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فريق الجامعة يظفر باملركز الثالث يف “بطولة املناظرات”… وسيمثل األردن يف سلطنة عامن

عــّان – متكــن فريــق الجامعــة مــن الظفــر باملركــز الثالــث يف بطولــة املناظــرات الوطّنيــة للجامعــات األردنيــة 
بنســختها الثانيــة املقامــة يف جامعــة الحســن التقّنيــة، بالتعــاون مــع مّؤسســة املناظــرات والفكــر، والتــي 

ضمــت 120 مناظــرًا مــن 30 جامعــة حكوّميــة وخاصــة.

وقالــت رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن إن تحقيــق هــذا املركــز املتقــدم يــأيت إلميــان 
الجامعــة بأهميــة االســتثار يف طلبتهــا وإمدادهــم بالربامــج التدريبيــة التــي تصقــل مهاراتهــم اإلبداعيــة 

ــان. ــلطنة ع ــة يف س ــيوية القادم ــة اآلس ــأردن يف البطول ــق ل ــل الفري ــا بتمثي ــن فخره ــًة ع ــا، معرب وتنميه

ــى  ــا ع ــرص دامئً ــادة تح ــة أن الع ــن الخزاعل ــور أمي ــة الدكت ــة يف الجامع ــؤون الطلب ــد ش ــح عمي ــدوره، أوض ب
إتاحــة الفرصــة أمــام طلبتهــا ملارســة هواياتهــم وإبداعاتهــم الفنيــة، مبــا يجعلهــم قادريــن عــى املنافســة 

أمــام كــربى فــرق الجامعــات العربيــة والعامليــة، مــن خــال برامــج تدريبيــة بدنيــة، وعقليــة متنوعــة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن فريــق الجامعــة كان قــد فــاز باملركــز الثــاين يف البطولــة الوطنيــة للمناظــرات بنســختها 
األوىل التــي شــارك فيهــا 26 جامعــة أردنيــة رســمية وخاصــة، ليحجــز مقعــده حينهــا يف البطولــة الدوليــة 
ــف  ــن مختل ــة م ــن 160 جامع ــن ب ــاركًا م ــمية، ومش ــة الهاش ــة األردني ــن اململك ــًا ع ــا ممث ــة يف تركي املقام

ــة. ــدول العربي ال
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ــة جديــدة،  ــة تعلمي ــة األعــال يف الجامعــة غــار تجرب ــة التدريســية يف كلي عــّان – خــاض أعضــاء الهيئ
وفرتهــا الجامعــة لهــم مــن خــال ورشــة عمــل تعنــى بتحليــل األعــال باالعتــاد عــى الحوســبة الســحابية 

يف مجــال ذكاء األعــال.

واُســتحدث تخصــص ذكاء األعــال ألول مــرٍة داخــل األردن يف الجامعــة، حتــى يواكــب التغــرات الطارئــة 
عــى بيئــة العمــل املحليــة والدوليــة، ومحــاكاة التطــور املتســارع يف بيئــة األعــال.

ببياناتــه،  االتصــال  للمســتخدم  تتيــح  التــي   ”Microsoft Power BI“ برمجيــة  الورشــة  واســتخدمت 
وتصميمهــا، وتصورهــا بســهولة، وإنشــاء تقاريــر مدمجــة مبــؤرشات أداء مدعومــة بالــذكاء االصطناعــي.

ومتحــورت الورشــة التدريبيــة التــي قدمهــا عضــو هيئــة التدريــس يف الكليــة الدكتــور محمــد املعايطــة 
حــول طــرق تحقيــق أقــى اســتفادة مــن االســتثار يف البيانــات الضخمــة مــن خــال االتصــال بجميــع 
مصــادر البيانــات باســتخدام مقاييــس تحليــل الــرؤى، للحفــاظ عــى دقــة البيانــات، واتســاقها، وأمانهــا.

ــا إلعــداد التقاريــر ومشــاركتها عــرب تطبيقــات Microsoft Office الشــائعة  ــا عمليً ووفــرت الورشــة تدريبً
ــل  ــراتيجية، تقل ــات اس ــودة بيان ــل مس ــارك بعم ــام كل مش ــث ق ــل Microsoft Teams وExcel، حي مث
التكلفــة املضافــة والتعقيــد واملخاطــر األمنيــة للحلــول املتعــددة باســتخدام نظــام أســايس للتحليــات 

يتوســع مــن األفــراد إىل املؤسســة ككل.

كلية األعامل يف الجامعة تخوض تجربة الحوسبة السحابية املدمجة بذكاء األعامل
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عـّان – أكـد رئيـس مجلـس أمنـاء جامعـة الـرق 
الديـن  نـارص  يعقـوب  الدكتـور  العـن  األوسـط 
والثقـايف  العلمـي  املوسـم  رعايتـه  خـال 
عـن  “السـؤال  أن  الصيدلـة،  لكليـة  الخامـس 
للغايـة،  قدميـة  فكـرة  األحـزاب  أيديولوجيـة 
فاللجنـة امللكيـة لتحديـث املنظومة السياسـية 
مـن  فكـرة  عـى  لأحـزاب  رؤيتهـا  يف  اعتمـدت 
شـقن هـا: أن األحـزاب يجـب أن يكـون سـقفها 
أحزابًـا  تكـون  وأن  األردين،  الدسـتور  ومرجعيتهـا 
برامجيـة تخـدم النـاس، والشـعب، وتعمـل عـى 
لهـم”. الكريـم  العيـش  توفـر  يف  املسـاهمة 

األسـتاذة  الجامعـة  رئيسـة  بحضـور  وأوضـح 
الهيئـة  وأعضـاء  املحاديـن،  سـام  الدكتـورة 
اللجنـة  أن  الطلبـة،  مـن  وجمـع  التدريسـية، 
امللكيـة جـاءت بعـد مـرور 100 عام عى تأسـيس 
الدولـة، وعقـب األوراق النقاشـية لجالـة امللـك 
عبداللـه الثاين بن الحسـن، أي أنهـا انطلقت من 
فكـرة مهمـة وهـي الدخـول إىل املئويـة الجديدة 
بفكـٍر جديـد يراعي املتطلبـات املحلية والخارجية 
بشـكل مناسـب، فنحـن لسـنا مبعـزل عـن العـامل 

بـا مينـاء”. الخارجـي أو جزيـرة 
الدكتـورة  الصيدلـة  كليـة  عميـدة  بيّنـت  بدورهـا، 
الثقـايف  املوسـم  أهميـة  أن  الجبـور  نـوزت 
العلمـي  األسـاس  بنـاء  يف  جديتـه  مـن  تنطلـق 
الجامعـة  السـراتيجية  واسـتجابًة  للطلبـة، 
للتعليـم والتعلـم، مضيفـًة أن لقـاء اليـوم ميثـل 
لبحـث  الشـباب  مـع  حـواٍر  إلجـراء  حقيقـة  فرصـًة 

الحـزيب. املضـار  يف  خاصـًة  احتياجاتهـم، 
الامنهجيـة  األنشـطة  رئيـس  أشـار  جانبـه،  مـن 
إىل  الطيّـف  خليـل  الدكتـور  األسـتاذ  الكليـة  يف 
العمليـة  وقلـب  التغيـر  قـادة  هـم  الشـباب  أن 
األكـرب  النسـبة  يشـكلون  مـن  فهـم  السياسـية، 
يف املجتمـع، وهـم مـن يديـرون عجلـة التنميـة 

البـاد. يف 
القانونيـة  للشـؤون  الجامعـة  مستشـار  ليوضـح 
صـدور  أن  املنصـور  أنيـس  الدكتـور  األسـتاذ 
نظـام تنظيم األنشـطة الحزبية داخل مؤسسـات 
املـادة  ألحـكام  باالسـتناد  جـاء  العـايل  التعليـم 
٢٠/أ مـن قانـون األحـزاب السياسـية، وهـو  ميثـل 
مـن  للطلبـة  املـرع  قبـل  مـن  رصيحـة  دعـوة 
أجـل االنخـراط يف العمليـة الحزبيـة والسياسـية، 
الحزبيـة  األنشـطة  بيـان  النظـام  هـذا  ليتضمـن 
التـي يحـق للطلبة األعضاء يف الحزب مارسـتها 
وكذلـك اإلجـراءات الواجـب اتباعهـا لذلـك، مبيًنـا 
رضورة قيـام مؤسسـات التعليـم العـايل بتعديل 
مـع  لتنسـجم  الداخليـة  والتعليـات  األنظمـة 

النظـام. أحـكام 
وحـول الشـباب، دار حـوار موسـع حـول توصيـات 
السياسـية  لتحديـث املنظومـة  اللجنـة امللكيـة 
ركـزت  حيـث  الشـباب،  بتمكـن  املتعلقـة 
سـنة(   15-12( التنشـئة  مرحلـة  يف  التوصيـات 
عـى رضورة الركيـز عى جـودة التعليم ونوعيته، 
للتعليـم  املخصصـة  املـدارس  أعـداد  وزيـادة 
تُعنـى  مسـاقات  وإضافـة  واملهنـي،  التقنـي 
وقيـم  الدميقراطيـة  والثقافـة  املدنيـة  بالربيـة 
ويف  الطابيـة.  املجالـس  وتفعيـل  التسـامح، 
مرحلـة اإلعـداد )16-18 سـنة(، ركـزت التوصيـات 
عـى تشـكيل مجالـس بلديـة مـن اليافعـن، عـى 
داخـل  مدرسـة  كل  عـن  ممثـل  هنـاك  يكـون  أن 
الجغـرايف  النطـاق  وضمـن  البلـدي  املجلـس 
بالثقافـة  تُعنـى  مسـاقات  وادراج  للبلديـة، 
الدميقراطيـة  وتاريـخ  والدسـتورية  السياسـية 
املجتمعيـة  املشـاركة  مرحلـة  ويف  األردنيـة،  
سـنة(،   35-23( والسياسـية  واالقتصاديـة 
برنامـج  إنشـاء  رضورة  عـى  التوصيـات  شـددت 
وطنـي لتمكـن الشـباب املرّشـحن للمجالـس 

أمنـاء  الشـباب يف مجالـس  املنتَخبـة، وإرشاك 
ومجالـس  الحكوميـة  والهيئـات  الجامعـات 
عنهـا،  املنبثقـة  واملجالـس  الحكوميـة  اإلدارات 
وزيـادة التمويل الحكومي ملؤسسـات املجتمع 

الشـباب. بتمكـن  تختـص  التـي  املـدين 
وعـى صعيـد الوزارات، تناولـت التوصيات حصة 
الشـؤون  ووزارة  والشـباب،  التخطيـط،  وزارات 
كاًّ  األوقـاف،  ووزارة  والربملانيـة،  السياسـية 
عـى ِحَدة، ضمـن اإلطار التريعي واملؤسـي 
لـكل وزارة، حيـث دعـت التوصيـات، عـى سـبيل 
املثـال، إىل تسـهيل عمليـة اسـتقطاب التمويـل 
الشـباب،  بقطـاع  تُعنـى  التـي  للمؤسسـات 
مـن  وتفعيلـه،  الشـباب  رعايـة  قانـون  وتحديـث 
الشـباب،  وزارة  ترأسـها  لجنـة  اسـتحداث  خـال 
وتدريـب الشـباب الحـزيب عـى املهـارات الازمـة 
التأييـد  وكسـب  االنتخابيـة  الحمـات  إلدارة 
والوّعـاظ  األمئـة  دور  وتفعيـل  واملنـارصة، 
والخطبـاء ورجـال الدين املسـيحي والكنائس يف 
اآلخـر  ل  وتقبُـّ واإلنسـانية  املواطنـة  قيـم  تعزيـز 

والوسـطية.
الدكتـور  العـن  دعـا  العامـة،  التوصيـات  ويف 
نـارص الديـن إىل توفر املسـاحة اآلمنـة للحريات 
ووفـق  السـيايس  للعمـل  الضامنـة  العامـة 
ومحتـوى  خطـاب  وإيجـاد  واألنظمـة،  القوانـن 
إعامـي، وإجـراء دراسـات وأبحاث علميـة مْحكمة 
حـول أوضـاع الشـباب وُسـبل تعزيـز مشـاركتهم 
التمكـن  مجـال  وفيـي  العامـة.،  الحيـاة  يف 
االقتصـادي رضورة االهتـام مبشـاريع التخـرج، 
وإنشـاء حاضنـات ومرسعـات أعـال يف جميـع 
املحافظـات، وإنشـاء منصـة للربـط والتشـبيك 
وطنـي  صنـدوق  وإنشـاء  األعـال،  رائـدي  بـن 
الريـادة، وتقديـم حوافـز للـركات األكـر  لدعـم 

واملـرأة. للشـباب  ودعـًا  تشـغيًا 

الدكتور يعقوب نارص الدين خالل املوسم العلمي الصيدالين:
نتطلع ألحزاب تسهم يف توفري العيش الكريم
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صدور العدد الثاين من مجلة الرشق األوسط )املُحكّمة( لعلوم االتصال

ــط  ــرق األوس ــة “ال ــن مجل ــاين م ــدد الث ــة  الع ــي يف الجامع ــث العلم ــا والبح ــات العلي ــادة الدراس ــن ع ــدر ع ــّان – ص ع
لعلــوم االتصــال”، حيــث تركــز أبحاثهــا املنشــورة عــى علــوم االتصــال، وال ســيَّا يف املنطقــة العربيــة، كــا أن تحكيــم 

جميــع األبحــاث فيهــا يتــم مــن قبــل ُمختصــن مــن ذوي الخــربة.

وتهــدف مجلــة الــرق األوســط لعلــوم االتصــال إىل نــر األبحــاث العلميــة املحكمــة يف مجــال االتصــال، تلبيــة حاجــة 
الباحثــن وطلبــة العلــم محليـًـا وإقليميـًـا وعامليـًـا يف مجــال علــوم االتصــال، وإثــراء املكتبــات املحليــة، والعربيــة، والعاملية 

باألبحــاث املتميــزة والرصينــة.

وتهتــم املجلــة املُحّكمــة التــي تصــدر بشــكل نصــف ســنوّي بجميــع علوم االتصــال مبختلــف فروعهــا ومجاالتهــا، باإلضافة 
ــن  ــا م ــة، وغره ــة، واألثنوجرافي ــيواجتاعية، واألنروبولوجي ــة، والسوس ــة، واللغوي ــفية، والخطابي ــات الفلس إىل الدراس

املناهــج واألطــر النظريــة والتطبيقيــة يف اإلعــام ومختلــف أشــكال االتصــال اإلنســايّن.

وتحتــوي املجلــة عــى مجموعــة مــن األبحــاث والدراســات القيّمــة منهــا:  دور اإلعــام األرديّن يف مواجهــة الشــائعات مــن 
وجهــة نظــر القامئــن باالتصــال: دراســة مســحية، املشــاركة السياســية يف األردن يف ضــوء األوراق النقاشــية امللكيــة، 
قــات التــي تواجههــن يف مارســة عملهــّن، تأطــر الصحافــة  الرضــا الوظيفــي لــدى اإلعاميــات الفلســطينيات واملعوِّ
األردنيــة وتناولهــا للقضيــة الفلســطينية: دراســة تحليليــة للمقــال الصحفــي، اهتــام منظمــة الصحــة العامليــة برســائلها 

االتصاليــة عــرب منصتــي فيســبوك وتويــر بجائحــة “كوفيــد – 19”.
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عــّان – نظّمــت كليــة العــارة والتصميــم يف الجامعــة مجموعــة مــن ورش العمــل املتعلقــة بالتصميــم البيئــي واملبــاين 
ــات، يف  ــج، أو السياس ــط، أو الربام ــع الخط ــد وض ــة عن ــة املحيط ــر البيئي ــم املعاي ــة يف رس ــاعدة الطلب ــدف مس ــراء؛ به الخ

ــة، وتحميهــا، وتســمح لهــا بالتجــدد. ــة الطبيعي ــٍب عمــّي مــن شــأنه إيجــاد مســاحات تعــزز البيئ تدري

ــي  ــم البيئ ــة، خاصــًة وأن التصمي ــدى الطلب ــة ل ــر املســؤولية التصميمي ــة تجذي ــا مــن الجامعــة بأهمي ــأيت ورش العمــل إميانً وت
ــا جديــًدا للبيئــة مــن حولنــا، ففــي املــايض، كان يتــم التخلــص مــن املــواد الخــام، لكــن اليــوم يتــم اســتخدام  أصبــح يعــد تحديً

ــة لاســتخدام. ــم منتجــات مســتدامة وقابل ــا املــواد لتصمي بقاي

وتعــرف الطلبــة مــن خــال ورش العمــل التــي قدمتهــا املهندســة ســناء ســعد مــن مؤسســة “مكــن” عى حلــول تصميــم الرعاية 
الصحيــة مبــا يُحســن تجربــة التصميــم يف املستشــفيات، والعيــادات، واملراكــز الطبية.

ويف ســياٍق متصــل، عــرض رئيــس قســم هندســة الطاقــة املتجــددة، عضــو هيئــة التدريــس يف الكليــة الدكتــور ســامر أســعد 
أهميــة دراســة تطبيقــات الطاقــة املتجــددة للمبــاين طيلــة دورة حياتهــا.

بدورهــم، قــال الطلبــة املشــاركون إن الــورش أرشــدتهم للطريقــة املثــى التــي ميكن معهــا تصميم مباٍن مســتدامة، وتســتخدم 
الطاقــة املتجــددة يف إظهــار نســيٍج معــاري محكم ومتــن للمدن.

طلبة كلية العامرة والتصميم يف الجامعة يشاركون يف ورش عمل تعنى بالنسيج البيئي
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ــا للريــادة  الجامعــة  تقديــرًا لجهودهــا يف تبنــي مجموعــة مميــزة مــن الفعاليــات الرياديــة  عــّان – كــرّم مركــز امللكــة راني
التــي ضمــت عــدًدا مــن املشــاريع الواعــدة يف مجــاالت الطاقــة املتجــددة، الهندســة اإلنشــائية الحديثــة، الــري املعتمــد 

عــى امتصــاص الرطوبــة، الواقــع االفــرايض، والتكافــل االجتاعــي.

وجــاء درع الريــادة للمســاعي التــي يبذلهــا مركــز االبتــكار والريــادة،  بالتعــاون مــع عــادة شــؤون الطلبــة يف إمداد منتســبيها 
مــن أكادمييــن، وإداريــن، وطلبــة بربامــج رياديــة فريــدة تركــز عــى املعرفــة القياديــة، ونقــاط القــوة القياديــة للشــخصية، 
مبــا يؤهلهــم لتصميــم اســراتيجيات عامليــة، وتكييــف االســراتيجيات والعمليــات مــع ســياق األعــال التجاريــة العاملــي 

رسيــع التغــر.

وحــر حفــل التكريــم الــذي مثـّـل فيــه الجامعــة مديــر مركــز االبتــكار والريــادة يف الجامعــة الدكتــور فايــز البــدري، عــدد كبــر 
مــن ممثــي املؤسســات الوطنيــة، والجامعــات األردنيــة، والهيئــات، ومبــادرات املجتمــع املحــي، والــركاء اإلعاميــن.

وقــال الدكتــور البــدري إن املركــز يبنــي املهــارات التــي يحتــاج الطلبة إليهــا ملعرفة كيفيــة التواصل بنجاح مع املســتثمرين، 
ــاق  ــى نط ــال ع ــال أع ــوا رج ــى يصبح ــم حت ــا يؤهله ــة، مب ــذ ومربح ــة للتنفي ــاريع قابل ــم إىل مش ــل أفكاره ــم تحوي ــن ث وم

عاملــي.

وأضــاف أن مثــل هــذه األنشــطة الثقافيــة توفــر فرًصــا للطلبــة حتــى يتعلمــوا قيــم العمــل الجاعــي، واملســؤولية الفرديــة، 
والقــدرة عــى التحمــل، واملنافســة، باإلضافــة إىل االندمــاج بالثقافــة واملجتمــع، مؤكــًدا أن املشــاركة يف األنشــطة 

الامنهجيــة تزيــد مــن شــعور انتــاء الطلبــة تجــاه جامعتهــم ووطنهــم.

مركز امللكة رانيا للريادة يكرم الجامعة
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عــّان – أطلقــت كليــة اإلعــام يف الجامعــة بالتعــاون مــع أمديســت – األردن برنامــج تدريــب مكثــّف، يســتهدف 
طلبــة الصحافــة واإلعــام عــى مقاعــد الدراســة ملرحلتــّي البكالوريــوس واملاجســتر، إىل جانــب الخريجــن.

وتهتــم الكليــة بتأهيــل مهنيــن إعاميــن قادريــن عــى تنشــيط مهمــة اإلعــام، وبلورة مهامــه يف الحقــل الرقمي، 
وصياغــة مقرحــات تطــور مــن قنواتــه عــى مختلــف املنصــات، حيــث تســعى الكليــة حتــى تكــون منــارة أكادمييــة 

متميــزة يف مجــال اإلعــام يف اململكــة والعــامل العريب.

وركـّـز الربنامــج الــذي يــأيت بدعــٍم مــن الســفارة األمريكيــة عــى تطوير قــدرات اللغــة اإلنجليزيــة، ومهــارات املقابلة 
الشــفوية لــدى طلبــة تخصــّي الصحافــة، واإلعــام الرقمي مــن الجامعة.

ــة  ــداف الكلي ــم أه ــذي يدع ــاون ال ــذا التع ــيخ به ــل الش ــان كام ــورة حن ــام الدكت ــة اإلع ــدة كلي ــت عمي ــا، رحبّ بدوره
يف شــحذ وتطويــر مهــارات منتســبيها، وخريجيهــا، كــا أنهــا شــجعت الطلبــة عــى املشــاركة الفّعالــة الجــادة، 

ــص. ــج املتخص ــن الربنام ــوى م ــتفادة القص واالس

الجامعة تضع مسودة تطوير لـ”العالج الطبيعي”
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طلبة “عامرة الرشق األوسط” يزورون عدًدا من املواقع األثرية

عــّان – نظّمــت كليــة العــارة والتصميــم يف الجامعــة بالتعــاون مــع فــرع نقابــة املهندســن، ودائــرة اآلثــار العامــة 
يف جــرش، رحلــة علميــة لطلبتهــا يف مناطــق منوعــة بشــال األردن.

وتــأيت مثــل هــذه الزيــارات حتــى يتمســك الطلبــة بالحفــاظ عــى اإلرث، فاملواقــع التاريخيــة والثقافيــة الفريــدة تضفي 
عــى األماكــن إحساًســا بالهويــة، وتعــد مثــرة لاهتام واالستكشــاف.

وزار الطلبــة مدينــة جــرش األثريــة أحــد أهــم املــدن األثريــة يف العــامل، بتاريخهــا الــذي يعــود إىل عهــد االســكندر الكبــر 
ــة  ــكاز لحاي ــة ارت ــون نقط ــى تك ــت حت ــي بني ــون، الت ــة عجل ــا قلع ــة أيًض ــمل الرحل ــاد، لتش ــل املي ــع قب ــرن الراب يف الق

املنطقــة والحفــاظ عــى خطــوط املواصــات وطــرق الحــج بــن بــاد الشــام والحجــاز.

ــة،  ــو صفي ــادن أب ــورة ش ــة الدكت ــس يف الكلي ــة التدري ــو هيئ ــا عض ــت عليه ــي أرشف ــة الت ــة العلمي ــام الرحل ــهد خت وش
جلســة حواريــة يف رحــاب األكادمييــة امللكيــة لحايــة الطبيعــة يف عجلــون، حيــث أن تصميــم املبنــى الــذي يشــكل 

لوحــًة مبهــرة تنغمــس يف الطبيعــة ويندمــج مــع عنارصهــا، كان مــن قبــل املعــاري  األردين عــار خــّاش.
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املقبــل  األســبوع  ينعقــد   – عــّان 
الجامعــات  اجتــاع مجلــس حوكمــة 
رئيــس  برئاســة  الثــاين،  العربيــة 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  املجلــس، 
يعقــوب  الدكتــور  العــن  الجامعــة 

الديــن. نــارص 
االجتــاع  يعقــد  أن  املقــرر  ومــن 
يف رحــاب الجامعــة، عــن بُعــد، يــوم 
13\12\2022؛  املوافــق  الثاثــاء 
لبحــث تنســيق عقــد املؤمتــر الــدويل 
الرابــع للوعــي االســراتيجي والحوكمــة 
أيــار  يف  عقــده  املقــرر  الرقميــة 
الدكتــور  جائــزة  ومســابقة  املقبــل، 
يعقــوب نــارص الديــن ألفضــل بحــث 
علمــي يف مجــال حوكمــة الجامعــات 
حوكمــة  ومــؤرشات  مبــادئ  يف 
إىل  باإلضافــة  العربيــة،  الجامعــات 
إنجــازات الجامعــات أعضــاء املجلــس، 
الســنوية  الخطــة  عــى  واالطــاع 

.2023 للعــام  لنشــاطاتهم 
مجلــس  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

انبثــق  العربيــة  الجامعــات  حوكمــة 
مــن اتحــاد الجامعــات العربيــة – الــذي 
يضــم يف عضويتــه 450 – جامعة يف 
دورتــه الســابعة واألربعــن، مببــادرة 
شــخصية مــن الدكتــور يعقــوب نــارص 
الجامعــة،  تبنتهــا  قــد  كانــت  الديــن، 
دورة  عــى  عرضهــا  ذلــك  بعــد  ليتــم 
اتحــاد الجامعــات العربيــة الــذي انعقــد 
ثــم  ومــن   ،2014 عــام  رحابهــا  يف 
متــت املوافقــة عليهــا، وُشــّكل مــن 
8 مــن رؤســاء  أجلهــا مجلــٌس يضــم 
الجامعــات العربيــة، مــن بينهــم األمن 
العربيــة  الجامعــات  التحــاد  العــام 
األســتاذ الدكتــور عمــرو عــزت ســامة، 
والعــن  الدكتــور يعقــوب نــارص الدين 

املجلــس. رئيــس 
عضويتــه  يف  املجلــس  ويضــم 
هــي:  عربيــة  دول  جامعــات  رؤســاء 
جامعــة  قابــوس،  الســلطان  جامعــة 
نواكشــوط، جامعــة صنعــاء، جامعــة 
الكويــت، جامعــة القرويــن، جامعــة 

جامعــة  جيهــان،  جامعــة  القاهــرة، 
)مقــر  الجامعــة  إىل  إضافــة  وهــران، 

املجلــس(.
وتســعى األمانــة العامــة للمجلس إىل 
ــات  ــة الجامع ــام لحوكم ــٍل ع ــاز دلي إنج
وخطــوات  عنــارص  يشــمل  العربيــة، 
اعتــاد الحوكمــة يف اإلدارة الجامعيــة 
ومعايرهــا، فضــًا عــن هدفهــا  لجعــل 
للقطاعــات  خــربة  بيــوت  الجامعــات 
األخــرى، العامــة والخاصــة، الســاعية 
إدارة  يف  الحوكمــة  تطبيــق  إىل 

أعالهــا.
يف  بحــث  املجلــس  أن  إىل  يشــار 
مــن  مجموعــة  األول  اجتاعــه 
الــذي  الــدور  بشــأن  املقرحــات 
ســيقوم بــه املجلــس من أجــل االرتقاء 
ــر  ــة، ون ــات العربي ــتوى الجامع مبس
القــدرات  وبنــاء  الحوكمــة،  ثقافــة 
االستشــارات. وتقديــم  التنفيذيــة، 

مجلس حوكمة الجامعات العربية يعقد اجتامعه الثاين يف الجامعة… األسبوع املقبل
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طلبة العالج الطبيعي يف الجامعة يتدربون عىل أسس الرعاية الصحية

 ”PhysioOne“ عّان – اســتضافت كلية العلوم الطبية املســاندة يف الجامعة مديرة العمليات والجودة يف مركز
هبــة الرشــود؛ لتســليط الضــوء عــى جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة، باعتبارهــا خدمــة تأخــذ يف عــن االعتبــار 

احتياجــات، وتفضيــات املــرىض.

وتنظــم الجامعــة عــدًدا مــن الــورش والــدورات التدريبيــة، والربامــج التعليميــة، والزيــارات العلميــة، حتــى يبقــى 
الطلبــة عــى متــاٍس مــع آخــر املســتجدات املعرفيــة يف الحقــل العلمــي واألكادميــي.

وأشــارت الرشــود بحضــور عميــد الكليــة الدكتــور أنــس األرشم، وأعضــاء الهيئــة التدريســية، وجمــٌع مــن الطلبــة، إىل 
أنــه يتــم قيــاس جــودة الرعايــة مــن خــال توفــر خدمــات صحيــة املســندة بالبيانــات، آمنــة، مســتجيبة للتفضيــات 
واالحتياجــات والقيــم الفرديــة، فــرات انتظارهــا قليلــة، متكاملــة، وتســتفيد مــن املــوارد املتاحــة وتتجنــب هدرهــا.

ــم  ــى مفاهي ــز ع ــي، وأن الركي ــاج الطبيع ــج الع ــتحداثها لربنام ــال اس ــن خ ــا م ــرت جديته ــة أظه ــت أن الجامع وبيّن
الرعايــة الصحيــة وميكانيــكا الجســد سيســاعد الطلبــة عــى املــي قدًمــا يف مجــال تخصصهــم، فهــم ســيكونون 
ــن  ــد م ــة تح ــة بالصح ــاكل متعلق ــة أو مش ــراض طبي ــن أم ــون م ــن يعان ــك الذي ــة ألولئ ــون الرعاي ــّخصن ويقدم مش

الحركــة أو القــدرات يف األنشــطة اليوميــة.
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الجامعة تجتاز ١٨ فريًقا يف بطولة الحسني الثالثة للشطرنج… 
وتتوج بامليداليات الربونزية

ــة للشــطرنج لعــام 2022،  ــة األمــر الحســن الثالث ــا يف بطول عــّان – حققــت الجامعــة مركــًزا متقدًم
ــوض  ــة إىل النه ــة الرامي ــط الجامع ــد خط ــاز كأح ــذا اإلنج ــأيت ه ــث ي ــون، حي ــة عجل ــة يف جامع واملقام
مبســتوى تطويــر تكنولوجيــا الرياضــة وعلومهــا مــن جانــب، ومتكــن املشــاركة الرياضيــة لطلبتهــا 

ــر. ــٍب آخ ــن جان ــدويل م ــي، وال ــي، واإلقليم ــد املح ــى الصعي ع

ومتكــن فريــق الجامعــة الــذي أرشف عليــه املـُـدرب الريــايض أحمــد العــزة، مــن الحصــول عــى املركــز 
الثالــث، متفوقًــا بذلــك عــى 18 فريًقــا مشــاركًا مــن مختلــف الجامعــات األردنيــة، ليتــم تتويــج أعضــاء 

الفريــق بامليداليــات الربونزيــة.

وقــال أعضــاء الفريــق إن املشــاركة املســتمرة يف مثــل هــذه املســابقات هــو مــا تركــزه عليــه الجامعــة، 
فهــي إىل جانــب إحداثهــا ملجموعــة متنوعــة مــن التأثــرات العميقــة واإليجابيــة اجتاعيًــا، واقتصاديًــا، 

تســاعد األفــراد عــى االســتمتاع باللياقــة البدنيــة مبــا مُيّكنهــم مــن العيــش ضمــن حيــاة أكــر صحيــة.
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بعــد  الجامعــة  طلبــة  مــن  عــدد  متّكــن   – عــّان 
مركــز  نظّمهــا  تدريبيــة  دوراٍت  يف  مشــاركتهم 
مــع  بالتعــاون  واللغــات  والتدريــب  االستشــارات 
 ENGRAVE أكادمييــة املدينــة الفاضلــة ورشكــة
التســويق  تقنيــات  تطبيــق  مــن   ،DESIGN
التــوايل. عــى  الداخــي  والتصميــم  اإللكــروين، 

التســويق  أســاليب  عــى  األوىل  الورشــة  وركّــزت 
أوســع  جمهــور  إىل  الوصــول  معهــا  ميكــن  التــي 
الشــبيك  التســويق  خوارزميــات  باســتخدام 
ومنصــات التواصــل االجتاعــي، كــا أنهــا بيّنــت 
طــرق اســتهداف العمــاء املحتملــن وعاقــة ذلــك 

الرقميــة. التتبــع  بــأدوات 

ومتحــورت الورشــة بحضــور مديــر األكادمييــة فــادي 
البيطــار حــول عــدٍد مــن املحــاور املرتبطــة مبزايــا 

اســتهداف  عــى  كقدرتــه  اإللكــروين،  التســويق 
وأتقــن،  تكلفــة،  وأقــل  أرسع،  بشــكل  العمــاء 
تفاعلــه الفــوري مــع متلقــي الخدمــة، معدل قياســه 

لبيانــات املســتخدم وجمعهــا.

أمــا الورشــة الثانيــة، فقــد شــارك الطلبــة مــن خالهــا 
تُعنــى بالتصميــم الداخــي  يف مجموعــات عمــل 
 ENGRAVE رشكــة  ممثلــة  قدمتهــا  قــد  كانــت 
DESIGN املصممــة عــا شــعبان، ليتعــرف الطلبة 
الداخــي  التصميــم  مفهــوم  عــى  خالهــا  مــن 
باعتبــاره الفــن الــذي يرتبــط ارتباطًــا وثيًقــا بالبيئــة 
الواقــع  مــن  تُســتلهم  مناذجــه  وأن  املحيطــة، 

وقصصــه.

طلبة الجامعة أمام تجارب عملية يف التسويق اإللكرتوين والتصميم الداخيل
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“صيدلة الرشق األوسط” تكثف من تعاونها البحثي التطبيقي يف مجال 
تحليل البيانات الدوائية

عــّان – أبرمــت كليــة الصيدلــة يف الجامعــة 
ــول  ــاي لحل ــة مــع رشكــة ب ــة تعــاون ثنائي اتفاقي
الصيــدالين،  التدريــب  مجــال  يف  األعــال 

األدويــة. بيانــات  وتحليــل 

وتــأيت هــذه االتفاقيــة لتعزيــز تجربــة الطلبــة 
املختربيــة لــكل مــا يتعلــق بفحــص التفاعــات 
الدوائيــة املحتملــة، والجرعــات غــر املناســبة، 
املكــررة،  والعاجــات  االســتعال،  وموانــع 

وردود الفعــل الســلبية املحتملــة.

ويف هــذا الصــدد، قالت عميــدة كلية الصيدلة 
تســعى  الكليــة  إن  الجبــور  نــوزت  الدكتــورة 
الصيــدالين،  العلمــي  البحــث  تحســن  إىل 

القطــاع،  لتوجهــات  اســتيعابه  مــدى  وبحــث 
وتحفيــز أعضــاء الهيئــة التدريســية عــى القيــام 
مبشــاريع بحثيــة تطبيقيــة مرتبطــة بالقطــاع 

ومتطلباتــه. الصيــدالين  الصناعــي 

وتنظــر الجامعــة إىل مفهــوم الرعايــة الصحيــة 
مفهــوم  مــن  التحــول  أنــه  عــى  الصيدليــة 
مفهــوم  إىل  الــدوايئ،  باملنتــج  االهتــام 
والفــرد  للمريــض  الصحيــة  الرعايــة  تقديــم 
واملجتمــع، يف وقــٍت تشــهد فيــه األنظمــة 
الوطنيــة  الدوائيــة  والسياســات  الصحيــة 
اهتاًمــا متزايــًدا مبفهــوم الجــودة، والتكلفــة 
العاجيــة، والصحيــة، ومــا لــه مــن أثــر بالــغ عــى 

املســتدامة. والتنميــة  االجتاعــي  األمــن 
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إطالق املوسم الثاين من جائزة الدكتور يعقوب نارص الدين
للقراءة الحرة والكتابة اإلبداعية يف الجامعة

ــوب  ــور يعق ــزة الدكت ــة جائ ــق الجامع ــّان – تطل ع
نــارص الديــن للقــراءة الحــرة والكتابــة اإلبداعيــة، 
جامعــات  مســتوى  عــى  الثــاين،  موســمها  يف 
اململكــة كافــة، وذلــك بالتزامــن مــع االحتفــال 
يصــادف  الــذي  العربيــة  للغــة  العاملــي  باليــوم 

الثامــن عــر مــن كانــون األول.
ــاء  ــزة اســم رئيــس مجلــس أمن وتحمــل هــذه الجائ
نارصالديــن؛  يعقــوب  الدكتــور  العــن  الجامعــة، 
تكرميًــا لجهــوده يف رعايــة فئــة الشــباب ودعــم 
إبداعاتهــم، وتأكيــًدا إلميانــه بــدور مهــاريتّ القــراءة 
والكتابــة يف تنميــة القــدرات املعرفيّــة والفكريّــة 
ــة  ــة والتفاعليّ لإلنســان، وتعزيــز اتجاهاتــه الوجدانيّ
واإلبداعيـّـة مــع أفــراد املجتمــع من حولــه، وصواًل 

ــة متينــة البنيــان. إىل دولــة قويّ
الربويــة،  والعلــوم  اآلداب  كليــة  عميــد  وقــال 
أحمــد  الدكتــور  األســتاذ  الجائــزة،  لجنــة  رئيــس 
مــوىس إنهــا حققــت يف موســمها األول )٢٠٢٢- 
٢٠٢3( نجاًحــا باهــًرا مشــهوًدا، وأن انطاقهــا يف 
موســمها الثــاين يؤكــد اســتمرار حــرص الجامعــة 

عــى رعايــة املواهــب األدبيــة اإلبداعيــة وتنميتها، 
ــزة. ــامية للجائ ــداف الس ــق األه ــواًل إىل تحقي وص
تجــدر اإلشــارة إىل أن الجائــزة تشــمل مســابقات 
يف  اإلبداعيــة  والكتابــة  الحــرة،  القــراءة  ثــاث: 
وأنهــا  القصــرة،  والقصــة  املقالــة،  مجــايل: 
يف  الجامعــات  طلبــة  ارتبــاط  تعزيــز  إىل  تهــدف 
األردن بلغتهــم وهويّتهــم، وتهيئــة بيئــة محفــزة 
الثقافــة  وكســب  الــذايت،  التعلّــم  عــى  لهــم 
العاّمــة، والقيــم األخاقيّــة اإليجابيّــة، مــن خــال 
تشــجيعهم عــى القــراءة الحــّرة، وتحفيزهــم عــى 

الكتابــة. مجــال  يف  اإلبداعيّــة  قدراتهــم  صقــل 
وقــد شــهدت الجائــزة يف موســمها األول نشــاطًا 
التحكيــم،  لجنــة  عمــل  مســتوى  عــى  فريــًدا 
متخصصــن  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  بعضويــة 
أخــرى،  جامعــات  ويف  الجامعــة  يف  ومبدعــن، 
أســاء  إعــان  تخلّلــه  ضخــم  حفــل  إىل  وصــواًل 

وتكرميهــم. الفائزيــن 
وميكــن للطبــة الراغبــن باملشــاركة الضغــط عــى 

ynpcrw.meu.edu.jo :الرابط التــايل
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اتفاقية تعاون لتكنولوجيا التصنيع الرقمي
بني الجامعة ومؤسسة ويل العهد

عــّان – أبرمــت الجامعــة اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة ويل العهــد؛ لتعزيــز التعــاون القائــم بينهــا، وتكويــن إطــار 
مشــرك يســاعد يف توعيــة املجتمعــات املحليــة والشــباب األردنيــن.

وتنظــر الجامعــة للجديـّـة، وااللتــزام، والســعي للتعلـّـم، كأحــد أهــم مرجعيّــات املنظومــة القيميّــة لهــا، مــن خــال 
االنفتــاح عــى الفضــاءات األكادمييــة، والعلميــة، والتنمويــة.

ووقــع االتفاقيــة عــن الجامعــة رئيســتها األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن، وعــن مؤسســة ويل العهــد املديــرة 
التنفيذيــة الدكتــورة متــام منكو.

ــة،  ــارات الحياتي ــكار، وامله ــى أدوات االبت ــم ع ــن، وتدريبه ــباب األردني ــم الش ــى دع ــاون ع ــة التع ــز اتفاقي وترك
ومبــادرات تنظيــم املشــاريع، وبالتــايل تنميــة املجتمــع وتحســن الفــرص االقتصاديــة يف األردن.

ومبوجــب االتفاقيــة التــي حــر توقيعهــا مديــر مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف الجامعــة الدكتــور فايــز البدري، 
وعضــو املركــز الدكتــور محمــد نارصالديــن، ومديــر دائــرة اإلعــام والعاقــات العامــة األســتاذ كــال فريــج، 
ــر االســراتيجي والــراكات ميــس  ــرة التطوي ــرة التنفيذيــة يف مؤسســة ويل العهــد، ومديــرة دائ ونائــب املدي
الــداوود، ومديــر مصنــع األفــكار إســاعيل حقــي، ســتتم إتاحــة الفرصــة أمــام الطلبــة لتصنيــع النــاذج األوليــة 
ــاعدة  ــي، مبس ــع الرقم ــاالت التصني ــة يف مج ــا املتقدم ــتخدام التكنولوجي ــم باس ــة ومنتجاته ــم الريادي ألفكاره

خــرباء محليــن، وعامليــن.

إن أهميــة هــذه االتفاقيــة تكمــن يف تحويــل أفــكار الطلبــة وتصاميمهــم إىل منتجــات ملموســة عــى أرض 
الواقــع، وهــو مــا يلتقــي مــع أهــداف مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف الجامعــة،  الهــادف إىل إيجــاد بيئــة ُمميَّــزة 

وُمحّفــزة للتفكــر الريــادّي، ودعــم الــركات الناشــئة.
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اجتــاع  الجامعــة  احتضنــت   – عــّان 
مجلــس حوكمــة الجامعــات العربية الثاين 
عــرب تقنيــة االتصــال عــن بُعــد )ZOOM(؛ 
لبحــث مجموعــة مــن املقرحــات التــي 
مــن شــأنها وضــع املامــح األوىل لدليــل 
تطبيــق  عــى  ســيعمل  الــذي  املجلــس 
بهــدف  ومؤرشاتهــا  الحوكمــة  مبــادئ 
العربيــة،  الجامعــات  مبســتوى  االرتقــاء 
ونــر ثقافــة الحوكمــة، وبنــاء القــدرات 

االستشــارات. وتقديــم  التنفيذيــة، 
التحــاد  العــام  األمــن  االجتــاع  وحــر 
الدكتــور  األســتاذ  العربيــة  الجامعــات 
ــة  ــس حوكم ــس مجل ــامة، ورئي ــرو س عم
الدكتــور  العــن  العربيــة  الجامعــات 
العــام  واألمــن  نارصالديــن،  يعقــوب 
العربيــة  الجامعــات  التحــاد  املســاعد 
حميــدي،  خميــي  الدكتــور  األســتاذ 
الدكتــورة  األســتاذة  الجامعــة  ورئيســة 
ســام املحاديــن، ومديــر مجلــس حوكمــة 
الدكتــور  األســتاذ  العربيــة  الجامعــات 
ــو رزق  ــة، واألســتاذة دميــا أب محمــد الحيل
مــن االتحــاد، وعــدد مــن رؤســاء وممثــي 

املجلــس. أعضــاء  الجامعــات 
ويف هــذا الصــدد، قــال العــن الدكتــور 
نارصالديــن إن هــذا االجتــاع يــأيت لرســم 

املامــح األوىل لدليــل مجلــس حوكمــة 
ســتكون  والــذي  العربيــة،  الجامعــات 
يف  خالــه  مــن  العربيــة  الجامعــات 
مصــاف الجامعــات العامليــة املرموقــة، 

متطــورة،  بحثيــة  مارســة  مبعايــر 
مجالســها،  وبــن  بينهــا  العاقــة  تؤطــر 
فيهــا  والعاملــن  املصالــح،  وأصحــاب 
وطلبتهــا،  وإداريــن،  أكادمييــن  مــن 
واضحــة،  علميــة  أســس  عــى  وذلــك 
يعــرب  رقــايب  نظــام  عــى  باالعتــاد 
واملشــاركة،  املســاءلة،  مفاهيــم  عــن 
والنزاهــة،  واملرونــة،  والشــفافية، 
والعــدل، والوعــي االجتاعــي، وانضبــاط 

واالســتقالية. اإلدارة، 
ــة  وأضــاف أن هــذا الدليــل ســيكون مبثاب
تنظيــم داخــي للجامعــات، وأحــد عنــارص 
التنافســية  مــن  مُيّكنهــا  فيهــا،  الجــودة 
العلميــة بشــكٍل جــّدي، حيــث أن وضــع 
جانــب  النهائيــة إىل  الدليــل يف صورتــه 
وورش  والنــدوات،  املؤمتــرات،  عقــد 
ثقافــة  نــر  بهــدف  يــأيت  العمــل، 
الحوكمــة الرقميــة،  ومســاعدة الجامعات 
الراغبــة عــى تطبيقهــا، وتقديــم املشــورة 

ــا. له
بــدوره، أوضــح األســتاذ الدكتــور حميــدي 

أن الجامعــة ســطّرت أرقــى صــور الجديــة، 
مســاهمتها  وأن  للتعلــم،  والســعي 
الشــقيق،  البلــد  هــذا  حــدود  تجــاوزت 
مجلــس  ملقــر  احتضانهــا  خــال  مــن 
أن  مؤكــًدا  العربيــة،  الجامعــات  حوكمــة 
إضافيــة  قيمــة  يُشــّكل  االجتــاع  هــذا 
لاتحــاد، ملــا سيســهم بــه مــن دور يف 
وضــع اللوائــح واملعايــر الجديــدة لدليــل 

العربيــة. الجامعــات  حوكمــة  مجلــس 
وأجمــع املشــاركون مــن رؤســاء وممثــي 
جامعــات عربيــة هــي: جامعــة الســلطان 
جامعــة  نواكشــوط،  جامعــة  قابــوس، 
جامعــة  الكويــت،  جامعــة  صنعــاء، 
جامعــة  القاهــرة،  جامعــة  القرويــن، 
جيهــان، جامعــة وهــران، عــى أهميــة أن 
يكــون هنــاك مؤمتــر ســنوي يبحثــون مــن 
لتعزيــز  الحوكمــة؛  قواعــد  إرســاء  خالــه 
كيــان مؤسســاتهم العلميــة واألكادميية، 

أدائهــا. وضبــط 

مجلس حوكمة الجامعات العربية يويص بإنشاء دليل للحوكمة
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أشخاص من ذوي اإلعاقة يطلقون العنان ملواهبهم يف الجامعة

عــّان – أطلــق أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة العنــان ملواهبهــم الغنائيــة عى مــدرج الدكتور يعقــوب نارصالدين 
يف الجامعــة، وســط حضــوٍر واســع لعمــداء الكليــات، وأعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة، والطلبــة، 

وعائــات املشــاركن يف الحفــل الغنــايئ.

ويــأيت احتضــان الجامعــة ملثــل هــذه الفعاليــة احتفــااًل باليــوم العاملــي لــذوي اإلعاقــة، فهــي تنظــر إليهــم عــى 
أنهــم أفــراد األرسة اإلنســانية مــن كرامــة، وقيــم متأصلــة، وحقــوق متســاوية غــر قابلــة للتــرف، كأســاس 

للحريــة، والعدالــة، والســام يف العــامل.

ويف هــذا الصــدد، قالــت مســاعدة عميــد شــؤون الطلبــة ناديــا نارصالديــن، خــال كلمــٍة لهــا يف الحفــل الــذي 
نظمــه مركــز روح الــرق لرعايــة ذوي اإلعاقــة، بدعــٍم مــن “Kaila widing” إن اإلبــداع الــذي شــوهد مــن عــى 
املــرسح يؤكــد أن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يُشــكَّلون مــع نظرائهــم مــن الطلبــة قيمــة مضافــة ملجتمــع، 
معربــًة عــن ســعادتها للعــروض الغنائيــة التــي ضمــت أداًء وأصواتـًـا عاليــة الفنيــة، ومنضبطة اإليقــاع، وعميقة 

املعنى.
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طلبة “إعالم الرشق األوسط” يشاركون يف تدريبات عملية
لبناء القصص االستقصائية

عــّان – اســتضافت كليــة اإلعــام يف الجامعــة الصحــايف املــري االســتقصايئ محمــد زيــدان؛ إلرســاء قواعــد 
الصحافــة البحثيــة املعتمــدة عــى الحقائــق والرباهــن العلميــة بشــكٍل يســاهم يف الكشــف عــن القضايــا التــي 
يتــم إخفاؤهــا إمــا عــن عمــد مــن قبــل شــخص يف موقــع ســلطة، أو عــن طريــق الخطــأ، خلــف كتلــة فوضويــة مــن 

الحقائــق والظــروف العشــوائية.

واســتطاع الطلبــة خــال ورشــة مســاق االتصــال واملجتمــع لعضــو هيئــة التدريــس يف الكليــة الدكتــورة ربــا 
زيــدان، تحليــل الــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه وســائل اإلعــام كحــارس للدميقراطيــة، ففــي وقــٍت يتســع فيــه نظــام 
ــهم يف  ــي تس ــتقصائية الت ــة االس ــة الصحاف ــار قيم ــوم إىل إظه ــام الي ــة اإلع ــاج طلب ــابك، يحت ــاالت ويتش االتص

ــة التعبــر، وتطــور مــن مهــام وســائل اإلعــام ورســائلها. إتاحــة حري

ويلتقــي هــذا مــع أهــداف الكليــة يف الجامعــة، والراميــة إىل تصديــر خريجــن مهــرة يــؤدون املهــام الصحافيــة يف 
امليــدان عــى الوجــه األمثــل، ودون أيــة تنــازالت قــد تقــوض مــن ســعيهم الدائــم لنــرة الحــق.

وشــارك 70 طالــٍب وطالبــة يف تدريبــات عمليــة تتمحــور حــول آليــة بنــاء منــاذج التحقيقــات الصحافيــة، ومــن ثــم 
فكفكــة فرضيــات القصــة، وجمــع املعلومــات عــى حالتهــا األصليــة مــن مصــادر حقيقيــة دون تاعــب بهــا.

وشــاهد الطلبــة مجموعــة مــن القصــص االســتقصائية التــي أدركــوا مــن خالهــا قــوة روايــة القصــة بشــكٍل رقمــّي، 
حيــث أن أكــر األعــال الصحافيــة إثــارة لإلعجــاب يف الصحافــة االســتقصائية تعتمــد اآلن عــى وســائط متعــددة 

تفاعليــة، ومقاطــع فيديــو، وخرائــط، وانفوجــراف.
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الجامعة تتقدم 137 مرتبة يف تصنيف “UI Green Metric”... وعدد 

املشاركني 1050 جامعة

عــّان – تقدمــت الجامعــة 137 مرتبــة يف التصنيــف األخــر للجامعــات “UI Green Metric” لتصبــح يف املرتبــة 
516 عامليًــا، والسادســة محليًــا عــى مســتوى الجامعــات األردنيــة كافــة.

وبلغ عدد الجامعات املشاركة يف التصنيف لهذا العام 1050 جامعة مقارنة بـ956 جامعة عام 2021.

ويــأيت هــذا التقــدم ضمــن خطــة الجامعــة االســراتيجية الهادفــة إىل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الصــادرة 
ــى  ــدة ع ــراء املعتم ــة الخ ــة الجامع ــتثار يف بني ــة االس ــيع رقع ــة بتوس ــام 2015، املرتبط ــدة ع ــم املتح ــن األم ع

مصــادر الطاقــة املتجــددة، ومكافحــة آثــار التغــر املناخــي والحــد مــن تداعياتــه.

ويشــر تقــدم الجامعــة إىل اهتامهــا بإعــادة تدويــر املخلفــات، وزيــادة محطــات معالجــة امليــاه وترشــيد، ومحطــات 
شــحن املركبــات الكهربائيــة اســتهاكها، وتأهيــل املبــاين لزيــادة كفــاءة اســتهاك الطاقــة، ونــر ثقافــة االســتدامة 
بــن الطلبــة وأعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة مــن خــال الركيــز عــى عقــد الــدورات والــورش التوعويــة 
املختلفــة لتعزيــز املفهــوم الشــامل لاســتدامة، ودعــم البحــوث العلميــة ذات العاقــة وتوظيــف نتائجهــا يف خدمــة 

املجتمــع املحــي.

ويُّســلط هــذا التصنيــف املنطلــق منــذ عــام 2010 الضــوء عــى أداء الجامعــات يف مجال االســتدامة والحــرم األخر 
الصديــق للبيئــة مــن خــال ســتة معايــر رئيســية هــي: البنيــة التحتيــة، الطاقــة والتغــر املناخــي، معالجــة املخلفــات 
بأنواعهــا املختلفــة، ومعالجــة امليــاه وترشــيد اســتهاكها، النقــل املســتدام، وتوظيــف التعليــم الجامعــي والبحــث 

العلمــي يف تعزيــز مفهــوم التنميــة املســتدامة.
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 طلبة الجامعة يحرزون املركز الثالث يف مسابقة آيريكس العاملية
 لحلول األعامل املستدامة

الجامعــات  ممثــي  أنظــار  الجامعــة  فريــق  جــذب   – عــّان 
يف  والدبلوماســية،  الرياديــة،  والشــخصيات  العامليــة، 
 Global( مســابقة آيريكــس للحلــول العامليــة املســتدامة
Solutions Sustainability Challenge(، بتحقيقــه املركــز 

الثالــث.

وركــز مــروع الفريــق عــى تحويــل الطاقــة الشمســية إىل 
طاقــة نظيفــة تســتخدم يف توفــر مقابــس شــحن لأجهــزة 
اإللكرونيــة ضمــن مواقــف باصــات مؤمتتــة تســتخدم يف 
املــدن الكبــرة داخــل األردن، والواليــات املتحــدة األمريكيــة.

 GS( اســم  عليــه  يطلــق  الــذي  الجامعــة  فريــق  وضــم 
323643-77(، 9 مــن طلبــة الجامعــة األكــر كفــاءة ومتيــزًا 
ــون،  ــة وتليفزي ــا إذاع ــدري وتخصصه ــود الب ــة ج ــم: الطالب وه
الطالبــة مايــا نحــاوي وتخصصهــا إدارة أعــال، الطالبــة مــرح 
عطاللــه  حنــن  الطالبــة  ســياحية،  إدارة  وتخصصهــا  الــرايب 
وتخصصهــا هندســة مدنيــة، الطالبــة مايــا نفــاع وتخصصهــا 
ــا  ــا تكنولوجي ــة صالحــة ســام وتخصصه ــال، الطالب إدارة أع
ماليــة، الطالبــة رشــا بربــراوي وتخصصهــا تســويق إلكــروين، 
إلكــروين،  تســويق  وتخصصهــا  حتحــت  جــودي  الطالبــة 
إىل  حاســوب،  علــم  وتخصصــه  أبوعــرة  يوســف  والطالــب 
جانــب طلبــة مــن جامعــة روتشســر يف الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة.

التحليــل املنهجــي للمشــكلة،  الفريــق اعتمــدوا عــى  طلبــة 
ــا  ــى بالخاي ــقفها مغط ــات س ــف حاف ــاذج ملواق ــوا بن ليخرج
اإللكرونيــة املختلفــة  تزويــد األجهــزة  الشمســية، وظيفتهــا 
بالطاقــة  املحمولــة،  الكمبيوتــر  وأجهــزة  الهواتــف،  مثــل: 
الكهربائيــة، إىل جانــب توفــر شاشــات ملســية للدفــع، وتفعيــل 

الشــحن، وعــرض جــداول الرحــات.

كليــة  يف  التدريــس  هيئــة  عضــو  قــال  الصــدد،  هــذا  ويف 
إن  البــدري  فايــز  الدكتــور  الفريــق،  عــى  األعــال، املــرف 
التحــدي يهــدف إىل بنــاء وتطوير كفاءات الشــباب يف الواليات 
املتحــدة، والــرق األوســط، وتحســن اســتعدادهم الوظيفــي 
مــن خــال تنميــة مجــاالت التبــادل االفــرايض وتعزيــزه؛ لتطوير 
ــل األمــم  ــا لأهــداف املعتمــدة مــن قب حلــول مســتدامة وفًق

.)SDG’s( املتحــدة 

وأضــاف أن هــذا الفــوز ســيجعل الطلبــة مــن مبتكــري حلــول 
عــى  واملحافظــة  املجتمــع،  تنميــة  إىل   الهادفــة  األعــال 
البيئــة، ومتكــن الوعــي الثقــايف، وتطويــر التفكــر النقــدي.

تجــدر اإلشــارة إىل أن الجامعــة كانــت قــد حصلــت عــى املركــز 
الثــاين يف املســابقة لعــام 2020، وعــى املركــز الرابــع يف 
2021 مــن بــن عــدد كبــر مــن الجامعــات  املســابقة لعــام 

والعامليــة. واإلقليميــة،  املحليــة، 



النرشة اإللكرتونية

21كانون أول  2022

ASIC برامج اللغة اإلنجليزية يف الجامعة تحصل عىل االعتامد الربيطاين

عــّان – منحــت هيئــة االعتــاد الربيطــاين ASIC شــهادة االعتــاد الــدويل لربنامجــي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا 
املطروحــن يف كليــة اآلداب والعلــوم الربويــة يف الجامعــة عــى مســتويي البكالوريــوس واملاجســتر.

ويــأيت منــح االعتــاد بعــد أن حقــق الربنامجــان متطلبــات الحصــول عــى هــذا االعتاد يف خمســة معاير رئيســة، 
هــي: جــودة التعليــم والتعلـّـم، طرائــق التدريــس، اســتخدام التكنولوجيــا يف التعليــم، أســاليب التقييــم وإجــراءات 

ضــان العدالــة يف ذلــك، البحــث العلمــي للمدرســن، وتوظيــف نتائجــه يف التعليــم.

وقامــت هيئــة االعتــاد الربيطــاين عــرب لقــاءات عديــدة بينهــا  وأعضــاء الهيئــة التدريســية يف قســم اللغــة 
اإلنجليزيــة، باالطــاع عــن كثــب عــى آليــات تطبيــق معايــر هــذا االعتــاد، وعــى الوثائــق املدعمــة للحصــول 

عــى هــذه الشــهادة املتميــزة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن الجامعــة حصلــت عــى العديــد مــن التصنيفــات واالعتــادات الوطنيــة والعامليــة عــى 
ــن  ــة م ــهادة العضوي ــى ش ــال ع ــة األع ــول كلي ــل: حص ــة، مث ــة املختلف ــا األكادميي ــا، وبرامجه ــتوى كلياته مس
هيئــة تطويــر كليــات األعــال الدوليــة AACSB، وحصــول برنامــج التســويق اإللكــروين والتواصــل االجتاعــي 
يف كليــة األعــال عــى االعتــاد الــدويل IIMP، إىل جانــب حصــول كليــة الصيدلــة عــى االعتــاد األمريــيك 
الصيــدالين ACPE، ليشــر ذلــك إىل ســعي الجامعــة الجــاد نحــو االســتمرار يف الريــادة والتميــز عــى املســتويات 

ــا لرســالتها يف إعــداد القــادة. كافــة، تحقيًق



النرشة اإللكرتونية

22كانون أول  2022

ــا بعنــوان: “األردن يف عيــون  عــّان – أقامــت كليــة العــارة والتصميــم يف الجامعــة معرًضــا فنيً
طلبــة الجامعــة” برعايــة رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن، تضمــن )84( 

ــياحية. ــه الس ــراث األردن ومواقع ــى ب ا  تغن ــياحيً ــا س ملصًق

األجــواء  ــر  أنــه وفّ العقــول، حيــث  تغذيــة  الراميــة إىل  الجامعــة  ويــأيت املعــرض كأحــد قيــم 
الطلبــة. إبداعــات  عــى  والتعــرف  األفــكار،  وتبــادل  للحــوار،  املناســبة 

ــن  ــأيت م ــرض ت ــذا املع ــة ه ــواد إن أهمي ــن ع ــور أمي ــة الدكت ــد الكلي ــال عمي ــياق، ق ــذا الس ويف ه
ــد  ــد أح ــه يع ــا أن ــة، مضيًف ــة التطبيقي ــب العملي ــع الجوان ــة م ــة النظري ــة التعليمي ــاج العملي إدم

ــة. ــا الجامع ــي تتبناه ــم الت ــم والتعل ــية التعلي ــن سياس ــدة ضم ــات الجدي ــات التوجه نتاج

معرٌض فنّي ضم 84 عماًل إبداعًيا
لطلبة التصميم الجرافييك يف الجامعة
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الجامعة تنعى شهداء الواجب

عــّان – تنعــى الجامعــة ممثلــة برئيــس مجلــس أمنائهــا العــن الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، وأعضــاء املجلــس، 
ورئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن، وأعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة، وطلبــة الجامعــة، 
ببالــغ الحــزن واألىس شــهداء الواجــب مــن حــاة الوطــن، نشــامى مديريــة األمــن العــام، الذيــن ارتقــوا صبــاح اليــوم 

االثنــن، أثنــاء تأديــة واجباتهــم األمنيــة.

ــرب  ــم الص ــم أهلهــم وذويه ــه، ويله ــع رحمت ــهداء بواس ــد الش ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــة إىل الل ــرع الجامع وتت
والســلوان وحــزن العــزاء، وأن ميــن عــى املصابــن بالشــفاء العاجــل.

وتؤكــد الجامعــة يف بيانهــا الصــادر اليــوم وقوفهــا خلــف الجيــش، واألجهــزة األمنيــة، داعيــًة إىل االلتفــاف خلــف 
القيــادة الهاشــمية الحكيمــة، ضارعــن إىل اللــه عــز وجــل أن يحفــظ وطننــا العزيــز مــن كل ســوٍء ومكــروه وأن يديــم 

عليــه نعمــة األمــن واالســتقرار.
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الفصحــى(،  )يــوم  مبــادرة  الجامعــة  أطلقــت   – عــّان 
الــذي  العربيــة  للغــة  العاملــي  اليــوم  مــع  بالتزامــن 
يوافــق الثامــن عــر مــن الشــهر الجــاري؛ تقديــرًا للغــة 
العربيــة الفصحــى، التــي نــزل بهــا القــرآن الكريــم، والتــي 
ــة  ــة الهويّ ــي لغ ــة، وه ــدة العربي ــل الوح ــّم عوام ــل أه متث
الحضــارة  يف  البــارزة  اإلســهامات  وذات  والقوميّــة، 

اإلنســانية. والثقافــة 
وتقــرر يف )يــوم الفصحى( أن يكــون التحدث، والتخاطب، 
عــى  بالفصحــى  الجامعــة  منتســبي  بــن  والراســل 
مرافــق  ويف  الــدرس،  قاعــات  يف  كافــة،  املســتويات 
عــى  حرصــت  الجامعــة  أن   كــا  املختلفــة،  الجامعــة 
توثيــق هــذا الحــدث بالصــوت والصــورة ليظــّل شــاهًدا 

حــّب  وعــى  وخصائصهــا،  العربيــة  اللغــة  مزايــا  عــى 
أهلهــا لهــا، وعــى قناعتهــم بأنهــا لغــة توّحدهــم، وتلغــي 
بينهــم أي فــوارق، ســيّا وأن الجامعــة تضــّم بــن طلبتهــا 
وكادرهــا األكادميــي واإلداري نخبــة متميــزة مــن الــدول 

الشــقيقة. العربيــة 
عــى  دامئًــا  تحــرص  الجامعــة  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
تثقيــف منتســبيها مبهــارات اللغــة العربيــة املختلفــة، 
وتدعــم إقامــة األنشــطة والفعاليــات ذات الصلــة باللغــة 
الجامعــي  الحــرم  داخــل  فيهــا  املشــاركة  أو  العربيــة، 
وخارجــه، كاألصبوحــات الشــعرية، واألمســيات الثقافيــة، 
واملســابقات  الكتــاب،  ومعــارض  األدبيــة،  والنــدوات 

اإلبداعيــة. األدبيــة 

يوم الفصحى يف الجامعة بالتزامن مع اليوم العاملي للغة العربية
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وقفة تضامنية مع شهداء الوطن واألجهزة األمنية يف الجامعة…
وتنديد بعمليات التحريض وبث السلبية

عــّان – أقامــت الجامعــة وقفــة تضامنيــة مــع شــهداء 
الوطــن واألجهــزة األمنيــة الذيــن يــذودون حــا الوطــن 
بأرواحهــم وهــم يدافعــون عــن أمــن األردن واســتقراره.

وأكــدت أرسة الجامعــة اعتزازهــا باألجهــزة األمنيــة، وأهمية 
أن يكــون هنــاك تعبــر ســلمّي عــن القضايــا الوطنيــة دون 
اللجــوء للتخريــب والعنــف، وبــث الفرقــة، وزعزعــة القيــم، 

والتاعــب بالثوابــت الوطنية.

وشــارك يف الوقفــة رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة العــن 
الدكتــور يعقــوب نــارص الدين، ورئيســة الجامعة األســتاذة 
الدكتــورة ســام املحاديــن، ونائــب رئيــس هيئــة املديريــن 
ــات، وأعضــاء  ــور أحمــد نــارص الديــن، وعمــداء الكلي الدكت

الهيئتــن التدريســية واإلداريــة، وطلبــة الجامعــة.

ودعــا الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن أرسة الجامعــة إىل 
االلتفــاف خلــف القيــادة الهاشــمية الحكيمــة، وترجيــح 
كّفــة العقــل واملنطــق، وعــدم االنجــرار وراء مــا ينــر 
أن  حيــث  االجتاعــي،  التواصــل  منصــات  عــرب  ويبــث 
أو  صحيًحــا،  ليــس  أو  املصــدر،  مجهــول  منهــا  العديــد 
مجتــزأ، مؤكــًدا أن مــن يــروج لإلشــاعة جــزء مــن عمليــة 

التخريــب.

مــن جانبهــا، بيّنــت رئيســة الجامعــة أن األمــن واألمــان 
مهــان مــن أجــل مســرة اإلصــاح والتطويــر يف مئويــة 
األردن الثانيــة، إال أن االعتــداء عــى املمتلــكات العامــة 
والخاصــة، واللجــوء للتحريــض، وإيجــاد بيئــة تعتمــد عــى 
ــًا. ــس نبي ــه لي ــب وهدف ــن التخري ــد م ــلبية، يع ــخ الس ض

بــدوره، أوضــح عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة اإلعــام، 
وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام األســبق الدكتــور محمــد 
املومنــي أن البوصلــة الوطنيــة كان قــد حددهــا جالــة 
امللــك عبداللــه الثــاين بــن الحســن عنــد قيامــه بواجــب 
القانــون  عليــه  ينــص  الســلمّي  االحتجــاج  وأن  العــزاء، 

ويحميــه.

ويف ســياٍق متصــل، قــال عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور 
أميــن الخزاعلــه إن هــذه الوقفــة التضامنيــة مبثابــة رســالٍة 
لأجهــزِة األمنيــة والعســكرية، والشــهداء، واملصابــن، 
مفادهــا “أننــا ماضــون يف طريــق اإلصــاح والنهضــة، 
ــا الحــرة يف املــي  ــاك مــا قــد يســلبنا إرادتن وليــس هن
قدًمــا”، مضيًفــا أنــه عــى الطلبــة االشــتباك مــع القضايــا 

الوطنيــة مــع اللجــوء للحــوار، والعقانيــة، والدســتورية.
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ــن  عــّان – شــاركت الجامعــة بلديــة الجيــزة وقفــًة تضامنيــة مــع شــهداء الوطــن والواجــب ِممَّ
ارتقــوا دفاًعــا عــن أمــن األردن واســتقراره.

ــؤون  ــد ش ــن، وعمي ــارص الدي ــد ن ــور أحم ــن الدكت ــة املديري ــس هيئ ــب رئي ــة نائ ــل الجامع ومثّ
ــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية، إىل  ــه، بحضــور عــدٍد م الطلبــة الدكتــور أميــن الخزاعل

ــزة. ــة الجي ــن بادي ــز أم ــاء مرك ــدي، وأعض ــس البل ــبي املجل ــب منتس جان

وأكــد الدكتــور نارصالديــن أن الجامعــة تثمــن هــذه الوقفــة؛ ملعانيهــا الوطنيــة التــي تتضــح 
بقــوة مــن خــال االلتفــاف خلــف القيــادة الهاشــمية الحكيمــة، وأن األردن هــو الخــط األحمــر 

الــذي ال يجــوز املســاس بــه.

وأضــاف أن محاولــة زج الفرقــة بــن أبنــاء الشــعب األردين الخــّر، ال تلتقــي مــع اإلصــاح 
الشــامل الــذي ينــادي بــه ســيد البــاد امللــك عبداللــه الثــاين بــن الحســن.

وأشاد املشاركون بجهود األجهزة األمنية يف إنفاذ القانون وحاية الوطن واملواطن.

الجامعة تشارك بلدية الجيزة وقفة تضامنية مع شهداء الوطن والواجب
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عــّان – أبرمــت الجامعــة اتفاقيــة تعــاون مــع منصــة دمــج األكادمييــا بالصناعــة، بهــدف تطويــر وتوثيــق 
التعــاون يف مجــال البحــث العلمــي وتطبيقاتــه العمليــة يف مجــال العلــوم.

وتؤمــن الجامعــة مــن خــال مجموعــٍة مــن القيــم بأهميــة االنفتــاح عــى الفضــاءات األكادمييــة: املحليّــة، 
ــة،  ــراكات العلميّ ــة ال ــات، وإقام ــادل املعلوم ــا لتب ــّد منه ــا رضورة ال ب ــة، باعتباره ــة، والعامليّ واإلقليميّ

ــة جمعــاء. ــة خدمــة للبريّ والثقافيّ

ــور، ونائبتهــا الدكتــورة  ــة الدكتــورة نــوزت الجب ــة الصيدل ــع عــن الجامعــة عميــدة كلي وحــر مراســم التوقي
ــن  ــاش، وع ــامر طن ــور س ــة الدكت ــة يف الكلي ــية الصيدالني ــوم األساس ــم العل ــس قس ــر، ورئي ــاس الخ إين

ــات. ــارة مدان ــاريع س ــقة املش ــات، ومنس ــد خريس ــور خال ــذي الدكت ــا التنفي ــة مديره املنص

ومبوجــب االتفاقيــة فــإن الطلبــة وأعضــاء الهيئــة التدريســية يف الكليــة ســيقومون بعمــل أبحــاث علميــة، 
ســتجعلهم عــى مقربــة مــن القطــاع الصناعــي املحــي، والعاملــي يف مجــال البحــث العلمــي، والخدمــات 
املخربيــة، واالستشــارات، والدراســات التدريبيــة، كــا أنــه ســيتم توفــر فــرص عمــل للخريجــن مــن الكليــة 

يف القطــاع الصناعــي.

الجامعة تُوسع من رقعة البحث العلمي يف مجال العلوم
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عــّان – اختتمــت يف الجامعــة عــدة برامــج تدريبيــة شــارك فيهــا 300 طالــب وطالبــة يف مجــاالت القيــادة، 
واالقتصــاد، والتســويق، والصحــة، واألعــال، واإلدارة، والواقــع املعــزز.

وتســعى الجامعــة مــن خــال برامجهــا، وورشــاتها، ودوراتهــا املجانيــة إىل تهيئــة بيئــة تعليميّــة تعلميّــة 
جاذبــة، ومحفــزة لابتــكار، واالخــراع، واإلبــداع، والريــادة.

وبــّن عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور أميــن الخزاعلــه أن هــذه الربامــج تعمــل عــى إيجــاد تجــارب حيويــة متنــح 
الطلبــة فهــًا أوســع، وإميانـًـا أعمــق بالــذات لتعزيــز تخصصاتهــم باألفــكار الحديثــة.

ــراوي،  ــورة فاطمــة ال ــه خريجــة الجامعــة الدكت ــة قدمت ــادة الربوي ــة مــا بــن القي وتنوعــت الربامــج التدريبي
واملحاســبة الريبيــة قدمــه مديــر رشكــة نقطــة البدايــة للخدمــات املحاســبية والريبيــة الدكتــور طــارق 
ــاع  ــن الدف ــد م ــة، املتقاع ــن وزارة الصح ــص م ــعف املرخ ــه املس ــة قدم ــعافات األولي ــنينة، واإلس ــو س أب
ــك  ــام بالبن ــر الع ــاعد املدي ــيك مس ــاع البن ــرة القط ــه خب ــة قدمت ــال البنكي ــه، واألع ــد فروق ــدين محم امل
التجــاري ســليم صوالحــه، وإدارة املشــاريع قدمــه ممثــل رشكــة أمنيــة لاتصــاالت املــدرب محمــد سعســع، 
والتســويق الرقمــي قدمــه ممثــل رشكــة إنفوبيــب لتكنولوجيــا معلومــات واتصــاالت املدرب يــزن صوالحة، 
وتقنيــات التصويــر والتصميــم قدمــه عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة اإلعــام بالجامعــة الدكتــور صــدام 

مشــاقبة.

بدورهــم، عــرّب الطلبــة عــن أهميــة الربامــج التــي شــاركوا فيهــا طيلــة الفصــل الــدرايس يف إمدادهــم 
باملهــارات الازمــة لبــدء حياتهــم املهنيــة، واالزدهــار يف أدوارهــم الحياتيــة، وتــويل مناصــب قياديــة يف 
أعالهــم ويف مجتمعاتهــم، مضيفــن أنهــا نجحــت يف إعــادة صياغــة العديــد مــن املفاهيــم العامليــة يف 

ــم. ــال تخصصاته مج

اختتام برامج تدريبية يف الجامعة شارك فيها 300 طالب وطالبة
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الجامعة تحارض يف “األمن العام” حول خطاب الكراهية

عــّان – حــارضت الجامعــة يف إدارة الســلم املجتمعــي مبديريــة األمــن العــام حــول: “دور الجامعــات يف الحــد مــن 
ــا. ــا، وخارجيً ــي داخليً ــل األكادمي ــور التواص ــم جس ــاء ودع ــة إىل بن ــة الرامي ــداف الجامع ــن أه ــة”، ضم ــاب الكراهي خط

ــا  ــف عرًض ــليم رشي ــور س ــة الدكت ــوم الربوي ــة اآلداب والعل ــس يف كلي ــة التدري ــو هيئ ــة لعض ــة البحثي ــت الورق وتضمن
توضيحيًــا للمفاهيــم الســيكولوجية املرتبطــة بخطــاب الكراهيــة، تاريــخ الظهــور، مبــادئ القانــون املعالجــة للظاهــرة، 

وأخــرًا توصيــات متعــددة للحــد مــن الظاهــرة داخــل الجامعــات واملجتمــع األردين بشــكل عــام.

وعرّفــت الورقــة البحثيــة “خطــاب الكراهيــة” عــى أنــه الخطــاب املــيء الــذي يســتهدف مجموعــة أو فــرًدا بنــاًء عــى 
ــة باإلشــارة إىل شــخص أو مجموعــة  ــة قــد تهــدد الســلم املجتمعــي، نتيجــة اســتخدامه لغــة متييزي خصائــص متأصل

عــى أســاس الديــن، العــرق، الجنــس، اللــون، النســب، أو أي عامــل هويــة آخــر.

وأوضــح الدكتــور رشيــف أنــه ميكــن نقــل الــكام الــذي يحــض عــى الكراهيــة مــن خــال أي شــكل مــن أشــكال التعبــر، 
مبــا يف ذلــك الصــور، والرســوم املتحركــة، واإلميــاءات، والرمــوز، خاصــًة يف البيئــات الجامعيــة التــي تشــهد اســتخداًما 

كثيًفــا ملثــل هــذا الــكام دون وعــي، أو عــى أســاس املــزاح.

ــة،  ــة محتمل ــًدا وشــيًكا بالعنــف أو جرميــة كراهي ــل تهدي ــة مــا إذا كان الخطــاب املعنــي ميث ــد الطلب ــة تحدي وأكــد أهمي
مضيًفــا أنــه ال بــد مــن مراقبــة محتــوى الرســائل املرســلة داخــل مجتمــع الحــرم الجامعــي، مــع الدفــاع عــن مجموعــة مــن 

القيــم األساســية كالتســامح، واالحــرام املتبــادل.
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خرباء وأكادمييون يؤكدون مساهمة اللغة العربية يف الثقافة اإلنسانية
خالل لقاٍء حوارّي يف الجامعة

عــّان – ســلّط خــرباء، وأكادمييــون شــاركوا يف لقــاٍء حــوارّي بالجامعــة بعنــوان: )العربيــة يف عيونهــم(، الضــوء 
عــى مســاهمة اللغــة العربيــة يف الحضــارة والثقافــة اإلنســانية، مؤكديــن دور املــدارس والجامعــات يف 

الحفــاظ عــى لغــة القــرآن الكريــم، والهويــة والقوميــة، وتعزيزهــا يف نفــوس أبنائهــا.

وشــارك يف اللقــاء الــذي عقــد برعايــة رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن، وزيــر الربيــة 
والتعليــم األســبق الدكتــور إبراهيــم بــدران، وعضــو مجمــع اللغــة العربيــة األردين األســتاذة الدكتــورة رُسى ســبع 
ــد  ــتاذ ُجني ــة London School of Economics األس ــد يف جامع ــة، واملعي ــف ربابع ــور يوس ــش، والدكت العي

أربــاي.

فيهــا  التدريســية  الهيئــة  عضــو  وأدارتــه  الربويــة،  والعلــوم  اآلداب  كليــة  نظمتــه  الــذي  الحــوار  وتخلّــل 
عمــداء  مــن  وعــدد  مــوىس،  أحمــد  الدكتــور  األســتاذ  الكليــة  عميــد  بحضــور  الســامل،  جانــة  الدكتــورة 
إســهام  شــواهد  عــى  وقفــات  الجامعــة؛  وطلبــة  واإلداريــة،  التدريســية  الهيئتــن  وأعضــاء  الكليــات، 
الطــب، آثارهــا إىل حقــول  امتــدت  قــرون،  مــدة مثانيــة  اإلنســانية  والثقافــة  الحضــارة  العربيــة يف   اللغــة 

والعلوم الطبيعية والتطبيقية املختلفة، وتوضيح لطبيعة عاقة العرب بلغتهم، وألدوارهم تجاهها.

ــا وعــامل الرقمنــة، وخصائصهــا ومزاياهــا  وتــدارس املتحــاورون إمكانــات اللغــة العربيــة يف عــر التكنولوجي
التــي تكفــل لهــا البقــاء حيــة ال متــوت، خاصــًة وأنــه يجــب اســتثار شــبكة اإلنرنــت يف توســيع نــر املحتــوى 

العــريب.

ومــن املحــاور التــي عرضهــا اللقــاء تعليــم العربيــة للناطقــن بغرهــا، مــن حيــث الدوافــع، واألبعــاد، والنتائــج، 
ومتطلبــات تحقيــق ذلــك عــى أعــى املســتويات.

تجــدر اإلشــارة إىل أن الجامعــة تحــرص عــى إقامــة الفعاليــات الثقافيــة واألدبيــة، واملســابقات اإلبداعيــة يف 
مجاالتهــا املختلفــة، وكانــت قــد أطلقــت مبادرتهــا الرائــدة )يــوم الفصحــى( احتفــاًء باليــوم العاملــي للغــة 
العربيــة، إىل جانــب إتاحــة الفرصــة أمــام طلبــة الجامعــات األردنيــة كافــة للمشــاركة يف جائــزة الدكتــور يعقــوب 

ــة اإلبداعيــة يف موســمها الثــاين.  نــارص الديــن للقــراءة الحــرة والكتاب


