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احتفلت الجامعة  بمروِر عشريَن عامًا على تولي جاللة 
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحســين ســلطاته الدستورية 
وعيِد االســتقالِل الثالث والســبعين ويوِم الجيِش وذكرى 
الثورِة العربيِة الكبرى، برعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة 

األستاذ عيد الفايز.
شــدد رئيــس الجامعــة الدكتــور تركي عبيــدات على 
ضرورة دعم موقــَف جاللته الثابــَت والمبدئي بخصوِص 
مــا ُيســمى » بصفقــِة القــرن ». وقــال: » نــردُد القــوَل 
وبصوٍت عاٍل، ال للوطــِن البديل، ال للتوطين، نعم للدولِة 
الفلســطينية المستقلِة وعاصمُتها القدُس الشرقية، نعم 
للوصايِة الهاشميِة على المقدساِت في القدِس الشريف. 
الوصايُة الهاشــميُة ُتظلل أســواَر القدس، تجّسُد عروبَتنا 
وعزَتنــا، وتدافــُع عن تراتيــِل القرآن وأجــراِس الكنائس 

وأبواِب المدينة ومصلياِتها وازقِتها وحواريها«.
وأضــاف عبيــدات أنَّ األردَن القوَي المحّصــَن بالوعيِ 
واالنتمــاِء والوحــدِة الوطنيِة هــو األحرُص واألقــدُر على 
حمايِة اإلنجــازاِت والتصــِدي للتحدياِت والنكســاِت، وهو 

القادُر على تضميِد الجراحِ مهما كانَت عميقًة.
وأكد أن الجامعُة علــى العهِد رائدًة في تعزيِز الوحدِة 
الوطنيِة وخدمِة المجتمع المحلي بشــكٍل خاص والمجتمعِ 
األردنّي بشــكٍل عــام في ظــِل الرايِة الهاشــميِة، بقيادة 
جاللــة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحســين المعظم، حيث 
أن االســتقالَل يعني المزيد من االنتماء والعطاِء، والدولة 
بــدون جيِش قــوّى كالبنــاِء بال أعمــَدٍة وجيُشــنا العربي 
اســتلهم رســالُتُه من مباديِء الثورِة العربيِة الكبرى التي 

قادها الهاشــميون من أجِل وحــدِة ونهضِة وكرامة األمِة 
العربيِة.

وبين عبيدات أن الجامعُة حققت إنجازاٍت ملموسًة منذ 
تأسيســها عام 1993، وزادت تنافسيُتها على المستوياِت 
المحليِة واإلقليميِة والدوليِة خالَل األربعِ سنواِت الماضية. 
حيــث دخلت التصنيــَف العالميَّ QS من بيــن أفضِل مئِة 
جامعٍة عربيٍة ومن بين أفضل عشر جامعاٍت أردنية، وهذا 
التصنيــُف ُيركز علــى التدريِس والبحــِث العلمي ونوعيِة 

الخريج. 

وأضــاف أنه فــي تصنيــِف »ويبوميتركــس« العالمّي 
للجامعــات الــذي يعتمُد بشــكٍل أساســّي علــى الموقعِ 

االحتفال بمروِر عشرينَ عامًا على تولي جاللة الملك عبد اهلل 
الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية واألعياد الوطنية  
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االلكترونّي وروابِطه، انتقلت الجامعُة من المرتبِة الخامسِة 
عشــرَة الى العاشــرِة محليًا، ومــن المرتبــِة 147 الى 109 
عربياً. ونتيجــًة لجهوِد الجامعِة في مجــاِل البيئِة الجامعيِة 
والتنميــِة المســتدامِة، فلقد انتقلت مــن المرتبِة 282 الى 
265 عالميــًا وتبوأت المركَز الرابَع محليًا في تصنيِف جرين 

ميترك العالمّي.
وأعلن عبيــدات أن الجاِمعة أصبحت عالميًة حيث تعدى 
عــدُد الطلبــِة اإلجمالــي 8000 طالــٍب وطالبٍة فــي العاِم 
الدراســّي 2019/2018 وبزيــادِة مقداُرهــا حوالــي 1000 
طالٍب عن العاِم الماضي. وارتفعت نسبُة الطلبِة الوافِدين 
مــن 14% عام 2015 الــى حوالي 30% في هــذا العاِم من 
ثالثيــَن جنســيٍة عربيٍة وأجنبيــٍة، وهذه الزيادُة تشــيُر إلى 
مواكبِة الجامعِة للخطِة الوطنيِة للتنميِة البشريِة التي تركُز 
على اســتقطاِب حوالي 70 الَف طالــٍب وافٍد مع نهاية عام 

.2020

وبيــن النائــب عبدالقادر األزايــدة أن جامعــة الزيتونة 
أحــد الصروح العلميــة التي تحمل عنوان الريــادة واالبداع 
واالبتكار لما تشــهده من تقدم ونجاح، وأكد وقوف جميع 
األســرة األردنية الواحدة تحت ظل الراية الهاشــمية، حملة 

السالم واالعتدال والحكمة.
وبدوره أكد مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين 
والمحاربيــن القدامى اللواء المتقاعــد أحمد العجارمة على 
الوقــوف مــع الوطــن وقائــد الوطن فــي وجــه التحديات 
واألخطار والصفقات المشبوهة، وأضاف أن جاللته بحكمته 
جنــب االردن الوقوع فــي الفتن والحــروب األهلية وحافظ 

على أمن واستقرار االردن في المحيط الملتهب.
وبالنيابة عن طلبة الجامعة، دعا الطالب راكان ابو الحاج  
زمالئه الطلبة إلى الحفاظ على مقومات وشروط االستقالل 
والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التحوالت السياســية 

العميقة.  
وكــرم راعي الحفل ورئيــس الجامعة ثلة مــن أوفياء الوطن 
وأمنــه، هم: الشــهيد أحمد الســواعير العجارمة وكــرم عنه ابنه 

ســميح العجارمة، والرقيب زاهــر العجالين من الدفــاع المدني، 
والمدرب حسام عياد مدرب ذوي االحتياجات الخاصة.

وفــي نهاية الحفــل القت الطالبــة رائدة الزغاتيــت قصيدة 
شعرية وطنية، وتبعها حفل فني لموسيقات األمن العام وفرقة 
جامعــة الزيتونــة األردنيــة وفرقة تــراث معان، بحضــور وزراء 
ســابقين، وأعضاء من مجلس األعيــان والنواب ، وقادة الوحدات 
العسكرية واألجهزة األمنية  والحكام االداريين، ورؤساء البلديات 

وأعضاء الالمركزية في المنطقة ووجهاء المجتمع المحلي.
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احتفلــت جامعة الزيتونة األردنية بتخريج الفوج الثالث 
والعشرين من طلبِة الفصِل الدراسيِّ األول، للعاِم الدراسِيّ 
2019/2018 برعاية رئيس مجلس األمناء معالي الســيد 

عيد الفايز.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات أن الجامعة 
وســتبقى على العهِد رائــدًة في تعزيِز الوحــدِة الوطنيِة 
وخدمِة المجتمعِ المحليِ بشــكٍل خاص والمجتمعِ األردنّي 
بشــكٍل عام في ظــِل الرايِة الهاشــميِة، بقيــادِة صاحِب 

الجاللِة الملِك عبَد اهلِل الثاني ابِن الحسيِن المعظم.

وبيــن أن الجامعة منذ تأسيســها ازدادت تنافســيُتها 
على المستوياِت المحليِة واإلقليميِة والدوليِة خالَل الثالِث 
سنواِت الماضية حيث دخلت التصنيَف العالميَّ QS من بين 
أفضِل مئِة جامعٍة عربيٍة ومن بين أفضل عشــر جامعاٍت 
أردنية، وفي تصنيــِف ويبوميتركس العالمــّي للجامعات 
انتقلت الجامعُة من المرتبِة الخامســِة عشرَة الى العاشرِة 
محليًا، ومن المرتبــِة 147 الى 109 عربيًا. ونتيجة لجهوِد 
الجامعــِة في مجاِل البيئِة الجامعيِة والتنميِة المســتدامِة، 
فلقد انتقلت مــن المرتبِة 282 الــى 265 عالميًا وتبوأت 

المركَز الرابع محليًا في تصنيِف جرين ميترك العالمي.

وأضاف أن ما حققته الجامعة في مؤشــراِت التنافسيِة 
يجسُد سياسَة الجامعِة القائمِة على التخطيِط االستراتيجّي 
والحوكمــِة الرشــيدِة واالهتمــاِم بالطالــِب بصفته محَور 

العمليــِة التعليميِة التعلمّيِة، وزيــادِة االنفاِق على البحِث 
العلمي وتوسيعِ مظلِة الخدمات المقدمِة للمجتمعِ المحلي. 

وأشــار عبيدات أنه ومن أجِل تعزيِز األداِء المؤسســّي 
والمســاءلِة والشــفافيِة والعمــِل بــروح الفريــق، طورت 
الجامعُة نظامــًا إلدارِة ضماِن الجودِة ســاهم في حصول 
كلياِت الصيدلِة، والتمريِض، واآلداِب، والعلوِم وتكنولوجيا 
المعلوَمات، واألعماِل على شهادة ضماِن الجودِة األردنيِة 
التــي تمنحها هيئــُة اعتماِد مؤسســاِت التعليــِم وضماِن 
جودتها، علمًا بأن هذه الكلياِت تضمُّ 70% من تخصصات 
الجامعــِة األكاديمية. هذا باإلضافة الى اســتمراِر الجامعة 
في حصوِلها على شــهادة االيزو العالمية وللســنِة الثالثِة 

على التوالي.

الجامعة تحتفل بتخريج فوجها الثالث والعشرين
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وأعلــن أن الجامعــة اآلن أصبحت جامعة عالميًة حيث تعــدى عدُد الطلبِة 
اإلجمالي 8000 طالٍب وطالبٍة مع بدايِة العاِم الدراســي 2019/2018 وبزيادِة 
مقداُرهــا حوالــي 1000 طالٍب عــن العاِم الماضــي. وارتفقت نســبُة الطلبِة 
الوافِديــن من 14% عــام 2015 الى حوالــي 30% في هذا العــاِم من ثالثيَن 
جنسيٍة عربيٍة وأجنبيٍة، وهذه الزيادُة تشيُر إلى مواكبِة الجامعِة للخطَة الوطنيِة 
للتنميِة البشريِة التي تركُز على استقطاِب حوالي 70 الَف طالٍب وافٍد مع نهاية 

عام 2020.

وبارك للطالب وأهاليهم نجاحهم وتخرجهم، متمنيا لهم أن يكونوا وجوهًا 
مشرقًة للجامعِة وسَفراَء لها في أرجاِء المعمورِة، وحثهم للحصول على المزيد 

من المعارِف والمهاراِت التي تتطلُبها المنافسُة والجدارُة في سوِق العمِل.

وفي كلمته بالنيابة عن الخريجين، شكر الطالب عاصم المشاعلة الجامعة 
لمســاهمتها في تعزيز شــخصية الطالب لتكون متناسبة مع متطلبات الحياة، 
وشكر األساتذة والمدرسين الذين ساهموا في نجاحهم وتلمسوا احتياجاتهم 

داخل وخارج الجامعة. 

وفــي نهاية االحتفال وزع راعي الحفل الشــهادات علــى الطلبة الخريجين 
وقــدم الجوائز للطلبة المتفوقين، وبلغ عدد الخريجين 642 طالبا وطالبة من 

حملة البكالوريوس و27 من حملة الماجستير.
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مندوبــا عــن رئيس الــوزراء الدكتور عمر الــرزاز، رعى 
وزيــر النقــل المهنــدس أنمــار الخصاونة،  حفــل افتتاح 
المؤتمــر االردني الدولــي األول في الهندســة الكهربائية 
وتكنولوجيا المعلومات، والذي تنظمه نقابة المهندســين 
االردنيين، وجامعة الزيتونة األردنية، ومجمع المهندسين 
الكهربائييــن وااللكترونييــن بفرعه فــي االردن، بحضور 
نقيــب المهندســين االردنييــن المهندس أحمد ســمارة 
الزعبــي، ورئيس الجامعة االســتاذ الدكتور تركي عبيدات، 
ورئيس المجمع رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر االســتاذ 
الدكتور غيث عبنده، وبمشــاركة واسعة من المهندسين 
والمهندســات والباحثيــن واالســاتذة مــن االردن وبلدان 

مختلفة.
 وقال نقيب المهندســين االردنييــن المهندس أحمد 
ســمارة الزعبي، إننــا نلتقي اليــوم في المؤتمــر العلمي 
الهندســي المتخصص والذي اشتركت في اعداده واقامته 
جهــات نقابية وعلميــة واكاديمية مرموقــة وتحت رعاية 
حكومة رفيعة، تؤكد أن ال سبيل للنهوض بقطاع الهندسة 
الكهربائية دون تكاتــف الجهات ذات العالقة ضمن خطة 

وطنية واضحة المعالم تشكل هذه الملتقيات اضاءة لها.
 وأشــار إلــى أن المؤتمــر يأتــي كواحد مــن المحطات 
العلميــة التي تجمــع تحت مظلتها ثالثــة مؤتمرات علمية 
متخصصــة، مــا يعنــي تكثيف الجهــود وحشــد الطاقات 
وتركيــز الكفاءات في محور واحد يســتعرض ثالثة عشــر 
محورا تغطي مســاحات الهندســة الكهربائية وتكنولوجيا 

المعلومات المختلفة.

 وشــدد المهندس الزعبي علــى أن النقابة قادرة على 
المزج بيــن الوطني والنقابي والمهنــي، حيث أن المؤتمر 
يعبــر عن امكانــات المهندس االردني كما ســبقه مؤتمر 
دولي لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني واطالق حملة 
فلنشــعل قناديل صمودها لترميم بيوت المقدسيين في 
البلدة القديمة في القدس، كما ســيتم عقد ورشات عمل 
عديدة الحقة، مبينا أن الغاية من ذلك المزج الســعي نحو 
رفعــة االردن ورفع مســتوى المهنة والمهنــدس االردني 
للوصول الــى العالمية وليصبح مطلوبــا لذاته وليس منة 

من احد.
 ولفت إلى أننا في االردن نسابق الزمن في التكنولوجيا 
والثورة التقنية، ومن ال يدركها سيفوته القطار وسيتأخر، 
داعيــا الــى ضرورة اخــذ زمام المبــادرة لتقديــم االفضل 

مندوبا عن رئيس الوزراء  وزير النقل يرعى حفل افتتاح المؤتمر 
االردني الدولي األول في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا 

المعلومات
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لــالردن، من خــالل النهضــة واصــالح التعليم الهندســي 
والجامعي والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتغيير 
السبل والوسائل بما يتناسب مع واقع سوق العمل والثورة 

المعلوماتية والصناعة التكنولوجية.
 مــن جانبــه، قــال رئيــس الجامعــة االســتاذ الدكتور 
تركــي عبيــدات، إن اطــالق المؤتمر جاء تجســيدا الهتمام 
الحكومــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالقتصــاد المعرفــي 
وتعزيز التنافســية ضمن مســيرة التنمية الوطنية الشاملة 

والمستدامة.

 وأشــار إلى أن انعقاد المؤتمر جاء نتيجة لجهود مثمرة 
بين نقابة المهندسين األردنيين وجامعة الزيتونة األردنية 
ومجمع المهندســين الكهربائييــن وااللكترونيين العالمي 
)IEEE(، مبينا أن تلك الجهود عززت التشبيك والتعاون بين 
األكاديمييــن والمهنيين على المســتوى الوطني والدولي، 
كما حقق المؤتمر نجاحا كبيرا في استقطاب عدد كبير من 

الباحثين المرموقين ومن مختلف دول العالم.
 وبين أن المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات العلمية التي 
عقدت في األردن خالل العقود الماضية، مضيفا أنه يغطي 
مجاالت عديدة تواكــب الثورَة الصناعية الرابعة، والتي من 
أهمها علم البيانات، الذكاء االصطناعي، األمن الســيبراني، 
الطاقــة المتجــددة، النانــو تكنولوجي، الهندســة الطبية، 
الروبوتات وهندسة الحاسوب والقوى واالتصاالت، ومؤكدا 
أن االوان قد آن لالنتقال مــن مرحلة النظرية الى التطبيق 
ومن التنظير الى التدبير، ألن مجتمعاتنا بحاجة ماســة إلى 
برامج وآليات جديدة تســاهم بفعالية فــي توليد المعرفة 
ونقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية وتشجيع االبداع 

والريادة واالبتكار.
وفي ذات السياق، أكد عضو مجلس النقابة رئيس شعبة 
الهندســة الكهربائية، الدكتور مالك عمايرة، أن المهندس 
والمتخصــص االردني أثبت حضوره المهني والعلمي محليا 
واقليميــا وعالميا، كما ان ســوق العمــل المحلي والعالمي 
يتغير بشــكل جذري في ضوء التوجهــات العالمية الحديثة 
وولــوج العالم في ثورة صناعية جديــدة محركها البيانات، 

وبالتالــي ظهرت مهن جديدة لم تكــن موجودة مع تزايد 
الطلــب عليهــا وارتفاع في دخلها، كما أن حل المشــكالت 
ومواجهــة التحديــات يكمن فــي التحول الــى التكنولوجيا 
وفتح االفاق للمهندســين في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

للتسلح بأسلحة هذه الثورة.
 ولفت إلى ان ثــورة البيانات تقدم لنا من جديد فرصة 
عظيمة لتحقيــق النمو االقتصادي باالعتمــاد على الكوادر 
البشــرية المؤهلة والخروج باالردن من االزمة االقتصادية، 
من خالل توجيه الكوادر نحــو قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت لتطبيقات انترنت االشــياء ومعالجــة البيانات 
الهائلة باستخدام االنظمة الذكية وايجاد وتفعيل تطبيقات 
االنظمة الذاتية وجعل ذلك محورا في االنتاج المعرفي في 
مجاالت التطوير والتحليل واالستشارات والتدريب وغيرها ، 
مبينا انه وبكل تلك االمور فإنه سيجري التحول االستراتيجي 
نحو االقتصاد المعرفي ويصبح الســمة والميزة التنافســية 

لالردن.
 وأكــد الدكتــور عمايــرة أن النقابــة ومنــذ تأسيســها 
اصبحــت من اكبر مؤسســات المجتمع المدنــي التي تعمل 
مــع كافة شــركائها لتقديم حلول عملية لتخفيض نســب 
البطالــة وتحقيق النمو االقتصــادي وتحقيق الرفاه للناس، 
كما وأنشــأت حوارا مع مؤسســات التعليم العالي والمهني 
والجامعــات ومنظومة الموارد البشــرية الوطنيــة لتوجيه 
المهندســين والمختصيــن والطلبة نحو مهن المســتقبل، 
مبينا أن شــعبة الهندســة الكهربائية بــادرت ايضا بايجاد 
برنامج تأهيلي شــامل للمهندسين الشباب في العديد من 

تخصصات المستقبل.
الكهربائييــن  المهندســين  مجمــع  رئيــس  وقــال   
وااللكترونييــن العالمي )IEEE( ورئيــس اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر االســتاذ الدكتور غيث عبنــده، إن المؤتمر االردني 
وتكنولوجيــا  الكهربائيــة  الهندســة  فــي  األول  الدولــي 
المعلومات يعتبر أكبــر مؤتمر في مجاله يعقد في االردن، 
ويضــم 3 مؤتمرات مهمــة، مبينا أن انعقاده تحت شــعار 
التكنولوجيا لحل المشــكالت الوطنية يعتبر انعكاسا رمزيا 
ألهمية الهندســة الكهربائية وتكنولوجيــا المعلومات في 

حل المشكالت التي تواجه االردن.
 ولفت إلى أن المؤتمر يوفر منتدى لمناقشــة االساليب 
العلمية في استخدام التقنيات لعالج العديد من المشكالت 
في مختلف التخصصات، مشــيرا إلى أن 49 دولة مشــاركة 
في المؤتمر ســتطرح 167 ورقة عمل في 36 جلســة على 

مدار ثالثة ايام، يشارك فيها باحثون من مختلف البلدان.
 وأضــاف أنه وعلى هامش المؤتمر تم عقد 5 ورشــات 
تدريبية شــارك فيها 110 مشاركين، ناقشوا فيها مواضيع 
مختلفة كالســيارات الهجينــة واالمن الســيبراني وانترنت 

االشياء ومعايير اللجنة الدولية الكهروتقنية وغيرها.
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القــى رئيس الوزراء المصري األســبق وعضو المجلس 
االستشــاري الدولــي لمبــادرة الحــزام والطريق األســتاذ 
الدكتــور عصــام عبدالعزيز شــرف محاضــرة علمية حول 
طريق الحريــر الجديد في الجامعة بحضــور األمين العام 
التحــاد الجامعــات العربية األســتاذ الدكتــور عمرو عزت 
ســالمة وعدد مــن رؤســاء الجامعات األردنيــة و ممثلين 
عــن مختلف الوزارات والهيئــات والنقابات وعمداء كليات 

الهندسة في الجامعات االردنية المختلفة.
وأكــد رئيس الجامعــة الدكتور تركي عبيــدات أهمية 
هــذه المحاضرة التــي تواكب الثــورة الصناعيــة الرابعة 
وتواكــب التطــورات العلمية والتكنولوجيــة واالقتصادية  
والجيوسياسية التي ولدتها الثورة الصناعية الثالثة )ثورة 

المعلومات واالتصاالت(.
وبين أنه في عام 2013 أعلن الرئيس الصيني تشــي 
جينبيــن للمــرة االولى عن مبــادرة الحياء طريــق الحرير 
تحمل اســم “حزام واحد وطريق واحــد” وفي عام 2017 
اســتخدمت بكين مصطلحا جديدا للمبادرة باسم »مبادرة 
الحــزام والطريــق«  حيث نجحت الصين فــي اجتذاب اكثر 
مــن 75 دولة و35 منظمة دوليــة لالنضمام الى المبادرة 
التي تربط آســيا بأوروبا وافريقيا ويمتد نطاقها ليشــمل 

استراليا ونيوزلندا.
وبيــن الدكتور شــرف أن مبــادرة »الحــزام والطريق« 
ليســت مجرد مشــروع وانما هــي في حد ذاتهــا مفهوم 
للتنمية وجســر عالمي يتخطى الفجــوات التنموية ويربط 
بيــن الثقافات، وإحيــاء للحضــارات القديمة واســتعادة 

لدورها التاريخي نحو عالم جديد بأسلوب جديد.
وأشار إلى أن العالم الجديد هو حلم الغالبية من البشر 
في عالم يسود فيه منطق السالم والتنمية ، النه ال تنمية 
من بدون ســالم وال ســالم بدون حوكمــة عالمية عادلة 

، وأضــاف أن التواصليــة والتناغم  هي آليــة التغيير، وأن 
التنمية المشــتركة تؤدي إلى أولويات مشــتركة ومشاريع 

مشتركة وبالتالي إلى مجتمع المصير المشترك. 
وأوضح أن مجتمع المصير المشترك هو المجتمع الذي 
يتشــارك في  األمن و المسؤولية والثقة والتفهم والحوار 
المشــترك حيث تشكل أساســيات التنمية المشتركة التي 
تؤدي إلى أولويات مشــتركة في تنسيق السياسات وعدم 
اعاقة التجارة وتكامل التمويل والتواصل بين الشــعوب، 
وأن هذه االولويات تؤدي إلى مشاريع مشتركة في البنية 
األساســية والطاقــة والمعلوماتية و التصنيــع والمناطق 

االقتصادية وبيئة السكن والثقافة.
 وفــي نهاية الندوة شــكر شــرف الجامعــة على هذه 

االستضافة  وأجاب على أسئلة واستفسارات الحضور.  

ندوة علمية حول طريق الحرير الجديد  
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اســتضافت الجامعــة مجموعــة مــن ســفراء الــدول 
الفرانكفونية للقاء طلبة قسم اللغة الفرنسية واالنجليزية 
وآدابهمــا فــي كليــة اآلداب  والحديث حــول »واقع اللغة 

الفرنسية اليوم.. وبماذا يخدم تعلمها؟«.
  ورحب رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات بســفراء 
جمهورية فرنســا، وجمهورية سويسرا االتحادية، ومملكة 
بلجيكا، وثمن هذا اللقاء الذي يلعب دورا مهما في توعية 
طالب القســم بأهمية اللغة الفرنسية لتعزيز فرصهم في 

سوق العمل، في عالم ال يقبل اال التنافسية.
وأضــاف أن رؤية الجامعة  تتمحور حول المنافســة في 
سوق العمل على المستوى الوطني واالقليمي والدولي باال 

ضافة  الى البحث العلمي والبيئة المستدامة. 
وبين الســفير الفرنســي في األردن دافيد بيرلوتي أن 
انعقــاد هذا النشــاط يأتــي بالتزامن مع احتفــاالت الدول 
الفرانكفونيــة باللغــة الفرنســية، حيــث تحتفــل الــدول 
الفرانكفونيــة كل عــام من شــهر آذار باللغة الفرنســية، 
وأضاف أن اللغة الفرنســية تعد من أكثر اللغات المحكية 

عالميا.
وبدوره أكد الســفير البلجيكي في عمان هندريك فان 
دو ِفلد على أن اللغة الفرنســية تزيد فرصة متحدثيها في 

الحصول على العمل.
 وبين الســفير السويســري في عمان هانس بيتر لينز 
أن اللغة الفرنســية لغة مهمة ومطلوبة عالميا وهي لغة 
الصالونات ومحببة للســمع وتفتح آفاقا لدارسيها لالطالع 

على ثقافات أخرى. 
وقــدم طلبــة القســم العديد مــن الفقــرات المميزة 
التي كانت جميعها باللغة الفرنســية مما لقي استحســان 
واعجاب السفراء بالفقرات التي عكست قدرة الطالب على 

التحدث والغناء  والتمثيل باللغة الفرنسية بطالقة. 
ودارت سلسة نقاشية بين السفراء والحضور من طالب 

وخريجيــن وأعضاء هيئــة التدريس بحضــور نائب رئيس 
الجامعة وعمداء الكليات حول اهمية اللغة الفرنســية في 
وقتنا الحالي واهميتها في سوق العمل المحلي والعالمي .

وفي نهاية اللقاء كرم رئيس الجامعة سفير جمهورية 
فرنسا وسفير جمهورية سويسرا االتحادية وسفير مملكة 
بلجيكا بحضور عميد الكلية الدكتورة منال حســن ورئيس 
قســم اللغة الفرنســية واالنجليزيــة وآدابهمــا الدكتورة 

سندس فرمان. 

سفراء فرنسا وبلجيكا وسويسرا يلتقون  أعضاء الهيئة 
التدريسية والطلبة
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 اســتضافت كليــة االعمال مديــر عام دائــرة ضريبة 
الدخل والمبيعات الســيد حســام أبو علي  اللقاء محاضرة 
حول قانون ضريبة الدخل رقم )38( لســنة )2018( والذي 

تم بدء العمل به اعتبارًا من 2019/1/1.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات على الدور 
المهــم الذي تقوم به دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في 
االقتصــاد االردني، وأن التحصيالت الضريبية تعتبر الرافد 
االساسي لموازنة الدولة، وأن على الجميع أن يقوم بدوره 
الوطني فــي دفع الضريبة المســتحقة عليــه وفقًا لنص 
القانــون، حتى ينعكــس كل ذلك على النمــو االقتصادي 

وخفض عجز الموازنة.
 وقــال مدير عــام دائرة ضريبة الدخــل والمبيعات أن 
تطبيق قانــون الضريبة الجديد حقق نتائج مميزة ســواء 
على صعيد التحصيل الضريبي أو في التخفيف من التهرب 
الضريبــي. وأضاف ابو علي أن الحكومــة .اتخذت اجراءات 
اصالحية في ملف الضريبة، وأن مشكلة اللجوء وانخفاض 
المســاعدات والمنح ادت الى انخفــاض النمو االقتصادي 
وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام، مما استدعى تعديل 

قانون ضريبة الدخل.
 واضــاف ان قانون ضريبة الدخل الجديد جاء لمعالجة 
خلل هيكلي في توزيع الضرائب المباشــرة والضرائب غير 
المباشرة، مما اســتدعى أن يكون هنالك اصالح لتحسين 
االدارة الضريبية وتوسيع نطاق الضريبة ومحاربة التهرب 

والتجنب الضريبي.
وشدد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على أن 

االحــكام الجديدة التي جاء بها القانون حولت دور المقدر 
الضريبي الى مدقق ضريبي، وقللت من السلطة الممنوحة 
للموظفين في تقدير ضريبة الدخل،كما وساهم القانون 
الجديد في زيادة تفعيل المبدأ الدســتوري في تصاعدية 
الضريبــة الى جانب أن عقوبة التهــرب الضريبي أصبحت 
في يد الســلطة القضائية وليســت دائــرة ضريبة الدخل 

والمبيعات.
وفــي نهايــة المحاضــرة التــي أدارها الدكتــور عادل 
القطاونة ، بحضور مســاعد المدير العام  لضريبة الدخل 
الدكتور وليد البواعنة، و مدير الثقافة الضريبية الدكتورة 
ميادة العزب، وأعضاء الهيئة التدريســية واالدارية وطلبة 

كلية األعمال أجاب ابو علي على استفسارات الحضور.

محاضرة حول قانون ضريبة الدخل الجديد 

Al-Zaytoonah University 

اتبع أحداث وأنشطة الجامعة يف
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وقع امين عمان الدكتور يوســف الشــواربة مع رئيس 
الجامعة االســتاذ الدكتور تركي عبيدات اتفاقية مشــروع 
تحديــث وتطوير موقع مكتبة الجاحظ الكائنة في وســط 

البلد مقابل البريد االردني . 
وقال امين عمان ان مكتبة الجاحظ تعتبر احدى معالم 
وسط المدينة وتمثل صرحا ثقافيا بما تحويه من مؤلفات 
عربية واجنبية  قديمة وحديثة ، وان هناك رغبة مشتركة 

ما بين االمانة والجامعة لتطوير الموقع   . 
واعرب عن تقديره لمساهمة جامعة الزيتونة االردنية 
فــي تحديث المكتبة وتطوير البناء الخاص بها على نفقة 
الجامعة بمــا يحفظ للمكتبة طابعهــا المعرفي التاريخي 
العريــق  ،  مؤكــدا ان االمانة تدعم كافــة المبادرات التي 
من شانها ابراز المعالم والصروح المعرفية والثقافية في 

مدينة عمان بالتعاون مع شركائها . 
من جانبــه افاد رئيــس الجامعة الدكتــور عبيدات ان 
عمليــة إعادة تحديــث موقع المكتبة يعتبر جــزءًا ال يتجزا 
مــن مهام الجامعة في الخدمة المجتمعية وتوجيه البحث 
العلمــي نحو عمليــات التطوير والتنوير مــن أجل التنمية 

المستدامة. 
وتهــدف االتفاقيــة لتشــجيع التنــوع الثقافي ونشــر 
المعرفة وترســيخ مفهوم القراءة للجميع مع ترســيخ دور 
المكتبة في إثراء الفكر االنســاني انطالقا من دور االمانة 

لتعزيز الحركة الثقافية في عمان .
وافاد مدير المشــروع والباحث الرئيســي في الجامعة 
االســتاذ الدكتور علــي الزعبي بان فكــرة تطوير منطقة 
وســط البلد بــدأت عام 2013 حيــث يعتبر اعادة انشــاء 
المكتبة جزءًا من سلســلة مشــاريع بحثيــة وعلمية تقوم 
بتحديــث منطقة وســط البلــد والحفــاظ علــى طابعها 

المعماري االصيل . 
واشــار رئيس قســم التراث العمراني في امانة عمان 
المهنــدس فراس الربضي بانه قد تــم مراجعة التصميم 
المقترح من القســم واللجنــة الفنية االستشــارية للتراث 

للخروج بتصميم يحترم الهوية المعمارية لوسط المدينة 
ونسيجها العمراني . 

ووفقا لالتفاقية تلتــزم االمانة باصدار عدم الممانعة 
لتمكيــن الجامعة مــن القيــام باعمال تحديــث وتطوير 
المكتبــة وبمــا يتطلــب ذلــك من اعمــال بنــاء او ترميم 
او اصــالح بناء علــى المخططــات الهندســية والتصاميم 
المقترحة التي تتقدم بهــا الجامعة وبعد موافقة االمانة 

الخطية على المخططات . 
كما تلتزم االمانة بعدم تغيير طبيعة استخدام الموقع 
لغيــر الغاية التي اعــدت من اجله وهي مكتبة وتســهيل 

عمل فريق الجامعة بمراحل االنشاء     . 
والزمــت االتفاقيــة الجامعــة القيــام باعمــال البنــاء 
والتحديــث والتطويــر للموقــع الخــاص بالمكتبــة وفقا 
للدراســات والمخططــات الهندســية والتصاميــم بجودة 

عالية وعلى نفقة الجامعة . 
كما اشــترطت االتفاقية  أنه بعد انتهــاء الجامعة من 
كافــة اعمال البناء ال يســمح باســتعمال الموقع الغراض 
دعائية او تجارية او اعالنات مع تحميل الجامعة مسؤولية 
نظافــة الموقــع بعد واثناء القيــام باعمال البناء بشــكل 
نهائي وتســليم الموقع لالمانة خاليا مــن اي معيقات او 

نفايات 
كما الزمت فريق الجامعة خالل فترة العمل بعدم اعاقة 
حركة المارة ) المشاة ( وحركة السير في محيط الموقع مع 

تسليم المشروع خالل مدة ال تزيد عن عن ستة اشهر . 
وحضر توقيــع االتفاقيــة نائب امين عمــان المحامي 
حــازم نعيمات ، ورئيس اللجنــة المحلية لمنطقة المدينة 
وســام ربيحات ، ونائب مديــر المدينة للتنمية المجتمعية 
وعــدد من المدراء المعنيين ، وعــن الجامعة مدير مكتب 
العالقات الخارجية الدكتور علي الزعبي ونائب عميد كلية 
العمــارة والتصميم الدكتور لؤي دبــور ، ومدير العالقات 
العامة  الســيد أحمد العبادي، وابن مالك المكتبة شاهين 

هشام المعايطة .

إتفاقية بين امانة عمان والجامعة لتطوير موقع مكتبة 

الجاحظ وسط العاصمة
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عمادة شؤون الطلبة تنظم معرض الجاليات السابع
افتتح رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات معرض الجاليات 
الســابع بحضور عدد من الملحقيــن الثقافيين العرب وعدد من 

الحكام االداريين ورؤساء البلديات والمجتمع المحلي.

وأكــد عبيدات على أهمية هذا المعــرض الذي تقيمه عمادة 
شــؤون الطلبة ســنويا حيث يعمل على تعريف الطلبة بثقافات 
وارث وفلكلورالجاليات العربية واألجنبية الموجودة في الجامعة، 
حيث أن نســبة الطلبة الوافدين في الجامعة بلغت 30% من 30 

جنسية عربية وأجنبية.
وأوضــح أن الطالب هو المنتج األســاس وهو محــور العملية 
التعليميــة التعلميــة وهو االن في المقدمة حيث أصبح يشــارك 

بتنظيم كافة الفعاليات في الجامعة ، وتم تطوير الخطط الدراسية 
في برامجها لتتناسب مع سوق العمل المحلي واالقليمي.

وأضــاف عبيدات أن الجامعة شــهدت تطورا ملحوظا وجعلت 
من التنافســية شــعارا لها، حيث أصبحت تنافس الجامعات على 
المســتوى المحلــي واالقليمــي، حيــث حرصت علــى توفير بيئة 
جامعيــة  آمنة ومســتدامة، فالجامعة خالية مــن العنف وتعمل 
ضمــن اطــار البيئة النظيفــة  فهي تعمل بالكامــل على الطاقة 
الشمســية،  ومراقبــة بالكامــل بالكاميــرات البصريــة، ومزودة 
بالبوابــات االلكترونيــة، باالضافــة الــى  شــبكة مــن المطاعم 

والكفتيريات.
و بالنيابــة عــن الطلبــة الوافدين  في الجامعة  شــكر ممثل 
الجالية الكويتية الطالب شــنوف الســبيعي الجامعة حرصها على 
انسجام الجســم الطالبي، حيث باتت صرحا تعليميا مرموقا على 

المستوى المحلي واالقليمي.
وفي نهاية حفل االفتتاح كرم د. عبيدات ضباط االرتباط لكل 
جالية شاركت في المعرض، وقدمت الجاليات عروضا فنية تراثية 

وشعبية تعبر عن ثقافة كل جالية.
وتضمــن المعرض أقســاما مختلفــة لكل الدول المشــاركة 
عرضت فيه تراثها الشــعبي، حيث شــارك فيــه جمهورية مصر 
العربيــة، والجمهورية العراقية، والجمهورية العربية الســورية، 
والجمهورية اليمنية، ودولة الكويت، ودولة فلسطين ، وجمهورية 
الســودان، وســلطنة عمان باالضافة إلــى الدولة المســتضيفة 

المملكة االردنية الهاشمية. 

رئيس الجامعة يلتقي وفدا من السفارة الليبية
التقى رئيــس الجامعــة الدكتور تركــي عبيدات 
مســاعد الملحــق الثقافــي الليبــي ناصــر بورجيــع 
ومساعد الملحق الصحي الليبي عادل العقيبي لبحث 

سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.
وأكــد عبيــدات أن الجامعــة تركــز علــى التنوع 
وتحرص على انسجام الجســم الطالبي، وتتجه نحو 
التعليم التطبيقي والتكنولوجي، الذي يواكب الثورة 

الصناعية الرابعة ومتطلبات سوق العمل. 
وأضــاف أن الجامعــة تعمــل ضمــن منظومــة 
متكاملــة، وفق خطتهــا االســتراتيجية وعبرتطبيق 
معايير التنافسية وضمان الجودة، وتسعى للمنافسة 
في سوق العمل والبحث العلمي والبيئة المستدامة.

وبين بورجيع بأن جامعــة الزيتونة األردنية تعد 
نموذجــا متميزا بيــن الجامعــات األردنيــة، وتمتاز 
ببرامجها التعليمية، مؤكدا على ضرورة االســتفادة 
مــن تجربــة الجامعــة فــي االدارة وفــي التخطيط 

االستراتيجي.
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بيــن رئيس الجامعــة األســتاذ الدكتور تركــي عبيدات 
ان هــذا المؤتمــر يأتــي تأطيــرا للجهود الوطنيــة بضم 3 
مؤتمرات فرعية، هي المؤتمر الدولي التاسع في تكنولوجيا 
المعلومــات لكليــة العلــوم وتكنولوجيــا المعلومــات في 
جامعــة الزيتونــة األردنيــة والمؤتمــر الحــادي عشــر من 
نقابة المهندســين والمؤتمر الخامس لمجمع المهندسين 
الكهربائيين وااللكترونيين فرع االردن IEEE ، حيث شــمل 
مجــاالت متعددة فــي 13 محــورا تتناول مجــال التطورات 
العلمية والبحثية والتكنولوجية في هذا العالم خاصة الثورة 

الصناعية الرابعة.
وصــرح الدكتور عبيــدات خالل المؤتمــر الصحفي الذي 
عقدتــه نقابة المهندســين األردنييــن أن جامعة الزيتونة 
األردنيــة تشــارك ب)41( بحثــا علميا محكما فــي المؤتمر 
الدولي في الهندســة الكهربائيــة وتكنولوجيا المعلومات 

 .2019
وأضــاف أن هذا المؤتمر أتى باطار جديد حيث أن جميع 
األبحاث المشــاركة سيتم نشرها في قاعدة بيانات عالمية، 
هي قاعدة ســكوبس التي تعد من القواعد المهمة والتي 
تعنــي أن المجهــود البحثي للباحــث كان ذا قيمــة عالية، 
مشــيرا أن الجامعــة تنفق مليون دوالر ســنويا على البحث 
العلمي وان االنفاق في تزايد مســتمر، الن الجامعة تسعى 

للتنافسية العالمية.
وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، 
إن االردن يعيش مرحلة تســارع هائل وتقدم كبير جدا في 
قطاع تكنولوجيا المعلومات، مبينا أن العالم أصبح مفتوحا 
أمام تدفــق المعلومات والتقــدم والتطــور العلمي الكبير 

الذي طرأ على القطاع.
وأشــار إلــى أن المؤشــرات االوليــة تقول ان الســنوات 
القليلــة القادمة ســتكون مليئــة بالتطــورات الهائلة التي 
ستجعل من المعلومات والبرامج واالدوات التي نستخدمها 
اليــوم تقليديــة مقارنة بحجــم تداعيات الثــورة الصناعية 
الرابعــة، مبينــا أن المؤتمر يعتبــر أكبر مؤتمــر في تاريخ 
الدولة األردنية بحجمه وتنوعه وســعته، كما أنه عبارة عن 
دمج لمؤتمــرات ثالث، وتحت شــراكة مجمع المهندســين 

الكهربائيين وااللكترونيين فرع االردن وجامعة الزيتونة.
ولفــت إلــى أن النقابة تجد نفســها فــي مرحلة تحمل 
خاللهــا اعبــاء كثيرة نتيجــة التطور العلمــي والتكنولوجي 
الهائــل، إضافــة إلــى ازدياد اعــداد الخريجيــن، مبينا أنها 
أصبحت الجسر الذي يربط بين القطاع األكاديمي والصناعي 
نتيجة الخلل بين مخرجات التعليم وسوق العمل، االمر الذي 
فــرض عليها التنوع في عقــد مؤتمرات من خالل التواصل 
المؤسســات العلميــة العربيــة والدولية ومحاولــة عولمة 

المهندس االردني وتطوير عمل الشركات المختلفة.

بدوره، أشــاد رئيس المجمع ورئيــس اللجنة التحضيرية 
االســتاذ الدكتور غيــث عبنده، بالدور الــذي يلعبه المؤتمر 
فــي تحســين البحــث العلمي، وســعيه لربــط االبحاث مع 
المشــكالت، مبينا ان المؤتمر يأتي تحت شعار التكنولوجيا 
لحل المشكالت الوطنية والذي يعتبر انعكاسا رمزيا ألهمية 
الهندســة الكهربائيــة وتكنولوجيــا المعلومــات فــي حل 

المشكالت التي تواجه االردن.

واســتعرض الدكتــور عبنــده محــاور المؤتمــر واوراق 
العمل التي تتمثل بـ 13 محورا تغطي تخصصات الهندســة 

الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات المختلفة.

وقــال عضــو مجلــس النقابة رئيس شــعبة الهندســة 
الكهربائيــة، الدكتور مالك عمايرة، إننا نحتفل اليوم بمرور 
عقدين من الزمن على تأسيس مؤتمر الهندسة الكهربائية 
فــي انعقــاده الحادي عشــر، مبينا أنــه لوال التعــاون بين 
الجامعة والمجمع فلن يكون لذلك المؤتمر الحجم الهائل.

وأشار إلى أن االردن يحتاج الى تجميع الجهود وتركيزها 
بمؤتمر كبير يجمع كافة المؤسســات البحثيــة والجامعات 
حتــى تســتطيع بناء شــيء كبير يرفــع اســم االردن عاليا، 
مبينــا أن المؤتمر يعقــد بموضوعين هاميــن يتفقان مع 
اســتراتيجية النقابة التــي ترى في التكنولوجيا والهندســة 
الكهربائيــة بتطبيقاتها انها تشــكل توجهات مســتقبلية 
ظهرت جليا بأســواق العمل واعادة هيكلتها وظهور مهن 

جديدة وضعف الطلب على مهن اخرى.

وعلــى هامش المؤتمر الصحفي، اســتعرض المهندس 
هاني غانم من البوابــة الذهبية، االمور المتعلقة بمعرض 
جايمكس ومعرض ســونكس اللذين يقامان على هامش 

مؤتمر الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر المؤتمر الصحفي رئيس المؤتمر الدولي التاســع 
فــي تكنولوجيا المعلومات ونائب رئيــس المؤتمر االردني 
الدولي في الهندســة الكهربائيــة وتكنولوجيا المعلومات 
االســتاذ الدكتور محمد عالية من جامعة الزيتونة االردنية ، 
و من نقابة المهندسين حضر المهندس فوزي مسعد نائب 
نقيب المهندســين ، وعضو مجلس النقابة رئيس شــعبة 
الهندســة الكهربائيــة الدكتور مالك عمايــرة، والمهندس 
هانــي غانم مــن البوابــة الذهبيــة للحديث عــن معرض 

جايمكس ومعرض سونكس.

الزيتونة تشارك بواحد واربعين بحثا علميا محكما  في المؤتمر 
الدولي في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 2019
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اســتضافت الجامعة رابــع التصفيــات اإلقليمية 
إلختيار الفرق التي ستشارك في مسابقة المناظرات 
الوطنيــة التــي يعقدها برنامج أنا أشــارك ســنويًا 
لطلبة أشارك+، من مختلف الجامعات الشريكة على 

مستوى المملكة األردنية الهاشمية.

وحضــر التصفية االقليمية نائــب رئيس الجامعة 
الدكتــور محمــد المجالــي، وعميــد شــؤون الطلبة 
الدكتور منير عفيشــات، وتكونت لجنة التحكيم من 
: النائب قيــس زيادين، والدكتــور ماجد الرضاونة، 

والسيد محمد الخصاونة.
وبيــن المجالي أن الجامعة تبنت نهجا قائما على 
فتح قنوات الحوار في شتى المجاالت ال سيما الطلبة 
الذين يمثلون المحور االساس في العملية التعليمية 
التعلميــة، وأن هذا اللقاء يعد مؤشــرا حقيقيا على 
االهتمام الذي يلقاه الشباب في االردن في زمن نحن 
احوج ما نكون فيه الى اللقاءات المثمرة والمناظرات 

الهادفة التي تثري تجربة الشباب وتغنيها.

وأضــاف أن هذا اللقاء الطالبي يمثــل انجازًا من 
انجــازات المعهد الديمقراطــي الوطني وعنواناُ من 
عناويــن الديمقراطيــة الحقة القائمة على اشــراك 
الشــباب في العملية السياســية، وصنع القرار، فهم 
عماد االمــة وعليهم تبنــى االمال واالنجــازات التي 
تحققــت في هــذ الوطن الغالــي، والتي مــا كانت 
لتتحقــق دون مقومات الوفــاء والصدق واالخالص 
التــي امتلكهــا رجــاالت هــذا الوطن منذ تأســيس 

المملكة حتى اليوم.
 وأكــد المجالــي أن الموضوعات التــي تم اختيار 
محاورهــا في  هــذه المناظرات محاور تؤكد حســن 
االختيــار مما يعني الحرص على الشــباب وتوســيع 
مداركهم فضال على انها عنوانات الســاعة وتشكل 
محــاور مهمة في حياة المواطن االردني السياســية 

واالجتماعية.
وتناوالت المناظرات عدة محاور هي : جعل خدمة 
العلم الزامية،  مساهمة مؤسسات المجتمع المدني 
فــي مكافحة الفســاد في األردن، األخبار المنتشــرة 
علــى وســائل التواصــل االجتماعي أدت إلــى تزايد 
الشــائعات، و اشــتراط العضويــة الحزبية للترشــح 
لالنتخابــات النيابيــة، خفــض عدد مقاعــد مجلس 
النواب، واألســرة هي المحور األساســي في محاربة 

الفكر المتطرف.
وتناظر في المســابقة طــالب الجامعة ، وجامعة 
الشرق االوسط، وجامعة االسراء، والجامعة االلمانية 

األردنية، و
جامعة عمــان االهلية، وجامعة البلقاء التطبيقية 
وفــاز فيها فريق الجامعة االلمانيــة االردنية وتأهل 
للمسابقة الوطنية التي ســتقام خالل شهر حزيران 

.2019

استضافة رابع التصفيات اإلقليمية لمسابقة المناظرات 
الوطنية
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اســتقبل رئيس الجامعــة الدكتور تركــي عبيدات 
الملحق الثقافي الُعماني الدكتور اسماعيل بن عبداهلل 
البلوشــي والوفــد المرافــق له بحضور عميد شــؤون 

الطلبة.
وبين عبيدات أن الجامعة شــهدت هذا العام زيادة 
في نســبة الطلبة الوافدين، ومنهم الطلبة العمانين، 
ويأتي هذا من حرص الجامعة على انســجام الجســم 
الطالبــي، وســعيها المســتمر فــي تحســين البيئــة 

الجامعية.
وأضــاف أن شــعبة الطلبــة الوافدين فــي عمادة 
شــؤون الطلبة على استعداد دائم لتســهيل اجراءات 
تســجيل وحل أي مشــكلة قد تواجه الطلبة الوافدين 

خالل فترة دراســتهم، معربا عن اعتزازه بالمســتوى 
الدراسي للطلبة العمانيين.

وشــكر البلوشــي االهتمام الكبير الذي توليه إدارة 
الجامعة للطلبة الُعمانيين، مشيدا بالسمعة االكاديمية 
المرموقة التي تحظى بها، شــاكرا الجهود التي تبذلها 

لتذليل العقبات التي يواجهها الطلبة العمانيون.
وفي ســياق متصل التقى الملحق الثقافي ورئيس 
قســم الشــؤون االكاديمية والطالبية فــي الملحقية 
ابراهيــم ابــو قديــري والدكتورعبداهلل عبيــدات من 
الملحقية عددا من الطلبة العمانيين وبحثا معهم أبرز 
االحتياجات والمتطلبات التي تضمن تفوقهم الدراسي 

في الجامعة.

رئيس الجامعة يستقبل الملحق الثقافي العُماني

التقــى رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيــدات المدير العام 
لــإدارة العامة للطيــران المدني في دولــة الكويت المهندس 
يوســف الفوزان ومستشــار المدير العام عبدالرحيم الشــايجي 

بهدف تعزيز التعاون مستقبال.

وبيــن عبيــدات أن الجامعة احدى قصص النجــاح الوطنية، 
التي تسعى للتنافســية واالستدامة، وتتجه نحوالعالمية، وتركز 
علــى نوعية خريجيها، وتحرص على انســجام الجســم الطالبي 
المكون من حوالي 30 جنسية عربية وأجنبية، وأن نسبة الطلبة 

الكويتين في الجامعة  بتزايد مستمر. 

وأضاف بأن الجامعة ستعمل على تسهيل إجراءات التدريب 
للطلبــة الكويتيين في كافة التخصصــات التي تتطلب ذلك بما 
يتناســب مع التعليمات واألسس من خالل توفير فرص تدريبية 

لهم في بلدهم بالتعاون مع االدارة العامة للطيران المدني.

ومــن جانبه أكد الفوزان على الســمعة الطيبة التي تحظى 

بهــا الجامعــة، وبيــن أهميــة تعزيز التعــاون بيــن الطرفين 
مستقبال.

وفــي نهايــة اللقــاء قــام الوفــد الكويتــي بزيــارة قاعات 
ومختبــرات كلية الهندســة والتكنولوجيا، وكليــة اآلداب، وكلية 
األعمال  والتقى عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية فيها.

رئيس الجامعة يلتقي المدير العام لإلدارة العامة للطيران 
المدني في دولة الكويت
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اختتمت ورشة العمل التي تنظمها وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمي بالتعاون مع المجلــس الثقافي البريطاني 
وأكاديميــة التعليــم العالــي البريطانية وجامعــة بليموث 

البريطانية، واستضافتها جامعة الزيتونة.
وتهدف الورشة التي استمرت لمدة يومين وشارك فيها 
عدد من مديــري وأعضاء مراكز التطوير األكاديمي وضمان 
الجــودة في الجامعات األردنية إلــى تطوير وحدات التطوير 
األكاديمــي وضمان الجودة كما تهــدف إلى إطالع الباحثين 
والمختصيــن بعمليــة ضمــان الجــودة علــى أبــرز وأحدث 
األساليب في مجال البحث العلمي ومجال التعليم التفاعلي.

 إضافة إلى جلســات للتعريف بمفاهيــم خدمات البحث 
واالبتــكار في مؤسســات التعليــم العالــي، وتصميم نظام 
للبحــث واالبتــكار لدعم عمليــة التنافس في مجــال البحث 
العلمي مع توضيح أهمية عملية قياس ورصد وتقييم األثر 

المترتب على نظام خدمات البحث واالبتكار.

وقد جرت مناقشــات مســتفيضة للتحديات التي تواجه 
أعضــاء هيئــة التدريس فــي الجامعات األردنيــة في مجال 
البحث العلمي، وتبنى المشاركون في ختام الورشة توصيات 

تعمل على تذليل هذه التحديات.

وقد قام أمين عام الوزارة األستاذ الدكتور عاهد الوهادنة 
في ختام الورشــة وبحضور رئيس الجامعة األستاذ الدكتور 
تركي عبيــدات ونائب مديــر المجلس الثقافــي البريطاني 
الســيدة مي أبو حميدية بتسليم الشهادات للمشاركين في 

الورش.

وتجدر اإلشــارة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة 
ورشــات مشــروع تطوير وحــدات التطويــر األكاديمي في 
الجامعــات األردنية، والذي نفذ علــى مرحلتين عقد في كل 
منهما ثالث ورش عمل نفذت على مدار العام في الجامعات 

األردنية. 

وقعــت الجامعــة األردنيــة ممثلــة بمركز حمــدي منكو 
للبحــوث العلمية وجامعــة الزيتونة ممثلــة بكلية الصيدلة 
اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي والخدمات المخبرية 

والعلمية واالستشارات والدراسات العلمية.
ونصت االتفاقية التي وقعها رئيســا الجامعتين الدكتور 
عبدالكريم القضــاة والدكتور تركي عبيــدات على التعاون 
بين الطرفين فــي تعزيز مفهوم البحث العلمي وتطبيقاته 
العملية واالســتفادة من الباحثين والمختبرات ومواد البحث 

العلمي لدى الجامعتين.
وجــاءت االتفاقيــة بهدف تطوير وتوثيق عــرى التعاون 
بيــن الجامعتيــن في مجــاالت إجــراء البحوث والدراســات 
التطبيقية بشــكل عام، وخاصة الدراســات الموجهة لخدمة 
القطاع الصحي والصناعات الدوائية وصناعات مواد التجميل 

والتكنولوجيا الحيوية لتطوير جودتها وتنافسيتها.

وبموجب االتفاقيــة تتعاون الجامعتان في إعداد وإجراء 
الدراســات والتحاليل المخبرية والمشاريع واألبحاث العلمية 
المشتركة، والتنسيق لنشر األوراق العلمية المقترحة، إضافة 

إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

وعقب توقيع االتفاقية قال القضاة إن التعاون ســيتيح 
للجامعتين فرصة تمتين أواصر التعاون لنشر ثقافة البحث 

العلمي واألكاديمي، ومأسسة العمل المشترك.

وأعــرب عبيــدات عــن ســعادته بتوقيــع االتفاقيــة مع 
الجامعة األردنية واالستفادة من خبراتها في كافة المجاالت 
سيما البحوث العلمية، متمنيا مزيدا من التعاون مع الجامعة 

األردنية في كافة المجاالت.

اختتام المرحلة الثانية من مشروع تطوير وحدات التطوير 
األكاديمي في الجامعات األردنية

“األردنية« و«الزيتونة« توقعان اتفاقية تعاون في مجال البحث 
العلمي

نظمــت عمادة شــؤون الطلبة فــي الجامعة مســابقتها 
الرياضيــة األولــى فــي »التيلــي ماتــش« بمشــاركة كليات 

الجامعة.
وبينت نائب عميد شؤون الطلبة الدكتورة صبحة علقم أن 
الجامعة تشجع الطالب على المشاركة في األنشطة المنهجية 
والالمنهجية التي تسهم في تعزيز مفهوم المشاركة واللعب 

بروح الفريق، كما تسهم في تحسين لياقتهم البدنية.

وأشــارت رئيسة شعبة النشاط الرياضي ومنسقة النشاط 
الهــام خزنة إلى أن هذه المســابقة تعــد األولى من نوعها، 
وتشــجع الطلبة على االلعــاب الجماعية وتســاعد في تنمية 

مهارات التركيز واللياقة البدنية.
وفــي نهاية المســابقة ســلمت الدكتورة علقــم الكأس 
لفريــق كلية الصيدلــة الــذي فازبالمركــز األول والمداليات 

لفريق كلية الهندسة والتكنولوجيا.  

المسابقة األولى في »التلي ماتش«
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نظمــت كليــة اآلداب في الجامعــة نــدوة للحديث حول 
التحديــات والصعوبــات التي تواجهها مدينــة القدس أمام 
االحتــالل االســرائيلي ودور االردن فــي حمايــة المقدســات 

االسالمية والمسيحية. 

وأكد رئيــس الجامعة الدكتور تركي عبيــدات أن التاريخ 
وقرارات الشرعية الدولية تؤكد أن القدس عربية، وستحافظ 
على هويتهــا العربية في ظل الوصاية الهاشــمية، يمارس 
فيها الناس شــعائرهم الدينية االســالمية والمســيحية بكل 

حرية.

وأضاف خالل لقائه لوزير األوقاف األســبق الدكتور هايل 
داود والدكتــور جــورج طريف والشــاعرة نبيلــة الخطيب أن 
األردن رقم جيوسياســي صعب فــي المعادالت الدولية، وأن 

موقف األردن واضح  وصريح تجاه القضية الفلسطينية. 

وشــدد داود خالل الندوة على أهمية ابقاء قضية القدس 
حاضــرة مســتمرة فــي نفــوس أبنائنــا بســبب التهديدات 
والتحديات التي تتعرض لها  خاصة المقدســات االســالمية 

والمسيحية. 

وبيــن أن األردن هــو الدولة العربية الوحيــدة التي تضع 
قضيــة القدس في أولى أولوياتهــا، حيث تكون حاضرة في 
خطابــات وزيــارات ولقاءات جاللة الملك عبــداهلل الثاني في 
جميــع المحافل العربية والدولية، حيث أكد جاللته في القمة 
العربية أن القدس والمقدســات االســالمية والمسيحية خط 

أحمر.

وأوضح طريف التحديات واألخطار التي تهدد المقدسات 
المسيحية في القدس الناجمة عن وجود االحتالل ،من استيالء 
واعتداءات مســتمرة على المقدســات واألمالك المســيحية، 

واالرهاب الممارس على رجال الدين.
مضيفــا أن الوجــود المســيحي في القــدس موجود منذ 
القدم، وعند دخول المسلمين للقدس جاءت العهدة العمرية 
ونظمت الحياة بين المسيحيين والمسلمين في هذه البقعة 

المقدسة. 
والقت الشاعرة الخطيب قصيدة »هي القدس« وقصيدة 
»قــدس المدائن«، والقى الشــاعر ليث العويمــر قصيدتين 

نبطيتين بعنوان«القدس العروبية« و«الرجوج”.
وحضر الندوة التي ادارها الدكتور خلدون الحباشنة عميد 
كلية اآلداب الدكتورة منال حســن و أعضــاء هيئة التدريس 

والطالب. 

“القدس أمام التحديات” ندوة في كلية اآلداب

نظم مكتــب االرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجين في 
الجامعــة بالتعاون مــع وزارة العمل اليــوم الوظيفي الحادي 

عشر.
وبين رئيس الجامعة الدكتــور تركي عبيدات خالل رعايته 
لحفل االفتتاح الذي حضره مدير التشــغيل المركزي في وزارة 
العمــل ماجد جــازي أن الجامعة تعتبر الطالــب محور العملية 
التعليميــة التعلميــة، وأن هذا اليــوم يعمل علــى فتح آفاقا 

للطلبة الخريجين وأبناءالمجتمع المحلي  في سوق العمل.
وأضــاف أن مكتب االرشــاد الوظيفي ومتابعــة الخريجين 
في عمادة شــؤون الطلبة  يعمل على تأهيل الطلبة من خالل 
الورش والدورات من قبل شركات معتمدة من الصندوق التي 
يعقدهــا في مجال مهــارات التواصل واعداد الســيرة الذاتية 

واحترام الرأي اآلخر.
وأشــار عبيــدات أن الجامعــة عملت على تعديــل الخطط 
الدراسية حيث اســتحدثت منذ عامين مادة المهارات الحياتية 
الكســاب الطالــب المهــارات األساســية المطلوبة في ســوق 
العمــل، باالضافــة الى المواد التــي لها عالقــة بالريادة، كما 
أنشــأت عمادة شؤون الطلبة نوادي طالبية تهتم وتسهم في 

صقل شخصية الطالب.

 وأوضحت مدير مكتب الرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين 
الســيدة حنــان مرعــي  أن هــذا اليــوم يوفر فــرص تدريبية  
وفرص عمل بدوام كامل او جزئي للشباب، من خالل الشركات 
المشــاركة البالغ عددها 38 شــركة والتي توفــر بحدود 100 

فرصة عمل لمختلف التخصصات.
وفــي نهاية االفتتاح زار عبيدات برفقــة وفد وزارة العمل 
وعميد شــؤون الطلبة مختلف األجنحة للشركات والمؤسسات 

المشاركة في هذا اليوم الوظيفي.

افتتاح اليوم الوظيفي الحادي عشر بالتعاون مع وزارة العمل
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القى رئيس الجامعة األســتاذ الدكتور تركي عبيدات يوم 
االثنيــن 2019/3/18 محاضــرة حول منهجيــة اعداد الخطط 
االســتراتيجية ومؤشــرات األداء فــي كليــة الدفــاع الوطني 

الملكية األردنية.

وغطــت المحاضــرة موضوعــات عديــدة أهمهــا عوائق 
التخطيــط االســتراتيجي والمخطط االنســيابي إلعداد الخطة 
االســتراتيجية ومتابعة تنفيذها، ومفهوم وحقائق مؤشرات 
األداء. كمــا تطرق إلى أهــم مؤشــرات االداء المفتاحية على 

المستوى الوطني.

وحضر المحاضرة آمر الكلية ومساعدوه ومجموعة كبيرة 
من الدارسين من داخل وخارج األردن.

رئيس الجامعة يحاضر في كلية الدفاع الوطني حول التخطيط 
االستراتيجي

اعلنت في الجامعة نتائج مسابقة قاص الجامعات األردنية 
لعــام 2019/2018 فــي الحفــل الختامي الذي رعــاه رئيس 

الجامعة الدكتور تركي عبيدات.
عبيدات أكد على أهمية األدب في صنع  التاريخ والحضارة، 
فهو وســيلة الزدهار الحيــاة ومركز التنوير، ووســيلة نقدية 
للتعبيــر عن الهموم والمشــاكل التي يواجهها االنســان في 
الحياة على جميع األصعدةز مضيفا أن القصة القصيرة تمثل 
نوعاً من أنواع التحدي إليصال الرســالة بأقل العبارات، وهي 

وسيلة فاعلة للتوعية واكتشاف المهارات والقدرات.
وبين أن الجامعة اســتطاعت أن تحقق نجاحا ملحوظا في 
تعزيز مشــاركة الطالب في األنشــطة المنهجية والالمنهجية 

ألنه هو المنتج األساس في العملية التعليمية التعلمية.
وبينت ضيفة الحفل القاصة الدكتورة هند ابو الشــعر أن 
كتاب القصة القصيرة يمثلون الروح الجديدة لالبداع، وأن فن 

القصة القصيرة يعد من الفنون الذكية والصعبة والجميلة.
وقالت نائب عميد شــؤون الطالبة وعضــو لجنة التحكيم 
الدكتــورة صبحة علقــم  أن الجامعة نظمت هذه المســابقة 
ألنهــا تؤمن بطاقــات طالبها وثقافتهم وســعيهم الدؤوب 

لالبداع.
وأضافت أن عدد المشــاركات التي وصلت إلى المســابقة 
بلغــت 60 مشــاركة، وأن القراءة األولية قــد أفرزت 30 عمال 
قصيــا توزعت على 13 جامعة حكوميــة وخاصة، وأن اللجنة 
المكونــة مــن الدكتورة شــهال العجيلــي والدكتــورة أماني 
ســليمان قد وضعت معايير دقيقة ألن الفن القصير هو فن 
الســهل الممتنع، لألن هذا النمط بحاجــة الى قدرة القتناص 

اللحظة القصصية وتكثيفها .

وحصلت على المركز االول قصة »الذئاب« للطالبة شيماء 
محمد مــن جامعــة الزيتونة االردنيــة ، وفي المركــز الثاني  
قصة »الدكان« للطالبة نغم شــحروري مــن جامعة آل البيت 

، والمركــز الثانــي مكررا قصة »مفاتيــح« للطالبة هبة محمد 
من جامعــة اليرموك الطالبــة ، والمركزالثالث قصة »حنين« 
للطالبة تمارا خليفات من الجامعة االمريكية /مادبا ، والمركز 
الثالــث مكرراقصــة »خــذالن« للطالبة عال مهنــا من جامعة 

االميرة سمية. 
وفي نهايــة الحفل كــرم رئيس الجامعة وعميد شــؤون 
الطلبة الدكتور منير عفيشات الطلبة الفائزين ولجنة التحكيم 
المكونــة مــن الدكتورة شــهال العجيلــي والدكتــورة أماني 
ســليمان و الدكتورة صبحة علقم وضيوف الشــرف الدكتورة 

هند ابو الشعر والقاصة جميلة عمايرة

 اعالن نتائج »مسابقة قاص الجامعات األردنية« 



19

افتتــح رئيــس الجامعــة الدكتور تركــي عبيدات  مســرح 
»جامعة الزيتونة األردنية » في مدرسة األميرة ثروت الثانوية 
الشــاملة للبنات في لواء ناعور، بحضور متصرف اللواء سلمان 
النجادا، ورئيس البلدية زايد الســواعير، ومدير مديرية التربية 

والتعليم في اللواء  الدكتور فريد العالوين.
وأكد عبيدات على أهمية الشــراكة بين الجامعة والمجتمع 
المحلــي خاصة في لواء ناعور، حيث يســمو دور الجامعة كلما 
تعظــم دورها فــي خدمة المجتمــع من أجل مســيرة تنموية 
مســتدامة بقيــادة جاللة الملــك عبداهلل الثاني ابن الحســين 

المعظم. 
وبين أن شراكة الجامعة مع المجتمع المحلي شراكة قديمة 
في مجال تقديم الخدمات المختلفة حيث كانت البداية في فتح 
أبواب المركز الصحي في الجامعة البناء المناطق المحيطة كل 
يوم سبت حيث تقوم الجامعة بتأمين المواصالت والتشخيص 
والعــالج وغذاء االطفال، مضيفا أنه فــي مجال البحث العلمي 
اجرت الجامعة دراســة شاملة عن واقع االعاقة في لواء ناعور 
قبــل حوالي ســنتين وكانت هذه الدراســة شــاملة ومتكاملة 

لالستفادة منها في مختلف انحاء المملكة.
وأشــار د. عبيــدات إلــى أن الجامعة حريصــة على تقديم 
الخدمــات بعدالــة لمعظــم المواطنين في المجتمــع المحلي 
كمــا ان لها دورا في خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشــرية 

ومحاربة الفقر والعوز.
وبينــت مديرة المدرســة الدكتورة أســماء جاموس أهمية 
المســرح في تعزيــز النشــاط المدرســي الهــادف الى صقل 

وتهذيب الطلبة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
وأضافت أن انشاء هذا المسرح يأتي ترسيخا لمبدأ الشراكة 
المجتمعيــة التي هي ركن اساســي في تطويــر التعليم وهذا 
االنجاز العظيم هو ثمرة شراكة وتعاون بين المدرسة وجامعة 
وطنيــة متميزة حاملة للــواء التغيير االيجابي فــي مجتمعنا ، 

شاكرة جميع القائمين والمشاركين في هذا االنجاز.
وبين العالوين أن المســرح من اقدم الفنون االدبية التي 
عرفتها الحضارة االنسانية التي تكسب الطالب المهارات التي 

تقوي ثقته بنفسه وتكسبه الشجاعة االدبية.
وحضر حفــل االفتتاح عميد شــؤون الطلبــة الدكتور منير 
عفيشــات وعميد كلية اآلداب الدكتور منال حســن وعدد من 

وجهاء المجتمع المحلي في لواء ناعور.

افتتاح مسرح »الزيتونة« في مدرسة األميرة ثروت 
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“مكافحة المخدرات” محاضرة توعوية في الجامعة 
اســتضافت الجامعة مديــر إدارة مكافحــة المخدرات في 
مديرية األمن العام العميد أنور الطراونة للحديث حول الدور 

التوعوي ألعضاء هيئة التدريس في مكافحة المخدرات.
وأكد رئيــس الجامعة الدكتور تركي عبيــدات على الدور 
المهم الذي يقوم به عضو هيئة التدريس في توعية الطالب  
بأثــر وأضرار المخدرات مــن خالل االهتمام بــه خارج الغرف 
الصفيــة، وضــرورة ارشــاده ومتابعته اجتماعيا، وتشــجيعه 
للمشاركة في األنشــطة المنهجية والالمنهجية التي تساهم 
في صقل شخصيته و تعزيز ثقافته لالبتعاد عن هذه اآلفة.

وأكــد العميــد الطراونة أن األردن ووفقــا لتصنيف هيئة 
الرقابــة الدولية ما زال ممرا للمخــدرات، اال أنه جزء من هذا 
العالم الذي تعد فيه المخدرات مشــكلة عالمية، وأن المحيط 
المضطرب ســاهم في زيادة عــدد المتعاطين في المملكة، 
باالضافة إلى األثر الســلبي لوسائل االعالم ووسائل التواصل 

االجتماعي ورفقاء السوء.
وبين خالل الندوة التي نظمتها شــعبة النشــاط الثقافي 
في عمادة شؤون الطلبة خلو الجامعات والكليات والمدارس 
من وجود هذه الظاهرة حيث لم يتم ضبط أي حالة تعاٍط في 
داخل الجامعات والمدارس، حيث تعمل الدائرة بالتنسيق مع 

الجهات المعنية بعقد محاضرات توعوية دورية .
وأكد الطراونة على ضرورة خلق مجتمع رافض للمخدرات 

من خــالل التوعية المســتمرة بأخطار هذه اآلفة، و تشــجيع 
وتحفيــز الطالب المتورط في ادمان المخــدرات على العالج، 
حيث يتــم تأهيــل المدمنيــن في المركــز الوطنــي لتأهيل 

المدمنين.
وفــي نهايــة الندوة التــي أدارهــا عميد شــؤون الطلبة 
الدكتور منير عفيشــات بحضور عمداء الكليات و أعضاء هيئة 

التدريس أجاب الطراونة على استفساراتهم.

بحــث رئيس الجامعــة الدكتور تركي عبيــدات مع رئيس 
جامعة اســتراخان الحكومية الطبية الروســية الدكتور خليل 
قليمزيانوف ســبل تعزيز التعــاون بين الجامعتين في مجال 

العلوم الصيدالنية. 
وقــال عبيــدات أن الجامعة تتجه نحو العلــوم التطبيقية 
والتكنولوجيــة، حيــث أن حوالــي 70% مــن طــالب الجامعة 
يدرســون في التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية، 
باالضافــة إلى اتجــاه الجامعة نحو التعليــم المدمج حيث أن 
30% مــن المواد تدرس الكترونيا، وأنه تم مؤخرا اســتحداث 

مركز للتعليم االلكتروني.
وبيــن قليمزيانوف أن جامعة  اســتراخان تعد من اقدم 
واعــرق الجامعات الروســية في العلــوم الطبيــة، وأكدعلى 
ضرورة فتح آفــاق التعاون األكاديمي بيــن الطرفين خاصة 

في مجال البحث العلمي والعلوم الصيدالنية.
وحضــر اللقاء مــن جانب الوفد الروســي مديــرة مكتب 
العالقــات الدولية الدكتورة عزيــزة أخمينييفا، ومدير مكتب 
ارتباط جامعات راكوس الدكتور أفباكار نوتســالف، ومساعد 

مدير عام مكتب االرتباط الدكتورة بورليات نوتسالوفا، ومن 
جامعــة الزيتونة مدير مكتب العالقات الخارجية الدكتورعلي 
الزعبــي وعميد كلية الصيدلــة الدكتور طــارق القرم ونائب 
عميد كلية التمريض الدكتور ايمن بني سالمة ورئيس قسم 

الرياضيات الدكتور أمجد زريقات.

بحث سبل التعاون مع رئيس جامعة استراخان الحكومية 
الطبية الروسية

20
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افتتــح رئيس الجامعة الدكتور تركــي عبيدات وحدة دعم 
الطلبة الالجئين )R-SOS( بحضور الســيد رانيرو تشيلي مدير 
المشــروع األوروبي لدعم تعليم الالجئين في بلدان الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا )RESCUE( والدكتــور عبدالرحيم 

الحنيطي األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية. 
 ومن الجدير بالذكر أن مشروع دعم تعليم الالجئين يهدف 
إلى زيادة قدرة الجامعات الشــريكة في البلدان المســتهدفة 
)األردن ولبنان والعراق( على تلبية احتياجات الطالب الالجئين 
بمشــاركة عدة جامعات أوروبية من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا 

وتركيا.
 ومــن األهداف األساســية للمشــروع إنشــاء وحــدة دعم 
الطالب الالجئين )R-SOS( والتي تهدف لدعم الطلبة الالجئين 
الســتئناف مســارهم األكاديمي أو التدريبي وذلك بمساعدة 
فريق الوحــدة الذي تم تدريبه بشــكل احترافي داخل األردن 
وخارجه من اجل إدارة الوحدة وتقديم الدعم الالزم للطلبة. 

ومــن الخدمات األساســية للوحــدة تقديم الدعــم الالزم 
للطلبة في حياتهم األكاديمية والمهارات الحياتية واالجتماعية 
لمساعدتهم على االنخراط في سوق العمل بجدارة وسهولة. 
ومن خدمات الوحدة أيضا تقديم الدعم النفسي واالجتماعي، 
والمســاعدة علــى توفيــر مصــادر لتعلــم اللغــة االنجليزية 
والعلوم االساســية، وتنظيم دورات مهنيــة مثل تعلم كتابة 
الســيرة الذاتية، وتنظيم األنشطة الطالبية، ومساعدة الطلبة 
وتوجيههــم نحــو المنح المتوفــرة، ومســاعدتهم في تعبئة 

طلبات المنح.
وجــاء افتتاح الوحدة بعــد االجتماع التنســيقي الذي عقد 

RES- )فــي اتحاد الجامعات العربية للشــركاء في المشــروع 
CUE( الممول مــن المفوضية األوروبية ضمــن إطار برنامج 
إيراســموس بلس بحضور ممثلين عن الدول المشــاركة في 
المشــروع. ويهدف االجتمــاع إلى متابعة األوضاع الدراســية 
للطلبة الالجئين في الجامعات األردنية، وخصوصا الموجودين 
في جامعة الزيتونة األردنية وجامعة اليرموك وجامعة الزرقاء 

باإلضافة الستهداف طلبة مخيمي الزعتري واألزرق.

اســتضافت الجامعة وفدا أكاديميا وطالبيــا من الجامعة 
األمريكية / بيروت لالطالع على تجربة الجامعة في اســتخدام 

الطاقة المتجددة.
وبين رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات أن هذه الزيارة 
تأتــي في ســياق التبادل الطالبــي واألكاديمــي للتعرف على 
جامعاتنــا في الوطن العربي، مضيفــا بأن الجامعة األمريكية 

في بيروت تعد من الجامعات العريقة التي نعتز بها.
وأكد على أن موضوع الطاقة المتجددة يعد من المواضيع 
الحيوية في األردن والتي تتقدم بشــكل ملحوظ فيما يختص 
الطاقة الشمســية وطاقة الرياح، ولهــذا عملت الجامعة على 
اســتحداث تخصــص تكنولوجيا الطاقة البديلة، الذي يشــهد 
اقبــاال كبيــرا من الطلبــة حيث عملــت الجامعة علــى تجهيز 
مختبرات متقدمــة بالتعاون مع الحكومة اليابانية، مضيفا أن 
الجامعة عملت على إنشــاء بحث علمــي فريد من نوعه على 

المســتوى المحلي واالقليمي وهو الحديقة الطالبية الخضراء 
المستدامة.

ومن جانبه أكد الوفــد الزائر على أن جامعة الزيتونة تعد 
مــن الجامعــات المتقدمة في مجال الطاقــة المتجددة، ودعا 
للمزيــد من التعــاون بين الجامعتين فــي جميع التخصصات 

االكاديمية.
وحضــر اللقاء عميد كلية الهندســة والتكنولوجيا الدكتور 
صفوان قوابعة ومدير مكتب العالقات الخارجية الدكتور علي 
الداود ورئيس قســم الطاقة المتجــددة الدكتور علي عثمان 
ومن الجامعة األمريكية رئيس قســم الهندســة الميكانيكية 
الدكتور كامل غالي ومن قســم هندســة الكيميــاء والبترول 

الدكتور محمد أحمد.  
وقــام الوفد بزيارة مختبــرات تكنولوجيــا الطاقة البديلة 

والحديقة الخضراء و مشروع الطاقة في الجامعة . 

وفد من الجامعة األمريكية/ بيروت يطلع على تجربة الجامعة في 
الطاقة المتجددة

)R-SOS ( افتتاح وحدة دعم الطلبة الالجئين
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وقعــت جامعــة الزيتونــة األردنيــة اتفاقيــة تعاون 
مشترك مع منصة إدراك، إحدى مبادرات مؤسسة الملكة 
رانيا، األولى لتطوير مســاقين إلكترونيين حول المهارات 
الحياتية وأنظمة الطاقة البديلة والثانية لتقديم مســاق 

الكتروني حول مادة مهارات الحاسوب االستدراكية.
وقع االتفاقية رئيس الجامعــة الدكتور تركي عبيدات 
والرئيس التنفيذي للمنصة شــرين يعقوب بحضور مدير 
مركــز التعلم االلكتروني ومصــادر التعليم المفتوحة في 

الجامعــة الدكتــور خالد جابر و بحضــور رئيس العمليات 
لمنصة إدراك السيد إيهاب أبو دية.

بيــن  المشــترك  التعــاون  هــذا  أن  عبيــدات  وأكــد 
المؤسســات الوطنية ســيحدث نقلة نوعية في أســاليب 
التعليم، وسيكسب الطالب المهارات األساسية في سوق 
العمــل، ألن الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية 

سلوكيا وعلميا وتربويا.  
وأضــاف أن الجامعــة عملت على زيادة نســبة المواد 
الدراسية التي يستخدم فيها التعلم االلكتروني والمدمج 
باســتخدام اســاليب تدريــس حديثة ترتبــط بالمفاهيم 

التفاعلية في التدريس.
وبدورهــا بينــت يعقــوب أن هــذه الخطــوة جــاءت 
بالتوافق مع رســالة منصة إدراك لتوفير فرصة الوصول 
إلى المعرفة لكل شخص يرغب بها، إضافة لتجسيد رؤية 
جاللة الملكة رانيا العبداهلل لوضع العالم العربي واألردن 

في المقدمة في مجال التربية والتعليم.
وأوضح جابر أن هذا التعاون يهدف إلى إثراء المحتوى 
التعليمــي العربــي علــى االنترنت من  من خــالل تطوير 
مســاقات وطرحهــا عبر المنصة، وسيســهم فــي تعزيز 
تبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة 

والعاملين في منصة إدراك.  
وســيتم مــن خــالل هــذا التعــاون تطوير مســاقي 
المهــارات الحياتية وأنظمة الطاقــة البديلة، والبحث في 
تقديم مساقات الكترونية معتمدة في مهارات الحاسوب 

االستدراكية. 

بحــث رئيس الجامعــة الدكتور تركي عبيــدات ونائب 
رئيــس جامعة دجلة التركيــة الدكتور ايــوب تاريفيردي  
ســبل تعزيز التعاون بين الجامعتين بحضور نائب رئيس 
الجامعــة الدكتور محمد المجالي ومدير العالقات الدولية 
في جامعة دجلــة الدكتور فاروق قوكشــة ومدير مكتب 

العالقات الخارجية الدكتور علي الداود.
وأكد عبيدات على ضرورة تشــجيع الطلبة لالشــتراك 
في برامج التبادل ضمن برنامج ايراسموس بلس ومنحة 
موالنا التركية، لالستفادة واالطالع على الثقافات األخرى، 
مشــيدا بالعالقــات المميــزة بيــن الجامعــة والجامعات 

التركية وحجم التبادل الطالبي واالكاديمي.
ومن جانبــه أكد تاريفيــردي على ضــرورة فتح آفاق 
التعاون بين الطرفين واالســتفادة مــن الخبرات العلمية 

من خالل التبادل الطالبي واالكاديمي.
وأشار الداود أن هذا اللقاء أسس لعدد من االتفاقيات 

ومذكــرات التفاهــم والمشــاريع التــي تهــم الجامعتين 
والمدعومــة مــن وزارة التعليم العالــي التركية واألتحاد 
األوروبي وأهمها اســتقبال الطلبة األتراك لدراســة اللغة 

العربية وبقية العلوم في الزيتونة األردنية.

اتفاقية تعاون  مشترك مع منصة »ادراك«

تعزيز التعاون مع جامعة دجلة التركية
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بحــث رئيــس الجامعة  الدكتــور تركي عبيدات ســبل 
تعزيــز التعــاون األكاديمي مع وفــد أكاديمي من جامعة 
آراد الرومانية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والصيدلة.

وبين مديــر مكتب العالقــات الخارجيــة الدكتور علي 
الداود ان هذه الزيارة تأتي ضمن برامج التبادل األكاديمي 
والطالبــي مع مــع جامعــات االتحــاد األوروبــي وجامعة 
الزيتونة األردنية ضمن برنامج التبادل األكاديمي األوروبي 

ايراسموس بلس.
والتقى الوفد عميد كلية الصيدلة الدكتور طارق القرم 
واطلعوا على انجازات الكلية في المجال األكاديمي والبحث 
العلمــي ،كما التقــى الوفد مدير مركز الحاســوب ثائر ابو 

شرار واطلعوا على األجهزة والخدمات التي يقدمها . 
وتكــون الوفد مــن الدكتورة داريــان ادريانا من كلية 
الصيدلــة، والدكتــور تريبــا الفينيــوا مــن كليــة العلوم 
والتكنولوجيــا، والدكتــور فرنــدا اتيــال من كليــة العلوم 

والتكنولوجيا.

وقعــت الجامعة اتفاقية تعاون مع شــركة رم لخدمات 
التعليــم الدولي االلكترونــي لتصبح الجامعــة مركزا لمنح 

الشهادات واالختبارات الدولية.
ووقع رئيس الجامعة الدكتــور تركي عبيدات االتفاقية 
مع المديــر العام للشــركة ليث حربه بحضــور مدير مركز 
التعلم االلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة الدكتور خالد 

جابر.
وأكد عبيدات  على القيمة المضافة بعد حصول الطالب 
على هذه الشــهادات الدولية التي ســتؤهله لسوق العمل، 
حيــث تســعى الجامعة إلى تحســين نوعيــة خريجيها من 
خالل اكسابهم مهارات وقدرات ومعارف أساسية تجعلهم 

قادرين على المنافسة في سوق العمل عربيا ودوليا.

 وبيــن جابــر أن الجامعــة ســتصبح مركــزا دوليــا 
معتمــدا الجــراء االختبــارات الدوليــة في عــدة مجاالت 
منها التكنولوجيا واألعمال والهندســة، وأضاف أن هذه 
االتفاقية تأتي انســجاما مع رؤية وأهداف مركز التعليم 
االلكتروني لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواكبة 

التطورات في مجاالت االختبارات الدولية. 

وتتضمن االتفاقية عقد اختبارات في  شهادات شركة 
مايكروســوفت، وشــهادات شــركة ادوبي، واوتودسك، 
والشــهادة الدولية للحاسب واإلنترنت، وشهادات كويك 
بوكس، وشــهادات ريادة األعمال والشــركات الصغيرة، 

وشهادات تطبيقات ابل.

الجامعة و “آراد الرومانية” تبحثان سبل تعزيز التعاون

اتفاقية منح الشهادات واالختبارات الدولية
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عينت شــركة أفيرترا األمريكية فرع األردن ستة طالب 
من خريجي الجامعة بعد عــام من التدريب على برمجية 

مندكس في مقر الشركة.
وأكد رئيــس الجامعة الدكتور تركــي عبيدات أن هذا 
التعــاون بين الجامعة والشــركة سيســهم فــي تعيين 
وتدريب المزيد من طالب الجامعة المتميزين من مختلف 

التخصصات و تجســير الفجــوة بين التعليــم األكاديمي 
وسوق العمل. 

وجــاء هذا التعيين في ضوء مذكــرة التفاهم التي تم 
توقيعهــا بيــن الجامعة والشــركة وبعد اجتيــاز الطالب 
لالختبارات والمقابالت الالزمــة للتعيين، وبعد تدريبهم 

في بيئة عمل حقيقية.

وقع رئيــس الجامعة الدكتور تركي عبيــدات اتفاقية 
تعاون مع الشــريك التنفيذي لشركة كي بي إم جي حاتم 
القواســمي بهــدف توفير فــرص تدريبية لطالب قســم 

المحاسبة في الجامعة.
وتضمنــت االتفاقية التعــاون في تدريــب 10 طالب 
ســنويا من قســم المحاســبة فــي الجامعة علــى أحدث 

األدوات واالجراءات المحاسبية في سوق العمل العالمي.

وأكــد عبيــدات خــالل التوقيــع أن الجامعــة تســعى 
للتنافسية واالســتدامة، ولهذا تضع الطالب في المقدمة 
ألنــه المنتج األســاس في العمليــة التعليميــة التعلمية، 
ولهــذا تعمل الجامعة على التشــبيك مع القطاع الخاص 

لتوفير فرص تدريبية لطالبها.
وبين أهمية هذه االتفاقية في تعزيز التنافسية لطالب 
قســم المحاســبة في ســوق العمل على الصعيد المحلي 
والعربي، ألن تخصص المحاســبة يعــد من التخصصات 
الكالســيكية التي ال يمكن االســتغناء عنها لما له عالقة 

بالتنمية البشرية والبيئة االستثمارية. 
ومن جانبه أكد القواسمي  أن هذه االتفاقية ستعمل 
على تعزيز التنافســية لطالب قســم المحاسبة في سوق 
العمل، حيث تعد شــركة كي بي إم جي من أكبر شركات 
الخدمات المهنية واحدى الشركات األربع الكبار في العالم.

وأشــاد بمســتوى طلبة قسم المحاســبة في الجامعة 
لحصولهم على المرتبة األولى على الجامعات الخاصة في 

مسابقة كي بي إم جي للتميز المحاسبي.
وحضر توقيــع االتفاقية عميد كليــة األعمال الدكتور 
ناصر نسور ومدير مكتب العالقات الخارجية الدكتور علي 

الداود و رئيس قسم المحاسبة الدكتور عبداهلل عطية.

نظمــت عمادة شــؤون الطلبة في الجامعــة وبالتعاون 
مع المكتبــة الوطنية معرضا للكتاب ضمــن حملة »كتابك 
صديقك« بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المؤلف والكتاب، 
حيث أهدت الدائرة )1000( كتاب إلى طالب ومكتبة الجامعة. 

وبيــن رئيــس الجامعة الدكتــور تركي عبيــدات أهمية 
التشــاركية بين المؤسســات الوطنية لخدمــة فكرة وطنية 
بناءة تســهم في رفع المســتوى الفكري للشــباب وتطوير 

مهاراتهم الفكرية واللغوية

وبحث رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات ومدير عام 
دائرة المكتبــة الوطنية نضال العياصرة آليات التعاون بين 

الجامعــة والمكتبة الوطنية من خالل عقــد دورات تدريبية 
ونــدوات وورش عمل لموظفي الجامعة والطلبة  في مجال 
المكتبات والمعلومات واألرشفة من شأنها المساعدة على 

تنمية المعارف الثقافية بينهما.

وتجــول رئيس الجامعة ومديــر المكتبة الوطنية وعميد 
شــؤون الطلبة ونائب العميــد ومدير مكتبــة الجامعة في 
أقســام المعــرض مســتعرضين العناوين الالفتــة للكثير 
مــن الكتب المعروضة الســيما المتعلقة فــي تاريخ األردن 
وحضارتــه وإنجازاتــه  وقد حضر المعرض حشــد كبير من 

الطلبة. 

تعيين ستة طالب من خريجي الجامعة في “أفيرترا األمريكية”

اتفاقية تعاون مع شركة القواسمي وشركاه كي بي إم جي 

حملة »كتابك صديقك« في رحاب الجامعة
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بحث رئيــس الجامعة الدكتور تركــي عبيدات ورئيس 
جامعة كيليس التركية الدكتور مصطفى جوشــكون آلية 

التعاون المشترك بين الجامعتين.
وأكد عبيدات على أن العالقة بين الجامعة والجامعات 
التركية في تنام ، حيث تتوجه الجامعة اآلن إلى استقطاب 
الطلبــة االتــراك لتدريســهم اللغــة العربيــة، مــن خالل 
االتفاقيــات الموقعــة ضمــن برامــج التبــادل األكاديمي 

والطالبي.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بهدف تبادِل الخبراِت في 
التعليِم والبحــِث العلميِ، واتفاقية لتبــادِل أعضاِء الهيئِة 

التدريســية والطلبــة ضمن برنامج منحــة موالنا التركية، 
بحضــور نائب رئيــس الجامعــة الدكتور محمــد المجالي 
وعميــد كليــة اآلداب الدكتورة منال حســن ومدير مكتب 

العالقات الخارجية الدكتور علي الداوود.
وبيــن الداوود أن  عملية التعــاون بين الجامعتين قد 
بدأت منذ عام 2014 حيث ضمن برامج التبادل األكاديمي 

والطالبي  بين الجامعتين.
كمــا حضــر التوقيع نائب عميــد كليــة اآلداب الدكتور 
محمــد الطراونــة والدكتورة صبحة علقــم والدكتور عالء 

الدين زكي.  

التقى رئيــس الجامعة الدكتور تركــي عبيدات الطلبة 
الدارســين فــي الجامعة ضمــن برنامج التبــادل الطالبي 

ايراسموس بلس المدعوم من االتحاد األوروبي. 
واطلــع عبيدات خالل اللقاء الذي حضره مدير العالقات 
الخارجيــة فــي الجامعة الدكتــور علي الــداود على تجربة 
الطلبــة والخبــرات التي اكتســبوها خالل دراســتهم لهذا 
الفصــل في الجامعة، واخذ ارائهم لغايات تحســين نتائج 

عملية التبادل في المرات القادمة.
وأكد الداوود أن عملية التبادل الطالبي عملية مستمرة، 
حيــث اســتطاعت الجامعة الحصول علــى العديد من منح 
التبــادل مــن خــالل االتفاقيــات الموقعة مــع الجامعات 
المختلفــة حول العالــم ضمن برنامج ايراســموس بلس 
الممول مــن االتحاد األوروبي ومنحة موالنــا التركية التي 

تشرف عليها وزارة التعليم العالي التركية.
وفــي نهايــة اللقــاء كــرم رئيــس الجامعــة الطلبــة 

المشاركين في التبادل من بلجيكا وتركيا. 

بحث التعاون المشترك مع جامعة “كيليس التركية” 

رئيس الجامعة يلتقي طلبة التبادل األوروبي
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اختتمــت فــي الجامعــة الــدورات التدريبيــة الخاصة 
بأعضاء الهيئة التدريســية والتي عقدتها شعبة التطوير 

األكاديمي في مكتب االعتماد وضمان الجودة.
وأكــد رئيس الجامعــة الدكتور تركي عبيــدات اهمية 
الــدورات التــي تمحــورت حول اساســيات االحصــاء التي 
تســاعد كوسيلة متقدمة للبحث العلمي و تعزيز المكون 
البحثــي فــي العملية التدريســية والتركيز علــى المكون 
البحثــي ليس فقــط في البرنامــج الماجســتير وانما في 

برنامج البكالوريوس .
وســلم رئيس الجامعة عبيدات الشهادات للمشاركين 

بالدورة والذي بلغ عددهم 65 مشاركا ومشاركة.

وبينــت رئيس شــعبة التطوير االكاديمــي في مكتب 
االعتماد وضمان الجودة الدكتــورة عندليب ابو كامل أن 
اختيــار عناوين الدورات جاء ليعزز تطويــر أعضاء الهيئة 
التدريســية فــي مجــال اآلداء االكاديمــي ومجــال البحث 
العلمــي وأضافــت أن شــعبة التطويــر األكاديمــي منذ 
تأسيسها قامت بعقد 13 دورة تدريبية شارك فيها 421 

متدربا، ونفذها خبراء متميزون في مجال التدريب.
 وتناولت الدورات الثالث والتي اســتمرت لمدة 3 أيام 
وبواقع 15 ساعة تدريبية مواضيع »استراتيجيات التعليم 
والتعلــم القائمــة على البحــوث« و« اساســيات االحصاء 
التطبيقي باستخدام برامج SPSS “ و » االحصاء التطبيقي 

.»SPSS المتقدم باستخدام برنامج

أكد رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات على  ضرورة 
الوفاء للقدس الشــريف، والمحافظة على المقدسات في 
ظــل الوصاية الهاشــمية، وندد بالهجــوم االرهابي على 

مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزلندا. 
وأضاف خــالل الوقفة االحتجاجية التي نظمتها عمادة 
شــؤون الطلبة أن مــا يشــهده العالم اليــوم هو صراع 
للحضارات ، يســتلزم منا المحافظة على نسيجنا الوطني 
ووحدتنــا الوطنية، وشــدد على ضــرورة التحلي بالوعي 

والتسامح والوسطية.
ودعا المشاركين في الوقفة من أعضاء هيئة تدريس 
وادارييــن وطالب الــى قراءة الفاتحة على أرواح شــهداء 

فلسطين الحبيبة وشهداء المسجدين  في نيوزلندا. 
وتضمنــت الوقفــة هتافات تجســد وحدة الشــعبين 
الشــقيقين األردني والفلســطيني ودعــت للوقوف صفا 

واحدا مع معاناة الشعب الفلسطيني.

اختتام دورات التطوير االكاديمي العضاء الهيئة التدريسية 

وقفة احتجاجية تنديدا باالعتداءات على األقصى و الهجوم االرهابي 
في نيوزلندا
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  نظمت كلية األعمال فــي الجامعة بالتعاون مع هيئة 
االستثماراألردنية  ندوة حوارية حول االستثمار والمشاريع 
الرياديــة » التســهيالت والمزايا«  بحضــور اعضاء الهيئة 

التدريسية وعدد من طلبة الكلية. 
واستعرض مدير مديرية الحوافز والتسهيالت في هيئة 
االستثمار بالل الحموري اهداف اللقاء والفئات المستهدفة 
وخاصة قطاع الطالب والشباب نظرا للتحديات االقتصادية 
التى تواجههم بســبب نقــص الوظائف في القطاع العام 
والتوجــه الفعلــي نحــو القطــاع الخاص وفــرص العمل 

المتاحة به ودورها بالحد من ظاهرتى البطالة والفقر. 
وقــال الحموري ان فريق هيئة االســثثمار يحرص على 
التعريف بكيفية ترخيص الشــركات والتســجيل والحوافز 
التشــجيعية للمشــاريع الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الى 
حزمــة التشــريعات التى تم اتخاذها لتشــجيع االســتثمار 
باالردن الداخلي والخارجي وجذب المســتثمرين واصحاب 

رؤوس االموال وذلك من خالل النوافذ االستثمارية وخدمة 
المكان الواحد واختصار الوقت والجهد والمال . 

واكــد علــى حــرص الهيئــة بفتــح آفــاق اســتثمارية 
بالمحافظات لخلق تنمية متوازنة بين المحافظات وتقليل 
الفجوة التنمويــة باالضافة الى المناطق التنموية ودورها 
باالســتثمار والتنمية المســتدامة وتمكين المســتثمرين 
على اقامة مشــاريع بمختلف القطاعــات وخاصة الزراعية 

والصناعية والصحة والتكنولوجيا. 
وقــدم المشــاركون فــي الورشــة التعريفيــة مــن 
كوادرهيئة االســتثمار شــرحًا عن خدمة المكان الواحد 
الرخــص  ومنحهــا  االســتثمارية  المشــاريع  لتســجيل 
التنظيميــة والقطاعيــة وتســهيل االجــراءات واختصار 
الوقــت علــى المســتثمر،كما قدمــوا نبذة عــن اهمية 
تمكين المســتثمر، ونبذة عن الحوافــز واالعفاءات في  

المناطق التنموية.

نظمت لجنــة الســالمة والصحة فــي الجامعة ندوة 
تثقيفية حول الســالمة والصحة المهنيــة بالتعاون مع 
وزارة العمل وبمناســبة األسبوع الوطني الخامس عشر 

للسالمة والصحة المهنية.
وأكــدت عميد كلية التمريض وعضو لجنة الســالمة 
فــي الجامعة الدكتــور دالل يحيى أهميــة تجذير ثقافة 
السالمة بين العاملين والمسؤولين، وضرورة تثقيفيهم 

قانونيا وتدريبيا.
وأكــد رئيس قســم التفتيش والســالمة فــي وزارة 
العمــل المهندس أســامة مرعي أهميــة الوقاية باتباع 
اجراءات الســالمة للحفــاظ على حياة الشــخص العامل 

وحياة اآلخرين.

وأوضــح مجموعة االجــراءات والقواعــد والنظم في 
االطار التشــريعي والتــي تهدف للحفاظ على االنســان 
والممتلــكات، ونتائــج المترتبــة علــى اهمــال اجراءات 
الســالمة والصحة المهنية، وأســباب الحــوادث، وطرق 
التحكــم بالخطر، وواقع حوادث العمل في األردن وطرق 

التقليل منها.
وبين مدير مركــز برامج دعم الحيــاة الدكتور جهاد 
ســعيد طــرق دورة النجــاة، وطريقة االنعــاش القلبي 

الرئوي، وكيفية تطبيقها على دمى المحاكاة.
وبدوره أوضح المهندس أحمد ابو صالح من شــركة 
غرنــدل طرق كيفية تطوير األعمــال المرتبطة بالصحة 
والسالمة العامة وكيفية الحفاظ على سالمة الموظفين 

في الميدان. 

ندوة حوارية حول »التسهيالت والمزايا “ 

ندوة تثقيفية حول السالمة والصحة المهنية 
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نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة بالتعاون مع 
نادي الخدمة العامة زيارة إلى نصب الجندي المجهول في 

منطقة الكرامة.
 وبيــن عميد شــؤون الطلبة الدكتور منير عفيشــات 
أهمية هذه الزيارة الســتذكار البطــوالت الخالدة للجيش 
العربي األردني الباســل الذي ســطر صفحة من صفحات 

المجد في التاريخ العربي بفضل تضحياته العظيمة.  
وفي نهاية الزيارة وضع الطلبة إكليال من الزهور على 
ضريــح الجندي المجهول وقرأوا الفاتحــة ودعوا بالرحمة 

لهم.

قــرر رئيــس الجامعــة الدكتــور تركي عبيــدات دعم 
الطالب المشــاركين في المســابقة العالمية جائزة هالت 

بعد تأهلهم إلى المرحلة االقليمية.
حيث تأهــل إلى المرحلة االقليمية فــي مدينة مدريد 
االسبانية فريق )Rise It( من كلية العمارة والتصميم بعد 
حصوله على المركز األول فــي المرحلة األولى، حيث أعد 
الفريق مشــروع لشركة ريادية ناشــئة لتنظيم وتوضيح 
خط اعادة تدوير المنتجات البالســتيكية العشــوائية، عن 
طريق ابتكار اسلوب جديد يقوم بتوفير دورة حياة واضحة 
وممنهجة لتحويل النفايات البالســيكية في الحاويات إلى 
منتجات ذات قيمة وفائدة مجتمعية توفر 10 آالف فرصة 

عمل جديدة. ويتكــون الفريق من الطالبات: بتول غانم، 
وشهد الخطيب، ونور السغبيني.

كمــا تأهل إلــى المرحلــة االقليمية في مدينة ســان 
فرانسيسكو األمريكية فريق )Blossom( من كلية الصيدلة 
بعد حصوله على المركز الثاني في المرحلة األولى، حيث 
أعــد الفريــق فكرة مشــروع انتاجي تعتمــد على تصنيع 
وانتــاج مركبات لها اصول نباتية بطرق مبتكرة يتم فيها 
اعادة استخدام وتدوير كل ما يتعلق بالمشروع، وسيوفر 
فــرص عمل الكثر من 10 االف شــخص. ويتكون الفريق 
مــن الطالبات: فــرح صوالحة، وهبة ابو شــنب، ودينا ابو 

هاشم، وياسمين الكيالني.

حققــت الجامعة نتائــج متقدمة في امتحــان الكفاءة 
الجامعي للفصل األول 2019/2018.

وكانــت النتائــج في المســتوى العــام متقنــة وأعلى 
من المعــدل العام للجامعــات األردنية، وعلى المســتوى 
الدقيــق حققت ثمانيــة تخصصات درجة االتقــان بإمتياز 
وبمراتــب متقدمة وهــي تخصصات الصيدلة، وهندســة 
العمارة، والتصميم الجرافيكي، ونظم المعلومات االدارية 
، وادارة االعمال، والمحاسبة، والعلوم المالية والمصرفية، 

والتسويق.  

شاركت الجامعة في مبادرة شبكة رواد القيادة اآلمنة 
والســائق المثالــي التــي اطلقتهــا مديرية األمــن العام 
والملتقــى الوطنــي للتوعية والتطوير للحــد من حوادث 

السير.
وشــارك طالب الجامعة في النقاش والحوار الموســع 
حول المشاكل المرورية والحلول الممكنة للتخفيف منها.

حيــث  القت   الطالبــة عرين العبادي مــن كلية الحقوق 
كلمــة عــن بالنيابة عــن زمالئهــا تضمنت ابــرز الحلول 

المقترحة للحد من مشاكل حوادث السير.
وتناولــت المبــادرة موضوعات عــدة تناولت ضرورة 
تعــاون كافــة الجهات المعنية في ســبيل نشــر التوعية 
المروريــة بمــا يكفــل تجنيب الســائق والمشــاة مخاطر 
حوادث الســير، والعوائق والمشكالت التي تواجه السائق 
والتركيــز على المؤسســات الرســمية المعنيــة بتفعيل 
قوانين الســير وإنشــاء مجتمع آمن وخالــي من الحوادث 

وحماية السائقين والمحافظة على أرواح البشر.

االحتفال بذكرى معركة الكرامة

دعم الطالب المشاركين في مسابقة هالت العالمية

المشاركة في مبادرة القيادة 
اآلمنة والسائق المثالي

نتائج متقدمة في امتحان 
الكفاءة الجامعي
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وقعت الجامعــة مذكرة تفاهم مع شــركة البرمجيات 
المتقنة لتطوير البرامج واالستشارات لتنفيذ مبادرة

 “ Tuned HUB “ التــي تعنــى بدعــم وتوفير جســور 
اإلتصــال بيــن تخصصــات تكنولوجيــا المعلومــات في 
الجامعات األردنية،  والشركات العاملة بالقطاع، والوزارت 

والهيئات والمؤسسات الحكومية .
وقع المذكرة عميد كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات 
الدكتور عبدالفتاح التميمي والمدير العام المهندس أحمد 
الســالل بحضور نائب عميد الكلية الدكتــور محمد عالية 
والدكتــور محمد عبــداهلل، ومديرة التدريب في الشــركة 

المهندسة ريما السالل والمهندسة آفاق ابو صيام.
وبناًء علــى هذه المذكرة ســيتم تدريب مجموعة من 
طلبة كليــة العلــوم وتكنولوجيــا المعلومــات بالتعاون 
مع شــركات من القطاع الخاص لتأهيلهم لســوق العمل 
تمهيدا لتوظيفهم، كما ســتقوم الشــركة بعقد ورشات 
عمل اسبوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوراتها 

في حرم الجامعة.

نظمــت كليــة التمريــض بالتعاون مع جمعيــة القلب 
األمريكيــة والمركز التخصصي  للتدريب في المستشــفى 
التخصصــي  ورشــة تدريبية بعنــوان »أســتطيع أن أنقذ 

حياة«. 
وبينــت عميــد الكلية الدكتــورة دالل يحيــى  أن هذه 
الورشــة تأتي ضمن حملة »مارس شــهر منقــذ القلب«، 
وأكــدت على ضرورة تأهيل وتدريــب الحضور من أعضاء 
هيئة تدريسية وطالب على عملية االنعاش القلبي الرئوي 

لما لها أهمية في انقاذ حياة األشخاص .
وأوضحت رئيس قســم التمريض ومنســقة الورشــة 
الدكتورة ســهير الغبيش أن االنعــاش القلبي الرئوي هي 
عملية مزدوجة يقوم بها المسعف بانعاش الرئة والقلب 
مــن خــالل ايصال الهــواء واألكســجين اليها عــن طريق 
التنفــس الصناعي، مضيفة أن انعــاش القلب يكون عبر 
الضغط اليدوي على منطقة قلب المصاب بحيث يتم ضخ 
الدم إلــى األجزاء الحيوية من جســم المصــاب، خصوصا 

الدماغ. 
وتناولت الورشــة التي نفذهــا مدير المركز التخصصي 
محمد المزين خطوات إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي والتي 
هي عملية إســعافية طارئة يقوم بها الشخص المسعف 
في محاولة للحفاظ على وظائف الدماغ ســليمة من خالل 

اســتعادة الدورة الدموية والتنفس إلنقاذ حياة األشخاص 
المصابين بجلطة أو بســكتة قلبية وذلك إلى حين وصول 

فريق اإلسعاف.
وقام الطلبة بتطبيق إجراء اإلنعاش باســتخدام األيدي 
على دمــى وبإشــراف مدربين مختصين فــي برامج دعم 

الحياة.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 
البرمجيات المتقنة

كلية التمريض تنظم ورشة “أستطيع أن انقذ حياة” 

افتتح رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات معرض 
»يوم الكرامــة« الذي نظمته كلية العمــارة والتصميم 
بالتعاون مع مؤسســة عمون للفنــون وبحضور عميد 

الكلية الدكتورة قبيلة حمود.
وتضمــن المعــرض عرضــا للواحــات فنيــة وصور 
فوتوغرافية وفيديوهات شــارك فيهــا طالب الجامعة 
من كافــة الكليــات وأعضاءالهيئــة التدريســية، وفاز 
بالمركــز األول عن أجمل لوحة هاجــر العاني، والمركز 
الثاني دارين الســيد، والمركــز الثالث أميرة القرأ، وعن 
أجمل فيديو فــاز بالمركز االول طــارق العلي، والمركز 

الثاني لؤي مطاوع.
وعلــى هامش المعــرض، افتتــح عبيدات مجســم 
الجامعة الذي أشرف على تصميمه رئيس قسم هندسة 
العمارة الدكتور لؤي دبور والمهندسات نور الشوبكي، 

ودانه اشريم، ونسرين ابو عجمية.
 ومــن الجديــر يالذكــر، أن المعــرض تــم تنظيمه  
بالتزامــن مــع احتفــاالت الجامعة بمناســبة مــرور 20 
عاما على تولي جاللة الملك ســلطاته الدستورية وعيد 

االستقالل ويوم الجيش ويوم الكرامة .

افتتاح معرض« يوم الكرامة« 
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نظم قســم اللغة الفرنســية واالنجليزيــة وآدابهما في 
الجامعــة بالتعــاون مع الســفارة الفرنســية محاضرة حول 

.)DELF( دبلوم دراسة اللغة الفرنسية
وتحدثت مستشارة التعاون والعمل الثقافي في السفارة 
الفرنســية فــي األردن صوفي بــل عن واقــع وأهمية اللغة 
الفرنســية وآفاق العمل في األردن للطلبة الناطقين باللغة 
الفرنســية، مشيرة إلى أن فرنســا هي أكبر مستثمر أوروبي 
فــي األردن وهذا االســتثمار بحاجة إلى شــباب أردني ناطق 

بالفرنسية.
وأكدت الســيدة لينا الخنســا مســؤولة اصدار شــهادات 

نظم مكتــب العالقات الخارجية فــي الجامعة محاضرة 
حــول أحدث تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي بالتعاون مع 
جامعــة برادفورد في بريطانيا ضمن برنامج ايراســموس 

بلس الممول من االتحاد األوروبي.

وتناولت المحاضرة التي نفذها الدكتور رامي قهوجي من 
مركــز »Visual Computing« في جامعة برادفورد وحضرها 
أعضاء الهيئة التدريسية  أحدث تطبيقات تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي التي طورها المركز في جامعة برادفورد والتي 
تســتخدم في مجــاالت الرعايــة الصحية، وعلــوم الفضاء، 
والهندســة، والفيزياء، واالعمال، وطــرق ربطها من خالل 

الشراكات المتنوعة مع القطاع الصناعي.

وبين مدير العالقات الخارجية في الجامعة الدكتور علي 
الداود أن هذه السلســلة من المحاضرات التي تأتي ضمن 
اتفاقية التبادل األكاديمي بين الجامعة وبرنامج ايراسموس 
بلس تعمــل على توجيــه الباحثين األردنييــن نحوالبحث 
والتطوير في المجاالت المطلوبة عالميا وتخدم المتطلبات 

الوطنية. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن الجامعــة قامت باســتحداث 
تخصــص الــذكاء االصطناعــي لمواكبة متطلبــات الثورة 

الصناعية الرابعة في سوق العمل. 

 محاضرة حول أحدث تطبيقات الذكاء االصطناعي 

محاضرة حول دبلوم دراسة اللغة 
الفرنسية 

عقدت كلية التمريض دورة تدريبية بعنوان »السيطرة 
علــى النزيــف« بالتعاون مــع مركــز التعليــم والتدريب 

. )OMTEC(الطبي
 تناولــت الــدورة التي ركــزت على الجانبيــن النظري 
والعملي عدة محاور حول كيفيــة التعامل مع المصابين 
بالجــروح البليغة ســواء كانــت في االطــراف في منطقة 
البطن أو الصدر، وحــاالت البتر لألطراف، وطرق الحد من 

مضاعفات النزيف )الموت مثال(.
ونفذ الدورة رئيس مركز التعليم والتدريب الطبي في 
الشــرق األوسط و مستشار اول جراحة العظام والمفاصل 
والكســور الدكتــور محمود عودات ومقيــم جراحة عظام 
ورئيــس الجمعية الوطنية لخلع الــورك التطوري الدكتور 
أســامة العــودات والدكتــور أيمن بني ســالمة من كلية 

التمريض. 

وحضر الدورة التدريبية عميد كلية التمريض الدكتورة 
دالل البشــير وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 

من كليتي الصيدلة والتمريض.  

كلية التمريض تعقد دورة تدريبية بعنوان » السيطرة على النزيف«

امتحان دبلوم دراســة اللغة الفرنسية أهمية الحصول على 
هذه الشهادة التي تؤهل الطالب الكمال دراسته وتزيد من 

فرصته في سوق العمل.
وبينــت أن هــذه الشــهادة معترف بها عالميــًا وتمكن 
الطالب من اتقان 4 مهارات هي: الفهم الشــفوي، والفهم 

الكتابي، والتعبير الشفوي، والتعبير الكتابي. 
وأوضحت مسؤولة مكتب »اســباس كامبوس فرانس« 
فــي األردن هنــد ملــكاوي  المعلومات المتعلقــة بالطلبة 
الراغبيــن باكمال دراســتهم في فرنســا، والخطــوات التي 
يجب اتباعها عند التقديم للجامعات وكيفية الحصول على 

تأشيرة الدخول وكل التفاصيل األخرى الخاصة بذلك. 
وحضــر اللقاء عميــد كلية اآلداب الدكتورة منال حســن 
ورئيس قسم اللغة الفرنسية واالنجليزية وآدابهما الدكتورة 

سندس فرمان وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. 
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نظمــت عمادة شــؤون الطلبة فــي الجامعة بالتعــاون مع مركز 
الســلم المجتمعي نــدوة حول الســلم المجتمعي والفكــر المتطرف 

)الواقع والتحديات(.
 وأكد الرائد مؤيد كفاوين أن موضوع التطرف يعد من المواضيع 
القديمة التي وجدت منذ وجود االنسان، وأضاف أن التطرف مرض له 

أسبابه وآثاره على المجتمع. 

وبين النقيب حســام بكار أن الجامعة والمركز في طور انشاء ناد 
للسلم المجتمعي داخل الجامعة، ألن الشباب هم الفئة األكثراستهدافا 
لحاملــي الفكــر المتطرف، وأضــاف  أن أصحاب هــذا الفكر يحاولون  

اضفاء الشرعية على أعمالهم لجذب الفئات المستهدفة.
وفي نهاية المحاضرة التي ادارها الدكتور خلدون الحباشنة  أجاب 

المحاضران عن أسئلة واستفسارات الطالب.  

عقــدت كليــة الهندســة والتكنولوجيــا فــي الجامعة 
بالتعاون مع شــركة أفيرترا األمريكيــة محاضرة تعريفية 

لمنصة ميندكس التعليمية. 
وبين مدير الهندســة والبحث والتطوير في شركة 
أفيرترا مات دانيالز أن هذه المنصة تســتخدم لتطوير 
برمجيــات عاليــة الدقــة والكفاءة خــالل وقت قصير 
جدا، لبناء تطبيق بغاية في االحترافية دون اســتخدام 

شيفرة.

 وفــي نهايــة المحاضــرة التــي حضرها عميــد الكلية 
وعدد من أعضاء الهيئة التدريســية من كليتي الهندســة 
والتكنولوجيا والعلوم وتكنولوجيا المعلومات أجاب دانيالز 

عن أسئلة واستفسارات الحضور. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن الجامعة قد وقعــت مذكرة 
تفاهــم مع شــركة »افيرتــرا« األمريكية العالميــة لتعزيز 
التعــاون فــي مجــاالت الطاقــة وتكنولوجيــا المعلومات 

والذكاء االصطناعي وعلم البيانات.

هنــأ رئيس الجامعــة الدكتــور تركي عبيدات األســرة 
األردنيــة الواحدة بمناســبة تســلم جاللة الملــك عبداهلل 
الثانــي، جائزة مصباح الســالم تقديرا لجهــود جاللته في 
تعزيز حقوق االنســان والتآخي وحوار األديان والسالم في 

الشرق األوسط والعالم، واحتضان المملكة لالجئين.

 وأكد على فخــره واعتزازه بجهــود جاللته في الدفاع 
عــن القدس والوصاية الهاشــمية عليها. مؤكدا االلتفاف 
حول قيــادة جاللة الملك من أجل الحفــاظ على المواقف 
الوطنية الثابته بشأن القضية الفلسطينية والوطن البديل 

واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

افتتح رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات زاوية التثقيف 
الصحي والتي أنشــأتها كلية التمريض بالتعــاون مع المركز 

الصحي في الجامعة.
وبينــت عميد كلية التمريض الدكتــورة دالل يحيى أهمية 
التثقيف الصحي للوقاية من االمراض، و حل المشاكل الصحية 
باســتخدام اإلمكانات المتاحة، و تغيُّر السلوكيات والمفاهيم 

الخاطئة لدى افراد المجتمع. 
وأوضحت  رئيس قسم التمريض الدكتورة سهير الغبيش 
أن هــذه الزاوية التثقيفية تســتهدف جميــع مراجعي المركز 
الصحي بالجامعة، من طالب وأعضاء هيئة تدريســية وادارية 

وأفراد مجتمع محلي. 
وأكد المستشــار الطبي ومدير المركز الدكتور عبدالكريم 
مرعــي أن هــذه الزاويــة الدائمة ستســهم في تثقيــف أبناء 
المجتمــع المحلي صحيا من مراجعي المركز في أيام الســبت 
المجانيــة ، حيث يراجع المركز الصحــي مراجعين من مختلف 

االعمار والجنسيات.  
وعلى هامش االفتتاح ، نظمت الكلية نشاطا صحيا مجتمعيا 
بمشاركة طالب الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية شمل فحص 
جســمانيا عام، وفحص الســكري، وفحص العالمات الحيوية، 

وقياس كتلة العظم، وقياس مؤشر كتلة الجسم.

نظمت كليــة العلوم وتكنولوجيــا المعلومات محاضــرة توعوية حول 
االســتخدام االمن لالنترنت ووســائل التواصل االجتماعي لطالب مدرســة 

ورياض الفقيه الدولية. 
وتناولــت المحاضرة أهــم النقاط الواجــب مراعاتها لتجنــب التعرض 

لالختراق بســبب الدخول الى المواقع المشبوهة او ثغرات االختراق الخفية، 
والبرامج التي يمكن استخدامها للتاكد من أمان جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.

ونفــذ المحاضــرة طالب الكلية محمد الشــردوب وعثمــان عبدالكريم 
باشراف المدرسة ميسون قوصيني.

عمادة شؤون الطلبة تنظم ندوة حول السلم المجتمعي

محاضرة تعريفية حول منصة ميندكس

محاضرة توعوية حول االستخدام اآلمن لالنترنت

تهنئة األسرة األردنية بتسلم جاللة الملك جائزة »مصباح السالم«

افتتاح زاوية التثقيف الصحي 
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نظمت كلية الحقــوق في الجامعة لقــاء مع خريجيها 
بحضور عميد الكلية الدكتور ياســين الجبوري والهيئتين 
التدريسية واالدارية وخريجي الكلية من االعوام السابقة.

وبين الجبوري ان كلية الحقوق منذ تاسيســها تسعى 
الى االرتقاء بكفاءة األســاليب األكاديمية سواء في البحث 
اوالتدريس اوالتدريب مع تحقيق اعلى درجات التوافق مع 

معايير الجودة العالمية والمحلية.
وأكــد نائب العميــد الدكتــور محمد أبوبكــر اعتزازه 

بالخريجين وبســمعتهم وكفاءتهــم، مضيفا أن التغذية 
الراجعة من الخريجين تســهم في تطوير وتحســين أداء 
الكليــة لتبقى من أوائــل كليات الحقوق على المســتوى 

الوطني واالقليمي.
و تضمن اللقاء عرضا لقصص نجاح وتجارب للخريجين 
السابقين، ونقاشا موسعا بين الخريجين وأعضاء الهيئة 
التدريســية حول اقتراحات تســهم في تطوير المخرجات 

التعلمية في الكلية.

عقدت كلية اآلداب في جامعــة الزيتونة األردنية لقاء 
خريجيها الرابع بحضور عميد الكلية الدكتورة منال حسن 
وعدد من أعضاء الهيئتين التدريســية واإلدارية وخريجي 

الكلية من األعوام السابقة .
وبينــت الدكتورة حســن أن هــذا اللقــاء  يأخذ طابعا 
اجتماعيــا ويهــدف إلــى التواصل مــع الخريجيــن الذين 
ســاهموا بتميــز الكليــة وســعيها إلى تطوير وتحســين 
المســتوى األكاديمــي فيها، حيــث حصلــت الكلية على 
شــهادة ضمان الجودة األردنيِة التي تمنحها هيئُة اعتماِد 

مؤسساِت التعليِم وضماِن جوِدتها.
وأضافت أن الكلية عقــدت مؤخرا اتفاقية مع الوكالة 
الجامعيــة الفرانكفونيــة، واســتضافت ســفراء فرنســا 
وبلجيكا وسويسرا للقاء أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 
في قسم اللغة الفرنســية واالنجليزية وآدابهما للحديث 

حول واقع اللغة الفرنسية. 
و تضمن اللقاء عرضا لقصص نجاح وتجارب للخريجين 
السابقين، ونقاشا موسعا بين الخريجين وأعضاء الهيئة 

التدريســية لالســهام في تطوير المخرجات التعلمية في 
الكلية. 

كلية اآلداب تلتقي خريجيها

كلية الحقوق تلتقي خريجيها 
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نظمت كلية الصيدلة حفل لقاء خريجيها الرابع بحضور 
عميــد الكليــة الدكتــور طــارق القــرم وأمين ســر نقابة 
الصيادلة الدكتور صالح قنديل شبير ومدير مركز التدريب 
والمعلومات الدوائية في صيدليات فارمســي 1 الدكتورة 
غــادة ســالمة. وعدد مــن أعضــاء الهيئتين التدريســية 

واالدارية والخريجين.
وبين القرم االهتمام الذي توليه الكلية لطالبها، فمن 
الناحيــة االكاديمية تربعت الكلية على مدار ســنوات على 
المراكز الثالث االولى في امتحــان الكفاءة الجامعي، وفي 
مجال االنشطة المنهجية والالمنهجية يشارك الطالب في 
المســابقات العالمية مثل جائزة هالت. وفي مجال خدمة 
المجتمع تقوم الكلية بعمل ايام طبية مجانية كثيرة وكان 
آخرهــا اليوم الطبي الذي ُأقيم في مدارس الكلية العلمية 

االسالمية.

وأضــاف أن الكلية تشــجع أعضــاء الهيئة التدريســية 
علــى البحث العلمــي حيث حصل عدد مــن اعضاء الهيئة 
التدريســية على دعم مشــاريع من صنــدوق دعم البحث 
العلمــي وايضا دعم لعدة مشــاريع من مصــادر خارجية، 
فحصلت الدكتورة سهير سنقرط على جائزة كبار العلماء، 
وجائــزة اليونســكو ألفضل باحثــة فــي األردن، وحصلت 
الدكتورة نــوف محمود على جائزة أفضل باحث من مركز 

حمدى منكو في الجامعة االردنية.
وأشــار القــرم إلــى أن كليــة الصيدلة هــي أول كلية 
في االردن تحصل على شــهادة ضمان الجــودة االردني ، 
وتقدمت مؤخرا للحصول على شهادة االعتماد األمريكي. 

وتضمن اللقاء  الذي حضره أعضاء الهيئتين التدريسية 
واالدارية والخريجين عددا من الفقرات الفنية والشــعرية 

وعرضا لقصص نجاح وتجارب للخريجين السابقين. 

كلية الصيدلة تلتقي خريجيها 

 MS نظمــت كليــة الصيدلــة بالتعــاون مع شــركة
Pharma ندوة حول المســتقبل المهنــي لطالب الكلية 

المتوقع تخرجهم.
وتناولــت الندوة التي حضرها عدد من طالب الكلية 
وأعضاء الهيئة التدريسية الفرص المختلفة للمستقبل 
المهني و الوظيفي لطــالب الصيدلة بعد التخرج وآلّية 
كتابة السيرة الذاتية ، واستعرض ممثلو الشركة الدوائر 

واالقسام فيها ودورالموظف الصيدالني فيها.

ندوة حول المستقبل المهني لطالب كلية الصيدلة 
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نظمت كلية الصيدلة المســابقة العلمية الصيدالنية 
األولى برعاية نقابــة الصيادلة و فريق )RBC’s( وبدعم 

من مستودع ادوية شقير االدوية العربي.
وأكــد رئيــس الجامعــة الدكتــور تركي عبيــدات أن 
المسابقات الطالبية هي ادوات للتنافسية وشحذ للهمم 
واكتشــاف المواهب والقدرات، ألنه بالتنافسية وامتالك 
الرؤيــا والصبر والثبات والشــغف يتم تحقيــق االهداف، 
فالشــباب هــم المســتقبل الذي ســيصنع حيــاة افضل 

لالجيال القادمة.
وبين أن الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية 
وهو المنتج االســاس وهو في المقدمــة ،  ولهذا فهذه 
الفعالية هي من تنظيم طالب فريق )RBC’S( الذي يعد 

من أهم األندية الطالبية في الجامعة.
 وأعرب نقيب الصيادلة االردنين الدكتور زيد الكيالني 
عــن فخــره بهــذا االنجــاز المقــدم من مختلــف طالب 
الجامعــات األردنيــة، والــذي يعمل على تقــارب الطلبة 
وتشجيعهم على القيام باألعمال التطوعية للدخول في 

سوق العمل.
وأوضح مؤســس فريق )RBC’s( عمار عمران أن هذا 
الفريق الشبابي الذي بدأ من كلية الصيدلة قد نظم هذه 
المسابقة بمشاركة 10 جامعات أردنية حكومية وخاصة.

وجــاء في المركز االول جامعة العلــوم والتكنولوجيا، 
والمركز الثانــي الجامعة األردنية، والمركز الثالث جامعة 

عمان العربية.

نظــم فريــق« RBCs » الطالبــي في كليــة الصيدلة 
في الجامعة مســابقة بعنوان »نجم الصيدلة2« لعرض 
مواهــب الطــالب المختلفة في الرســم والغنــاء والعاب 

الخفة .
وأكــد عميــد الكليــة الدكتور طــارق القــرم أن هذه 
المســابقة االبداعية تكســب الطالب المهارات الحياتية 
وتعزز مهــارات االتصــال والتواصل في حياتــه العملية 

واالجتماعية.
وأشــادت اللجنــة المكونة مــن الدكتــورة رانيا حامد 
والدكتورة ســهير حكمت والدكتورة وسن جرار والفنانة 
التشكيلية فاتن الحريري بالمستوى المتميز آلداء الطلبة 

المشاركين. 
وفــاز في المرتبــة األولى وليــد ابو طوق عــن آدائه 
الغنائــي، وفــي المركز الثاني حســين ابراهيم عن آدائه 
الغنائي، وفي المركز الثالــث جنان رزمك عن آدائها في 

االلقاء النثري.
وفــي نهاية المســابقة شــكر الطالب عمــادة الكلية 
على احتضانها المسابقة التي أظهرت وعززت مواهبهم 

وأضفت جوا من البهجة و السرور لدى الحضور.

تنظم المسابقة العلمية الصيدالنية األولى في كلية الصيدلة

“نجم الصيدلية 2« مسابقة فنية ابداعية 
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 « Scientific Reports« نشــرت مجلة ســاينتيفيك ريبورتــس
المفهرســة ضمن مجالت دار النشــر العالمية نيتشر ريسيرتش » 
Nature Research » بحثا علميــا للدكتورة نوف محمود من كلية 

الصيدلة في الجامعة.
واســتطاعت الباحثــة وفريقها البحثي نشــر مخرجــات البحث 
المدعوم من قبل الجامعة وصندوق البحث العلمي في مؤسســة 
عبــد الحميد شــومان في ورقة علميــة ُمحكمة بعنــوان »تمركز 
دقائق الذهب النانوية في طبقات الجلد والخصائص الحرارية لها 

في مكافحة البكتيريا«.
واشــتملت الورقــة البحثية الناتجــة عن الدعم علــى تحضير 
دقائــق نانوية الحجم مــن الذهب ذات صفــات كيميائية خاصة، 
وإمكانية إيصالها بكميات عالية إلى طبقات جلد اإلنسان، وإثبات 
فعاليــة هــذه الدقائــق النانوية بعــد تحفيزها بالليــزر في قتل 
البكتيريا المســببة لاللتهابات الجلدية وحب الشباب، واعتبرت أن 
هــذا البحث يوفر حــاًل واعدًا لعالج االلتهابــات الجلدية المختلفة، 
خصوصاً تلك المقاومة للمضادات الحيوية التقليدية مثل البكتريا 

الكروية العنقودية.
وأوضحــت الدكتــورة محمــود أن نتائج هذا البحــث ما هي إال 
بدايــة نحو الحاجة إلجــراء المزيد من البحــوث اإلكلينيكية إلثبات 
فعالية المركب المقترح وللسير إلى األمام نحو منتج فريد وفعال 

لعالج االلتهابات البكتيرية، وخصوصًا الجلدية منها.
وثمنــت وفريقهــا البحثي أهميــة الدعم المالــي والفني من 
الجامعة والمؤسســة والمتابعة الحثيثة فــي جميع مراحل البحث 
للســير قدما نحو أبحاث تطبيقية واعدة تعــود بفوائد جمة على 

المجتمع.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الجامعة قامت بتوقيــع 3 اتفاقيات 
لدعــم أبحاث علمية مع صندوق البحث العلمي في مؤسســة عبد 

الحميد شومان.

كــرم رئيس الجامعة الدكتور تركــي عبيدات الدكتورة 
سهير ســنقرط من كلية الصيدلة بمناسبة حصولها على 
عدة جوائــز علمية رفيعــة بحضور عميد كليــة الصيدلة 

الدكتور طارق القرم.
وبين عبيدات خــالل التكريــم أن الجامعة تعمل على 
تعزيــز وتشــجيع قصص النجــاح التي ترفع من مســتوى 

تنافسية الجامعة .
وبدورها ثمنت ســنقرط هذا التكريم والتشــجيع الذي 
نالتــه مــن الجامعــة والذي ســاهم في تعزيز مســيرتها 

العلمية والبحثية.
وحصلت ســنقرط علــى جائــزة األكاديميــة العالمية 
للعلوم للعلماء الشباب من األردن للعام 2018 ، ألبحاثها 
فــي مجــال تكنولوجيا النانــو وتطبيقاتها فــي التوصيل 

الموجه لألدوية كأدوية السرطان.
ومن الجدير بالذكر بأن ســنقرط  قد حازت على جائزة 
اليونســكو للعلماء الشــباب في مجال الكيميــاء الخضراء، 
باالضافــة إلــى حصولها على زمالــة فولبرايــت لما بعد 

الدكتوراة في الواليات المتحدة األمريكية. 

 بحث صيدالني ينشر في مجلة ساينتيفيك ريبورتس 

تكريم الدكتورة سنقرط بمناسبة حصولها على جوائز علمية عالمية 
رفيعة 
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قام مجموعة من طالب الجامعة بطالء أدراج وأرضية 
ملعب مدرســة أم البساتين األساسية المختلطة التابعة 
للواء ناعور انســجاما مع رســالة الجامعة الســاعية إلى 

خدمة المجتمع.
وأكد عميد شــؤون الطلبة الدكتور منير عفيشات أن 
العمــادة توجه جهود طلبة الجامعة ونشــاطهم لخدمة 
مجتمعهــم مما يزيد انتماء الطالــب لجامعته ومجتمعه 

ويقلل من العنف الجامعي والمجتمعي.
وأثنت مديرة المدرســة الســيدة هند السواعير على 
دور الجامعة الفاعل في خدمــة المجتمع المحلي وعدم 

توانيها عن تقديم المساعدة في المجاالت كافة.
وأوضحــت نائــب عميــد شــؤون الطلبــة الدكتورة 
صبحــة علقــم أن هــذا النشــاط يأتي تفعيــال لمتطلب 
خدمــة المجتمع االجبــاري الذي أقرتــه الجامعة للطالب 
المســجلين في عــام 2018، وهو متطلب تشــرف عليه 
شــعبة النشــاط الثقافي واالجتماعي في عمادة شؤون 

الطلبة.
وفي نهاية النشــاط  أعــرب الطلبة عن ســعادتهم 
بإنجازهم الســيما حين شاهدوا الفرح في عيون الطلبة 

والمعلمين. 

شــارك طلبــة الجامعة فــي مهرجــان فيالدلفيــا الثامن 
للشــعراء الشــباب الــذي نظمتــه كليــة اآلداب فــي جامعــة 
فيالدلفيــا احتفاء بيــوم الشــعر العالمي الــذي يصادف في 

21-3 من كل عام.
 وقرأ الطالب محمد خلف من كلية الهندسة والتكنولوجيا 
قصيــدة »أنثى مــن ورد«، فيما قــرأ الطالب محمــد خلدون 

الصالــح  من كليــة الهندســة والتكنولوجيا قصيدة »مســير 
أخير«، أما الطالب  عبداهلل حمادة  من كلية العمارة والتصميم 

فقــد قرأ قصيدة »خفيفة كفكرة ،عاتية كالوقت« .
المهرجــان   شــخصية  البتيــري  علــي  الشــاعر  وأشــاد 
واألكاديميــون والحضور بالمســتوى الفنــي المتميز لقصائد 

طالب الجامعة.

تبرعــت الجامعة بمجموعة مــن األجهزة االلكترونية 
واألثــاث المكتبي لألنديــة والمــدارس والجمعيات في 

المناطق المحيطة للجامعة.
وبين مدير مكتب العالقات الخارجية والمشرف على 
عمليــة التأهيــل الدكتور علي الــداود أن طلبــة كليتي 
العلوم وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والتكنولوجيا 
بالتعاون مع دائرة اللوازم والعطاءات و مركز الحاسوب 
في الجامعة قد عملوا على تأهيل مجموعة من األجهزة 

االلكترونية واألثاث المكتبي لغايات التبرع.
وأشــرف عميد شــؤون الطلبة ومدير مكتب االعتماد 
وضمان الجودة ومديــر اللوازم والعطاءات في الجامعة 

على عملية التسليم التي كانت  موجهة لبعض المدارس 
الحكومية ونادي الروضة الرياضي في منطقة ناعور. 

طلبة الجامعة يساهمون في خدمة المجتمع المحلي

المشاركة في مهرجان الشعراء الشباب

تلبية احتياجات المجتمع المحلي
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نظــم المركز الصحي في الجامعــة وبالتعاون مع بنك 
الــدم األردني في وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم للطلبة 

وأعضاء الهيئة التدريسية، واإلدارية في الجامعة
وأوضــح رئيس الجامعة الدكتور تركــي عبيدات خالل 
قيامــه بالتبرع أن هــذه الحمالت تنبع من رســالة ورؤية 
الجامعــة وتقوم بتحفيز الطلبة على المشــاركة والعطاء 

وخدمة أفراد المجتمع
وأكد المستشار الطبي للجامعة ومدير المركز الصحي 
الدكتــور عبد الكريم مرعي أن وحــدة بنك الدم المتنقلة 
شــهدت إقباال من الطلبة، حيث تــم التبرع ب )65( وحدة 
دم، ووضــح أن المركز الصحي يقوم بعمل حمالت دورية 

للتبرع بالدم
وعبرالطلبة عن ســعادتهم بالمشــاركة بهذه الحملة 

التي تسهم في تأمين وحدات دم للمرضى المحتاجين

نفــذت هيئــة تنظيم قطــاع االتصــاالت بالتعاون مع 
شركة )اس إم سوليوشن( تجربة فنية لنقل اإلنترنت عن 
طريق شــبكات الكهرباء في حرم الجامعة بحضور رئيس 
مجلس األمناء معالي الســيد عيد الفايز ورئيس الجامعة 
الدكتور تركي عبيــدات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس 

والطلبة.
وبيــن الرئيس التنفيــذي للهيئة الدكتــور المهندس 
غــازي الجبــور أن الهــدف من إجــراء التجربة هــو إطالع 
الجهات المعنية على أحدث التقنيات المتعلقة في تقديم 
خدمات توصيل اإلنترنــت بأقل التكاليف والوقت والجهد 
عن طريق شــبكات وخطــوط الكهرباء، األمــر الذي يوّفر 
خدمة اإلنترنت للمناطق النائية بسرعات عالية باستخدام 
البنية التحتية الخاصة بشبكات الكهرباء وحدها، لتنافس 
الحلــول التقليدية المتوفرة حاليًا وبكلف مالية بســيطة، 

حيــث يطمــح األردن ألن يكون فــي طليعة الــدول التي 
تعتمد هذه التقنية.

وتــم فــي التجربــة إيصال خدمة شــبكات الحاســوب 
واإلنترنت في أقســام كليــة الهندســة والتكنولوجيا في 
الجامعــة بســرعات عالية اعتمــدت على نقاط شــبكات 

الكهرباء فقط.

وفــي نهايــة التجربــة ولغايــات االســتفادة القصوى 
منهــا، ُفتــح المجال أمــام الحضور والطرح االستفســارات 
واإلجابــة عليهــا من ِقبــل مختصين من شــركة )اس إم 
سوليوشــن(. يشــار الى أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيات 
والتقنيات الحديثة يأتي انطالقًا من الدور المنوط بها في 
تهيئة الظروف والبيئــة التنظيمية المالئمة والقادرة على 
استيعاب مثل هذه التكنولوجيات والخدمات التي تقدمها.

حملة للتبرع بالدم في الجامعة 

تجربة فنية لنقل اإلنترنت عن طريق شبكات الكهرباء  



www.zuj.edu.jo

38

انطلقــت الجامعة  حملــة »نحو شــباب مثقف ماليا 
2« والتي اطلقهــا البنك المركزي األردني  بالتزامن مع 
اليوم العربي للشــمول المالــي وبالتعاون مع مجموعة 
من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك 

المركزي.
وبين رئيــس الجامعة الدكتور تركــي عبيدات خالل 
حضــوره لفعاليات الحملــة أهمية هــذه الحمالت التي 
تعــزز مفهــوم الثقافــة المالية لــدى طــالب الجامعة 
باســلوب تفاعلــي يشــجعهم على االدخــار والتخطيط 

المالي السليم.
وتضمنــت الحملة انشــاء فرع وهمــي لبنك لتمكين 

والخدمــات  المنتجــات  علــى  التعــرف  مــن  الطــالب 
المصرفيــة ضمــن بيئــة تفاعلية، وتوضيــح المفاهيم 
المالية واالقتصادية األساســية للمساهمة في تضييق 
الفجــوة المعلوماتية والســلوكية المتعلقــة بالمعرفة 
المالية، باالضافة الــى التعريف بالبنك المركزي ودوره 
في حماية المســتهلك المالي وحقوق وواجبات العميل 

والتعريف بالتمويل االصغر والدفع االلكتروني.
وفي نهاية الحملة التي حضرها عميد شؤون الطلبة 
الدكتورمنير عفيشــات ونائب العميــد الدكتورة صبحة 
علقــم اجريــت مســابقات تثقيفية للطالب تــم خاللها 

توزيع الجوائز التشجيعية.  

نظم قســم اللغة العربية وآدابها محاضرة توعوية 
حــول أهميــة اللغة العربية في مدرســة نتــل الثانوية 

الشاملة المختلطة في لواء الجيزة.
وتناولــت المحاضــرة التــي القتها الدكتــورة زاهرة 
ابو كشــك والدكتــورة صبحة علقم أهميــة ودور اللغة 
العربية في الحفاظ على هوية األمة العربية ومنجزاتها 
وحضارتهــا، وأهميــة القــراءة فــي تنميــة المهــارات 
اللغوية، وفي نهاية المحاضرة تمت االجابة عن اســئلة 
واستفسارات الطالبات حول الصعوبات التي تواجههن 

في دراسة اللغة العربية.
وأعربــت مديــرة المدرســة عــن شــكرها للجامعة 
وادارتهــا للــدور الريادي والتوعوي الــذي تقوم به في 

مدارس اللواء والمجتمع المحلي.  

انطالق حملة »نحو شباب مثقف ماليا2« 

محاضرة توعوية عن اللغة العربية في مدرسة نتل الثانوية المختلطة
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الظفر بذهبية الطالبات في بطولة الجامعات للتايكواندو
رعــى رئيــس الجامعــة ورئيــس االتحــاد الرياضي 
للجامعات األردنية الدكتور تركــي عبيدات حفل افتتاح 

بطولة الجامعات األردنية للتايكواندو طالب وطالبات.
حيــث حصلت الطالبة ضحى العســاف من »الزيتونة 
»علــى ذهبيــة البطولة  طالبات بعــد فوزها على العبة 
المنتخــب الوطني والجامعة الهاشــمية وعــد الطرمان  
بوزن فوق 73 في مبــاراة قوية بحضور جماهيري كبير 

في الصالة الرياضية لجامعة الزيتونة.
وجاء ترتيب العبي الجامعة  كاآلتي الطالبة كريستينا 
الطميــزي المركز الثالث، الميدالية البرونزية بوزن تحت 
46 ، والطالبة ناديا المرشــود المركز الثالث والميدالية 
البرونزية بوزن تحت 53، والطالب راشــد الدوين حصل 
على المركز الثالث ، الميدالية البرونزية بوزن تحت 58.  
وتأتــي هذه البطولــة بمشــاركة  143 العبا والعبة 
من 15 جامعــة أردنية حكومية وخاصة يمثلون االتحاد 

الرياضي للجامعات االردنية .

وفي نهاية البطولة توج عميد شؤون الطلبة و أمين 
ســر االتحاد الدكتــور منير عفيشــات الالعبين الفائزين 

في المراكز الثالث األولى.

بــدات فعاليــات بطولــة الجامعــة المفتوحــة لكرة 
الطاولــة ) طالب ( بمشــاركة 32 طالبا ضمن نشــاطات 

شعبة النشاط الرياضي للفصل الدراسي الثاني.
 وأقيمت البطولة على نظام خروج المغلوب من مرة 

واحدة و أسفرت النتائج عن تأهل 16 العب للدور الثاني 
تنافسوا في ما بينهم و تأهل الى الدور النهائي الالعبان 
عمر المحارمة و عمر السفارتي و أقيمت المباراة بينهما 
وانتهــت بفــوز الالعب عمــر محارمة بنتيجة 3 أشــواط 

مقابل شوط

بطولة الجامعة المفتوحة / كرة طاولة 

فريق السلة في المركز الثالث في بطولة الجامعات األردنية لكرة 
3x3 السلة طالب

حصــل فريق الجامعة لكرة الســلة طالب) 3X3 (على 
المركز الثالث في بطولة الجامعات األردنية بعد خسارته 
امام فريق جامعة البترا حيث استطاع من خاللها فريقنا 
تقديــم افضل ما لديه وخصوصًا مــن الناحية الدفاعية 
اال ان فارق اللياقة جاء لمصلحة الفريق الخصم ، وبهذه 
النتيجة حصل فريق الجامعة على مركز الثالث واألردنية 

علــى المركز الثاني والبتراء على مركز األول .

وقدم فريق الجامعة لكرة السلة طالبات عرضا مميزا 
فــي بطولة الجامعات األردنية لكرة الســلة) x 33  (حيث 
اســتطاع الفريق الفوز في المبــاراة األولى على جامعة 
العلوم االســالمية بفــارق كبير وصل الــى 8 نقاط، في 
المبــاراة الثانية مع جامعة البترا فــاز بنتيجة 13 مقابل 
6 ، وفــي المبــاراة مــع الجامعــة االلمانية خســر بفارق 

نقطتين.

ويذكــر أن هــذه البطولة التي اســتضافتها الجامعة 
جاءت بمشاركة 15 جامعة أردنية.
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