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لقد افتقــد األردنيون قائــدًا فّذًا، وأبــًا حنونًا،  
كــرّس حياتــه لبنــاء وطــٍن عزيــز، وجيــش  أبّي،  
ومجتمــع متآلف متماســك تســوده قيــم المحبة 
واإلخــاء والتعاون، افتقدوا ملكًا عزيزًا نذر نفســه 
لخدمة أبناء وطنه انطالقًا من ايمانه الصادق بأّن 
اإلنســان »أغلى ما نملك« وأّن المســاس بالوطن 
مســاٌس بكل شــيء مقدس »فلنبن هــذا الوطن 

ولنخدم هذه األمة«.

لقد تبّدت رسالة الحســين الوطنية واإلنسانية 
جلّية منذ اليوم األول لتوليه ســلطاته الدســتورية 
عــام 1953، إذ دعا األردنيين إلى التعاون واالتحاد 
والعمل الدؤوب الصــادق من أجل بناء وطن قوى 
محكم الدعائم، راســخ األركان، ينعم بخيره الوفير 

جميع األردنيين على السواء. 

وقد شهد األردن في عهد جاللته تطورًا ملحوظًا 
فــي المجــاالت كافة، إذ ركــّز منذ توليه الســلطة 
على بناء بنية تحتيــة اقتصادية وصناعية وصحية 
وتعليمية متماســكة، وتأسيس أجهزة أمنية قوية 
واعية حريصة على الوطن، فكان أن تقّدم األردن 

وأصبح عنوانا من عناوين البناء والنماء. 

ولــم يكن جاللــة الحســين ليقف عنــد حدود 
الوطــن )األردن(، إذ تجــاوز ذلــك ليقيــم عالقات 
متينــة مع الدول العربية كافــة، وقد كان لمواقف 
الحســين النبيلة مع كثير من  هذه الدول، ما يؤشر 
على حّســه الوطني الدافئ وانتمائه العروبي، وقد 
شكلت القضية الفلسطينية الموضوع األبرز عنده، 
إذ كان حريصًا على الدفاع عنها في شتى المحافل 
الدولية، كما ونالت القدس –على وجه الخصوص- 
اهتمامًا كبيــرًا من جاللته نظــرًا لمكانتها الدينية 
والقومية، كيف ال وهو سليل أسرة عربية هاشمية، 
امتّدت تضحياتها عبر القرون، ونشرت رسالة الحق 
ودين الهدى، واستمدت من االسالم الحنيف المثل 
العليا، والمبادئ الســامية وتعاليمه الســمحة لما 

فيه خير البشرية.

ولم تكــن عالقات الحســين لتقــف أيضًا عند 
حدود االهتمام بالقضايــا العربية، إذ كان منفتحًا 
علــى العالم بأســره، وكانــت تربطه بقــادة دول 
العالــم صداقات وعالقات متينــة تقوم على مبدأ 
الــود واالحترام والتقدير، وقد شــهد له عدد كبير 
من قادة هــذه الدول بحنكته السياســية، وخبرته 

في الذكرى  العشرين 
 لرحيل الحسين

     تختلط المشاعر في الذكرى العشرين لرحيل الحسين، بين شعور 
باأللم والحزن و الحسرة لفقد ملك عبقري صنع مجدًا، وأضاء دربًا، ورّسخ 
نهجًا، وشعور بالفخر والشــموخ والكبرياء النجازات وعطاءات هاشمية 
ستظل مدونًة بحروف من ذهب، وعامرًة بقلوب كل األردنيين، ما كانت 
لتتحقق لوال حنكة القائد واخالصه واحساسه الدائم بعظم المسؤولية، 

في بلد يمثل فيه المواطن األردني أنموذجًا راقياً من نماذج العطاء. 
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الغنية، ومواقفه اإلنســانية، وقد يكون لحرص هــؤالء القادة على حضور جنازته –رحمه اهلل- أكبر األثر في نفوس 
كل األردنيين، مما يؤكد أهمية المكانة التي كان يتمتع بها جاللته عربياً وعالميًا. 

لقد قاد الحسين المسيرة على مدى سبعة واربعين عامًا كان فيها مثاالً للقائد المخلص، ولم يكن ليتوانى عن 
متابعــة قضايــا وطنه وامته حتى وهو فــي أصعب الظروف واحلكها –في رحلة عالجــه-، كيف ال وهو وارث مبادئ 
الثــورة العربية الكبرى ورســالتها العظيمة، والمؤمن بــأن الموت حق، إذ قال غير مّرة عن الموت »إنني ال أخشــاه 

اطالقًا ألنني رايته وجهاً لوجه في مرات عدة، إنني ال أخشى إال اهلل وحده«.
لقد وافت جاللته المنية وانتقل إلى جوار ربه في الســابع من شــهر شــباط عام 1999،  رحل وهو يوصي ولي 
عهــده عبد اهلل الثانــي باألردنيين خيرًا، مؤكدًا أن الشــعب األردني  قد قّدم  التضحيات الجليلة في ســبيل الدفاع 
عــن المبادئ والقيم الســامية النبيلة، وأّنــه ما خذل قيادته وال أمته، وأّنه من حقه علــى قيادته أن تعمل لحاضره 

ومستقبله لتحقيق النهضة الشاملة من أجل حياة كريمة. 
وها هو جاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين يسير على خطى والده، يقود المسيرة بكل حزم وثبات واقتدار 
لتبقــى الجباه مرفوعــة، ال تنحني إال هلل، أو لتقبيل ثرى الوطن، وســنظل معه الجند األوفيــاء المخلصين مؤكدين 

للعالم بأسره أّن األردن سيظل عصياً على كل المؤامرات، تحميه سواعد أبنائه الطيبين: 

رحــم اهلل الحســين وجعــل قبــره روضــًا مــن ريــاض الجنــة، وجمعــه مــع الصالحيــن  األبــرار.

ــهــا  ــل ــخــي ن ــف  ــ ــع ــ س أّن  ..إاّل  صـــــحـــــراء 

ــا ـــ ــرة لـــكـــــــــــن يـــــــابـــس شــيــحــهـــ ــ ــ ــــ ــــ ــيـ ــقـ وفـ

واألردنـــــيـــــــــــــــــون الـــنـــشـــامـــــــــــى مـــهـــجـــُة

ــّز عـــلـــى الــدخــيــــــــل مــنــالــهـــــا ــعـ ــب يـ ــضـ ُقـ

ــا ـــ ـــ ــه ــوال ـــ أم أو  األرض  ــه  ـــ ــري ـــ ــت ــش ت ال 

ــهــا ــى اســتــبــســال ــ ــوغ ــ ــي ال ــ رقـــــت ولـــكـــن ف
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رعى رئيــس مجلس أمنــاء الجامعة عيــد الفايز حفل 
تكريم مجموعة من العاملين المتميزين الذين اســهموا 
في الحصوِل على شــهاداٍت ضماِن الجودة لكليات اآلداب 
والعلــوم وتكنولوجيا المعلومات واألعمــال بحضور لجنة 
التربية والتعليم الثقافة النيابية برئاســة الدكتور إبراهيم 
البدور وعــدد من أعضــاء مجلس النــواب، ونائب رئيس 
هيئة االعتماد ومؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها 
والحــكام االداريين ومداراء األجهــزة األمنية في المنطقة 
ووجهــاء المجتمع المحلي وعدد مــن أعضاء مجلس أمناء 

الجامعة ونائب الرئيس وعمداء الكليات.

وبين الفايز أن الجامعة أصبحت أنموذجا علميا يحتذى 
به في ربوع وطننا العزيز، وأنها تشهد قصة نجاح بفضل 
قيادتها الخبيرة والمتنورة والمخلصة واألمينة، التي بذلت 
جهودا جبارة فــي التخطيط والتمكين واســتثمار الموارد 
البشــرية وتعزيز األداء المؤسســي والعمــل بروح الفريق 

الواحد. 

وأشــار إلى أن هيئة اعتماد مؤسســات التعليم العالي 
وضمــان جودتها، بذلــت جهودا جبارة فــي وضع معايير 
االعتمــاد وضمان الجــودة ومراقبــة ومتابعــة تطبيقها 

بهدف تحسين نوعية الخريج وجدارته في سوق العمل.

وأكــد الفايز أن الجامعة ســتبقى علــى العهد والوفاء 

في خدمة األردن وتعزيز مســيرته وصون مكتســباته في 
ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجاللة الملك عبداهلل 

الثاني ابن الحسين المعظم. 

ومن جهته أكد رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات 
أن اإلنتماَء الوطنيَّ هو حجُر األســاس في مســيرِة االنجاز، 
وال يكتمُل هذا اإلنتماُء اذا لم يكن الفرُد مخلصًا في عمِلِه 
منتميًا لمؤسستِه وفاعاًل في تحقيِق أهداِفها، ولهذا ُتقيم 
الجامعُة هــذا االحتفال ليس فقط تكريمــًا للذين حققوا 
االنجــازاِت، بــل تشــجيعًا وحافــزًا للعاملين فــي الكلياِت 
األخرى ليعملوا بوتيرٍة متصاعدٍة للحصول على شــهاداِت 

ضماِن الجودة.  

وبين أن هــذا االحتفال أقيم بمناســبة حصوِل كلياِت 
اآلداِب، والعلــوِم وتكنولوجيــا المعلومات، واألعماِل  على 
شهاداِت ضماِن الجودِة األردنيِة التي تمنُحها هيئُة اعتماد 
مؤسساِت التعليِم وضماِن جودِتها، ويتطلُب الحصوُل على 
هذِه الشــهادِة إنجازاٍت كبيرًة في التخطيط االستراتيجي، 
والحوكمِة الرشــيدِة، والبرامِج اإلكاديميِة، والبحِث العلمّي 
واإليفــاِد واإلبداعــات، وإدارِة المــوارِد البشــريِة والماليِة 
والمادية، والخدماِت الطالبيِة، وخدمِة المجتمعِ والعالقاِت 
الخارجيِة، باإلضافــِة الى وجوِد نظاٍم متكامٍل وفعاٍل على 

مستوى الجامعِة إلدارِة ضماِن الجودة.

الجامعة تكرم مجموعة من العاملين المتميزين ممن اسهموا 

في الحصوِل على شهاداتٍ ضمانِ الجودة 
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وشــكر عبيدات العامليــن في هذه الكليــات الذين اســهموا بفعاليِة في 
الحصــوِل على شــهاداٍت ضماِن الجــودة. الذين بذلوا جهودًا جبارًة تجســدت 
بنكراِن الذاِت والمســؤوليِة العالية، والعمِل بروحِ الفريــِق، والمتابعِة الحثيثِة 

لمكوناِت وتفاصيِل العمِل جميِعها.

وأضــاف أن الجامعة كرمت العاَم الماضي رئيــَس الجامعة والعاملين في 
مكتِب االعتماد وضماِن الجودة بمناســبِة حصولها على شهادِة ضماِن الجودة 
العالميــة )االيزو(.  وكرمــت بنفِس الوقِت مجموعًة مــن العاملين في كليتي 
الصيدلِة والتمريِض لحصولهما على شــهادِة ضماِن الجودِة األردنية.   وبهذا 
تكــون خمــُس كلياِت من أصل ثماِن كليات قد حصلت على شــهاداِت ضماِن 

الجودِة األردنيِة، والتي تغطي 70% من تخصصاِت الجامعة.

وأعلَن عبيــدات أن الجامعَة حافظــت على ترتيبها فــي تصنيِف المنظمُة 
العالميُة QS من بين أفضِل مئِة جامعٍة عربيٍة وأفضِل عشــِر جامعاٍت أردنيٍة. 
علمًا بأن هذا التصنيَف العالمي يركُز على السمعِة األكاديميِة والبحث العلمّي.  
وتحّســن ترتيُب الجامعِة في التصنيِف العالمي ويبوميتركس بشــكٍل ملحوظ 
خالل الثالث ســنوات الماضية، حيث ارتفع محليًا من المرتبة السادســِة عشــَر 

عام 2015 إلى المرتبِة العاشرة عام 2018.

وأوضح أنه ونتيجًة للســمعِة التــي حققتها الجامعُة، إرتفع عدُد الطلبة مع 
بدايِة العاِم الدراسي 2019/2018 ليصَل الى حوالي ثمانية اآلِف طالب وطالبة، 
وتشــهد الجامعُة إقباالً كبيرًا من الطلبِة الوافدين إذ بلغت نسبُتهم 28% من 
ثالثيَن جنســيٍة عربيٍة وأجنبيٍة، و دخلت التصنيــَف العالّمي )جرين ميتركس( 
من بيِن أفضِل خمســمائة جامعٍة في العالم لجهودها الملحوظًة لتوفيِر بيئٍة 

مستدامٍة وتحسيِن الخدماِت المقدمِة للطلبِة. 

وشــكر عبيدات رئيس هيئة المديرين علي القرم على ســعيه الدائم لرفع 
مســتوى هذه الجامعة على المســتوى المحلي واالقليمــي اليمانه بدور العلم 

والعلماءفي مسيرة التنمية. 

وفــي نهاية الحفل كرم عيد الفايز والدكتــور تركي عبيدات أعضاء الهيئة 
التدريسية واالدارية في كلية اآلداب والعلوم وتكنولوجيا المعلومات واألعمال. 
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رعى األمين العام المســاعد التحــاِد الجامعاِت العربيِة 
األســتاِذ الدكتــور عبدالرحيم الحنيطــي الملتقى الطالبي 
اإلبداعي )العشرون( الذي أقامته جامعة الزيتونة األردنية 
بالتعاون مع المجلس العربــي للتدريب واالبداع الطالبي 
احد المجالــس التابعة التحاد الجامعــات العربية بعنوان 
»العولمُة وأثرُها على الدوِل الناميِة: التحدياُت والفرص« .

 وأكــد الحنيطي أن هــذا الملتقى يعــد فرصة حقيقة 
للطلبة كي يطرحوا فيــه ما يجول في خاطرهم من خالل 
تقديمهم ألبحاث  متنوعة في مجال العلوم اإلنســانية و 
اإلجتماعية والتطبيقية بل و يتعدى ذلك الى بحوث تظهر 

فيهم ابداعاتتهم األدبية والفنية . 
وبين أن هــذه الملتقيات تعمل علــى ُتّطوير مهارات 
الطلبة فــي البحــث والكتابــة وتمنحهم فرصــة اإلّطالع 
على انجازات الطلبة اآلخريــن من الجامعات العربية، كما 
تصقل شــخصياتهم من حيث القدرة على العمل الفردي 

أو الجماعي وكذلك التواصل مع اآلخرين.
وأضــاف الحنيطــي أن فكرة الملتقى تربــط بين عالم 
النظريــات وعالم التطبيق فيســتطيع الطالــب حينها أن 

يفّجر ما لديه من طاقات تظهر بصورة خاّلقة ومبدعة. 
وأكد رئيس الجامعة  األستاذ الدكتور تركي عبيدات أن 
رعاية األســتاِذ الدكتور عبدالرحيم الحنيطي لهذا الملتقى 
االبداعي يجسد اهتماَم اتحاِد الجامعاِت العربيِة بالتعاوِن 
والتشبيِك بين مؤسســاِت التعليِم العالّي العربيِة السيما 
في مجــاالِت التدريِس والتدريــِب والبحــِث العلمّي، التي 
تســاهُم في تحســيِن نوعيِة الخريج وِزيادة تنافسيتَه في 
ســوِق العمل.اضافة للجهود والمساعي الكبيرَة المبذولة 
لتطويِر قطاعِ التعليِم العالي العربّي، الســيما في مجاالِت 

الحوكمِة والبحِث العلمي وضماِن الجودة والتنافسيِة.

وأضــاف أن هذا الملتقى جاء ليشــكَل انطالقًة جديدًة 
نحــو زيــادِة التعــاوِن والتشــبيِك بيــن طلبــة الجامعات  
العربية في مجاِل البحِث العلمي، وليعزَز تنافسيَة الجامعِة 
وانتشــارِها في زمٍن ال يقبل إال التنافســيَة واألداَء المتمّيَز 

على طريِق العالميِة.
وأعلن عبيــدات أن جامعة الزيتونــة األردنية تعد من 
الجامعات العالمية، حيث أن عــدَد الطلبِة مع بداية العام 
الدراســي 2019/2018 تجاوز الثمانيَة آالِف طالٍب وطالبة، 
و أنها تشــهد اقباالً كبيرًا من الطلبــِة الوافدين إذ بلغت 

نسبَتهم 28% من ثالثيَن جنسيٍة عربيٍة وأجنبيٍة. 
وأوضــح أن الجامعة تعد من أفضل الجامعات األردنية 
في مجال االنفاق على البحِث العلمّي نســبًة إلى موازنِتها 
حيث زاد االنفاق على البحِث العلمّي واإليفاِد خالَل السنواِت 
الماضيِة بشــكٍل ملحوٍظ،. وأن َعدَد البحوِث المنشورِة في 
مجالٍت عالميٍة متخصصٍة ازداد بشكل ملحوظ خالَل الثالِث 
ســنواِت الماضيــة، إذ وصــَل عدُدها في قاعــدِة البياناِت 
العالميِة SCOUPS حوالي ســبعمئِة بحٍث مع نهايِة شهِر 

تشرين أول الماضي.
وأكد مدير المجلس العربي للتدريب واالبداع الطالبي 
األســتاذ الدكتــور أحمــد القيســية حــرص المجلس على 
مواكبــة التطور في البحث العلمي واالبداع وكل ما يخص 

مستقبل االجيال القادمة لألمة.
وبيــن أن هــذا الملتقى يأتي ثمرة ألنشــطة المجلس 
العربــي التابع التحــاد الجامعــات العربية والــذي يهدف 
بالدرجة الرئيسية الى تقوية أواصر التعاون والتعارف بين 
طلبة وأســاتذة الجامعات العربية ومحاولة ابراز وتشجيع 

روح االبداع لديهم.
وأشــار القيســية أن النشاط األساســي اآلخر للمجلس 

الجامعة تحتضن الملتقى الطالبي اإلبداعي )العشرون(
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هــو تنظيم ملتقى تبادل فــرص التدريب لطلبة الجامعات 
العربية، وأنه ســيتم عقده خالل شهر كانون االول القادم 
باستضافة كريمة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 

وقــال رئيــس اللجنــة العليا للملتقــى الدكتــور أحمد 
العبوشــي أن انطالقة الملتقى تعد ترجمة صادقة ورغبة 
حقيقيــة من جامعة الزيتونة األردنيــة نحو تفعيل االبداع 
الشبابي، وتطوير مهارات و قدرات طلبة الجامعات العربية 
في شتى المجاالت الثقافية والفنية والتقنية واالدبية، مما 
يؤدي الى خلق جيل من الشباب مؤمن بقدراته وامكانياته، 
واع بدوره ومســؤوليته في دفع عجلة التنمية المستدامة 

في كافة االقطار العربية.
 وأوضح أن  فلسفة عمل المجلس تعتمد على مجالين، 
المجال االول : االبداعات و البحوث الطالبية والمجال الثاني  
تدريــب طالب الجامعــات العربية، وانه في هــذا الملتقى 
تســتضيف الجامعة ثمانين باحثًا ومشــرفًا وضيف شــرف 
يمثلون ثمانية اقطار عربية وثماني عشرة  جامعة موزعة 
علــى ثالث محــاور هي محور العلــوم التطبيقيــة، ومحور 

العلوم االنسانية، ومحور االبداع الفني.  
وبين العبوشــي أن الجامعة تبــوأت المركز األول على 
مســتوى جميع الجامعات االردنية  الحكومية والخاصة في 
مجال تدريب طالب الجامعات العربية، حيث تم تدريب 82 
طالبــا و طالبة في الصيف الماضــي في كافة التخصصات 
العلمية واالدبية مــن كافة االقطار العربية، وتم ايفاد 51 
طالبًا و طالبة من طالب جامعة الزيتونة االردنية للتدريب 
في الجامعات العربية المختلفة، و بالمقابل قامت الجامعة 
باســتضافة 31  طالبــا و طالبــة مــن الجامعــات العربية 

الصديقة. 
وحضر حفل االفتتاح عدد من رؤساء الجامعات األردنية 

والحــكام االداريين ورؤســاء البلديات والمجتمــع المحلي 
وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وعمداء الكليات.

ويشــار إلــى أن عدد األبحــاث التي قبلت فــي الملتقى 
بلغــت 38 بحثــا مــن 18 جامعــة عربية مــن 8 دول هي: 
االمارات العربيــة المتحدة، وعمان، والعراق، وفلســطين، 

ومصر، وليبيا، والسودان، واألردن.   
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نظمــت عمادة شــؤون الطلبة وبالتعــاون مع مجلس 
الطلبــة احتفــاال ترحيبيا بالطلبــة الجدد للعام الدراســي 

.2019/2018
وفــي بداية الحفل الذي رعــاه رئيس الجامعة الدكتور 
تركي عبيدات وقف الحضــور دقيقة صمت وحداد وقرأوا 

الفاتحة على أرواح شهداء البحر الميت.
وبيــن عبيــدات أن الحديــث الــودي يجســر الفجوات 
ويعظم االنجازات، الن االنتقال من المرحلة الدراســية في 
المدرسة الى المرحلة الجامعية  يشكل فرقا كبيرا ويحتاج  
من الطالب أن يكون على قدر من المســؤولية ومستوى 

الحدث، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.
وقــال ان الجامعة تعد أكبــر جامعة خاصة حيث تجاوز 
عدد الطلبــة فيها 8 آالف طالب وطالبة ، وأن عدد الطلبة 
الوافدين فيها تجاوز 2200 طالب وطالبة من 30 جنســية 
مختلفة وبهذا تكون الجامعة جامعة عالمية، وهذا التنوع 
يترتب عليه التزمــات أدبية وأخالقية لتهيئة بيئة جامعية 
متكاملــة يســودها التعــاون والمحبة بين أفراد الجســم 
الطالبي، وأن هذه الثقافات المتعددة تعد فرصة للتعلم  

واالطالع على مختلف الثقافات.   
وأكــد على أن الجامعة عملت على تهيئة بيئة جامعية 
مســتدامة خالية مــن العنف الطالبي،  الن العنف يجســد 
الجهــل والتخلف في اي مجتمع، مبينا أن الجامعة حريصة 
على  أن يتمتع الطالب بقدرات ومعارف جديدة، ولهذا من 
المهم المشــاركة باألنشــطة المنهجية والالمنهجية التي 
تســهم في تعميق معــارف ومهارات الطلبــة االكاديمية 

والحياتية، وتشجيعهم للمشــاركة باالندية الطالبية التي 
تشــرف عليها عمادة شــؤون الطلبة، والدورات المجانية 
التي يقدمها مكتب التأهيل الوظيفي ومتابعة الخريجين.

وأشــار عبيدات  إلى ضرورة االطالع على دليل الطالب 
الجامعــي ، ألنــه بمثابــة عقــد بيــن الجامعــة والطالب، 
واالطــالع عليــه يوفر الوقــت والجهــد ويقلــل االخطاء، 
وضرورة الحصول على الخطة االسترشــادية من االقسام 
االكاديمية، ومراجعة رئيس القسم وعميد الكلية  وعمادة 
شــؤون الطلبــة عنــد مواجهــة أي صعوبة خــالل الفترة 

الدراسية.
وبين رئيس مجلس الطلبة راكان ابو الحاج  دور عمادة 
شــؤون الطلبة الجلي في صقل شخصية الطالب وتأهيله 
لسوق العمل، وتفعيل الخدمة المجتمعية  بجعلها شرطا 

من شروط التخرج. 
وأضــاف أن مجلــس الطلبة يشــكل حلقــة وصل بين 
الطــالب وأعضاء الهيئتين التدريســية واإلدارية من خالل 
تيســير ممارســة الطلبة لحقهم في التعبيــر عن آرائهم 
ومتابعة شــكاوى وتظُلمات الطالب والسعي لحلها ضمن 
األطر القانونية والقيام بحمالت ونشاطات من شأنها رفع 

كفاية الطالب وتذليل الصعاب أمامه. 
وتضمــن الحفل الــذي حضره نائب رئيــس الجامعة و 
عمــداء الكليات وأعضــاء الهيئتين التدريســية ومجموعة 
كبيرة من الطــالب العديد من الفقــرات اللفنية الغنائية 
والمســرحية التي شــاركت فيها فرقة الجامعــة، كما تم 

تقديم الجوائز لطالب السنة األولى.  

الجامعة تحتفل بطلبتها الجدد
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تجســيدا لمبــدأ التعــاون المشــترك بيــن الجامعات 
األردنيــة وقعــت الجامعة الهاشــمية وجامعــة الزيتونة 
األردنية مذكرة تفاهم الستحداث برنامج دكتوراة مشترك 
في المحاســبة وهو برنامــج وطني األول مــن نوعه في 

الجامعات األردنية.
وقــع االتفاقية رئيــس الجامعة الهاشــمية األســتاذ 
الدكتور كمال بني هاني ورئيس جامعة الزيتونة األردنية 
األســتاذ الدكتــور تركــي عبيــدات بحضور نائــب رئيس 
الجامعة الهاشــمية الدكتور علي الكرمــي ونائب رئيس 

جامعة الزيتونة األردنية الدكتور محمد المجالي.
وأكد بني هاني أهمية هذه الشــراكة االستراتيجية بين 
الجامعتين الرائدتين، حيث تعــد جامعة الزيتونة األردنية 

أحدى الجامعات الرائدة على مستوى الوطن، ورحب بتعزيز 
التعاون المســتقبلي في برامج أخرى وفق حاجات المجتمع 

المحلي. 
 ومــن جهته أكد عبيدات أهمية هــذا البرنامج الوطني 
الذي يجســد الرؤيا المشــتركة بيــن الجامعتيــن، مضيفا 
أن هــذا البرنامج ســيحقق نجاحا على المســتوى الوطني، 

وسينافس برامج المحاسبة عالميا.
وحضــر توقيع االتفاقية أيضا من الجامعة الهاشــمية 
عميد كلية االقتصاد الدكتور عبدالغفور الزواهرة ورئيس 
قســم المحاســبة الدكتور فادي الشــياب، ومــن جامعة 
الزيتونة عميد كلية األعمال الدكتور ناصر ياسين ورئيس 

قسم المحاسبة الدكتور عبداهلل عطية.  

اســتقبل رئيس الجامعــة الدكتور تركي عبيــدات الملحق 
الثقافــي القطري حمــد بن عبداهلل آل محمود الشــريف 

لبحث سبل تعزيز التعاون األكاديمي بين الجانبين.
وبيــن عبيــدات أن الجامعــة ونتيجــًة للســمعِة التي 
حققتها، تشــهد إقبــاالً كبيرًا مــن الطلبــِة الوافدين إذ 
بلغت نســبُتهم 28% من ثالثيَن جنســية عربية وأجنبية، 
مضيفا أن الجامعة تحرص على انسجام الجسم الطالبي 
وتقــوم بتطبيق نفس المعاييــر األكاديمية على الطلبة 

من مختلف الجنسيات.
ومن جانبــه أكد الشــريف على الســمعة األكاديمية 
المرموقــة التــي تســعى الجامعــة للمحافظــة عليهــا 
وتحســينها، وأكــد علــى ضــرورة فتــح آفــاق التعــاون 

األكاديمي بين الطرفين.

حققت الجامعة تقدما واضحا في التصنيف العالمي 
جريــن ميتركــس )UI Green Metric World( لعام 2018 

من بين أفضل 500 جامعة في العالم.
وبيــن رئيــس الجامعة الدكتــور تركــي عبيدات أن 
الجامعــة اســتطاعت أن تصل إلــى المرتبــة 265 لعام 
282 لتحقيقهــا  المرتبــة  2018 بعــد أن كانــت فــي 
المعايير العالمية فــي مجاالت البيئة الجامعية والتنمية 

المستدامة.
وأضاف أن اهتمام الجامعة بهذا التصنيف جاء حرصا 
منهــا على تحقيق المعاييــر العالمية في مجاالت البيئة 
والتنمية المستدامة وأهمها بيئة العمل والبيئة التحتية، 
والطاقــة النظيفــة، وإدارة النفايات الصلبة والســائلة، 
واالســتخدام األمثــل للميــاه، ووســائل النقــل، ومدى 

توظيف التعليم في التنمية المستدامة.

رقم جديد في التصنيف العالمي جرين ميتركس  

توقيع مذكرة تفاهم الستحداث برنامج دكتوراة مشترك

رئيس الجامعة يلتقي الملحق الثقافي القطري 
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 التقــى رئيس الجامعة الدكتــور تركي عبيدات الملحق 
العســكري القطري العميد الركن شــافي محمد سعود آل 

شافي لبحث سبل تعزيز التعاون األكاديمي.
وبين عبيدات أن الجامعة احدى قصص النجاح الوطنية، 
التي تســعى للتنافســية واالســتدامة، وأضاف أن الطالب 
هو المنتج األســاس في العمليــة التعليمية التعلمية، وأن 
الجامعة تركز على نوعية خريجيها، وتحرص على انسجام 
الجســم الطالبــي المكون مــن حوالي 30 جنســية عربية 

وأجنبية، وال تميز بين الطالب لكنها تراعي ظروفهم.
و من جانبه أكد آل شــافي على الســمعة الطيبة التي 
تحظى بها الجامعة، وأكد أهمية االســتفادة من مخرجات 

الجامعة وتعزيز آفاق التعاون األكاديمي بين الطرفين.
وحضر اللقاء الدكتور عالء طواها من الملحقية الثقافية 
القطرية ومدير القبول والتسجيل في الجامعة السيد أحمد 

جمعة.  

شــاركت الجامعة في االجتماع التنســيقي للشركاء في 
RES� )المشــروع الخاص بدعم تعليــم الطلبــة الالجئين 

CUE ( الــذي تمولــه المفوضيــة األوروبيــة ضمــن إطــار 
برنامج إيراســموس بلس لبناء القدرات والذي نظمه اتحاد 
الجامعات المتوسطية)UNIMED( في جامعة برلين التقنية.

و قدم رئيس الجامعة ومنســق المشروع على مستوى 
الجامعة الدكتور تركي عبيدات ملخصا عن إنجازات الجامعة 
التي تم تحقيقها منذ انطالق المشــروع في شــهر تشرين 

األول 2016.
وتم خــالل االجتماعات  التي شــارك فيهــا نائب عميد 
البحــث العلمــي والدراســات العليا الدكتور هانــي الميمي  
مناقشــة مســتوى اإلنجاز في إنشــاء وحدة دعم العمليات 
الطالبية لالجئين المســماة R�SOS وهي من أهم أهداف 

المشــروع والتي من شــأنها تقديم الدعم الالزم لالجئين 
والطلبــة المحلييــن على الســواء. حيث تــم تدريب فريق 
تشــغيل وحدة R�SOS بعقد  خمسة ورش تدريبية محلية 
من أصل ســتة باالضافة الى االنتهاء من الزيارة الدراسية 
األولــى من أصل ثالث زيارات تم تحديد مواعيدها واماكن 

انعقادها.
R� باالضافة الى إنشــاء موقع إلكترونــي يخص وحدة

SOS وتحديد المحتويات التــي ينبغي عرضها في الموقع 
، وتخصيص جلســة أخــرى للجودة حيث تــم عرض نقاط 
القوة والضعف فــي الموضوعات الرئيســية التي تغطيها 

استبيانات الجودة في إدارة المشاريع.
وناقش وفد الجامعة خطة االنتشــار والتوعية التي تم 
وضعها مــن أجل التعريف بالمشــروع وأهدافه ومن أجل 
نقل التجربة لجامعات محلية أخرى، واتفق جميع الشــركاء 
على تحســين نوعية وكمية أنشطة النشر من أجل ضمان 

االستغالل المستقبلي للمشروع. 
وفي ختــام االجتماعات اتفق المشــاركون على اجتماع 
الشركاء التنسيقي القادم بحيث يكون في مدينة أربيل في 

كردستان العراق في كانون الثاني من العام القادم .
وشــارك في االجتماع عدة دول هي: إيطاليا، إســبانيا، 
ألمانيــا، تركيــا، لبنــان، كردســتان العــراق، باإلضافة إلى 

المملكة األردنية الهاشمية.

رئيس الجامعة يلتقي الملحق العسكري القطري 

االجتماع التنسيقي الرابع لمشروع دعم تعليم الطلبة 
الالجئين)RESCUE ( ينعقد في برلين
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شــاركت الجامعة في مؤتمــر اتحاد الجامعــات العالمي 
والــذي اقيم فــي كوااللمبورعاصمــة ماليزيــا، ببحث تحت 
عنوان  » دور الجامعات في خدمة وتطوير المجتمع المحلي« 
اعده رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات ومدير العالقات 
الخارجية الدكتور علي الداود ومدير مكتب االعتماد وضمان 

الجودة الدكتور فراس العزة.
وبين الداود خالل مشاركته في المؤتمر ان البحث تمحور 
حول المحافظــة على البيئة الجامعيــة، وتقديم دعم مالي 
لمؤسســات المجتمع المحلي، ونشاطات توعوية يقوم بها 
أعضاء الهيئة التدريســية والطلبة ألفــراد المجتمع المحلي، 
وإتاحة مرافق الجامعة الستخدام مؤسسات حكومية وخاصة 
مجانــا، والتدريــب العملي لطلبــة وخريجــي الجامعات في 
الجامعة، ومشاركة الخبرات األكاديمية والفنية مع الجامعات 
األخرى والمؤسســات المحليــة، والبحث العلمــي،  وتقديم 
خدمات طبية مجانية للمجتمع المحلي،  ومنح خصومات على 

الرســوم لطلبة،  وعقد دورات مجانيــة ودبلوم تدريبي في 
مركز االستشارات وخدمة المجتمع البناء المجتمع المحلي.

ويذكــران عدد الباحثين  المشــاركين  فــي المؤتمر بلغ 
330 باحثا من 70 دولة مختلفة.

شــارك وفد مــن الجامعة فــي البرنامــج التدريبي الذي 
نظمــه اتحــاد الجامعــات المتوســطية )UNIMED(  التابــع 
لمشــروع )RESCUE( الممــول من االتحــاد األوروبي حول 

كيفية التعامل مع الالجئين في جامعة ايدن التركية.
وتضمــن البرنامج التدريبــي العديد مــن ورش العمل 
التدريبية والجلسات التعريفية والزيارات الميدانية للجهات 
التركيــة المعنيــة بالالجئيــن، حيث تم التعــرف على نظام 
الحماية المؤقته لالجئين المســتفيدين منه، والتعرف على 

ما يقدمه بيت دعم الحياة في اسطنبول لألطفال واليافعين.
و خالل جلســات تبادل الخبرات  بين الوفود المشــاركة، 
بّيــن وفد الجامعــة الخدمات التي تقدمها الجامعة بشــكل 
عام وعمادة شؤون الطلبة بشكل خاص للطلبة الوافدين.  
وشــارك في البرنامج التدريبي خمس جامعات من ثالث 
دول عربية، مــن االردن جامعة الزيتونــة األردنية وجامعة 
اليرمــوك وجامعة الزرقاء، ومن العراق جامعة دهوك، ومن 

لبنان الجامعة اللبنانية.

المشاركة في مؤتمر اتحاد الجامعات العالمية

الجامعة تشارك البرنامج التدريبي في تركيا حول كيفية 
التعامل مع الالجئين 
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تبادل أكاديمي مع جامعة كيليس التركية 
بــدأت الجامعــة بتنفيــذ اتفاقياتهــا التــي وقعتها مع 
الجامعات التركية ضمن برنامج منح موالنا التركية وأرسلت 
وفــدا أكاديما وطالبيا الــى جامعة كيليــس التركية ضمن 

برامج التبادل األكاديمي والطالبي.
وبين مديــر مكتــب العالقــات الخارجية الدكتــور علي 
الــداوود أن الجامعــة بدأت بتنفيذ هــذه االتفاقيات بهدف 
تبادِل الخبراِت في التعليِم والبحِث العلميِ، إضافة إلى تبادِل 
أعضــاِء الهيئِة التدريســية والطلبة، حيث ارســلت 3 أعضاء 
هيئة تدريس و 3 طالب الى جامعة كيليس، مشــيرا الى أن 

الجامعة قامت باستضافة 4 طالب من الجامعة التركية.
وأكــد  نائب عميــد كلية اآلداب  ورئيــس الوفد الدكتور 
محمد الطراونة أن هذا التبادل أســهم فــي توثيق العالقة 
بيــن الجامعتين حيــث حرص الجانبان علــى تقديم صورة 
مشــرقة عــن جامعاتهم من خــالل المحاضــرات والورش 

التدريبية التي قدموها.
وتكون الوفد مــن الدكتور محمد الطراونــة والدكتورة 

صبحة علقم والدكتور عالء الدين زكي.    

وقع رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات مذكرة تفاهم 
مع رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بالل التل بهدف 
تعزيز التعــاون لخدمة القضايا الوطنيــة بالمنهج العلمي، 

وبحضور السيد خالد ابو زيد والدكتورعمر الريماوي. 
وتتضمن المذكرة المحافظــة على الثقافة الوطنية في 
إطارها اإلنساني واإلســالمي والعربي. ونشرها وتطويرها، 
ومحاربة كل أنواع ومظاهر التعصب والغلو وتطوير ونشــر 
ثقافة الحوار والقبول باآلخر، وإحداث تنمية مســتدامة في 
كل المجــاالت مــع التركيز علــى بناء نظام تربــوي تعليمي 
وطني متطور ومتوازن وتســريع وتيرة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية. 

الجماعة،علــى  مــع  بالتعــاون  الجامعــة  ســتعمل  و 
االســتفادة مــن االمكانــات البشــرية فــي تنفيــذ البرامج 
والخطط واالســتراتيجيات، ورفد كال الطرفين بالدراســات 
والبحوث والوثائق ذات العالقة، وترسيخ مفاهيم المواطنة 
من خــالل عقد النــدوات والمؤتمــرات وورش العمل التي 
تعمق مفهوم المواطنة، وترســيخ مفهــوم الحوار، وقبول 
اآلخر، خاصة لدى فئة الشباب، والعمل على اطالق مبادرات 
تعنى بتصحيح المفاهيم االجتماعية الخاطئة وعلى رأســها 
العشــائرية، واالنتمــاءات القبليــة والمناطقيــة، وإطــالق 
نشاطات توعوية لتعظيم ســيادة القانون واحترام الوطن 

ومؤسساته ورموزه. 

توقيع مذكرة تفاهم مع “جماعة عمان لحوارات المستقبل« 

Al-Zaytoonah University 

اتبع أحداث وأنشطة الجامعة يف
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وقعــت الجامعة اتفاقية دعم بحث علمي مع مؤسســة 
عبــد الحميد شــومان لدعم بحــث علمي للدكتورة ســهير 
ســنقرط من كلية الصيدلة بعنوان« تقييم جزيئات نانوية 
مشابهة للميالنين مبنية على الدوبامين المتبلمر لتوصيل 
االدوية األدوية عبر الجلد:تأثير التركيب الكيميائي للسطح«.

ووقــع االتفاقيــة عن الجامعــة رئيســها الدكتور تركي 
عبيــدات وعن المؤسســة مديــر ومستشــار التطوير صالح 
الكيالنــي بحضور المديــر التنفيذي لمؤسســة عبدالحميد 
شــومان الســيدة فالنتينا قسيســية وعميد البحث العلمي 
والدراســات العليا الدكتــور صبحي البزلميــط وعميد كلية 

الصيدلة الدكتور طارق القرم.
 وبيــن عبيدات أن هذه االتفاقيــة هي الثانية في مجال 
دعــم البحث العلمي بيــن الجامعة ومؤسســة عبد الحميد 
شــومان، هذه المؤسســة الرائــدة التي نعتز باســهاماتها 
في المجاالت العلمية والبحثيــة والثقافية، وهذه االتفاقية 

تجسد الدور الرائع التي تقوم به هذه المؤسسة. 
وأشــار أن الجامعة  طورت التشــريعاِت المتعلقِة بدعِم 
مشــاريع البحِث العلمــّي لتلبي األولوياِت البحثيــَة الوطنيَة 
وركــزت  والخدميَّــِة.   الصناعيــِة  القطاعــاِت  واحتياجــاِت 
التشريعاُت الجديدُة على تقديِم حَوافَز للباحثَين المتميزيَن 
وتشــجيعِ الفــرِق البحثيــِة وأن الجامعــة تعــد مــن أفِضل 
الجامعــاِت األردنية فــي مجال اإلنفاِق علــى البحِث العلمّي 

نسبًة إلى موازنِتها.  
وأكــدت قسيســية أن مثــل هــذه االتفاقيــات البحثية 
ودعمهــا هــي محــور رئيس في عمل مؤسســة شــومان، 
للمســاهمة في إرســاء أرضيــة للبحث العلمي تســاعد في 
نهــوض المجتمع. وبينــت أن البحث العلمي هو األســاس 

الذي تنبني عليه نهضة األمم والشــعوب والبلدان، وبغيره 
لن يتحقق أي تقدم.

وأوضحت الدكتورة ســهير سنقرط  أن فكرة هذا البحث 
المدعوم  من خالل صندوق عبدالحميد شومان  وبمشاركة 
الدكتــورة نــوف محمود من كليــة الصيدلــة تتمحور حول 
تحضير جزيئات النانو التي تشبه في بنيتها صبغة الميالنين 
الموجودة بالجلد، ومدى تأثيــر هذه الجزيئات على طبقات 
الجلــد وطرق مرورهــا عبرالجلد، وتطويرهــا للحصول على 

منتجات طبية او تجميلية.

توقيع االتفاقية الثانية مع مؤسسة عبد الحميد شومان لدعم 

البحث العلمي 
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وقــع نائب الرئيــس التنفيذي لمؤسســة عبــد الحميد 
شــومان صالح الكيالني ورئيــس الجامعــة الدكتور تركي 
عبيــدات، والباحــث الرئيســي ورئيــس قســم المحاســبة 

الدكتورعبداهلل عطية إتفاقية لدعم تنفيذ بحث علمي.
ويهدف البحث الموســوم بـ«عالقة األرباح المحاســبية 
والتدفقــات النقديــة بالتوزيعات النقدية ألســهم البنوك 
التجارية العاملة في األردن« إلى إختبار العالقة بين مستوى 
التغيــر فــي التدفقــات النقدية من األنشــطة التشــغيلية 
والتمويلية واإلستثمارية، وبين التوزيعات النقدية ألسهم 

البنوك العاملة في األردن.
وأكد الســيد الكيالني أن دعم مشروع الباحث الرئيسي 
د.عطية هو الثالث الذي تقوم المؤسســة بدعمه للباحثين 
مــن جامعة الزيتونــة األردنية خالل أقل من ســنة، ويأتي 
هــذا الدعم ضمــن رؤية وتوجهــات المؤسســة من خالل 
صندوقهــا لدعم البحث العلمي، في دعم الباحثين ونشــر 
المعرفة العلميــة، الفتًا إلى أن تطبيق هــذه األبحاث على 

أرض الواقع هو أساس نهضة وتنمية المجتمعات.
مــن جهتــه شــكر د.عبيــدات المؤسســة علــى دعمها 
المتواصل للباحثين األردنيين والعرب في مختلف المستويات 
والمجاالت، بما في ذلك التأكيد على إستمرارية عجلة البحث 

العلمي ومواكبة البحوث والتطورات العلمية في العالم.

وبيــن أن المؤسســة تتيــح مــن خــالل دعمهــا 
للباحثين فــي الجامعات والقطاعات األخرى الفرصة 
لتنفيذ أفكارهم ومشــاريعهم؛ ما يؤدي إلى إنتشار 
ثقافــة البحث العلمي في المجتمــع، وبالتالي تنمية 
المجتمــع فــي جميع اإلتجاهــات اإلقتصاديــة منها 

واإلجتماعية.
وأوضــح عطية أنه تــم إعتماد المنهــج التحليلي 
فــي البحث، بغية التوصل إلى نتائج منطقية إلختبار 
الفرضيات الواردة في الدراســة، وتحليل التوزيعات 
النقدية لألسهم والتدفقات النقدية واألرباح ألفراد 
مجتمع الدراسة، حيث أنه اعتمد على القوائم المالية 

المنشورة بين األعوام 2007�2017. .
ولفت إلى أن مخرجات البحث المدعوم، ســتخدم 
جميع األطراف التي لها مصلحة مباشرة وغير مباشرة 
في إقتصاديات البنوك من حملة األسهم، والمحللين 
الماليين، والقائمين على سوق رأس المال، وكذلك 
إدارة هذه المؤسســات المالية، مؤكدا أن الدراســة 

تعتمد على سلسلة من البيانات التاريخية للبنوك.
وحضــر توقيــع االتفاقيــة نائــب عميــد كليــة 
األعمال الدكتور رائد القرم والباحثون المشــاركون 
الدكتورعبدالرزاق الشحاده، والدكتور محمد عاشور. 

التقــى وفد من الملحقية الثقافية العمانية الطلبة 
العمانيين فــي الجامعة لمتابعــة أوضاعهم لضمان 

تفوقهم الدراسي في الجامعة.
وبين رئيس قســم الشــؤون االكاديمية والطالبية 
في الملحقية ابراهيم ابــو قديري أن جامعة الزيتونة 
األردنيــة ممثلــة بادارتهــا تولــي االهتمــام الكبيــر 
بالطلبة الُعمانيين وتعمل علــى تذليل العقبات التي 
يواجهونها، مشــيدا بالســمعة االكاديميــة المرموقة 

التي تحظى بها الجامعة.
وأكد أن على الطالب ضرورة احترام القيم والمبادئ 
المعمــول فيها في وطنهــم الثانــي األردن وااللتزام 
باألنظمــة والتعليمــات واألعــراف األكاديميــة داخل 

الجامعة، كونهم سفراء لسلطنة عمان في الخارج.
   وفــي نهايــة اللقاء اســتمع الوفــد المكون من 
ابوقديري وفريال الحميدات والدكتورعبداهلل عبيدات 
الــى مطالب الطلبة لدراســتها والتنســيق مع الجهات 

ذات العالقة اليجاد حلول لها  . 

ويذكــر أن عــدد الطلبــة العمانييــن الملتحقين 
بالجامعة لهذا العام بلغ 100 طالب وطالبة، وعملت 
الجامعــة على انشــاء شــعبة الطلبــة الوافدين في 
عمادة شؤون الطلبة لتسهيل اجراءات تسجيل وحل 

أي مشكلة قد تواجههم خالل فترة دراستهم. 

توقيع االتفاقية الثالثة مع  مؤسسة عبدالحميد شومان 
لدعم البحث العلمي

الملحقية الثقافية العمانية تلتقي طلبتها في الجامعة 
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محاضرة تعريفية حول منح فولبرايت 
نظمــت عمادة البحــث العلمي والدراســات العليا 
فــي الجامعة محاضرة تعريفية حــول منح فولبرايت 
األمريكية لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية. 
وأكــد رئيــس الجامعــة الدكتــور تركــي عبيدات 
خالل لقائه بمســؤولة البرامج األردنية في مؤسســة 
فولبرايــت األمريكيــة الســيدة رنا العنانــي على أن 
برنامج فولبرايت يعد من البرامج المتميزة والناجحة 
التي التي توفر فرص دراسية ألعضاء هيئة التدريس 

والطلبة المتميزين.
وقدمت العناني خالل المحاضرة شرحا مفصال عن 
برنامج منح فولبرايت الذي يســهم في توفير فرص 
للدراسات العليا للطلبة وفرصا لألستاذة األكاديمين 

الجراء بحوث في الواليات المتحدة األمريكية. 
واســتعرضت آليــة تقديــم الطلبــات ومواعيدها 
والشــروط الواجب توفرها فــي المتقدم لهذة المنح 
مشــيرة إلى أن الفرصة متاحة للطلبة الذين يرغبون 
في اســتكمال مرحلة الدراســات العليا )الماجســتير( 

ضمن البرنامج. 

وفــي نهايــة المحاضرة التي شــارك فيها أعضاء 
الهيئة التدريســية والطالب تحدثت الدكتورة ســهير 
ســنقرط من كلية الصيدلة عن تجربتها في البرنامج 
عندمــا حصلــت على منحــة فولبرايــت وقضتها في 

جامعة بيركلي األمريكية.

نظمــت كلية العمــارة والتصميم فــي الجامعة 
ورشــة عمل تدريبية ضمن مشــروع ايراســموس 
بلس )E�GREEN( نفذها الدكتور مارتن هيور من 

جامعة أنزبروك في النمسا.
وتضمنت الورشة تدريب أعضاء الهيئة التدريسية 
والطلبة من أقســام الميكانيك وتكنولوجيا الطاقة 
البديلــة وهندســة العمــارة على برامج حاســوبية 
متخصصة في مجاالت كفــاءة الطاقة في المباني. 
وتأتي ضمن مشاركة الجامعة في مشروع تحديث 
وتطويــر المســاقات الهندســية المتعلقة بانظمة 
التحكــم البيئي وتضمين مفاهيــم التغير المناخي 

لطلبــة البكالوريوس لمشــروع ايراســموس بلس 
والممول من قبل االتحاد االوروبي.

وبين منســق المشــروع فــي الجامعــة الدكتور 
لــؤي دبــور  أن انعقاد هــذه الورشــة ياتي ضمن 
جهود الجامعة لتطويرالخطط التدريسية واساليب 
التدريــس وتطبيِق أحــدِث التقنياِت ِبما يتناســُب 
والمســتجداِت العلمّيَة والتكنولوجّية، وبما يتواءُم 
مع متطلباِت ســوِق العمــل، بهدِف تخريــِج كوادَر 
لٍة قادرٍة على المنافسِة في سوِق العمِل  بشريٍة ُمؤهَّ
ِبَجدارة وســعيا منها الى االنتقال من التدريس الى 

التعلم.

   )E-GREEN( ورشة عمل تدريبية ضمن مشروع ايراسموس بلس

نظمــت مبــادرة “He for She”   المدعومة من هيئة 
األمــم المتحــدة للمــرأة مناظرة عــن المســاواة بالنوع 

االجتماعي في الجامعة.
وأكــدت المناظــرة أن العنــف غيــر مرتبــط بالنــوع 
االجتماعــي فكما تتعرض المــرأة للعنف يتعرض الرجل 
والطفل للعنف أيضا ومن أشــكال هذا العنف السلوكات 
االجتماعية التي ترفع من قدر الرجل وتحط من قدر المرأة 
وتزيد من األعبــاء االقتصادية والسياســية واالجتماعية 

الموكولة عليه وهذا شكل من أشكال العنف.
 وأشــارت مداخالت الطلبة إلى ضــرورة زيادة الثقافة 
الدينية التي ترســخ قيم المحبة واالحترام وتؤكد الهوية 

االنسانية إلعمار الكون والمجتمع  .
ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة أطلقت في شهر 
أيلول مــن عام 2014 وهي حركة تضامن عالمية تهدف 

لزيادة الوعي بأهمية المساواة بالنوع االجتماعي. 

مبادرة » He for She « تنظم مناظرة في الجامعة 
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نظمت كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة 
بالتعــاون نــادي تكنولوجيا المعلومــات )iTeam(  محاضرة 
تعريفية حول المحافظ االلكترونية وتطبيقاتها في األردن.

اســتعرض المدير التنفيذي لشــركة زين كاش الدكتور 
عالء نشــيوات  عددا مــن المحاور حول مفهــوم المحفظة 
االلكترونيــة )eWallet( وآليــة عملها وطريقــة التداول بها، 

وأهم تطبيقاتها المستخدمة في األردن، ومنها زين كاش، 
ودور البنك المركزي في مراقبتها.

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها عميد الكلية الدكتور 
عبدالفتــاح التميمــي وعدد مــن أعضاء الهيئة التدريســية 
والطلبــة أجاب نشــيوات ومديــر العمليات فــي زين كاش 

سلطان كشورة. 

نظم قسم الهندســة الكهربائية في الجامعة بالتعاون 
مــع شــركة Avertra  األمريكية محاضــرة تعريفية بعنوان 

“علم البيانات وتعلم اآللة : وظائف مستقبلية”.
وبين مدير االنتاج والهندســة في الشركة أحمد عبيدات 
أن تخصــص الــذكاء االصطناعــي ســيوفر فــرص عمــل 
عديدة لدارســيه،  الزدياد االعتماد على الذكاء االصطناعي 
والروبوتــات في كثير من األعمال فــي األردن وفي الوطن 

العربي والعالم.
وأوضح أن الذكاء االصطناعــي يحاكي القدرات الذهنية 
البشــرية، مثل القدرة علــى التعلم واالســتنتاج ورد الفعل 

على أوضاع لم تبرمج في اآللة.
وتنــاوات المحاضــرة أيضــا  علــم البيانــات وتحليــل 
البيانــات  وتطبيقات الــذكاء االصطناعي الــذي يندمج في 
شــتى المنتجــات التجارية والخدمــات، ومحــركات البحث ، 
والمســاعدين االفتراضيين، وميــزة التعرف على الوجه في 
الهواتــف الذكية، ووســائل التواصل االجتماعــي، وأنظمة 

السالمة في السيارات، والسيارات ذاتية القيادة بالكامل.

وفــي نهايــة المحاضــرة التي حضرهــا أعضــاء الهيئة 
التدريســة والطالب أجاب عبيدات عن أســئلة واستفسارات 

الطلبة.
ومن الجديــر بالذكــر أن جامعة الزيتونــة األردنية أول 
جامعة أردنية قامت باستحداث تخصص الذكاء االصطناعي 
فــي كلية العلــوم وتكنولوجيا المعلومــات لمواكبة الثورة 

الصناعية الرابعة. 

  محاضرة تعريفية حول المحافظ االلكترونية في كلية العلوم 

وتكنولوجيا المعلومات

محاضرة تعريفية حول علم البيانات وتعلم اآللة 
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نظمــت كليــة التمريض فــي الجامعة مبــادرة للتثقيف 
الصحي بمناسبة الشــهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان 
الثدي بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان و شركة سيبا 

ميد.
واكد رئيــس جامعــة الزيتونــة األردنية الدكتــور تركي 
عبيدات خالل افتتاحه لفعاليات المبادرة على أهمية الكشف 
المبكر عن سرطان الثدي النه يرفع من نسبة عملية الشفاء، 
وضــرورة التثقيف الصحي للمرأة ألنهــا المعلم األول ألفراد 

المجتمع.
وبينــت عميد كليــة التمريــض الدكتورة دالل بشــير أن 
هــذه المبادرة تهدف الى التثقيف والتوعية بســرطان الثدي 

وأهمية الكشف المبكر، وطريقة اجراء الفحص الذاتي للثدي، 
باالضافة الى انشاءعيادة للكشف السريري عن الثدي.

وأضافــت أنــه تــم تزويــد المســتفيدات مــن المبادرة 
باالرشادات الخاصة بطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

وطريقة الفحص الذاتي، ثم طريقة الفحص السريري. 

  واستهدفت المبادرة التي استمرت لمدة يومين السيدات 
من المجتمع المحلي وفي اليوم الثاني العامالت في الجامعة 
والطالبات واســتفاد منها 155 ســيدة، بمشــاركة واشــراف 
الدكتــورة مها صبــح والدكتورة نجــاح العبــادي والدكتورة 

شروق منير والممرضة لودميال اصليح. 

نظمت شــعبة االرشــاد النفســي في الجامعــة بالتعاون 
مع المركز الســعودي لتأهيــل وتدريب الكفيفــات محاضرة 
تعريفية حول اساســيات التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة 

البصرية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.
وبينت االخصائية النفســية في المركــز مريم حلواني أن 
المركــز يقوم بتأهيل وتدريــب الكفيفات من العالم العربي 
نفســيا ومهنيــا لالندماج فــي المجتمع وتحمل المســؤولية 

واالستقاللية.
واوضحت أن العصا البيضاء هي رمز االنجاز واالستقاللية 
لغيــر المبصريــن وضعاف البصــر، واعتبارها وســيلة لبيان 

الطريــق والحركة والتنقل، كونها أداة حساســة وعالمة دالة 
عن حاملها.

وبينت المتطوعة للتأهيل الفردي حنان جورجي أنه يجب 
معاملة الشــخص الكفيف مثل اي شــخص آخــر دون اظهار 
العطف الزائد، مع مراعاة بعض االرشادات عند التعامل معه. 

وتناولت المحاضرة التعريف باالعاقة البصرية وأنواعها، 
ومهــارات الدليــل المبصــر لمســاعدة الكفيف مثــل مهارة 
المشي، وصعود الدرج، والجلوس على الكرسي، وفتح واغالق 
الباب، والمشي في الممر الضيق، وايصال الكفيف للسيارة. 

مبادرة الشهر الوردي في كلية التمريض

محاضرة تعريفية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء 
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نظــم قســم هندســة البرمجيــات بالتعــاون مــع نادي 
تكنولوجيا المعلومات )iTeam( في الجامعة ندوة عن هندسة 
البرمجيات وفرصه في سوق العمل نفذتها المدير التنفيذي 

لشركة SCTS البرمجية صفاء طليب.
واســتعرضت طليب أهم فرص العمل المتاحة امام طلبة 
وخريجــي تخصــص هندســة البرمجيات، وما يتطلبه ســوق 

العمل اليوم من مهارات ضرورية يجب على الطالب والخريج 
التحلي بها. وأوضحت التقنيات المستخدمة في علم هندسة 

البرمجيات.
وقدمــت طليــب فرصا تدريبيــة ل21 طالبــا وطالبة في 
مجاالت تطوير البرمجيات، وتحليل البرمجيات، وفحص جودة 

البرمجيات في الشركة.

التقــى رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات الطلبة العراقيين في 
الجامعــة في اللقاء التعارفي الذي تنظمه شــعبة الطلبة الوافدين في 

عمادة شؤون الطلبة.
بين عبيدات ان هذا الحفل يأتي تجســيدا لــدور الجامعة لالهتمام 
بالطلبة الوافدين والذين بلغت نســبتهم حوالي 28% من 31 جنسية 

عربيــة وأجنبية، مؤكدا على ضــرورة انخراطهم بالجســم الطالبي مع 
المحافظة على خصوصيتهم.

وأشــار إلى أن هذا العصر هو عصر النوعية والمنافسة ولهذا تضع 
الجامعة الطالب في المقدمة وتنظر لجميع الطلبة على مســافة واحدة 
مــع ضرورة مراعاة ظروفهم واحترام ثقافاتهم، لذلك حرصت الجامعة 
على ضرورة تمثيل الطلبة الوافدين في مجلس الطلبة، وتعمل عمادة 
شؤون الطلبة على اســتقبال الطلبة الوافدين والوقوف على المشاكل 

التي تواجههم.
ودعا عبيدات الطلبة العراقيين وجميع الطلبة الوافدين إلى المزيد 
من االنسجام والتعاون والمحبة لما فيه مصلحة أوطانهم في ظل هذه 

الظروف الصعبة. 
وشكر ممثل الجالية العراقية في الجامعة الطالب مصطفى العزاوي 
الجامعة لحرصها على توفير البيئة  الطالبية والعلمية المناسبة للطلبة 

الوافدين ودمجهم في الجسم الطالبي.
وفي نهاية الحفل الذي حضره العديد من أبناء الجالية العراقية قدم 

الطالب عددا من الفقرات الغنائية والشعرية والمسابقات الثقافية.  

استضافت  جامعة الزيتونة االردنية  مدير معهد المعارج 
الدكتور طالب ابو سنينة اللقاء محاضرة بمناسبة عيد المولد 

النبوي الشريف بعنوان” وإنك لعلى خلق عظيم”. 
وبين ابو سنينة ان االحتفال بعيد المولد النبوي الشريف 
لتجديــد العهد واالنتمــاء والوالء لرســولنا الكريم صلى اهلل 
عليــة وســلم ولالقتداء باخالقــة والتحلي بصفاتــه لتقويم 

وترميم االخالق االنسانية. 
وأكــد  ضرورة االقتــداء باخالق النبي في طــرق التعامل 
مع وســائل التواصل االجتماعي، بعدم تتبع عورات وهفوات 
االخريــن وانتهاك خصوصيات االشــخاص، وعدم التراشــق 
بالمذمات، وعدم نشر الشائعات وكتم االخبار الغير موثوقة. 
وفــي نهاية المحاضــرة التي تأتي ضمن مبــادرة » ربيع 
المحبين » التي ينظمها معهد المعارج للدراســات الشرعية 
القت فرقة الســالم لالنشاد الديني أناشــيد دينية بمناسبة 

هذه الذكرى العطرة.  

» وإنك لعلى خلق عظيم « محاضرة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

ندوة حول هندسة البرمجيات في سوق العمل 

لقاء تعارف الطلبة العراقيين في الجامعة 
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كرمت وزير الطاقة والثروة المعدنية  هالة زواتي الجامعة 
لدعمهــا لمؤتمــر الهندســة الميكانيكيــة األردنــي الدولــي 
التاســع والذي ُتقيمه شعبة الهندســة الميكانيكية في نقابة 

المهندسين األردنيين.
وشارك رئيس قسم تكنولوجيا الطاقة البديلة الدكتورعلي 
عثمــان ورئيس قســم الهندســة الميكانيكيــة الدكتورنبيل 
أبوشعبان  باللجنة التحضيرية للمؤتمر باالضافة الى مشاركة 
 The Direct combustion of olive « الجامعــة بثالثة ابحاث هي

 cake inside a designed boiler provided by traveling chain
 Performance of Sustainable Student Green Park « و »bed
 Green و«   »in the Campus of Al� Zaytoonah University

.»Drying of Tomato by Designed Air Solar Heater
ومــن الجدير بالذكــر أن الجامعة عقدت ورشــة في كلية 
الهندســة والتكنولوجياعلى هامش المؤتمر بعنوان »األنظمة 
الكهروضوئيــة وتحديات تخزينها » شــارك فيها المتحدثون 

الرئيسيون من بولندا وتركيا وباكستان. 

افتتح رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات ورشة للفنون 
التشــكيلية بعنوان »الصداقة والســالم« والتــي أقامتها كلية 

العمارةوالتصميم بالتعاون مع مؤسسة عمون للفنون.
وتضمنت الورشة التي اقيمت على هامش الملتقى الطالبي 
اإلبداعي العشــرين معرضا للفنون التشــكيلية شارك فيه 52  
طالبا وطالبة من مختلف الكليات، عرضوا فيه  لوحاتهم الفنية 
باشــراف الفنانيين عبد الرحيــم الواكد، و ابراهيــم العبدلي، 

ونوال عبد الرحيم، و سارة الشريف، و صفاء الشريف. 
وفــاز فــي المرتبة االولــى مكررا عبــداهلل الدالــي وأميرة 
حمدان، وفي المرتبة الثانية ســفيان اســماعيل وعبدالرحمن 

ممدوح، والمرتبة الثالثة ديانا كافيه ورغد محمد. 
وأقيم على هامش الورشة زاوية اللعاب الواقع االفتراضي 
استطاع فيها الطالب اكتشاف محاكاة أنشطة العالم الحقيقي 

تكريم الجامعة لدعمها مؤتمر الهندسة الميكانيكية األردني 
الدولي التاسع 

عبيدات يفتتح ورشة الفنون التشكيلية »الصداقة والسالم« 
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نظمت عمادة شــؤون الطلبة بالتعــاون مع مكتب نقل 
التكنولوجيــا فــي الجامعة الحفل الختامي لمســابقة هالت 
العالمية، أكبر محرك في العالم إلطالق الشــركات الناشــئة 

الربحية وذات التاثير االجتماعي.
وشــارك في المســابقة 15 فريقا من مختلــف الكليات 
قاموا بعرض مشاريعهم الريادية أمام لجنة تحكيم مكونة 
من رياديي األعمال األردنيين، الشريك المؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة MODE زينة الحمارنة،  والشريك المؤسس 
لمنصــة حبايبنا محمد االفرنجي، و مدير مشــاريع والرئيس 
التنفيذي فــي مجموعة ومضة روان الخوالدة، والمؤســس 

والرئيس التنفيذي لمؤسسة أنا أتعلم صدام سيالة.
وجاء في المركز األول فريق) Rise it(  من كلية الهندسة 
والتكنولوجيــا المكــون من الطالبات شــهد الخطيب، ونور 

السغبيني، وبتول غنيم. 
وفي المركــز الثاني فريق )Blossom( من كلية الصيدلة 
المكون من الطالبات  فرح صوالحة، وهبة ابو شــنب، ودينا 

ابو هاشم، وياسمين الكيالني. 
وفــي المركــز الثالث فريق )Future( مــن كلية الصيدلة 
المكــون من الطــالب محمد الزيدي، وأحمــد ناصر، وصالح 

رباع.  

وفي المرحلة القادمة من الجائزة تتنافس الفرق الثالث 
الفائــزة من الجامعة على المســتوى المحلي للفوز ب 150 

ألف دوالر، وعالميا للفوز بمليون دوالر.
وحضــر حفل الختــام مدير مكتــب العالقــات الخارجية 
الدكتــور علي الزعبي ونائــب عميد البحــث العلمي ومدير 

مكتب نقل التكنولوجيا الدكتور هاني الميمي.

طلبة الزيتونة يشاركون في مسابقة هالت برايز العالمية

حصــل أوائل قســم المحاســبة فــي الجامعة علــى 10 منح 
لشــهادة المحاسب االداري المعتمد الدولية )CMA( لعام  2018 

.  )IMA( بدعم معهد المحاسبين االداريين االمريكي
وبين رئيس قسم المحاسبة الدكتور عبداهلل عطية  أن قيمة 
المنحة المالية الواحدة تصل إلى 1400 دوالر وتشــمل الحصول 
مجانًا على العضوية في معهد )IMA(، واإلعفاء من رسوم دخول 
برنامج شــهادة )CMA( ومــن تكلفة مادة اإلمتحــان إلكترونيًا ، 
ومن رسوم االمتحان، وتأتي هذه المنح خدمة للطلبة األردنيين 

ودعماً لهم في طريق الحصول على إعتراف مهني عالمي.
و ســلم  مدير العالقات األكاديميــة والمجتمعية في معهد 
)IMA( في الشــرق األوسط وأفريقيا ريشــي مالهوترا المنح في 
حفــل أقيــم في فندق الريجينســي بتنظيم من مؤسســة صرح 
 )IMA( الجمان وبدعم من معهد المحاسبين اإلداريين األمريكي
وجمعيــة المحاســبين اإلدارييــن األردنييــن )JAMA(. وجمعية 
المحاســبين القانونيين األردنيين )JACPA( ومعهد المدققين 

.)IIA�J( الداخليين األردنيين

قسم المحاسبة يحصل على 10 منح لشهادة المحاسب االداري 
المعتمد
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شــاركت الجامعة في ورشــة عمــل تدريبية حــول كيفية 
التعامــل مع الالجئيــن على هامش المشــروع األوروبي دعم 
تعليــم الطلبــة الالجئيــن RESCUE، التــي نظمهــا اتحــاد 
الجامعات المتوســطيةUNIMED ومقره روما، واســتضافتها 
جامعتي ســابيانزا فــي روما لمدة يومين وجامعة برشــلونة 

لمدة ثالثة أيام. 

وتضمن برنامج التدريب العديد من الجلسات التعريفية 
بما تقدمــه الجامعتان للطلبة الالجئين واألجانب بشــكل 

عام من نشاطات ودورات تحضيرية في اللغتين اإليطالية 
واإلســبانية. واشــتمل التدريب أيضا على زيارات ميدانية 
للعديد من المؤسســات اإلســبانية التي تهتم بالالجئين 
والمهاجرين، لالطالع على دورها في توفير فرص التعليم 

العالي لهم، وما تقدمه من استشارات وخدمات عامة.
وتعرف الوفد المشــارك على دورجامعة سابيانزا تجاه 
الطلبــة الالجئيــن ونظام اســتقبالهم واســتقبال طلبات 
اللجــوء، والدعم النفســي الــذي تقدمــه للطلبة،وبرنامج 
 UNHCR التبــادل الطالبي، باالضافة إلى التعرف على دور

في دعم الطلبة الالجئين.
وشــمل التدريب الذي عقد في رحاب جامعة برشلونة 
علــى زيارات ميدانية مختلفة لســكن الطلبــة لمقابلتهم 
وللتعــرف علــى تجاربهم. ولقــاء العديد مــن المنظمات 
غيــر الحكومية والتــي تعمل على دعم الطلبــة الالجئين، 
باالضافــة إلى زيــارة المركــز المجتمعــي التابــع لبلدية 

برشلونة لمقابلة المحامي الخاص بأمور الالجئين.
ويذكر أن ســبع جامعــات من ثالث دول شــاركت في 
التدريــب هي: الزيتونــة األردنية واليرمــوك والزرقاء من 
األردن، وجامعتيــن مــن كردســتان العــراق، وجامعتين 

لبنانيتين.

عملت الجامعة على مضاعفة حصتها المخصصة في التبادل 
الطالبي واألكاديمي  خالل االجتماع الخاص لبرنامج ايراسموس 
بلس  المدعوم من االتحاد األوروبي في مدينة اسطنبول التركية.

وبين مدير مكتب العالقات الخارجية الدكتور علي الداود أن 
الجامعــة قد وقعت على اتفاقيات تبادل مع تســع دول أوروبية 

لتبادل الطلبــة واالكاديميين للدراســة والتدريس في جامعات 
مرموقة في االتحاد األوروبي. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن جامعــات مــن تركيا، والبوســنة 
والهيرسك، وكوسوفو ، وجنوب افريقيا، شاركت في هذا االجتماع 

باالضافة إلى جامعة الزيتونة من األردن. 

استضافت الجامعة الدورة التدريبية السابعة لفريق ادارة 
شعبة الطلبة الوافدين  )R�SOS( بعنوان “تطوير الموظفين 
غيــر األكاديمييــن، والتــي اقيمت بإشــراف اتحــاد الجامعات 
المتوســطية UNIMED وبمشــاركة متدربيــن مــن جامعــة 

اليرموك وجامعة الزرقاء وجامعة الزيتونة.
 وتناولــت هذه الدورة التي نفذتهــا الدكتورة هناء الغالي 
مــن الجامعــة األمريكية في بيــروت عدة محــاور وهي: دور 
الوزارات والتشــريعات اإلقليمية، و«حقيبة المادة 26« لحقوق 
اإلنســان والتي تشــمل إدارة بيانات اعتماد الطالب، اإلرشــاد 
الجامعــي، التوجيــه المهنــي، وتوجيــه األقران إلــى األقران، 

والتخطيط االســتراتيجي لدمــج الطالب الالجئيــن، ومفهوم 
الحرية األكاديمية .

وتهــدف الدورة الخاصــة بموظفي الجامعات المســاهمة 
بتقديــم الخدمــات الالزمة للطلبــة الالجئين من خــالل بناء 

قدراتهم المعرفية والحياتية واللغوية.
ومــن الجديــر بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلســلة 
مــن الدورات التدريبية المحلية التي بدأت منذ شــهر شــباط 
الماضــي، والتي اختصت بتدريب فريق دعم وتعليم الالجئين 

التابع لمشروع)RESCUE( الممول من االتحاد األوروبي.

R-SOS استضافة الدورة التدريبية السابعة لفريق تشغيل الوحدة

المشاركة في الزيارة الدراسية لجامعة سابيانزا في إيطاليا 
وجامعة برشلونة في إسبانيا

الجامعة تضاعف حصتها مع االتحاد األوروبي في التبادل الطالبي 
واألكاديمي
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كلية اآلداب تستضيف االعالمي طارق حامد بمناسبة اليوم 
العالمي للغة العربية

استضاف قسم اللغة العربية في الجامعة االعالمي طارق 
حامد فــي لقاء تفاعلــي للحديث عن »العربيــة واالعالم« 

ضمن احتفاالت الجامعة باليوم العالمي للغة العربية.
وبيــن حامد أهميــة اإلعالم المســموع والمقــروء في 
الرقي باللغة العربية ونشرها والتقريب بين اللغة العربية 
الفصحى واللهجات المحكية، وأن تفشــي اللهجات المحلية 
والعربيــة الســيما اللبنانية في االعالم يعــود إلى االعتقاد 

السائد بقرب هذه اللهجات من المتلقين ومحبتهم لها.
وأشــار إلى أن الخطط  الدراسية في أقسام اإلعالم في 
الجامعــات كافــة تخلو من المــواد المتخصصــة في اللغة 
العربية الســيما النحو على الرغم من أهميتها. ودعا حامد 
الطلبة إلى تحســين مهاراتهم اللغوية إذا أرادوا العمل في 

المؤسسات اإلعالمية. 
وأكدت نائب عميد شؤون الطلبة الدكتورة صبحة علقم 
فــي اللقاء الذي أدارته على أن قوام اإلعالم  الناجح معرفة 
ولغة سليمة تقترب من الفصحى ليحقق االنتشار الجماهير 
الواســع بعيدا عن اللهجات التي تختلف من منطقة ألخرى 
ومن بلد آلخر، مشــيرة إلى أن اللغة العربية كانت عظيمة 
عندما كانت تلد العلماء والعباقرة الذين كتبوا مصنفاتهم 

فيها وترجمت إلى العالم.  

وفــي نهايــة اللقــاء الذي حضرتــه عميد كليــة اآلداب 
الدكتورة منال شــناعة قدم طالب القســم قراءات إبداعية 
ومشــاركات لطلبة وافدين يدرسون في القسم من تركيا 

وعمان أكدوا فخرهم بدراستهم للغة القرآن الكريم.
ويذكــر أن اليوم العالمي للغــة العربية يصادف في18 
كانــون األول من كل عــام وهو اليوم الــذي اعتمدت فيه 
الجمعية العامة لألمم المتحدة اللغة العربية ســادس لغة 

رسمية فيها وذلك عام1973. 
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عقدت كلية الهندسة والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان 
»مشــاريع التخرج: الغايات و الممارســات و كيفية تخطيها 
بنجاح و تحســين فرص العمل و االعتراف الدولي« نفذها 

الدكتور رشاد حنبلي.

وبين حنبلي أن تتويج اســتكمال المرحلة التعليمية في 
برنامــج البكالوريوس تتم باجتياز مشــروع التخرج بنجاح، 
وأن اركان نجاح الطالب في اجتياز مشــروع التخرج يتطلب 
العمــل بــروح الفريق والعمــل الجماعي المنظــم والتقيد 
باخالقيــات مهنــة الهندســة والتطبيق العملــي ومهارات 

االتصال.   
وأوضح ان تجهيز مشــروع التخرج يمر في ثالث مراحل 
هي: اختيار مشــروع يصمــم الول مرة، تنظيــم فريق من 
الطالب المســجلين لمشــروع التخرج، وتنفيذ اســتراتيجية 
او خطــة عمل لتنفيــذ مراحل التصميم الهندســي. وهذه 
المراحــل يكون نتاجها مشــروع ذو قيمة هندســية عالية 
الجــودة يعطــي الفائــدة للطــالب، والمرشــد االكاديمي، 

وأعضاء هيئة التدريس. 
وتناولــت الورشــة أيضــا مراحــل تصميــم المشــروع 
الهندســي الناجــح وهــي فهــم طبيعــة ووظيفــة الناتج 
النهائي، وفهــم المعايير ومقيدات التصاميم الهندســية 
واالجتماعية والبيئية واالخالقية واالدارية و لسالمة العامة 
وأي محــددات أخرى، والخطــوات العمليــة والفنية لتنفيذ 
التصميــم، والمهــام الرئيســية للتنفيــذ، واالولويات في 
مراحــل التصميــم، وبرنامج وخطة تنفيــذ مراحل تصميم 
المشــروع، حيث أن كل طالب في الفريق يقر ويوقع على 
خطة تنفيذ مراحل مشــروع التصميم، واخيرا يتم مراجعة 
الخطة او التعديل عليها ومن ثم الموافقة عليها من قبل 

الدكتور المرشد.

كرم رئيس الجامعــة الدكتور تركي عبيدات الطالب 
اشــرف العبــداهلل لحصوله علــى جائزة أفضل رســالة 
ماجســتير مــن الجمعيــة العلميــة لكليــات التمريض 
العربية التابعة التحــاد الجامعات العربية بحضورعميد 
كلية التمريض واألمين العام للجمعية العلمية لكليات 

التمريض العربية  الدكتورة دالل يحيى.
وأكد عبيدات حــرص الجامعة على تكريمها للطلبة 
المتميزيــن الحاصليــن علــى جوائــز محليــة واقليمية 

وتشجيعهم على المزيد من التقدم واالنجاز واالبداع.
وبينت الدكتورة دالل بأن الجمعية تمنح جوائز التميز 
ســنويا  لكليــات التمريــض األعضاء فيهــا، وتمنح في 
مجاالت البحث، ورسائل الماجستير، ورسائل الدكتوراة، 

واالبداع الطالبي، وللمؤسسات التعليمية.
ويذكر أن العبداهلل حصل على الجائزة بعد تنافســه 
مع 7 طــالب من دول عربية مختلفة، وحملت الرســالة 
عنوان« العوامل النفســية المتعلقة بالعمل وارتباطها 
باإلعيــاء طويــل المــدى لــدى ممرضي الطــوارىء في 

األردن« باشراف الدكتورة ملكة ملك..

ورشة عمل حول مشاريع التخرج 
في كلية الهندسة والتكنولوجيا 

أقام قسم اللغة العربية في الجامعة ناديا للكتاب 
بعنــوان »لقــاء الكتاب« ليكــون أحد أهــم  المبادرات 
التي تنظمها كليــة اآلداب لتحفيز الطلبة على القراءة 

والمطالعة.
وبينت المشــرفة على النادي الدكتــورة زاهرة أبو 
كشــك أن هذا النادي سيوفر للطالب فضاء للمناقشة 
والحــوار، حيث يتم طرح كتاب أســبوعي، ويكون من 
أمــات الكتــب أو ما اشــتهر بفائدتــه وقيمتــه، ليتم 
مناقشــته بأســلوب جذاب يثري ثقافة الطالب، لخلق 

جيل مؤمن بأهمية الكتاب في صناعة الحضارات.

“لقاء الكتاب” يبدأ نشاطاته 
في كلية اآلداب 

كلية التمريض تحصل على 
جائزة أفضل رسالة ماجستير 

في التمريض:
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حصلت الدكتورة ســهير ســنقرط من كليــة الصيدلة 
علــى  جائزة كبار العلماء الشــباب من جميع أنحاء العالم 
للكيمياء الخضــراء والتي تمنحها األمــم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة اليونسكو.
وكانت ســنقرط الفائزة الوحيدة من األردن، علما بأن 
عــدد األبحاث المقدمــة  كانت أكثر مــن 600 بحث علي 
مســتوي العالم، وهذا يمكن للفائزين اســتخدام تمويل 
المنحة إلجراء المزيد من البحوث األساسية والتطبيقية من 
أجل إعداد حلول مبتكرة وجاهزة في مجاالت االســتخدام 

الفعال للموارد الطبيعية والمعاد تدويرها 

شــاركت كلية الصيدلة في الجامعــة في اليوم الطبي 
المجاني الذي أقامته جمعية كوز الخير للتنمية االجتماعية 

في الوحدات.
وبيــن عميد كليــة الصيدلة الدكتور طــارق القرم أن 
الجامعة اســهمت فــي هذا اليوم الذي اســتفاد منه 650 

منتفعا بتبرعها باألدوية الالزمة للمراجعين.

رعــى نائب رئيــس الجامعة الدكتور محمــد المجالي حفل 
تخريج المشــاركين من أعضاء الهيئة التدريسية في الدورات 
التدريبية التي نظمتها شــعبة التطويــر األكاديمي في مكتب 

االعتماد وضمان الجودة.

وبيــن المجالــي أن هذه الــدورات تعد انجــازا يضاف الى 
انجــازات مكتــب االعتماد وضمــان الجودة، حيث اســتطاعت 
الجامعة بفضل جهود العاملين فيها من أن تتصدر المشــهد 
األكاديمــي للجامعات في حصول 5 كليات فيها على شــهادة 

ضمان الجودة.

وأكد أن الجامعة حققت سمعة طيبة على المستوى العربي 

و لهذا اســتطاعت لهذا العام الدراســي الجديد من استقطاب 
اعــداد كبيرة من الطلبة االردنيين باالضافة الى عدد كبير من 

الطلبة الوافدين.

وأكدت مديرة شعبة التطوير األكاديمي الدكتورة عندليب 
ابو كامل ان عناوين هذه الدورات قد اختيرت بعناية بناء على 
احتياجات أعضاء الهيئة التدريســية، و ألهميتها في اكسابهم  

مهارات ومعارف وقدرات في مجال التعلم والتعليم. 

وكانــت الــدورات الثالث حول بنــاء االختبــارت التحصيلية 
وتحليــل نتائجهــا، وتصميــم ومونتــاج الفيديــو التعليمــي 

وتضمينها لمواقع التعليم االلكتروني، والكتابة العلمية.

كلية الصيدلة تحصل على جائزة كبار العلماء الشباب من اليونسكو 

كلية الصيدلة 
تشارك في اليوم الطبي المجاني 

تخريج الدورات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية 
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التقــى رئيس الجامعــة الدكتور تركــي عبيدات بمدير 
المشــروع اإلقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفســاد في 
البلــدان العربية التابــع لبرنامج األمم المتحــدة اإلنمائي 
أركان الســبالني، والرئيــس التنفيــذي لمركز الشــفافية 
األردني هيلدا عجيالت بحضور عميد كلية الحقوق الدكتور 
ياســين الجبوري والدكتور محمد ابو بكر ومنسق المبادرة 

الدكتور هشام الكساسبة. 
وأكــد عبيــدات على أهميــة التوعيــة كإحــدى أدوات 
مكافحة الفســاد وكيفية التصدي له ومواجهته للحد من 
آثاره الســلبية على المجتمع، كما أكد على ضرورة إنشــاء 
جيل واعي ضمن بيئة وطنية مناهضة للفســاد، قادر على 
المســاهمة في بناء وطنه، مضيفًا أن الجامعة عملت على 
ادراج مواد تتعلق بالنزاهة والشــفافية ومكافحة الفســاد 
ضمن  مادة القانون في حياتنا، وهو متطلب لجميع طلبة 

الجامعة.
 وبينت عجيالت أن جمعية »مركز الشــفافية األردني«، 
وهي مؤسســة غير حكومية غير ربحية تأسست في العام 
2011، قــد أطلقت هــذه المبادرة، بالتعاون مع الشــبكة 
العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفســاد التابعة لبرنامج 
االمم المتحــدة االنمائي في بداية عــام 2017، في اثنتي 
عشــرة جامعة رســمية وخاصــة، حيث تم عقــد عدد من 
ورشات العمل المتخصصة لمنسقي المبادرة في الجامعات 

والطلبة على مرحلتين العام الماضي.  
وأضافت أنه ِفي المرحلة الثالثة لهذه المبادرة، تم عقد 
اجتماعــات مع ادارات الجامعات ولقاءات تفاعلية مع طلبة 
ستة جامعات، والعمل جار على تطوير ونشر المبادرة على 

المستويين الوطني واإلقليمي.
 وأوضح السبالني أن المبادرة لها ثالثة أهداف رئيسة، 

وهي: تشــجيع الجامعة على إدخــال/ تضمين موضوعات 
النزاهة ومكافحة الفســاد فــي المنهاج الدراســي، إعداد 
دراســات وأبحــاث علميــة حــول مكافحة الفســاد، إقامة 
أنشــطة وفعاليات المنهجية تســلط الضــوء على خطورة 

الفساد من خالل تأسيس أندية للنزاهة.
 وعلى هامش اللقاء، نظمت كلية الحقوق في الجامعة، 
بالتعاون مع المركز، لقاء تفاعلي مع الطلبة حول المبادرة 
التــي تناولت تعريــف مفاهيم الفســاد وأثــره على بيئة 
العمــل وعلى الشــباب الذيــن يمثلون النســبة األكبر في 
المجتمعــات العربيــة، باإلضافــة إلى شــرح تفصيلي عن 
طريــق اعطاء وقائع عملية وتدريبيــة لفهم المصطلحات 

المتعلقة بالفساد. 

اســتضافت الجامعة البطولة النهائيــة ألندية المناظرات 
ضمن برنامج صوت الشباب األردني الذي تنظمه هيئة شباب 

كلنا األردن/صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية.
أكــد رئيــس الجامعة الدكتــور تركي عبيــدات أن جامعة 
الزيتونة األردنية هي احدى المؤسســات الوطنية التي تفتخر 
باســتضافة هذه البطولة وأي نشــاط أو فكــرة وطنية بناءة 

تسهم في رفع المستوى الفكري للشباب.
وبين أن الشــباب هم المســتقبل ولهذا تحرص الجامعة 
على مشاركتهم في األنشطة الالمنهجية التي تنظمها عمادة 
شــؤون الطلبة، كما اســتحدثت متطلبات جامعية تسهم في 
صقل شــخصياتهم وتكســبهم مهارات حياتية ضرورية في 

سوق العمل وتعزز الريادة واالبتكار.

وعبر عبيدات عن فخره واعتزازه بمســتوى األفكار واألراء 
المطروحــة في البطولــة النهائية للمناظــرات ودرجة اتقان 

اللغة بين المتنافسين من مختلف األفرقة.
وبيــن مديــر عام هيئة شــباب كلنــا األردن عبــد الرحيم 
زواهــرة أن هــذا الملتقــى الثقافي يهــدف الى بنــاء ثقافة 
المناظرة والحوار لدى الشــباب األردني من مستفيدي الهيئة 
في مختلــف المحافظات، لطرح الرؤى المختلفة والمســتندة 
على بحث علمي يعكس حجج مؤيدة ومعارضة لتلك القضايا 

لترسيخ ثقافة الحوار وقبول االخر والعمل بروح الفريق.
وفاز في المرتبة األولى فريق محافظة اربد، وفي المرتبة 
الثانيــة فريق محافظــة الطفيلة، وفي المرتبــة الثالثة فريق 

محافظة مادبا. 

مبادرة »جامعات ضد الفساد« في كلية الحقوق

استضافة البطولة النهائية ألندية المناظرات 
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التقى رئيــس الجامعة الدكتور تركــي عبيدات رئيس 
جمعية العهد والوالء الخيرية  أحمد ابو الفيالت لبحث آلية 

مساعدة األسر العفيفة في »حملة الشتاء الدافىء«.
وأكــد عبيدات علــى أن جامعة الزيتونــة األردنية هي 
احــدى المؤسســات الوطنيــة التــي تســاهم فــي خدمة 
المجتمع، مبينــا ضرورة تلمس احتياجات الناس من خالل 
مؤسسات المجتمع المدني التي تسهم في مساندة االسر 

العفيفة خاصة في فصل الشتاء.
وبين أبو الفيالت أن هذه الجمعية تقوم بالتنسيق مع 
وزارة التنمية بتنفيذ حملة من المساعدات لسد احتياجات 

ومستلزمات الشتاء لألسر العفيفة في محافظة معان.

نظمت عمادة شــؤون الطلبة محاضــرة توعوية عن 
مرض الســرطان قدمتها الدكتورة يسار قتيبة من مركز 

الحسين للسرطان.
وأوضحــت قتيبــة أهمية الكشــف المبكرعن المرض 
الذي يســهل العالج ويزيد من فرص الشفاء، وأكدت أن 
فحوصات هذا المرض شــبه مجانية تشجيعا لالستفادة 

منها ألهميتها في العالج.
وتخلــل المحاضــرة أيضــا مداخلــة بعنــوان« قوتي 
والســرطان« مــن الطالب المشــافى من المــرض رامز 
هاني الذي تحدث فيهــا تجربته مع هذا المرض وأهمية 
العزيمــة واإلرادة فــي هزيمة نظرات الشــفقة واكد أن 

القادم سيكون أجمل بدون مرض بعد تحقق شفائه.

 Goodness « نظمت كلية الصيدلة بالتعاون مع شركة
Care” محاضــرة بعنــوان “الجوانــب التقنيــة للصناعات 

الدوائية” القاها الدكتور رائد صالح.
وتهــدف المحاضرة إلى مســاعدة الطــالب على فهم 
الجوانب التقنية في الصناعات الدوائية واعدادهم لسوق 

العمل في الوظائف الصيدالنية الصناعية.
وتناولــت المحاضــرة نظــرة عامــة علــى الصناعــات 
الدوائية في االردن والعالم، وأســباب العمل في األقسام 
التقنيــة للصناعات الدوائية، واألمــور التقنية التي يحتاج 
لهــا الخريج في تحضيــره لمقابلة العمــل، وطرق تعزيز 

المعرفة في الجوانب التقنية للصناعات الدوائية.
وفــي نهايــة المحاضــرة التــي حضرها طــالب كلية 
الصيدلــة المتوقع تخرجهم في الكليــة أجاب صالح على 

استفسارات الطلبة.

»الجوانب التقنية للصناعات الدوائية« محاضرة في الجامعة 

المشاركة  في »حملة الشتاء الدافىء«

محاضرة توعوية عن مرض السرطان
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عقد قســم تكنولوجيا الطاقــة البديلة في الجامعة ورشــة 
عمل بعنوان األنظمة الكهروضوئيــة وآليات تخزينها بالتعاون 

مع مركز خدمات الطاقة.
وتناولت الورشــة التي اقيمت على هامش مؤتمر الهندســة 
الميكانيكيــة األردنــي الدولــي التاســع عدة محــاور متخصصة 
في مجــاالت متعددة في الطاقة الكهروضوئيــة وآلية التخزين 
والكلفــة والتحديات التكنولوجية من حيث التركيب والتشــغيل 
والصيانــة وكذلك مســتقبل الحلول المتوقعــة ألليات التخزين 

عالميًا ومحليًا.
وتضمنــت  تنفيــذ بعــض التجارب علــى أجهــزة مختبرات 
ومشــاغل قســم تكنولوجيا الطاقــة البديلة  المجهــزة بأحدث 
األجهــزة واألدوات بمشــاركة 27 مشــاركا مــن مــن مختلــف 
القطاعــات باالضافة الى أعضاء الهيئة التدريســية ومشــرفي 

المختبرات.  

افتتح رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات المعرض 
الفنــي بعنوان«جماليات مــن الكويلينــج«  للدكتور علي 
القضاة من قســم التصميم الجرافيكي في كلية العمارة 

والتصميم.
وبيــن القضــاة أن الكويلينج هو فن صناعة األشــكال 
المختلفــة من أشــرطة ورقية ملونة، ويتم لفها بشــكل 
حلزوني ولصقها وضغطها بطرق معينة لتعطي أشــكال 

جمالية غاية بالدقة واالتقان.
وحضــر افتتاح المعرض نائب رئيــس الجامعة وعميد 
كليــة العمــارة والتصميم وعــدد من أعضــاء الهيئة التدريســية 

والطلبة.

نظم قســم هندســة البرمجيات في جامعــة الزيتونة 
األردنيــة محاضرة بعنــوان » جودة البرمجيات في ســوق 
العمــل«  القتها المدير التنفيذي لشــركة )STCTS(صفاء 

طليب.
وتناولت المحاضرة شرحا موجزا لوظائف مدقق جودة 
البرمجيات، واهم المهارات التي يجب ان يتحلى بها، واهم 
االدوات التي تستخدم في عملية فحص جودة البرمجيات.

وفــي نهايــة المحاضــرة أجابــت طليــب عن أســئلة 
واستفسارات الطلبة.

استضافت كلية اآلداب الناقد العراقي الدكتور محمد 
صابــر اللقاء ندوة بعنــوان »إشــكالية الهوية في أدب 
الطفل العربي«، وأدارت النــدوة الدكتورة صبحة علقم 

األستاذ المشارك في قسم اللغة العربية. 
وبين عبيد أن أدب األطفال يتمتع بخصوصية شاملة 
على أكثر من مستوى، فعلى مستوى الموضوع البد من 

كاتب ذكي ومتخصص باحتياجات الطفل األدبية. 
وأضاف أن قيمة المــادة األدبية تتوقف على طبيعة 
الفئــة العمريــة إذ إن لــكل فئة عمرية مادتهــا األدبية 
المالئمــة لها وعلى مســتوى الكتابة فــإن ماُيكتب من 
أدب للصغــار له ســماته األســلوبية المختلفة عن أدب 

الكبار لغة وصورة وايقاعا ورؤية ومنهجية.
وأكــد عبيد أن الطفل هو حضــارة المجتمع القادمة، 
وطالب بانشــاء مؤسســة ثقافيــة تختــص باإلبداعات 

الموجهة للطفل وتقييمها.  

“جودة البرمجيات في سوق العمل” محاضرة في كلية العلوم 
وتكنولوجيا المعلومات

افتتاح معرض »جماليات من الكويلينج«

كلية اآلداب تنتدي ألدب الطفل   
العربي

قسم تكنولوجيا الطاقة البديلة 
يعقد ورشة عمل حول األنظــمة 

الكهروضوئية
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عقــدت كلية الهندســة والتكنولوجيا ورشــة تدريبية 
لمشــريفي وفنيي المختبرات حول السالمة العامة اشرف 

عليها المهندس منذر خضر.

وتناولت الورشــة الموضوعات التي تهدف الى حماية 

االيــدي البشــرية ووقايتهــا ونشــر ثقافــة االمــان بين 
العامليــن من أجل خلق بيئة عمــل آمنة وتجنب الحوادث 
واالصابــات المختلفة الجوانب النظرية و العملية الخاصة 

بالسالمة العامة في مختبرات وورش الكلية.

نظمــت الجامعــة يومــا صحيــا مفتوحا لكبار الســن 
بالتعــاون مع المنظمة الدولية لمســاعدة المســنين في 

األردن منطقة اللويبده.
وتضمن اليوم الذي رعى افتتاحه نائب رئيس الجامعة 
الدكتــور محمــد المجالــي عددًا مــن الخدمــات الصحية  
كقياس ضغط الدم، وقياس مســتوى الســكر في الدم ، 

وفحص الثدي ، وقياس مكونات الجسم وتوزيع الدهون 
في الجســم واستشــاره التغذية باالضافة إلــى التثقيف 

الصحي وتوزيع المنشورات الصحية.
واشــرف على هذا اليوم الذي استفاد منه حوالي 100 
مســن ومســنة نائب عميد كلية التمريض الدكتور أيمن 

بني سالمة، والدكتورة ملكه زهدي وأمنه حمد. 

نظمت كلية العمارة والتصميم اللقاء األول لخريجيها 
بحضــور عميد الكليــة الدكتورة قبيلة حمــود وعدد من 
أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية وخريجي الكلية من 

األعوام السابقة . 
وبينت حمود أن كلية العمارة والتصميم منذ تأسيسيها 
تسعى إلى االرتقاء بكفاءة األساليب األكاديمية سواء في 
البحــث أو التدريس أو التدريب مــع تحقيق أعلى درجات 

التوافق مع معايير الجودة العالمية والمحلية.
وأوضحت أن الجامعة قد اولــت العناية البالغة للبنية 
التحتية والتجهيزات المطلوبة من خالل تدريس متطلبات 
التخصصات النظرية والعملية بوسائط تعليمية محوسبة 
ومرئيــة لمختلف المــواد الدراســية والتي يتــم اعدادها 

بتقنيــات متطــورة يتــم تحديثها باســتمرار لتكون على 
درجة عالية من الدقة العلمية في سبيل تحقيق األهداف 

المرسومة.
و تضمن اللقاء جلسة حوارية  للتحدث عن واقع العمل 
المعمارية في األردن والفرص التشغيلية ومتطلبات سوق 
العمل، شــارك فيها نائب نقيب المهندســين المهندس 
فــوزي مســعد، والمهنــدس وائــل الســقا، والمهندس 
االستشــاري نائل الجنيدي، والمهندس االستشاري رؤوف 

ابو لبن، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.
ونظمــت الكلية على هامش اللقاء يوما وظيفيا لعدد 
من المكاتب والشــركات الهندســية االستشارية لعرض 

بعض المشاريع والفرص التشغيلية لخريجي الكلية. 

“السالمة العامة” ورشة تدريبية  في كلية الهندسة والتكنولوجيا

يوم صحي لكبار السن

اللقاء األول لخريجي كلية العمارة والتصميم 
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حصلــت الطالبــة داريــن الســيد من قســم التصميم 
الجرافيكي فــي الجامعة على المركز الثالث في مســابقة 
الرسم الحر/حقوق االنسان على مستوى الجامعات األردنية 
والتي نظمتها جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا بمناسبة 

اليوم العالمي لحقوق االنسان.

وبينت نائب عميد شؤون الطلبة الدكتورة صبحة علقم 
أن قســم النشاط الثقافي في عمادة شؤون الطلبة يعمل 
على تشــجيع الطالب من مختلف الكليات على المشــاركة 

في هذه المسابقات التي تحفز ابداعاتهم. 

نظمــت عمادة شــؤون الطلبــة محاضــرة تفاعلية 
بعنــوان »حقق حلمــك« لمدرب التنمية البشــرية خالد 

الحوراني.

وتحدث الحوراني عن تجربته الشخصية التي استطاع 
فيهــا  التخلص من العوائق التي تقف أمامه ومواصلة 
السعي لتحقيق حلمه، وعرف الطالب بمقاييس وقواعد 

النجــاح في مياديــن العمل، وطرق ايجــاد حلول فعالة 
لمضاعفة الدخل والتمكن من االستقاللية المالية.

وتناولــت أيضا طرق اكتشــاف المهارات، وفن إدارة 
الوقــت، ومهارات الثقــة بالنفس، ومهــارات التخلص 
مــن الخوف، ومهارات التعامــل والتفاعل مع المجتمع، 

مهارات اكتشاف الخلل وطرق اكتشاف الحل.  

نظمت عمادة شــؤون الطلبة محاضــرة توعوية حول 
االشاعات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع القاها عميد 

شؤون الطلبة الدكتور منير عفيشات.
وأشار عفيشات إلى أنه لوحظ في االونة االخيرة انتشار 
االشاعات وسرعة تداولها بين افراد المجتمع وخاصة من 
خالل وســائل التواصــل االجتماعي وتختلف االشــاعة في 
طبيعتهاوهدفهــا والمجتمــع المســتهدف مــن ورائها و 

البلبلة الفكرية والنفسية التي تخلفها.
 وأكــد أن الهــدف من هــذه المحاضرة هو توشــعية 
الشــباب مــن مخاطــر االشــاعة التــي تعد مــن الظواهر 

االجتماعية الســلبية، خاصة في الوقــت الحالي مع وجود 
وســائل التواصــل االجتماعي مــن حيث ســرعة انتقالها 

ومدى انتشارها.
وتناولــت المحاضرة العديد مــن المحاور منها تعريف 
االشاعة، و انواعها، وعوامل انتشارها، ونطاق انتشارها، و 
تحكيم لغة العقل وتعظيم لغة التحليل والمقاربة، وطرق 
اســتغالل مطلق االشــاعة لضعف الوعي عند بعض افراد 

المجتمع وسرعة انسياقهم للخبر المثير للجدل.
وفي نهاية المحاضرة  شــارك العميد الطلبة تجاربهم 
الشخصية حول موضوع االشاعة وأجاب عن استفساراتهم.  

دارين السيد في المركز الثالث في مسابقة الرسم الحر/حقوق االنسان 

“حقق حلمك” محاضرة تفاعلية لعمادة شؤون الطلبة 

االشاعات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع محاضرة توعوية 
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ُتــوج منتخب اتحاد الجامعات األردنية لخماســي كرة 
القــدم بلقب البطولــة العربية الجامعيــة في ابو ظبي 
بطولــة »عام زايــد” بحضور ســفير المملكــة األردنية 
الهاشــمية لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة جمعـــة 
العّبــــادي و رئيــس االتحاد العربــي للرياضة الجامعية 

الدكتور سعيد الحساني. 
وحصل فريق النشــامى على لقب البطولة بعد فوزه 
على منتخب الكويت بخماســية من خالل الهجمات التي 

قادها الالعبون  عن طريق تميم غيطان )هدف(، وانس 
ســعيد)هدف( واحمد بشــير )هدف(وحســام ســمرين ) 
هدفيــن( مقابــل هدفيــن لمنتخب الكويــت وذلك في 
اللقــاء الــذي جمعهما فــي صالة جامعــة فاطمة بنت 

مبارك.  
 ويذكــر أن جامعــة الزيتونــة األردنية قد اســتلمت 
رئاســة االتحــاد الرياضــي للجامعات االردنيــة في عام 

2017 وتستمر رئاستها لمدة عامين. 

أقامت الجامعة نهائي خماسي بطولة الجاليات الثانية 
لكرة القدم  برعاية الدكتور تركي عبيدات  رئيس الجامعة 
وبحضور ســعادة الملحق الثقافي العراقي الدكتور حيدر 
كامل زيدان ونائب الملحق الثقافي الفلســطيني الســيد 
محمود الصبيحي وعمــداء الكليات ومديري الدوائر ، بين 
فريق الطلبة الفلســطيني وفريق الطلبة العراقي ،والذي 
نظمته شعبة الطلبة الوافدين في عمادة شؤون الطلبة .

وقد شــهد الشوط األول ســيطرة مطلقة من الفريق 
الفلســطيني واستطاع التفوق برباعية نظيفة عن طريق 
الالعب عالء أبو الرب والذي استطاع تسجيل ثالثة اهداف 
متتاليــة ، ومع بداية الشــوط الثاني والذي شــهد صحوة 
عراقية واضحة أثمرت عند تسجيل أول هدف من الفريق 
العراقي  ، وعن طريق هجمة خاطئة للفريق الفلســطيني 
عــاد الالعب أبــو الــرب  حيث اســتطاع تعزيــز انتصاره 
بتســجيل الهدف الخامس مؤكدًا فوز الفريق الفلسطيني 
بســتة أهداف وبعده انطلقت صفارة النهاية معلنة فوز 
الفريق الفلســطيني بستة أهداف مقابل هدفين للفريق 

العراقي

وفي نهاية المباراة  توج الدكتور تركي عبيدات رئيس 
الجامعة  الفريــق الفائز بالمركــز االول ووزع الميداليات 

على العبي الفريقين.

نشامى اتحاد الجامعات األردنية يظفرون ببطولة »عام زايد« 

 نهائي بطولة الوافدين الثانية لخماسي كرة القدم
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نظمــت شــعبة النشــاط الرياضي في عمادة شــؤون 
الطلبة كرنفاال رياضيا  بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 

واحتفاال بالطلبة الجدد. 
واطلق رئيس الجامعة الدكتــور تركي عبيدات صافرة 
البداية لســباق الضاحيــة ، وتمنى لهــم التوفيق والتحلي 
بالــروح الرياضيــة، وشــجعهم للمشــاركة في األنشــطة 
الالمنهجية التي تسهم في صقل شخصياتهم وتكسبهم 

المهارات الحياتية الضرورية في سوق العمل.
وتوج عبيدات الطالب الفائزين بالمراتب العشر األولى 
حيث فازت بسباق 3 كيلومتر اناث بالمرتبة االولى الطالبة 

تــاال عبداهلل من كلية اآلداب، والثانية ســهى ســهيل من 
كليــة الصيدلة، والثالثة لجين العســاف مــن كلية العلوم 
وتكنولوجيــا المعلومات، وفــاز بســباق 5 كيلومتر ذكور 
فــي المرتبة االولى مكررا أحمد ثائــر ويزن زياد من كلية 
االعمال، والمرتبة الثانية اســامة النجــار من كلية العمارة 
والتصميــم، والمرتبــة الثالثــة، جهاد التميمــي من كلية 

الصيدلة.     
وتضمن الكرنفال الرياضي الذي حضره عمداء الكليات 
والعديــد من طــالب الجامعة مســابقات و تيلي ماتش و 

فقرة عروض قتالية قدمها مجموعة من قوات الدرك. 

كــرم رئيــس الجامعــة ورئيــس االتحــاد الرياضــي 
للجامعــات األردنية  الدكتور تركي عبيدات العبي منتخب 
اتحاد الجامعات األردنية لخماســي كــرة القدم بعد فوزه 

بلقب البطولة العربية الجامعية في ابو ظبي .
و أكد عبيدات أن االتحاد الرياضي للجامعات سيستمر 
في مسيرته الظافرة منذ تأسيسه، وسيعمل بكل طاقاته 
الفنيــة واالداريــة لالرتقــاء بالجانب الرياضــي الجامعي، 
وبــارك لالعبي المنتخــب الجامعي هذا االنجــاز الذي جاء 

ثمرة لجهد وعمل متواصل من الالعبين والمدربين.  
ووزع الــدروع والشــهادات التقديرية على أمين ســر 
االتحاد الدكتور منير عفيشــات ورئيس شــعبة النشــاط 

الرياضي الدكتور بسام عبدالرازق والعبي المنتخب. 
ويذكــر أن المنتخب قد احرز لقــب البطولة بعد فوزه 
فــي المباراة الختامية علــى المنتخب الكويتي 5- 2 والتي 
اقيمــت في  صالة الشــيخة فاطمة بنــت مبارك بمنطقة 

الكرامة في امارة أبوظبي. 

  تكريم نشامى منتخب خماسي كرة الجامعات

 كرنفال رياضي احتفاال بالعام الدراسي الجديد




