلقاء التطبيقية، ومشروع لجامعة الحسين بن 

 .طالل

 

ستة مشاريع بحثية تقدمت ضمن الدورات البحثية المنتظمة التي يعلنها الصندوق، إذ بلغت ( 6( )3

 .ديناراً ( 535،343)عم هذه المشاريع قيمة د

 

ديناراً، ( 335،545)خمسة مشاريع ابتكارية وريادية خصص لها دعم مالي إجمالي قيمته ( 3( )5

لمشاريع تم الموافقة على ترشيحها من بين الطلبات التفصيلية المقدمة خالل الدورة البحثية لعام 

، ومشروع ضمن مبادرة الصندوق هاكاثون 3534والدورة البحثية واالبتكارية األولى لعام  3535

 .3534المئوية لعام 

 

وجاء توزيع المشاريع االبتكارية على الحاضنات ومسرعات األعمال في الجامعات والمؤسسات 

مركز التميز / الحاضنة التكنولوجية/ مشروع لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية: على النحو اآلتي

برنامج الريادة واالبتكار ومشروع / مشروع لحاضنة الجامعة األلمانية األردنيةللمشاريع اإلبداعية، و

/ يوم، ومشروعان لجامعة الحسين التقنية 455حاضنة برنامج مسرعة / لجامعة الشرق األوسط

 .The Coreحاضنة 

 

مشروع لقطاع العلوم الزراعية : فيما جاء توزيع المشاريع على القطاعات على النحو اآلتي

بيطرية، ومشروعان لقطاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ومشروع لقطاع علوم المياه والبيئة، وال

ومشروعان لقطاع العلوم األساسية، أما من حيث المؤسسات التعليمية، فتوزعت المشاريع البحثية 

مشروع للجامعة األردنية، : على الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية على النحو اآلتي

مشروعان لجامعة اليرموك، ومشروع لجامعة مؤتة، ومشروع لجامعة الزرقاء الخاصة، ومشروع و

 .للمركز الوطني للبحوث الزراعية

 

نظام مؤشرات الموارد )الـمشروع الوطني المقدم من المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا بعنوان ( 0

دينار، على أن يتم ( 12،655)عم مالي بلغ بإجمالي د( البشرية في مؤسسات التعليم العالي األردنية

توطين األجهزة والتجهيزات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يقدم المشروع حلوالً 

 .للمشاكل التي تواجهها الجامعات األردنية من خالل توحيد البيانات والمؤشرات في الجامعات

 

التعليم العالي وتطويره في مجال أنظمة المعلومات وتكمن أهمية المشروع في تلبية احتياجات قطاع 

وإدارتها، ومواكبة التحوالت الرقمية التي يشهدها العالم حالياً، وبما يسهم في دعم اتخاذ القرارات 

 .ورسم السياسات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي األردنية
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 الي وضمان جودتهاتقرير صادر عن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم الع

 

 45/3/3533اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم األربعاء الموافق 

برئاسة األستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدداً من ( 46/3533)في جلسته رقم 

طني األردني للمؤهالت  و ادراج كلية ادراج جامعة الشرق األوسط في االطار الو:  القرارات أهمها

الفنون )الدفاع المدني في االطار الوطني األردني للمؤهالت ،و اقرار المجاالت المعرفية لتخصص 

، واقرار معايير االعتماد الخاص لتخصصات علوم ( برنامج البكالوريوس/االسالمية والتطبيقية

في ( برنامج البكالوريوس/اللغة العربية وآدابها)األغذية والتغذية في الجامعات األردنية ، وتخصص 

في جامعة مؤتة، وتخصص ( برنامج الماجستير/اللغة العربية وآدابها)جامعة مؤتة ، و تخصص 

اللغة )في جامعة مؤتة ، وتخصص  ( برنامج الدكتوراة/الدراسات االدبية/اللغة العربية وآدابها)

برنامج /علم االجتماع)في جامعة مؤتة، و ( لدكتوراةبرنامج ا/الدراسات اللغوية/العربية وآدابها

برنامج /علم الجريمة / علم اجتماع )اضافة الى تخصصات  . في جامعة مؤتة( البكالوريوس

في جامعة مؤتة ، و ( برنامج البكالوريوس/الفقه وأصوله)في جامعة مؤتة ، وتخصص ( الماجستير

في جامعة ( برنامج الدكتوراة/الفقه وأصوله)تة ، و في جامعة مؤ( برنامج الماجستير/الفقه وأصوله)

برنامج /أصول الدين)في جامعة مؤتة ، و ( برنامج البكالوريوس/أصول الدين)مؤتة ، و تخصص 

وقرر مجلس هيئة االعتماد الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص . في جامعة مؤتة( الماجستير

اض وجراحة اللثة، التركيبات السنية الثابتة امر: )طب االسنان السريري بالمسارات اآلتية

في ( برنامج الماجستير(/ والمتحركة، تقويم االسنان والفكين، المعالجة اللبية، طب اسنان االطفال

في ( برنامج البكالوريوس/اللغة العربية وآدابها)جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ، وتخصص  

في جامعة جدارا ، ( برنامج البكالوريوس/ التربية الرياضية)جامعة الزيتونة األردنية ،و  تخصص 

جامعة البلقاء / في كلية األميرة رحمة الجامعية ( برنامج البكالوريوس/ علم النفس التطبيقي)و

وكما قرر المجلس . في جامعة آل البيت( برنامج البكالوريوس/ التربية البدنية) التطبيقية ، وتخصص 

في جامعة العلوم ( برنامج البكالوريوس/ التصميم الداخلي)لخاص لتخصص استمرارية االعتماد ا

التصميم )في جامعة العلوم التطبيقية ، و( برنامج البكالوريوس/ التصميم الجرافيكي)التطبيقية ، و 

/ الهندسة المدنية)في جامعة العلوم التطبيقية و تخصص ( برنامج البكالوريوس/ للوسائط الرقمية

في الجامعة األميركية في مادبا ، والموافقة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد ( الوريوسبرنامج البك

شبكات )في جامعة جرش ، وتخصص ( برنامج البكالوريوس/علم الحاسوب)في تخصص 

تكنولوجيا الوسائط المتعددة ) في جامعة جرش ،وتخصص( برنامج البكالوريوس/الحاسوب

 .في كلية الخوارزمي الجامعية( سبرنامج البكالوريو/ والجرافيك

 

 

 

 

 

 

 األنباط
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 جامعات لفتح كليات طب بشري وأسنان 7تراخيص مبدئية لـ 

 

 

تفوق مجلس التعليم العالي على نفسه، وقدم لساحة التعليم والتوظيف، قضايا لطالما كان الحديث عنها 

ام القاصي والداني، رغم خطا أحمر وتابوها صعب التعاطي معه، وكان القرار بالمواجهة أم

المطالبات األكاديمية المشروعة والمنطقية، وتوصيات النقابات المهنية بها، فوضع المجلس تحت 

مظلته قرارات بتبني رفع المستوى التعليمي لطلبتنا سيما عشرات االالف الراغبين بدراسة الطب 

أردني بأن يكون داخل كل  البشري واالسنان في جامعات خارج االردن لغايات الحصول على حلم

 ..بيت طبيب 

المجلس حسم القضايا ورفع من سويتها رغم اعتراض العديد من المؤسسات واالفراد والعائالت، 

وساوى في الحدود الدنيا للقبول بدراسة الطب واالسنان والتخصصات الهندسية، حتى ال يكون 

 .شروط  مشروع دراسة الطب أو أي تخصصات علمية ساحة بال ضوابط أو

الفا على  55الف طالب يدرسون الطب خارج االردن ومثلهم بالجامعات االردنية، أي نحو  42

مقاعد دراسة الطب، وهذا األمر يؤكد ضرورة ضبط القضية ومراقبة اداء الكليات السيما تلك التي 

تشكيك، فقد تدرس الطب وطب األسنان، وبالفعل تمت قراءة القضية بشكل ال يحتمل مجاال للشك أو ال

طالب على االكثر في الجامعات الخاصة للقبول بتخصصي الطب أو  455حددت التعليمات فقط  

طب االسنان دون السماح بزيادة طالب واحد وسيرافق  ضبط اعداد المقبولين بالجامعات الرسمية 

االردنيين  بحيث ال يتم تجاوز الطاقات االستيعابية تحت أي ظروف أو تدخالت، وفتحت المجال أمام

وغير االردنيين لاللتحاق بجامعات اردنية بأقساط أقل من الخارج ورفد السوق المحلية بتحريك عجلة 

االقتصاد التعليمي ليضخ أبناء الوطن أموالهم باالردن بدال من الخارج وتحت رعاية أكاديمية 

 .ووطنية موثوقة 

ومضبوط أيضا، لفتح تخصصات  كما حدد المجلس شروطا لذلك، وفتح المجاالت بشكل مشروط 

طبية في جامعات اردنية، حيث كشفت مصادر أن خمس جامعات منها رسمية وخاصة منحت 

ترخيصا مبدئيا لفتح تخصص طب األسنان، كما أن هنالك جامعتين بطريق الحصول بعد استيفاء 

بع فرصة الشروط إلنشاء تخصص طب بشري، وهو األمر الذي سيمنح االردني وغير االردني بالط

ذهبية لدراسة الطب في الجامعات االردنية، والتي أثبتت عمق وأهمية وأهلية الكفاءات والبرامج 

التعليمية، والمختبرات، ونوعية خريجين ال زال العالم يتباهى بهم في كل بقعة منه، فتخصص الطب 

 .كان وال يزال الرقم الصعب في الجامعات االردنية 

خيص مبدئية لكليات طب بشري  وأسنان، والدستور حصلت على نسخة التعليم العالي منحت ترا

تظهر الشروط التي وضعتها الوزارة ضبطا إلجراءات الحصول على ترخيص نهائي، ومنها توفير 

مبنى مستقبل للكلية قبل بدء قبول أي طالب فيها، وتوفير مختبرات لمرحلة ما قبل السريرية 

ة لطب االسنان ومختبرات المحاكاة السريرية، وضرورة توفير والمتضمنة مختبرات العلوم االساسي

مركز عيادات لطب االسنان في مختلف التخصصات مع وجود جميع المستلزمات والتجهيزات 

 الدستور
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وتوفير كراسي طب لالسنان بعدد يتناسب مع أعداد الطلبة المنوي قبولهم في البرنامج وذلك مع بداية 

 .لثالثة من استحداث الكلية الفصل الدراسي الثاني، من السنة ا

طالب وأن ال يزيد  455واشترطت المعايير أن ال يتجاوز عدد الطلبة المقبولين كل عام جامعي الـ 

 . 5الى  4للمرحلة االساسية وللمرحلة السريرية  35الى  4عدد االساتذة 

ة الجزئية، ودعت الشروط الى ضرورة توفير أعضاء هيئة تدريس، بعلم الخلية والعلوم الحياتي

والكيمياء الحيوية، والتشريح العام وعلم األجنة وعلم وظائف االعضاء، وعلم األمراض، وعلم 

 .األدوية، وعلم الوراثة 

وفند الكتاب الموجه الحدى الجامعات تفاصيل محددة ودقيقة عن كل عام بالسنوات التي يدرس بها 

 .طلبة الطالب من حيث كفاءات أعضاء هيئة التدريس وأعداد ال

ووفقا للكتاب المؤلف من حوالي اربع صفحات، تشير التفاصيل الى شروط ليست بالبسيطة، اضافة 

الى حالة من التشدد غير العادي التي تفرضها تلك الشروط قبل البدء بقبول أي طالب، وهو األمر 

ية تحديدا الذي يعزز قضية حماية الطالب الدارس في أي من الجامعات االردنية بالتخصصات الطب

من أي تراجع، ال بل توفير كافة التفاصيل الخاصة بالمظلة االكاديمية المتكاملة التي تقدم للوطن 

خريجا كامال مسلحا بامتياز ليكون االردن نيشانا على صدره سواء أكان اردنيا أم قادما من أي دولة 

رسالة فخر اردنية أينما بالعالم، لغايات دراسة اي تخصص طبي، ليكون سفيرا فوق العادة يحمل 

 .ولى وجهه

ولم يترك الباب مواربا، ال بل قامت الوزارة ولغايات ترتيب البيت الداخلي والخارجي بآن واحد،  

من مراجعة قائمة الجامعات المعترف بها، وشطب بعض األسماء من تلك الجامعات التي يتوجه 

داقيتها بمنح شهادات ال ترقى الى مستوى طلبتنا لدراسة الطب فيها، بسبب عدم اثبات أهليتها ومص

مزاولة مهنة الطب، وإخضاع ابنائنا الى خدع اكاديمية تجنى ثمارها الفاسدة  بعد سنوات، يكون 

 .الطالب فيها قد بذل جهدا وصرف أمواال في غير مكانها وخسر مستقبال 

» الدستور » صادر لـ وعند الحديث عن مبررات ودواعي تعديل تعليمات الدراسة بالخارج، أكدت م

أن السبب المباشر هو السعي لتحقيق العدالة بين الطلبة بشكل مدروس وكفؤ، وتنفيذ االستراتيجية 

الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي لطالما كان االنتظار الصعب لتنفيذ بنودها الرئيسية، والتي 

 .خارج االردن تحدثت بالنص عن ضرورة توحيد مدخالت التعليم العالي داخل و

وأضافت ذات المصادر أن السعي لترخيص كليات طب وطب أسنان جديدة  داخل األردن لتشجييع 

االستثمار مع شروط مشددة لضمان جودة مخرجات التعليم العالي يستلزم ضبط أعداد الطلبة 

سيئة  المسموح لهم االلتحاق في هذا التخصص، إذ عانى األردن خالل السنوات الماضية من تجارب

فيما يتعلق بالطلبة الدارسين في جامعات غير أردنية خارج المملكة من الحاصلين على معدالت 

متدنية، وقد اضطر مجلس التعليم العالي لقبول هؤالء الطلبة في الجامعات األردنية؛ ما انعكس سلباً 

العدالة وتكافؤ الفرص على جودة مخرجات قطاع التعليم العالي األردني، إضافةً إلى االخالل بمعايير 

 .بين الطلبة

توجيه الطلبة للدراسة داخل األردن يساهم في بقاء رأس المال الوطني داخل المملكة خاصةً وأن 

تكاليف الدراسة خارج المملكة أعلى من تكاليف الدراسة داخلها، إضافةً إلى ضمان جودة مخرجات 

ردنية تخضع لرقابة مباشرة من مجلس التعليم قطاع التعليم العالي كون مؤسسات التعليم العالي األ

 .العالي ومن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

كما أن هنالك ووفقا للمصادر خطة قادمة ومدروسة لضبط أعداد الطلبة الملتحقين للدراسة في 

ة في التخصصات الحرجة مثل الطب، وطب األسنان، والهندسات، حتى مع وجود كليات جديد

جامعات أخرى، حيث تشير الدراسات إلى وجود تضخم كبير في هذه األعداد خالل األعوام القادمة 

 .وهذا سينعكس على ارتفاع البطالة إلى مستوى غيرمسبوق
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حيث يعاني األردن من تضخم ( الماجستير، والدكتوراة) ضبط أعداد الطلبة خريجي الدراسات العليا 

شهادات عليا بشكل كبير يفوق قدرة مؤسسات التعليم العالي ويزيد من  أعداد الطلبة الحاصلين على

 .    ارتفاع مستوى البطالة بينهم

تحديات قادمة امام التعليم العالي الثبات حسن نوايا وتشدد مشروع ليبقى االردن البوصلة وتعليمها  

 العالي شاهد عيان على نجاح وتفوق وقصة تميز تحديدا بالتخصصات الطبية
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