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العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر  رعــى 
الدكتــور عادل الطويســي حفل تخريج الفــوج الثاني 
والعشرين من طلبة الجامعة للفصل الدراسي الثاني 

 .2018/2017
وأكــد رئيــس الجامعــة الدكتــور تركــي عبيدات 
أن الجامعــة ســتبقى علــى العهــدِ رائدًة فــي تعزيِز 
الوحدةِ الوطنيــةِ وخدمةِ المجتمِع المحلِي بشــكٍل 
خاص والمجتمع األردنيّ بشــكل عام في ظل الرايةِ 
الهاشــميةِ، بقيــادةِ صاحــِب الجاللةِ الملــكِ عبدَ 
اهلِل الثاني ابِن الحســيِن المعظــم. وأن رعاية معاليه 
لهذا الحفل يجســدُ اهتمامَ الحكومــةِ األردنيةِ في 
تطويــِر التعليم العالي وتحســيِن مخرجاتــهِ، ويؤكد 
أن الجامعــاتِ الخاصة هي جامعاتٌ وَطنيٌة تســاهم 
بفعاليــةٍ فــي مســيرة التنميــةِ الوطنية الشــاملةِ 

والمستدامة. 
وبيــن أن هــذا الحفــل يتزامــن مع مروِر خمســة 
وعشــرين عامًا على تأســيِس الجامعةِ ، حيث توجّت 
انجازاتِها بدخولِها من بين أفضِل مئَة جامعةِ عربية 
ومن بين أفضِل عشِر جامعاتٍ أردنيةٍ.  باالضافة الى 
حصوُلها على شهادةِ ضمانِ الجودةِ العالمية األيزو 
في جميــع مكوناتِ عملِهــا األكاديميــةِ واإلداريةِ، 

لتكوَن أوَل جامعةٍ أردنيةٍ تحصُل على هذه الشهادةِ 
بنســختِها الحديثةِ التي تركزُ علــى القيادةِ وإدارةِ 
المخاطــر.  وقــد حصلــت أيضــًا كليــاتُ الصيدلــةِ 
والتمريِض والعلوم وتكنولوجيــا المعلومات واآلداِب 
على شــهادة ضمانِ الجودةِ األردنيــةِ التي تمنحها 
هيئــُة اعتمــادِ مؤسســاتِ التعليِم العالــي وضمانِ 

جودتها.
وأوضــح عبيــدات أن الجامعــُة ماضيٌة فــي تطويِر 
وتحســيِن خططِها الدراسيّةِ والكفاياتِ التعليميّةِ 
المتعلقــةِ بها، بهدف تخريِج كوادرَ بشــريةٍ مؤهلةٍ 
وقــادرةٍ على المنافســةِ في ســوِق العمــِل بجدارةِ، 
وتســعى في هذا اإلطاِر إلى صقِل شخصياتِ الطلبةِ 
وإكســابهم مهاراتٍ إضافيــةٍ في البحــثِ العلميّ، 

واالتصاِل واستخداِم البرمجياتِ الحديثة.
وأضــاف أن الجامعُة  تبذل جهودًا كبيرة لتحســيِن 
الخدمــاتِ الطالبيــة والبيئةِ الجامعيــةِ، والحدِ من 
العنفِ الطالبيّ؛ حيث أكملت العديدَ من المشــاريِع 
الحيويةِ أهمُّها مشروعُ منظومةِ الطاقةِ الشمسيةِ 
والحديقــةِ الطالبيــةِ الخضراِء المســتدامةِ، ومبنى 
الحضانةِ، ومشــروعُ البواباتِ اإللكترونيةِ.  ونتيجًة 
لذلــك ارتفع ترتيبُها إلى 282 فــي التصنيف العالمي 
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جريــن ميتِركس الذي يركــزُ على البيئــةِ الجامعيةِ 
والتنميةِ المستدامة. 

وأشارعبيدات الى أن الجامعة وقعت عدَة اتفاقياتٍ 
مع المؤسســاتِ والشــركاتِ العامةِ والخاصة بهدف 
إكســاِب الطلبــةِ المهــاراتِ الالزمةِ لســوِق العمل. 
ووضعت عمادُة شؤونِ الطلبة، بالتعاون مع الكلياتِ 
جمِيعها برامجَ هادفةٍ لتعزيِز النشــاطاتِ المنهجيةِ 
والالمنهجية. هذا باإلضافــة الى جهودِ الجامعةِ في 
النشاطاتِ الرياضيةِ بصفتها رئيسًا لالتحاد الرياضيِّ 

للجامعاتِ األردنيةِ 
و فــي نهايــة كلمتــه بــارك للطلبــة الخريجيــن 
وذويهم وأســاتذتهم الذين اســهموا فــي تزويدهم 
بالعلــِم والمعرفةِ، وصبَروا معهــم لتحقيِق غاياتِهم 
وليكونــوا وجوهًا مشــرقًة للجامعةِ وســَفراَء لها في 
أرجاِء المعمورةِ ، وأضاف أن هذه الشــهادة ما هي إاّل 

مفتاحٌ، لمزيدِ من المعارفِ والمهاراتِ التي تتطلبُها 
المنافسُة والجدارُة في سوِق العمل.

وفــي كلمته بالنيابة عــن الخريجين قــال الطالب 
أحمــد غنيم » أننا نقــف اليوم و يملؤنــا العز و الفخر 
.. أننــا خريجــو جامعة الزيتونة األردنيــة، هذا الصرح 
العلمــي العظيــم ، الذي يقــوم عليــه مجموعة خيرة 
مخلصــة من ابنــاء هذا الوطــن حاملين رايــة العز و 
الفخر، الحريصين على نهضة وطنهم ومجتمعهم في 
ظل صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين 

حفظه اهلل ورعاه«. 
وفي نهاية االحتفال وزع راعي الحفل الشهادات 
علــى الطلبــة الخريجيــن وقــدم الجوائــز للطلبــة 
المتفوقيــن، وبلغ عدد الخريجين 735 طالبا وطالبة 
من حملة البكالوريوس و28 من حملة الماجســتير.
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احتفلت الجامعــة بتخريج فوجها الثاني والعشــرين من 
طلبة الفصل الدراســي الصيفــي 2018/2017 والذي رعاه 

رئيس مجلس أمناء الجامعة معالي عيد الفايز. 
وأكد رئيــس الجامعة الدكتور تركي عبيــدات أن جامعة 
الزيتونــة األردنيــة ســتبقى على العهــدِ رائدًة فــي تعزيِز 
الوحــدةِ الوطنيةِ وخدمةِ المجتمِع المحلِي بشــكٍل خاص 
والمجتمع األردنيّ بشــكل عام في ظل الرايةِ الهاشــميةِ، 
بقيادةِ صاحِب الجاللةِ الملكِ عبدَ اهلِل الثاني ابِن الحسيِن 

المعظم.
وبين أن الجامعــة توجّت انجازاتِها بدخولِها التصنيفَ 
العالمــي QS من بين أفضِل مئــةِ جامعةِ عربية ومن بين 
أفضِل عشِر جامعاتٍ أردنيةٍ، نتيجًة لجهودها المتميزةِ في 
مجاِل البحث العلميّ خالل الثالثِ سنواتٍ الماضية.  وسبق 
ذلك حصوُلها على شهادةِ ضمانِ الجودةِ العالميةِ األيزو 
فــي جميع مكونــاتِ عملِهــا األكاديميةِ واإلداريــةِ.  كما 
حصلــت كليــاتُ اآلداب، والعلوم وتكنولوجيــا المعلومات، 
واألعمال على شهادة ضمانِ الجودةِ األردنيةِ التي تمنحها 
هيئُة اعتمــادِ مؤسســاتِ التعليِم وضمــانِ جودتها، هذا 
باإلضافة الى حصوِل كليةِ الصيدلة، وكليةِ التمريض على 

هذه الشهادةِ العام الماضي. 
وأشــار عبيدات إلى أن كليُة الهندســةِ والتكنولوجيا قد 
أكملــت معَظم المتطلباتِ الالزَمة للحصول على شــهادةِ 
االعتماد وضمــانِ الجودة االمريكية )ABET(، وســيتقدمُ 
قسْمُ الهندسة المدنيةِ والبنيّةِ التحتيّة رسميًا للحصول 

على هذا االعتماد مع بداية عام 2019.  باالضافة إلى أن كليَة 
الصيدلةِ بدأت في اإلجراءاتِ واالستعدادات التي ستمكنُها 
من الحصوِل على شــهادة ضمانِ الجودة االمريكيةِ خالل 

العامين القادمين. 
وأعلــن أن مجَلــس التعليم العالي وافق على اســتحداث 
تخصصَ الذكاِء االصطناعــيّ في كلية العلوِم وتكنولوجيا 
المعلومــاتِ وتخصــِص تكنولوجيــا الملتميديــا في كليةِ 
العمارةِ والتصميم اعتبــارًا من بداية العام الجامعي القادم 
2019/2018، وهــذا االســتحداث يؤكد مواكبــة الجامعةِ 

لمتطلباتِ الثورةِ الصناعية الرابعةِ في سوِق العمل.
وبارك عبيــدات للطلبــة الخريجين وأهاليهــم نجاحهم 
وتخرجهم، متمنيا لهم أن يكونوا وجوهًا مشــرقًة للجامعةِ 
وســَفراَء لها في أرجاِء المعمورةِ، وأضاف أّن الشــهادَة التي 
ســيحصلون عليهــا اليــومَ ما هــي إاّل مفتــاحٌ لمزيدِ من 
المعارفِ والمهاراتِ التي تتطلبُها المنافســُة والجدارُة في 

سوِق العمل. 
وأكــد الخريج عمار عمران في كلمــة بالنيابة عن زمالئه 
أن المرحلــة القادمة تتطلب العمل والجــد واالجتهاد فيها 
للرقي بهذا الوطن المعطاء، وشكر أعضاء الهيئة التدريسية 

واالدارية في مختلف الكليات على جهودهم المبذولة.
وفي نهاية الحفل وزع راعي الحفل الشهادات على الطلبة 
الخريجين وقدم الجوائز للطلبة األوائل، وبلغ عدد الخريجين 
382 طالبا وطالبة من حملــة البكالوريوس و14 من حملة 

الماجستير.

الدرايس  الفصل  طلبة  من  والعرشني  الثاين  الفوج  تخريج  حفل  يرىع  الفايز 
الصيفي 2018/2017   
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التقــى رئيــس الجامعة الدكتــور تركي عبيــدات أعضاء 
الهيئة التدريسية  في الكليات االنسانية بحضور نائب رئيس 
الجامعــة الدكتور محمــد المجالي وعمداء الكليات ورؤســاء 

األقسام األكاديمية ومديري الدوائر.
وقال عبيــدات أن انجازات الجامعة لهــذا العام ملحوظة 
وأكثر ايجابية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، 
حيث اســتطاع الكادر األكاديمي في الجامعة بالنهوض بها 

بشكل ملحوظ. 
وبيــن أن الجامعة في مجال التدريس بدأت بالتوجه نحو 
تنويــع التخصصات خاصة التطبيقيــة والتقنية التي تواكب 
الثورة الصناعية الرابعة حيث تم استحداث تخصصي الذكاء 

االصطناعي و تكنولوجيا الوسائط المتعددة.
 وأضاف أن الجسم األكاديمي في الجامعة معني بمراقبة 
ســوق العمل ودراسته باستفاضة اليجاد واقتراح تخصصات 
جاذبة للطالب، فالجامعة بسبب سمعتها الطيبة استطاعت 
أن تكون من أكثر الجامعات اســتقطابا للطالب، واستطاعت 
اســتقطاب طلبة وافدين من مختلف الدول العربية بنســبة 

40%  للفصل الدراسي الجديد.
وأكــد عبيدات علــى أهمية توعية الجســم الطالبي ألن 
الطالب هو شريك في العملية التعليمية التعلمية، وضرورة 
االبتعاد عن التلقين واســتخدام الوسائل التعليمية الحديثة 
الن الجامعة تتوجه نحو التعليم المدمج. مضيفا أن الساعات 
المكتبية لعضو هيئة التدريس تعتبر حقا للطالب لتوجيهه 

تعليميا وحتى اجتماعيا. 
وأشــار  الى أهمية االلتــزام واالســتمرار بعملية ضمان 

الجودة  ألنها عملية توحد الثقافة المؤسسية  وتوثق انجازات 
الجامعة لالرتقاء بها، حيث استطاعت الجامعة الحصول على 
شــهادة ضمــان الجودة ألكثــر من 70% مــن تخصصاتها 
وبهذا تكون أعلى نســبة في الجامعات الرســمية والخاصة 
حيــث حصلت كليات الصيدلة والتمريــض واآلداب والعلوم 

والتكنولوجيا واألعمال  على هذه الشهادة.
وأوضــح عبيدات أنه في مجال البحــث العلمي ارتفع عدد 
االبحاث العلمية المنشــورة في قاعدة سكوبس  لهذا العام 
الى 686 بحثــا علميا وبهذا حصلت الجامعــة على المرتبة 
الثانية في مجال نشــر األبحاث. وتشــجيعا لألبحاث العلمية 
عملــت الجامعــة على تعديل بعــض التعليمــات واالنظمة 
الخاصــة بتمويل األبحــاث. وأكد على ضــرورة توجيه طلبة 
الدراسات العليا الماجستير وبذل جهد اضافي الرشادهم نحو 

المواضيع المواكبة للتطورات العلمية الحديثة . 
وبين أن الجامعة مســتمرة في االرتقــاء في التصنيفات 
العالمية حيــث من المتوقع أن يرتفــع تصنيف الجامعة في 
تصنيف كيو اس، وفي تصنيف ويبو ميتركس ارتفع تصنيف 
الجامعــة الى المرتبة العاشــرة أردنيا، وفــي تصنيف جرين 

ميتركس جاءت بالمرتبة 282 عالميا .  
وأضاف الرئيــس أن الجامعة  تعمل على خدمة المجتمع 
في عدة مجاالت وتنفق ســنويا  3 مالييــن دينار خصومات 

ومساعدات للطالب الجامعة .
     و في نهاية اللقاء أجرى الرئيس حوارا موسعا تم خالله 
اإلجابة عن العديد من األســئلة واالستفسارات واالقتراحات 

من قبل أعضاء الهيئة التدريسية.

رئيس الجامعة يلتقي أعضاء الهيئة التدريسية يف الكليات اإلنسانية: 
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أكــد رئيس الجامعــة الدكتور تركــي عبيدات على 
المخرجــات التعلميــة ونوعيــة الخريــج ، ألن الطالب 
هــو المنتج األســاس وهو محــور العمليــة التعليمية 

التعلمية .
وأضاف خالل اجتماعه بأعضاء الهيئة التدريسية في 
الكليــات العلمية أن عملية التأثير على الطالب عملية 
مركبة ومتكاملة ويكــون ذلك من خالل االهتمام به 
خارج وداخل الغرف الصفية، وضرورة ارشاده أكاديميا 
واجتماعيــا من خالل الســاعات المكتبية، واالشــراف 
علــى تدريــب الطالب من خــالل التدريــب الميداني 
ومتابعة مشــاريع التخرج  وتشــجيعهم للمشاركة في 
األنشــطة المنهجيــة والالمنهجية التي تســاهم في 
صقل شخصياتهم وتكسبهم مهارات حياتية ضرورية 

في سوق العمل.
وأشــار عبيدات الى أن الجامعــة عملت على تهيئة 
بيئــة جامعيــة مســتدامة  للطلبــة وهــذا جعلها في 
مقدمة الجامعات في نسبة اســتقطاب الطالب للعام 
الدراســي الجديد، اضافــة الى ازدياد اعــداد الطلبة 
الوافديــن، مضيفــا أن الطــالب جميعــا لهــم نفس 

الحقوق والواجبات.
وأوضح أن الجامعة اليــوم تتوجه نحو التخصصات 
التكنولوجية التطبيقية لهذا تم اســتحداث تخصصي 
الذكاء االصطناعــي وتخصص تكنولوجيا الوســائط 
المتعددة، لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وبيــن أهميــة الــدور الفاعــل  لمجالس األقســام 
والكليات في تحسين الخطط الدراسية،  والتوجه نحو 

التعليم المدمــج وتطوير وســائل التعليم ، ومراجعة 
امتحانــات الكفــاءة الجامعيــة ووضــع خطــة لزيادة 
درجات االتقان في مختلف التخصصات،  باالضافة إلى 
دورها األساسي في تطوير آداء اعضاء هيئة التدريس 

وبحثيا.   أكاديميا 
وأكــد عبيــدات علــى أن الجامعــة تشــجع أعضاء 
الهيئة التدريســية علــى قضاء اجازة التفــرغ العلمي 
فــي الجامعــات المرموقــة، وتدعم األبحــاث العلمية 
األصيلة، ووقعت العديد من االتفاقيات  مع الجامعات 
المرموقة لتبادل أعضاء الهيئة التدريســية والطالب 

واجراء البحوث المشتركة. 
وأضــاف أن للجامعة دورا فــي ضمان الجودة حيث 
حصلــت أكثر من 70% من تخصصاتها على شــهادة 
ضمــان الجودة األردنية خالل 3 ســنوات، وأن عملية 
الجــودة عمليــة مســتمرة وبحاجــة الى التشــاركية، 
باالضافة إلى اســتكمال كلية الهندسة والتكنولوجيا 
معظــم المتطلبــات الالزمــة للحصول على شــهادةِ 
االعتماد وضمانِ الجــودة االمريكية )ABET(، وبدء 
اإلجراءاتِ واالستعدادات التي ستمكن كلية الصيدلة 
من الحصول على شــهادة ضمانِ الجودة االمريكيةِ 

خالل العامين القادمين.
وفــي نهايــة اللقــاء الــذي حضــره نائــب رئيس 
الجامعة وعمداء الكليات ورؤســاء األقسام األكاديمية 
ومديروالدوائر أجرى الرئيس حوارا موســعا تم خالله 
اإلجابــة عــن العديد مــن األســئلة واالستفســارات 

واالقتراحات من قبل أعضاء الهيئة التدريسية.

رئيس الجامعة  يلتقي أعضاء الهيئة التدريسية يف الكليات العلمية: 
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قرر مجلس أمناء الجامعة  برئاســة رئيس مجلس 
أمنائها معالي األســتاذ عيد الفايز وبناء على تنسيب 
رئيس الجامعة األستاذ الدكتور تركي عبيدات تعيين 
األســتاذ الدكتور عبد الفتاح التميمــي عميدا لكلية 
العلوم وتكنولوجيا المعلومات، واألستاذة الدكتورة 
قبيلــة حمــود عميــدا لكليــة العمــارة والتصميم، 
واألستاذ الدكتور طارق القرم عميدا لكلية الصيدلة، 
والدكتور ناصرابوياســين قائمــا بأعمال عميد كلية 
األعمال، والدكتــور صفوان القوابعــة قائما بأعمال 
عميد كلية الهندســة والتكنولوجيا، والدكتورة منال 

حسن قائما بأعمال عميد كلية اآلداب.
 كما قــرر تعيين الدكتور محمد عاليه نائبا لعميد 
كلية العلــوم وتكنولوجيــا المعلومــات، والدكتورة 
لمــى الحمادنه نائبا لعميد كلية الصيدلة، والدكتور 
أيمــن بنــي ســالمه نائبا لعميــد كليــة التمريض، 
والدكتور محمد الطراونــة نائبا لعميد كلية اآلداب، 
والدكتورة رنا الحوراني نائبا لعميد كلية الهندســة 
والتكنولوجيــا، والدكتور محمد ابــو بكر نائبا لعميد 
كليــة الحقــوق، والدكتور رائــد القرم نائبــا لعميد 
كلية األعمــال، والدكتور لؤي دبور نائبا لعميد كلية 
العمــارة والتصميــم، والدكتور هانــي الميمي نائبا 

لعميد البحث العلمي والدراســات العليا، والدكتورة 
صبحة علقم نائبا لعميد شؤون الطلبة. 

تشكيالت إدارية أكاديمية يف الجامعة:  
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تســلم رئيس الجامعــة الدكتور تركــي عبيدات 
شــهادة ضمــان الجودة المســتوى الفضــي لكلية 
األعمال والتي تمنحها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 
العالي وضمــان جودتها على مســتوى التخصصات 

بين الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة. 
وبارك رئيس هيئة االعتماد الدكتور بشير الزعبي 
خالل جلســة تســليم الشــهادات هذا االنجاز الذي 
يدل على حسن االدارة في الجامعة والمثابرة والنية 

الصادقة للحصول على شهادة ضمان الجودة. 
وأكــد علــى أن الهيئــة والجامعــات لديها هدف 
مشترك وهو رفع سوية الجامعات ومؤسسات التعليم 
العالي، ألن الهيئة تسعى دائما للتميز والتنافسية. 

وأوضح الزعبــي أن  التنافســية والمحافظة على 
نفس المســتوى والسعي لتحسينه يأتي من متابعة  
التقريــر الــذي تقدمه اللجنــة لمعرفة نقــاط القوة 
ونقــاط الضعــف ومجــاالت التحســين فــي التقرير 

الذاتي. 
وقــال الدكتور تركــي عبيــدات أن الجامعة تقدر 
الجهد الــذي تبذله الهيئة في مجال ضمان الجودة، 
حيث أن بعض المؤسســات ومنهــا جامعة الزيتونة 

األردنية بدأت تشــعر بمدى تأثير شــهادات ضمان 
الجودة وكامل العملية على ثقافة العاملين ومستوى 

اآلداء.
وأشــار أن كلية األعمال هي الكلية الخامسة التي 
تحصــل على هذه الشــهادة ، وبهذا تكون أكثر من 
70% من تخصصــات الجامعة حاصلة على شــهادة 
ضمان الجودة، وهي نســبة عاليــة خالل فترة زمنية 

قصيرة مقارنة بالجامعات األخرى 
وأكد عبيدات أن هذه العملية  اسهمت بشكل كبير 
بتقريــب وجهات النظر وتوحيد الثقافة المؤسســية 
واآلداء المؤسســي، مضيفا أن عملية التحسين هي 
عمليــة مســتمرة دؤوبة على كافة المســتويات في 
الجامعــة ولن تتوقف عند هذا العدد من الكليات وال 

عند مستوى معين في شهادة ضمان الجودة. 
وفي نهاية الجلســة التي حضرها أعضاء مجلس 
الهيئة شــكر الدكتــور تركي عبيــدات هيئة اعتماد 
مؤسســات التعليم العالي وضمان جودتها  واللجان 
فيها على جهودهم المبذولة، كما شــكر عميد كلية 
األعمال الدكتور ناصر النســور على المجهود الكبير 

الذي تم بذله للوصول لهذا المستوى.

كلية األعمال تتسلم شهادة ضمان الجودة 
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قرر مجلــس هيئة اعتماد مؤسســات التعليم العالي 
وضمان جودتها في جلسته رقم )2018/35( التي عقدها 
برئاسة االستاذ الدكتور بشــير الزعبي رئيس المجلس 
الموافقة علــى االعتماد الخاص األولي لتخصصي )علم 
الحاســوب / الذكاء االصطناعي/ برنامج البكالوريوس(، 
و)تكنولوجيا الوسائط المتعددة / برنامج البكالوريوس/ 

تخصص تطبيقي(في جامعة الزيتونة األردنية.
ويعــد تخصــص الــذكاء االصطناعــي أحــد أهــم 
التخصصات في تكنولوجيا المعلومات، ويسعى لمحاكاة 
الذكاء الطبيعي من خالل اســتخدام نماذج الحاســوب 
الذكيــة وتوفير تقنيات وتكنولوجيــا لبناء أنظمة قادرة 

على اتخاذ القرارات واالجراءات الذكية.
ويواكب خريجو الذكاء االصطناعي احتياجات ســوق 
العمل حيث يســتطيعون العمل في البرمجة، وتصميم 
البرامــج الذكية، وتصميــم برامج الروبوت، وهندســة 
التنقيــب عــن البيانات واســترجاع المعلومــات، وادارة 

النظم الذكية والمواقع االلكترونية.

ويعد تخصص تكنولوجيا الوســائط المتعددة األول 
من نوعه أحد أهــم التخصصات التطبيقية في مجاالت 
الملتيميديا ومجاالت التصاميم الصناعية والهندســية 

المختلفة.

ويواكــب خريجــو تكنولوجيــا الوســائط المتعددة 
ســوق العمــل حيــث يســتطيعون العمل فــي صناعة 
االفالم والرســوم المتحركة، وتصميــم االلعاب ثنائية 
وثالثية االبعاد، وتصميم واجهات االستخدام، وهندسة 
الصورة، وهندسة الصوت، وتصميم النماذج الصناعية 

ثنائية وثالثية االبعاد.  

ويذكــر أن هذيــن التخصصيــن مهمــان لمواكبة 
متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في سوق العمل.

تكنولوجيا  و  االصطنايع  الذكاء  تخصيص  اعتماد  عىل  الموافقة 
الوسائط المتعددة يف الجامعة :
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وقعت الجامعــة مذكرة تفاهم مع شــركة »افيرترا« 
األمريكيةالعالميــة التي تعنى بأمــور الطاقة والصناعة 
بهدف تعزيــز التعاون في مجاالت الطاقــة وتكنولوجيا 

المعلومات والــذكاء االصطناعي وعلم البيانات.
وتضمنت المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيســها 
الدكتور تركي عبيدات وعن الشــركة مديرها التنفيذي 
المهندس بشــير بســيراني تزويد طلبــة  الجامعة من 
 ، )MENDIX( مختلــف التخصصات بالمنصــة التعليمية
وتوفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة في الشركة خالل 
الفصل الدراســي الصيفي، و توظيف الطلبة المتميزين 
في الشــركة، والتعاون في مجال البحث العلمي، ودعم 
المختبــرات  وودعــم  العلميــة،  والــورش  المؤتمــرات 

التعليميــة والبحثية باألجهزة الالزمة.
وبيــن عبيدات أن توقيع هــذه المذكرة الفريدة من 
نوعها سيســهم في تطويــر مهارات الطــالب وأعضاء 
الهيئة التدريســية في مختلــف المجاالت، حيث تحرص 
الجامعــة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتتوجه نحو 

التطبيقية.  العلوم 
وأضاف أن الجامعة تعد أول جامعة تستحدث تخصص 
الــذكاء االصطناعــي فــي كليــة العلــوم وتكنولوجيــا 
المعلومات، كما اســتحدثت تخصص تكنولوجيا الطاقة 
البديلة فــي كلية الهندســة والتكنولوجيــا، وهما أحد 

أهم المجاالت التي ســيتم التعاون فيهما. 
وأكد بســيراني أن هذا التعاون ســيخلق قصة نجاح 
بين الجامعة والشركة، وسيوفر فرصة للطالب للتدريب 

فــي بيئة عمــل حقيقية، وســيوفر للطــالب المتميزين 
فرص عمل فيها.

وبينــت نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الهندســة 
والتكنولوجيــا الدكتورة وجدان ابــو الهيجا أن الجامعة 
ســتلتزم بتنفيذ هذه المذكرة التي ستسهم في تجسير 

الفجوة بين التعليم األكاديمي وســوق العمل. 
والتقى وفد الشركة  بعمداء الكليات وأعضاء الهيئة 
التدريسية  المشــاركين في تطبيق هذه المذكرة، وتم 
مناقشــة بعض األســس والمجــاالت التي ســتتم فيها 

الطرفين.   بين  التعاون  أوجه 

توقيع مذكرة تفاهم مع رشكة "أفريترا" األمريكية

Al-Zaytoonah University 

اتبع أحداث وأنشطة الجامعة يف



11

حصلــت الجامعــة علــى المركــز الثانــي في مؤشــر 
لســبرينجر  التابــع    2017 لعــام   )Nature(نيتشــر
)Springer Nature( نيتشــر الــذي يصنــف الجامعات 
حسب نوعية االبحاث العلمية وعددها في األردن ونسبة 
مشــاركة جامعــات مرموقــة في هــذا البحث مــن خارج 

االردن. 
وحصلــت الجامعة على هــذا المركــز المتقدم مكررا 
مع جامعــة العلــوم والتكنولوجيا لنشــرها بحثا مرموقا 
فــي مجلــة ذات معامــل تأثير عال مــن قبــل الباحثين 
الدكتور محمد حرب والدكتور حسن ابوالفتوح من كلية 

الصيدلة. 

 ويذكر أن مؤشــر نيتشــر هو مؤشــر عالمي لألبحاث 
عالية الجودة، وقاعدة بيانات للمنشورات العلمية ويقوم 
بتصنيــف الجامعــات في بلد معين حســب جــودة وعدد 
األبحاث العلمية المنشورة في 82 مجلة علمية مرموقة .

 نظم قســم اللغة الفرنســية واالنجليزيــة وآدابهما في 
الجامعــة  وبالتعاون مــع الوكالــة الجامعيــة الفرانكفونية 
والســفارة الفرنسية في األردن دورة تدريبية مهنية ألعضاء 
الهيئــة التدريســية بعنــوان » مناهــج التدريــس الحديثة 

.  « الفرنسية  لتعليم 
والتقــى رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات مســؤولة 
المشــاريع في الوكالــة الفرانكفونية ميرانــدا خلف وملحقة 
التعــاون الثقافي في الســفارة الفرنســية كاترينا ســباتيني 
ومنفــذ الدورة الدكتــور أحمد حافظ من الجامعــة اللبنانية 

بحضور رئيس مجلــس أمناء الجامعة عيد الفايز. 
وبيــن عبيدات أن الجامعة عملــت على دعم هذه الدورة 
لتطوير المهــارات التدريســية  ألعضاء الهيئة التدريســية 
لبرامــج اللغــة الفرنســية  من مختلــف الجامعــات األردنية 
التي تدرس هــذه اللغة، مضيفا أن هذه الــدورة تفتح آفاق 

التعاون بين هذه الجامعات المشــاركة فيها. 

وأشــار أن كلية اآلداب في الجامعــة تعد أول كلية آداب 
تحصــل على شــهادة ضمــان الجــودة التي تمنحهــا هيئة 
اعتمــاد مؤسســات التعليم العالــي وضمــان جودتها بين 

والخاصة. الحكومية  الجامعات 
وأوضحت خلــف أن الوكالــة تهدف الى تعزيــز التعاون 
المســتقبلي  الجيــل  تهيئــة  و  أعضائهــا،  بيــن  العلمــي 
للتطويــر، ودعــم البحــث  العلمي وتشــارك الخبــرات بين 
األعضاء، مضيفة أن مشــاريع الوكالة تشــمل جميع البرامج 

األكاديمية بين جميــع الجامعات في المنطقة وخارجها.
وقالت رئيس قسم اللغة الفرنسية واالنجليزية وآدبهما 
الدكتورة ســندس فرمان أن هذه الدورة التدريبية تســتمر 
لمــدة 4 أيــام وبمشــاركة 16 عضــو هيئة تدريســية من 
الجامعــة األردنية وجامعة مؤته، وجامعة آل البيت، وجامعة 
اليرمــوك، والجامعة الهاشــمية ، وجامعة البتــرا باالضافة 

الزيتونة.   الى 
وتم خــالل اللقــاء أيضا بحث أوجــه التعاون  مســتقبال 
بين الجامعة والســفارة الفرنســية والوكالــة الفرانكفونية 
لتبادل الخبرات فــي مجال التعليم والبحث العلمي والتبادل 

الطالبي.
وتناولت الدورة طرق اســتخدام الوســائل التكنولوجية 
الحديثــة وطــرق التدريــس الحديثــة فــي تعليــم اللغــة 

الفرنسية.  

الجامعة تحصل عىل المركز الثاين يف مؤرش نيترش 2017

“مناهج التدريس الحديثة لتعليم الفرنسية” دورة تدريبية يف الجامعة
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تخريج طالب برنامج" التبادل"الطاليب للمجلس العريب 

رعــى نائب رئيــس جامعة الزيتونــة األردنية 
الدكتــور محمد المجالــي حفل تخريــج الطالب 
العرب المشــاركين في برنامج التبادل الطالبي 
للمجلــس العربــي لتدريــب طــالب الجامعــات 

العربية.
وبــارك المجالــي للطالب الخريجيــن في هذا 
البرنامــج انجازاتهــم، وبيــن أن هــذه التجربة 
العملية في التدريب  تكســب الطالب  المهارات 
والخبــرات التي تؤهله للنجاح في ســوق العمل، 
وتضيــف المهــارات الحياتية األساســية لتنمية 

الشخصية.  قدراته 
وبين ممثل مكتــب المجلس العربي للتدريب 
في الجامعة الدكتور أحمد العبوشي أن الجامعة 
تبوأت المركز األول في عــدد الطلبة المتدربين 
لديها على مســتوى المملكة األردنية الهاشمية 
والمركز الثالث على مســتوى الجامعات العربية.

وأضــاف أن الجامعــة اســتضافت ودربت 31 
طالبــا وطالبة  مــن مصر وفلســطين واالمارات 
من مختلــف التخصصات لمدة شــهر واحد، كما 
قامــت بايفــاد 51 طالبــا وطالبــة للتدريب في 
الجامعات المســتضيفة والمشاركة في البرنامج 

خارج األردن.
ســتقوم  الجامعــة  أن  العبوشــي  وأعلــن 
باســتضافة الملتقــى االبداعي العشــرين لهذا 
العــام مــن 6-2018/11/9، ومــن المتوقــع أن 
يكــون عدد المشــاركين فيــه 40 طالبا وطالبة 
باالضافة الى 40 مشــرفا على األبحاث المقدمة 

الطالب.  من 
 وفــي نهايــة الحفل الــذي حضــره عدد من 
التدريســية واإلداريــة  وزع  الهيئتيــن  أعضــاء 
الدكتــور محمــد المجالي الشــهادات التقديرية 

الطالب.    على 
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نوليــدج  تــك  شــركة  مــع  الجامعةاتفاقيــة  وقعــت 
الســتخدام برنامج اكتشاف االستالل )Turnitin( والذي 
يســمح للباحثين من أعضاء الهيئة التدريســية والطلبة 

كشف التشــابهات في البحوث والمقاالت العلمية.
 ووقــع االتفاقية عــن الجامعة عميد البحــث العلمي 
والدراســات العليــا الدكتــور صبحــي البزلميــط وعــن 
الشــركة مستشــار القســم األكاديمي عبدالغفور السيد 
بحضــور مديــر مكتب نقــل التكنولوجيــا الدكتور هاني 

الميمي ومدير مركز الحاســوب ثائر ابوشرار.
وبيــن البزلميــط أن توقيع هــذه االتفاقية يأتي من 
حرص الجامعة لتحســين جودة البحوث العلمية ورسائل 
الماجســتير للطلبة من خالل كشــف المتشــابهات ومن 
منطلق الحرص على دعــم وتقدم البحث العلمي فيها.  

وأضاف أن البرنامج ســيكون متاحــا لجميع الباحثين 
فــي الجامعــة بدءًا مــن الفصــل األول للعام الدراســي 
2019/2018 ولمــدة ثالثــة أعــوام ، وســتعقد العمادة 

جلســات تعريفيــة حول آليــة عمــل البرنامــج، وكيفية 
عمــل الفصول الدراســية، وطلــب أوراق العمل، وقراءة 
النتائــج واالطالع على مصادر التشــابهات من المصادر 

المختلفة.
وأوضــح الميمــي أن البرنامج سيســاعد المشــرفين 
على االرتقاء بالبحث العلمي ورســائل الماجستير لطلبة 
الجامعــة، كمــا سيســاعد الطلبة علــى تطويــر الكتابة 
العلمية الرصينة، وتحاشي الوقوع في األخطاء، والخروج 

بأعمــال علمية وبحثية ذات نوعية مميزة. 
ويذكر أن برنامــج Turnitin يقوم بمقارنة أعمال 
الطلبــة بمحتــوى قواعد بيانات ضخمة يتــم تحديثها  
باســتمرار تضــم أشــهر قواعــد البيانــات العالميــة 
وماليين مواقع اإلنترنت، ويدعم ما يزيد عن 30 لغة، 
منهــا: اللغة العربيــة، ويتيح إمكانية كشــف االنتحال 
فــي حال الترجمة من اللغــة اإلنجليزية ألي لغة أخرى 

معتمدة. 

توقيع اتفاقية مع رشكة تك نوليدج الستخدام برنامج اكتشاف االستالل
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نظمــت كليــة العمــارة والتصميــم فــي الجامعــة 
ورشــة عمل بعنوان« تطبيق أســاليب التعليم الحديثة 
واســتخدام البوابــة التعليميــة )METHODSX(  نحو 
تحســين التعليم والتعلم في األردن” ضمن المشــروع 
المدعــوم من قبــل برنامج االتحــاد االوربــي لتطوير 

التعليم )ايراسموس بلس(.
وبحــث رئيس الجامعــة الدكتور تركــي عبيدات مع 
عميد كلية الهندســة والتكنولوجيا من جامعة بيرزيت 
الدكتور واصل غانم سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين، 

من خالل توقيع مذكرة تفاهم بالمستقبل القريب. 
وبينت نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الهندســة 
والتكنولوجيــا الدكتــورة وجــدان ابــو الهيجاء حرص 
الجامعة على تحديث اساليب التعلم والتعليم لمواكبة 
التطــورات العالميــة، وتعزيــز ونشــر ثقافــة التعليــم 

االلكتروني في الجامعة.
وتناول القســم األول من الورشــة التي نفذها غانم 
أهداف المشــروع الذي يسعى الى نشــر ثقافة التعليم 
االلكترونــي عن طريق تقديم اســاليب تدريس حديثة 
ترتبط بالمفاهيم التفاعلية في التدريس واســتعرض 

الموقع االلكتروني للمشــروع )METHODS X(  والية 
استخدامه في العملية التدريسية ضمن محاور 

 Flipped learning, Problem based
learning, Moocs learning

وفــي القســم الثانــي من الورشــة عــرض الدكتور 
لطفي الشريف من الجامعة األردنية تجربته في تطبيق 
اســاليب التدريس الحديثة على مجموعــة من المواد 
الدراســية واالجراءات التقنيــة التي تــم اعتمادها في 

تطوير اساليب التعلم. 

 التقى رئيس الجامعة  الدكتور تركي عبيدات مؤسس 
نافع  جمال  الدكتور  والتعليم  للتدريب  ليفربول  معهد 
بهدف  برغوتي  نصري  للمعهد  التنفيذي  والمدير 

التعاون األكاديمي.
 وقــال عبيــدات أن الجامعة تركز علــى التخصصات 
المرغوبة عالميا والتي تواكب سوق العمل، حيث تعمل 
على اســتحداث تخصص الــذكاء االصطناعي في كلية 
العلــوم وتكنولوجيا المعلومات وهندســة الملتيميديا 

في كلية العمارة والتصميم.
وأكد أن الجامعة تعمل على زيادة التشــبيك الدولي 
من خــالل الشــراكات مع البرامــج الموثوقــة لتطوير 

المهارات والخبرات العلمية والعملية.   
وبين الدكتور نافع أن »تدريب ليفربول« هو برنامج 
أكاديمــي يتكــون من 7 مســتويات مختلفــة المعايير 
ومصادق عليها من جهة االعتماد للحكومة البريطانية 

)Ofqual( وهــي منظمة حكومية تنظم و تراقب جميع 
االمتحانات في بريطانيا وايرالندا الشمالية.

وتم مناقشــة أوجه التعاون بيــن الجامعة والمعهد 
تمهيدا لتوقيع اتفاقية شاملة في المستقبل القريب. 

   )METHODSX( ورشة عمل حول استخدام البوابة التعليمية

وفد من معهد ليفربول للتدريب والتعليم يزور الجامعة
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كلية الهندسة والتكنولوجيا  تلتقي ممثيل المجلس الصنايع: 
 نظمت كلية الهندســة والتكنولوجيا فــي الجامعة اللقاء 
التشاوري األول لممثلي المجلس الصناعي بمشاركة مجلس 
الكليــة من أعضــاء الهيئــة التدريســية وممثلــي المجلس 

الطالبي االستشاري.
وبينــت نائــب رئيــس الجامعة  وعميــد كلية الهندســة 
والتكنولوجيــا الدكتــورة وجــدان أبــو الهيجــاء أن عقد هذا 
اللقاء التشاوري يهدف لبحث افاق التعاون بين اقسام الكلية 
والقطاع الصناعي لالســتفادة من الخبرات العملية لمراجعة 
وتقييم الخطط الدراســية لالقسام من حيث مدى موائمتها 

الحتياجات ومتطلبات القطاع الصناعي والهندسي.
وأضافت أن الكلية تسعى للحصول على االعتماد األمريكي 
)ABET(، وهذا يتطلب تقييم المناهج الدراسية وكفاءة أعضاء 
الهيئة التدريســية ومســتوى الطــالب واإلمكانــات المادية 
والبشرية، كما تمكن هذه الشهادة الخريج من الحصول على 
العمل في المؤسســات المرموقة محليــا وعالميا، وكذلك في 

استكمال دراساتهم العليا في أرقى الجامعات العالمية.
وخــالل هــذا اللقــاء الــذي حضــره ممثلــون مــن نقابة  

المهندســين ونقابة المقاولين وعدد من ممثلي الشــركات 
فــي القطاع الخاص  تم التاكيــد على أهمية التدريب العملي 
للطالــب وضرورة ربــط الجانب النظــري بالعملي على ارض 
الواقــع، باالضافــة الــى تزويــد الطلبــة بمهــارات االتصال 

والتواصل األساسية. 

افتتح رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات اليوم 
مكتب جمعية مهندسي الكهرباء وااللكترونيات الفرع 

الطالبي )IEEE( في كلية الهندسة والتكنولوجيا.
وأكــد عبيدات علــى أهمية الــدور الفاعل لألندية 
الطالبيــة، فهي تســهم فــي توعية الطــالب  وتركز 
على االبــداع المعرفي لديهم وتحافظ على الجســم 
الطالبــي، واضاف أن هذا النشــاط الالمنهجي يصب 
في تعزيز المخرجات التعليمية بحيث يكسب الطالب 

مهارات اضافية يحتاجها في سوق العمل.  
وبين أن كلية الهندسة والتكنولوجيا بدأت بعملية 
متكاملــة اجــراءات الحصول على شــهادة االعتماد 
األكاديمي للهندسة والتكنولوجيا )ABET(، مؤكدا 
أن هذه الشــهادة مهمــة ألعضاء هيئــة التدريس 
لتعطيهم القيمة المناسبة وللطالب حيث تفتح بابا 
واسعا لهم في سوق العمل وشكر عبيدات الشركات  
الراعية والداعمة للنوادي واألنشطة  الطالبية  داخل 
الحرم الجامعي داعيا للمزيد من التعاون مستقبال .

وأشــارت نائب الرئيس وعميد كلية الهندســة 
والتكنولوجيــا الدكتورة وجدان أبــو الهيجاء الى 
أهمية إنشــاء هــذا الفرع فــي تطويــر المهارات 

الضروريه في صقل وبناء شخصية الطالب.
وأوضــح مستشــار فــرع الجمعية فــي الجامعة 
الدكتور يوسف جرادات أن هذه الجمعية المهنية  
أنشــئت مــن أجــل تعزيــز وتطويــر التكنولوجيا 

المتعلقة بالمعلومات في العالم. 
وأوضحــت رئيســة فــرع النــادي فــي الجامعة 
الطالبــة روزيــت صبيــح أن هذا النادي ســيكون 
منصة لألنشطة الطالبية المنهجية والالمنهجية 

والعلمية.
وتضمن حفــل االفتتاح الذي شــارك في دعمه 
البنك األهلي االردني، وشــركة نسكافيه، وشركة 
ميراكي، وشركة اسكيب هنت العديد من الفقرات 
الفنية والشــعرية والترفيهيــه التي قدمها طالب 

الكلية تحت إشراف المهندسه ديمة زيدان. 

افتتاح مكتب جمعية مهنديس الكهرباء وااللكرتونيات الفرع الطاليب يف الجامعة 
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كلية  في  هندسية  برامج  اعتماد  على  حصلت الجامعة   
من  والتصميم  العمارة  وكلية  والتكنولوجيا  الهندسة 

العرب. المهندسين  اتحاد  في  الهندسي  التعليم  لجنة 
وبينــت نائب رئيــس الجامعة وعميد كلية الهندســة 
والتكنولوجيــا الدكتــورة وجــدان ابو الهيحــاء أن ذلك 
يعكس مســتوى وجودة مخرجات كليه الهندسة، ويشير 
للتطــور الذي شــهدته الكلية مــن حيث البنيــة التحتية 

وتجهيــزات المختبــرات والخطط الدراســية التي تعمل 
على جاهزية الخريج لســوق العمــل، ويعزز هذا االعتراف 
فــرص خريجــي الجامعــة فــي ســوق العمــل المحلــي 

واالقليمي. 
وقررت اللجنة اعتماد هندســة الحاسوب واالتصاالت، 
والهندســة  التحتيــة،  والبنيــة  المدنيــة  والهندســة 

العمارة.  وهندسة  الميكانيكية، 

رعــى نائب رئيــس جامعة الزيتونــة األردنية الدكتور 
محمد المجالي حفل تخريج الفوج الســابع عشر من طلبة 

دورات الدبلوم التدريبي للعام الدراســي 2018-2017 
وأشــار المجالي فــي كلمته الــى الــدور المهم الذي 
تقوم به أكاديمية نهر األردن في تخريج افواج مسلحين 
بالهمــة والعزيمــة وااليمــان ضمن تخصصــات فريدة 
تســهم فــي رفد الســوق واثرائه بــكل ما هــو مطلوب. 
واضــاف أن هذه الــدورات تعد جزءا من مشــروع جامعة 
الزيتونــة الثقافي األكاديمي، اذ إن جامعة الزيتونة تفخر 

المستويات.  جميع  على  بانجازاتها 
وبــارك المجالي للخريجيــن وذويهم وتمنى أن يكون 
هذا التقدير دافعا لهم لمزيد من البناء والعطاء، وشــكر 
مديــر أكاديميــة نهــر األردن أحمد ملحــم ومدير مركز 
االستشــارات وخدمة المجتمع أكثم العــوران لجهودهما 

الطيبة في االشراف على هذه الدورات.  
وفــي نهايــة الحفــل  وزع المجالــي الشــهادات على 
الطــالب والبالغ عددهم 47 طالبــا وطالبة وكرم مدربي 

األردن.   أكاديمية نهر 

الجامعة تحصل عىل اعتماد برامج هندسية من اتحاد المهندسني العرب:

حفل تخريج طلبة دورات الدبلوم التدريبي لمركز االستشارات وخدمة المجتمع
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التقى رئيــس الجامعة الدكتور تركــي عبيدات مديرة 
مؤسســة صداقة رندة نفاع لتســليط الضــوء على قصة 
نجــاح حضانــة الجامعــة كنموذج فــي تعزيــز بيئة عمل 

العاملة.  للمرأة  صديقة 
وبيــن عبيدات أن الجامعة اســتطاعت توفير منظومة 

متكاملــة في البيئــة الجامعيــة، ومشــروع الحضانة هو 
اســتكمال لمتطلبات البيئة المســتدامة الذي تســعى له 
الجامعة، حيث يســتطيع الموظف االطمئنان على سالمة 
أوالده في حضانة الجامعة المجهــزة والمراقبة بالكامل 

نموذجية. بطريقة 

وأكــدت نفاع علــى أن حضانة الجامعــة تعد من أهم 
قصــص النجــاح في قطــاع التعليم حيث أبــدت الجامعة 
تعاونهــا منــذ البداية النشــائها، وهذا يعــزز خلق بيئة 
عمل صديقة للمــرأة العاملة، ألن قطاع التعليم يعد من 

للمرأة. تشغيال  القطاعات  أكبر 

وبينــت المســؤولة عــن الحضانة ميســر القيمري أن 
حضانــة الجامعة تســتقبل أطفــال العامليــن والعامالت 
فــي الجامعة مــن عمر 3 شــهور إلى 4 ســنوات، بطاقة 

90 طفال.   تبلغ  استيعابية 

شــاركت عمــادة شــؤون الطلبة فــي احتفــال اليوم 
العالمــي لمكافحة المخدرات تحت شــعار »الضعيف من 
تنــال منه المخدرات« والذي نظمته مديرية األمن العام 

المخدرات.  مكافحة  بإدارة  ممثلة 
واشــتمل الحفــل علــى أعمال فنيــة وأدبية عكســت 
الحقائــق المتعلقــة بآفة المخدرات وأســباب االنســياق 
وراءها ووســائل الوقاية منها، كمــا تضمن الحفل عرضا 

مســرحيا مؤثرا وهادفا طرح معاناة أســرة المدمن وأثر 
إدمان رب األســرة علــى حياة زوجتــه وأبنائــه وأحبائه، 

قصير.  لفيلم  إضافة 

وشــارك في الحفــل ممثلو مجلس الطلبــة راكان ابو 
الحاج وأحمد الشــوابكة باشراف شــعبة النشاط الثقافي 

الطلبة. واالجتماعي في عمادة شؤون 

رئيس الجامعة يلتقي مديرة مؤسسة صداقة:

شؤون الطلبة  تشارك يف مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة المخدرات:
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عقــدت في الجامعــة دورة تدريبيــة بعنوان »إدارة 
الجامعــات  اتحــاد  باشــراف  والوســاطة«  الصــراع 
المتوســطية )UNIMED( وبمشــاركة متدربيــن من 

جامعة اليرموك وجامعة الزرقاء وجامعة الزيتونة.
وبين رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات أهمية 
االستفادة من هذه الدورة التدريبية الخاصة بموظفي 
الجامعــات، للمســاهمة بتقديــم الخدمــات الالزمــة 
للطلبــة الالجئين من خــالل بناء قدراتهــم المعرفية 

واللغوية. والحياتية 
وبين منسق الدورة الدكتور هاني الميمي أن هذه 

الدورة هي الرابعة والتــي تختص بتدريب فريق دعم 
وتعليم الالجئين التابع لمشروع )RESCUE( الممول 

من االتحاد األوروبي.

وتناولت الدورة التــي نفذتها الدكتورة اوزام اوزن 
من جامعة ايدن في اسطنبول عدة محاور وهي تعريف 
مفهوم الصــراع وانواعه، و جمع الخبــرات في حاالت 
الصــراع، وطرق ادارة وحل الصــراع، وتعليم الالجئين 
في الصــراع، و ادراك الطلبة ، و ما نحتاجه عند تعليم 

الالجئين، والصراع الثقافي. 

“إدارة الرصاع والوساطة” دورة تدريبية يف الجامعة

شــاركت الجامعة فــي المؤتمــر العربي اآلســياني 
الثالــث حول التعليــم العالي الذي عقــد بماليزيا خالل 

الفترة 2018/6/27-25. 
ومثــل الجامعــة رئيســها الدكتــور تركــي عبيدات 
حيث قــدم ورقة عمل بعنوان«تطبيق مؤشــرات األداء 
المفتاحية )الرئيســية( في مؤسســات التعليم العالي- 
حالة دراســية فــي جامعــة الزيتونة األردنيــة. وركزت 
الورقــة علــى مفهــوم مؤشــرات األداء وخصائصهــا 
ومجــاالت اســتخدمها وتطبيقهــا في متابعــة الخطة 

للجامعة.  اإلستراتيجية 
وتم توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض الجامعات التي 

شاركت في المؤتمر.

المشاركة يف المؤتمر العريب اآلسياين الثالث حول التعليم العايل:
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نظــم مكتب نقــل التكنولوجيا في عمــادة البحث العلمي 
والدراســات العليا في الجامعــة  وبالتعاون مع مديرية حماية 
الملكيــة الصناعيــة فــي وزارة الصناعة والتجــارة والتموين 

محاضرة حول براءات االختراع. 
وبين عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور صبحي 
البزلميــط أهمية التوعية بمفهوم بــراءة االختراع واالجراءات 

والشــروط المتبعة للحصول عليها حسب القانون األردني.

وتناولــت المحاضــرة  التــي نفذهــا ميســاء الســبع 
والمهندس زهير بدران عدد من المحاور حسب القانون 
األردنــي منها مفهوم االختراع، وشــروط منــح البراءة، 
وحاالت عدم منحهــا، والحق في البراءة، وحقوق مالكها، 
وتعليمــات بــراءة االختــراع، والمســتندات التــي يجب 
ارفاقها بطلب التسجيل، وطرق النشر في مكتب البراءات 

األردني.

"براءات االخرتاع" محارضة توعوية يف الجامعة:

نظمــت مكتبــة الجامعــة بالتعــاون مع شــركة تك 
نوليدج للتدريب ورشــة تدريبة حول اســتخدام مكتبة 

األردن الطبية »علم« لكليتي الصيدلة والتمريض.
وتناولت الورشــة طرق اســتخدام المصــادر الطبية 
اإللكترونيــة فــي المكتبــة الطبيــة، بهــدف الحصول 
على أفضــل النتائج البحثيــة الموثقــة بالنص الكامل 
في مجــاالت العلــوم الصحية والصيدلــة، والتمريض، 

والطب. 
ويذكــر أن مكتبة األردن الطبية اإللكترونية  “عِلم”  
هــي قاعــدة مجانية تُعنــى بالتخصصــات العلمية في 
مجــاالت بالتغذيــة والصيدلــة والطب وتحتــوي على 
عــدة قواعــد بيانات، وكتــب إلكترونيــة مجانية، ويتم 

استخدامها مجانا.

ورشة تدريبة حول مكتبة األردن الطبية االلكرتونية "علم" 
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شــاركت الجامعة في معــرض الجامعــات التركية 
والقبرصيــة واألردنية في أربيل والســليمانية بأقليم 

كردستان العراق.
ويســهم المعرض الذي اســتمر على مدار يومين 
في توســيع مدارك الطــالب على الخيارات الدراســية 
المتاحــة أمامهــم، ويســاعدهم ويرشــدهم الختيار 

التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
وقدم عدد من المتخصصين في الجامعة االرشــاد 
األكاديمي لمختلــف التخصصات والمرافق والخدمات 

التي تتميز بها الجامعة.

الجامعة  تشارك يف معرض الجامعات الرتكية والقربصية واألردنية يف اربيل 
والسليمانية

التقى رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات المدير 
العام لصندوق األمان لمستقبل األيتام ابراهيم األحمد 

لبحث سبل التعاون بين الطرفين.
وأكد عبيدات أن الجامعة على اســتعداد للمساهمة 
فــي دعم الصنــدوق لتحقيــق حلــم األيتــام بالتعليم 
الجامعــي ليصبحوا أفرادا متعلميــن ناجحين ومنتجين 

معتمدين على أنفسهم.
وبيــن األحمد أن الصندوق يعمــل على توفير المنح 
الدراســية الشــاملة للنفقــات جميعها فــي الجامعات 
والكليات ومراكز التدريب المهني في األردن، كما يوفر 
تغطية تكاليف المعيشــة واالرشــاد والتوجيه والتأمين 
الصحي وفــرص التدريب والتوظيف إليصالهم لمرحلة 

االعتماد الكلي على النفس.

نظمت كلية الهندســة والتكنولوجيــا في الجامعة 
يوما وظيفيــا بهدف توعية طالب الكليــة بالمهارات 

التي يجب أن يمتلكها المهندس في ســوق العمل.
وبيــن نائب عميــد الكلية صفــوان قوابعة أن هذا 
اليــوم يهدف الــى تعزيــز المهــارات لطلبــة الكلية 
مــن جميع التخصصــات وتقليل الفجوة بيــن التعليم 

األكاديمي وسوق العمل.

وتضمــن اللقاء توضيحــا للطلبة حــول االجراءات 
الصحيحــة فــي كتابــة الســير الذاتيــة والمقابــالت 
الشــخصية والتأكيــد علــى أهميــة متابعــة التدريب 

المستمر. والتعليم 
مــن  مجموعــة  التوعويــة  المحاضــرات  ونفــذ 
المهندســين مــن مختلــف القطاعــات وهم موســى 

الشوبكي، وعمر الصغير، وربى أحمد، وجهاد عمر. 

بحث التعاون بني الجامعة وصندوق األمان:

يوم وظيفي لكلية الهندسة والتكنولوجيا
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تبادل رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات وأســرة 
الجامعــة من أكاديمييــن وإداريين التهاني بمناســبة 

عيد األضحى المبارك.
وأعــرب عبيدات عــن تمنياتــه لكافــة العاملين في 
الجامعة بدوام الصحة والســعادة، مضيفا أن هذا اللقاء 
يعكس القيم والمعاني السامية بين أفراد هذه األسرة 

التي دأبت على العطاء والتميز.
  وحضر اللقاء الذي يجســد مبدأ التواصل بين أفراد 
األســرة الواحدة نائب الرئيس وعمداء الكليات ومديرو 

الدوائر وأعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية.

شــاركت الجامعــة بكرنفاالت »عيــش حلمك« الذي 
تنفــذه وزارة التربية بالتعاون مع مبــادرة »عينك على 
المســتقبل« وبمشــاركة وزارة التعليــم العالي ووحدة 
تنســيق القبــول الموحد وعــدد من الجامعــات والذي 

افتتحــه وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.
وقــام ممثلو الجامعــة بالتعريف بالكليــات والبرامج 
المختلفــة والمســتحدثة التي تواكب متطلبات ســوق 
العمل، ومرافــق الجامعة المختلفة التــي توفر للطالب 

بيئة جامعية متكاملة.
ومــن الجديــر بالذكــر ان الجامعــة ستشــارك في 

الكرنفــال التابع لهذه المبادرة في محافظة الزرقاء.  

كرم رئيــس الجامعة الدكتور تركي عبيدات الطالبة 
ديانــا كافية من قســم التصميــم الجرافيكي في كلية 
العمارة والتصميم لتميزها وابداعها في حقل الرســم.

إذ حصلت الطالبة على الميدالية البرونزية وشهادة 
الدبلوم على المســتوى العالمي في مســابقة الدبلوم 
الدوليــة للفنــون البصريــة تحــت عنــوان »التعايش 
والســالم« التابعــة لمنظمــة اليونســكو العالمية في 
مقرها باريس- فرنســا، باالضافة الــى فوزها بالمركز 
الثانــي علــى مســتوى المملكة فــي مســابقة االبداع 

الشبابي لعام 2017 والتي تنظمها وزارة الثقافة.
وأكد عبيــدات ضرورة دعــم االبداعــات والمواهب 
الطالبيــة من خــالل تشــجيعهم لاللتحاق باألنشــطة 

المنهجيــة والالمنهجيــة التــي تشــرف عليهــا عمادة 
شؤون الطلبة بالتعاون مع الكليات المختلفة. 

أرسة الجامعة تتبادل التهاين بمناسبة عيد األضحى المبارك:

الجامعة تشارك يف كرنفاالت"عيش حلمك"

تكريم الطالبة ديانا كافية لحصولها عىل الميدالية الربونزية من منظمة اليونسكو 
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توج نائب رئيــس الجامعة الدكتــور محمد المجالي 
فريق كلية الهندسة والتكنولوجيا في المباراة النهائية 

لبطولة كليات الجامعة لخماسي كرة القدم. 
وشــهدت المبارة النهائية بين الهندســة واألعمال 
نديــة بيــن الفريقين، حيــث تفوق فريــق األعمال في 

الهجمــات المرتدة عن طريــق الالعب يــزن الغرابلة، 
لكــن تفوق حارس الهندســة أحمد راضي ســاهم في 
المحافظة على شــباكه نظيفــة وانتهى الوقت األصلي 
بالتعادل الســلبي ولجأ الفريقان لركالت الترجيح والتي 
انتهت بفوز فريق كلية الهندســة والتكنولوجيا ٢-١ . 

تتويج ”الهندسة والتكنولوجيا” يف بطولة  خمايس كرة القدم لكليات ”الزيتونة” 
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