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أخبار األردنية  /طلبة نيوز  /الوقائع

عبيدات يهنئ أسرة الجامعة األردنية بﻤناسبة حلول رأس السنة الهجرية
هنأ رئيس الجامعة األردنية ال كتور نذير عبي ات أسرة الجامعة ممثلة بأعضاء الهيئتين الت ريسية
واإلدارية وطلبة الجامعة ،بمناسبة دحلول رأس السنة الهجرية .4000
ورفع عبي ات أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام دحضرة صادحب الجاللة الهاشمية الملك عب هللا
الثاني ابن الحسين المعظم ،وولي عه ه األمين األمير الحسين بن عب هللا الثاني ،واألمتين العربية
واالسالمية بهذه المناسبة ،سائال هللا عز وجل أن يعي ها بالخير والبركات.
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أخبار األردنية

رئيس الجامعة األردنية يتفقّد ميدان حفالت تخريج الفوج السابع والخﻤسين
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) سناء الصمادي -تفقّ رئيس الجامعة األردنية ال كتور نذير عبي ات
اليوم مي ان دحفل تخريج الفوج السابع والخمسين ،وقال عبي ات ّ
إن هذا االدحتفال يُع ّ بمثابة فرح تشعه
األردنية إلى كل بيت على امت اد رقعة الوطن ،ما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة في المجتمع ،مشي ًا
بعمل اللجنة العليا للتخريج واللجان المشرفة على الحفل والجهود المبذولة من القائمين عليه.
وأ ّك كذلك على أهمية توفير أجواء الفرح والسّعادة المناسبة للطلبة وتق يم الخ مات اللوجستية
المالئمة لذويهم ،مشيرًا إلى ّ
أن الجامعة سعت إلى تنفيذ هذا الحفل تعزي ًزا لرسالتها التعليمية في تتويج
الطلبة بتاج العلم والتميز من خالل دحفل يليق بهم دحال انتهائهم من ال راسة.
وش ّ د عبي ات على ّ
أن الحفل دحظي باهتمام مباشر من رئاسة الجامعة ،وذلك بمتابعته لتش ّكل مالمح
مي ان التخريج وتجهيزه بكل ادحتياجاته ،وإص ار الشهادات ،وتذليل كافة األمور أمام طاقم العاملين
في عمادة شؤون الطلبة وودح ة القبول والتسجيل وودح ة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة ودوائر
ً
وعمال مميّ ًزا،
األمن الجامعي والصيانة والخ مات وغيرهم من الجن المجهولين الذين يق ّ مون جه ًا
إضافة إلى تيسير أي طارئ ق يصادف الطلبة أو الخريجين وذويهم مع االلتزام بإجراءات السالمة
العامة دحرصا على سالمتهم بحيث ال يتعرض أيا من الخريجين وذويهم إلى مضايقات أو أخطار،
مش ّ دًا على ضرورة دحسن استقبال الضيوف بشكل مالئم.
وفي سياق متّصل ،كان عبي ات على ق ر أهل العزم في إيفائه بالوع الذي قطعه للطلبة؛ إذ لبّى
رغبتهم بأن يضم هذا التخريج طلبة الفصول األول والثاني والصيفي دفعة وادح ة.
هذا وتج ر اإلشارة إلى ّ
أن الجامعة ستحتفل هذا العام بتخريج ما يقارب  2555خريج من مختلف
تخصُّ صات وبرامج مردحلتي البكالوريوس وال راسات العليا ،وق جاء دحفل التخريج يوم أمس ليعكس
كفاءة جميع الكوادر التي تعمل في مي انه واصلة الليل بالنهار من أجل خروجه بشكل يالقي استحسان
الجميع ،إذ اتُّخذت جميع اإلجراءات الالزمة إلتمامه على م ار أيّامه التسعة دون أ ّ
ي مع ّوقات ،سعيًا
لخروج المناسبة في نهاية المطاف بصور ٍة ُمنظّم ٍة و ُمميّز ٍة يُعبّر فيها الطلبة عن فردحهم بما دحققوه بع
ً
وصوال إلى هذه اللحظة.
جه دام سنوات قضوها بالك ّ والعمل
وكانت الجامعة ق ب أت الجامعة األردنية أولى دحفالتها أمس بتخريج طلبة كلية اآلداب لتستم ّر دحتّى
السادس من آب ،تليها كليات التمريض والصي لة وعلوم التأهيل ،ثم كليتا الشريعة والعلوم التربوية،
ثم كليتا األمير الحسين بن عب هللا الثاني لل راسات ال ولية واللغات األجنبية ،تليها كليات الحقوق
والملك عب هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات وعلوم الرياضة ،ثم كليتا الهن سة والفنون والتصميم ،ثم
كليات األعمال واآلثار والسيادحة ،ثم كليتا العلوم والزراعة ،لتُختتم دحفالت التخريج أخيرا بكليتي
الطب وطب األسنان.
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أخبار األردنية  /ال ستور  /راص  /نبض

توصيات بتضﻤين الﻤساقات والبرامج األكاديﻤية بأساسيات ومنهجيات علم االقتصاد السلوكي
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكاي – أوصى المشاركون في المؤتمر ال ولي الخامس لقسم
المصارف اإلسالمية ،الذي نظّمته كلية الشريعة في الجامعة األردنية بالتشارك مع الجمعية األردنية
للمالية اإلسالمية ،بتضمين المساقات والبرامج األكاديمية بأساسيات ومنهجيات علم االقتصاد
السلوكي.
وطالبوا كذلك ،في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي جاء بعنوان "االقتصاد السلوكي :ماهيته ومجاالت
تطبيقه" وأُقيم برعاية رئيس الجامعة ال كتور نذير عبي ات ودحضور نخبة من أصحاب السمادحة
والفضيلة والعطوفة والسعادة ،بإجراء مزي من ال راسات واألبحاث والن وات والمؤتمرات وورش
العمل المتعلقة بموضوع االقتصاد السلوكي ،واالستفادة من التجارب التطبيقية ال ولية والعناية
بترجمة الكتابات األجنبية بما يثري المكتبة العربية في هذا الجانب.
وش د المؤتمرون في جلستهم الختامية التي أُقرّت فيها التوصيات على أهمية نشر الوعي باالقتصاد
السلوكي وأهميته في مختلف مجاالت الحياة ودوره في االرتقاء بالمستوى المعيشي للفرد والمجتمع،
وبيان أصالة االقتصاد اإلسالمي بالتأثير على الجوانب السلوكية واألخالقية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة العمل على وضع ضوابط ومعايير شرعية ليتم انتهاجها في تطبيق
إجراءات االقتصاد السلوكي ،إضافة لكونها أداة شرعية مرجعية ُمتّخ ٌذ بها من قبل الجهات الرقابية
الشرعية المتخصصة.
وش ّدوا على دعوة ال ُمختصّين في المالية اإلسالمية إلى العناية واالهتمام باالقتصاد السلوكي
وتوجيهه بما يسهم في النهوض بالمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحوث التطبيقية كي تبقى رائ ة في
العمل المصرفي.
وأوصى المشاركون كذلك بضرورة إنشاء ودح ة وكز (تحفيز) دحكومية على غرار ودح ات الوكز
ال ولية ،ودعوة المؤسسات العامة والخاصة إلدح اث مراكز وكز فرعية ضمن أقسامها المختلفة بما
يسهم في تحقيق أه افها الرئيسية.
وفي هذا الص د أوضحت رئيسة قسم المصارف اإلسالمية ومقررة لجنتي المؤتمر العلمية
والتحضيرية ال كتورة هيام الزي انيين عقب إعالنها اختتام المؤتمر وإقرار توصياته ،أن أهميته تبرز
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في المواءمة بين الفكر االقتصادي اإلسالمي القيمي واالقتصاد السلوكي ،إضافة إلى االستفادة من
البحوث التطبيقية في االقتصاد السلوكي لصياغة األنظمة والسياسات المالية التي تساع على اتخاذ
القرارات الصحيحة.
وق تجلّت أه اف المؤتمر الذي شه مشاركة دولية واسعة وفقا لرئيس اللجنة التحضيرية ورئيس
الجمعية األردنية للمالية اإلسالمية ال كتور عب المجي الردحامنة في التعريف باالقتصاد السلوكي
ومنهجيته وبيان أهمية االستفادة من تطبيقاته في مختلف القطاعات العامة والخاصة ،إلى جانب إثراء
المكتبة العربية بالبحوث والمراجع التي تبحث في موضوعات االقتصاد السلوكي وتطبيقاته،
والمقاربة بين الفكر االقتصادي اإلسالمي واالقتصاد السلوكي.
هذا وضم المؤتمر الذي أقيم برعاية رسمية من البنك اإلسالمي األردني خمس جلسات ُعق ت على
م ار يومين ،ق مت في الجلسة األولى ،التي ترأسها ال كتور دحسين سعيفان ،ال كتورة هيام الزي انيين
ورقة بعنوان "االقتصاد السلوكي م خل مفاهيمي عام" ،وتح ث ال كتور هاشم الزيود من اإلمارات
دحول التحيزات المعرفية وأثرها على االقتصاد السلوكي ،فيما ق م كل من ال كتور باسل الشاعر
واآلنسة عالية الصباغ واآلنسة فيروز بحلق ورقة عن مبادئ االقتصاد السلوكي وتطبيقاته ،وكل من
ال كتور عب المجي الصالدحين وال كتور عب المجي الردحامنة واألستاذ محم شموط ورقة بحثية عن
تطبيقات االقتصاد السلوكي في االقتصاد اإلسالمي.
وجاءت الجلسة الثانية من اليوم األول تحت إطار "االقتصاد السلوكي في إطار التحليل االقتصادي
وعالقته بالعلوم االجتماعية" وترأسها ال كتور وائل عربيات ،وشارك فيها ال كتور عمر العسري من
المغرب بورقة ق م فيها تحليال ألثر القرارات االقتصادية السلوكية في ضبط النظام المالي ،وتح ث
ال كتور سعي بوهراوة من ماليزيا دحول المالية السلوكية في المنظور اإلسالمي ،بينما ق م ال كتور
عب السالم الحويجة من العراق ورقة بعنوان الع الة المجموعاتية بين التنظير والتطبيق في إطار
آليات االقتصاد السلوكي ،وال كتور غازي العساف ورقة نظريات مقارنة دحول االقتصاد السلوكي في
تحليل سلوك المستهلك.
وفيما يتعلق بج ول أعمال المؤتمر في اليوم الثاني الذي ضم ثالث جلسات شارك في األولى منها،
والتي تولّى رئاستها ال كتور عب المجي الردحامنة ،كل من ال كتور ياسر الحوراني بورقة دحول
العقالنية وبنية االختيار في االقتصاد السلوكي ضمن م خل اقتصادي إسالمي ،وال كتورة داليا
مصطفى بورقة بحثية بعنوان "االقتصاد السلوكي وتطبيقاته من منظور إسالمي :صن وق الزكاة
األردني أنموذجا" ،فيما شاركت كل من ال كتورة عالية ضيف هللا وال كتور أدحم الطنيجي من
اإلمارات العربية المتح ة عن بُع  ،عبر وسائل االتصال المرئية ،بورقة عرضا خاللها تجربة
اإلمارات في موضوع االقتصاد السلوكي في ضوء المقاص الشرعية ،كما تح ثت ال كتورة سمية
العمري عن االقتصاد السلوكي في ضوء نصوص الشريعة اإلسالمية ومقاص ها ودوره في تعزيز
رأس المال االجتماعي ،واختُتمت الجلسة بمشاركة ال كتورة آالء البطاينة في دح يث لها دحول أسس
االقتصاد السلوكي الجزئي.
وناقش في الجلسة الثانية ،التي ترأسها ال كتور ع نان العساف ،ال كتور عطا عب المعطي السنباطي
من مصر موضوع االقتصاد السلوكي في ضوء النصوص الشرعية ،وق مت كل من ال كتورة هناء
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الحنيطي وال كتور زياد عبي ات ورقة دحول السلوك االقتصادي وعالقته بالشمول المالي ،فيما عرض
ال كتور موسى القضاة تطبيقات االقتصاد السلوكي في التأمين التكافلي.
وفي الجلسة األخيرة ،التي ترأستها ال كتورة هيام الزي انيين ،نوقشت التوصيات الختامية للمؤتمر
بمشاركة أعضاء لجنة التوصيات التي ض ّمت ًّ
كال من ال كتور عب المجي الردحامنة وال كتور باسل
الشاعر واألستاذ محم شموط ،و ُكرّمت خاللها اللجنتان العلمية والتنظيمية وجمع من المشاركين.
كما تج ر اإلشارة إلى ّ
أن ورشة عمل خاصة ُعق ت على هامش فعاليات المؤتمر ترأسها ال كتور
محم الخطيب بمشاركة كل من ال كتور فادي مكي من قطر ،وال كتورة آالء عبي من من الكويت،
واألستاذ مبارك الحم اني من سلطنة عمان ،تح ثوا خاللها عن تجربة "الوكز" في بل انهم.
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أخبار األردنية  /األنباط  /الم ينة نيوز  /نبض  /أمن اف ام

األردنية تحتفل بتخريج كوكبة من طلبة "الفوج السابع والخﻤسين"
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) سناء الصمادي – تب أ الجامعة األردنية غ ا بتخريج الفوج السابع
والخمسين من طلبتها ،دحيث يفوح عطر التفوق المصحوب بأريج النجاح والعطاء؛ من خالل
الحفالت األكاديمية المبهجة ،بع أن اتُّخذت جميع البروتوكوالت واإلجراءات الرسمية إلنجاح
دحفالت التخرج.
ُّ
تزف الجامعة األردنية التهاني لجميع الطلبة الخريجين وأسرهم للوصول إلى هذه
وبهذه المناسبة،
ً
مستقبال مشرقًا وأن يعبّروا عن فردحتهم بالنجاح ،ال سيما بع
اللحظة المميزة ،متمنية بأن يلقى الطلبة
جائحة كورونا التي ألقت بظاللها عليهم دحارمةً إيّاهم من فردحة ارت اء ثوب التخرج والوقوف على
منصة التكريم وسط أجواء تمتزج فيها دموع الفرح بالنجاح ودموع فراق صردحهم األكاديمي الذي
قضوا فيه أجمل األيام.
وستحتفل الجامعة هذا العام بتخريج ما يقارب ( )2555خريجًا من مختلف تخصصات وبرامج
مردحلتي البكالوريوس وال راسات العليا.
وسيب أ برنامج االدحتفاالت اعتبارا من مساء يوم الجمعة  32/7/3533ليستمر دحتى السادس من آب
وذلك بتخريج كلية اآلداب ،تليها كليات التمريض والصي لة وعلوم التأهيل ،ثم كليتا الشريعة والعلوم
التربوية ،ثم كليتا األمير الحسين بن عب هللا الثاني لل راسات ال ولية واللغات األجنبية ،تليها كليات
الحقوق والملك ع ب هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات وعلوم الرياضة ،ثم كليتا الهن سة والفنون
والتصميم ،ثم كليات األعمال واآلثار والسيادحة ،ثم كليتا العلوم والزراعة ،لتُختتم دحفالت التخريج
أخيرا بكليتي الطب وطب األسنان.
وفي هذا الص د ستُنقل وقائع دحفل التخريج ببث دحي ومباشر على الموقع اإللكتروني الرسمي
للجامعة األردنية على الرابط التالي:
http://www.ju.edu.jo/ar/grad2022/Home.acpx
وعلى أثير إذاعة الجامعة األردنية على التردد ( )20.2ميجا هيرز.
كما ستُنشر مجموعة من صور الخريجين في دحفالت التخرج عن التقاطها مباشرة على صفحات
الجامعة الرسمية (الجامعة األردنية – )The University Of Jordanعلى الرابط التالي:
https://www.facebook.com/ujnews
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"أمناء الجامعة" األردنية يكرم أعضاءه السابقين ويرحب بالجدد
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) سناء الصمادي  -كرّمت الجامعة األردنية أعضاء مجلس أمناء
الجامعة السابقين تق يرا لجهودهم وعطائهم خالل السنوات األربع الماضية.
وردحّب رئيس مجلس أمناء الجامعة ال كتور ع نان ب ران ،خالل دحفل التكريم ،باألعضاء الج د ً
قائال
ّ
إن الجامعة نجحت في فترة المجلس السابقة في ع ّ ة محاور ،كان من أهمها تحقيق وفرة ماليّة غير
ً
مسبوقة ،والتوفير في فاتورة الطاقة والقضاء على العجز المالي ،الفتا إلى ّ
أن إنجازات المجلس
تعكس مبادئ ممارسة الحوكمة الرشي ة ،والسمعة األكاديمية المميّزة ،وقيم الع الة والكفاءة والشفافية
والمساءلة وسيادة القانون واالست امة التي سعى المجلس إلى تعزيزها ضمن صالدحيّاته والمهام
المنوطة به باالستناد إلى أدحكام قانون الجامعات األردنية.
وأضاف ّ
أن مستوى أداء الجامعة ش ي التميّز جاء بفضل جهود العاملين فيها ،خاصة فيما يتعلق
ّ
َّ
ً
ً
ّ
بالتصنيفات العالمية األخيرة؛ إذ دحلت "األردنيَّة" في المرتبة األولى محليّا والتاسعة عربيّا ،وفي
المرتبة  255ضمن أفضل الجامعات في العالم دحسب تصنيف الوبيوميتركس للجامعات ،كما أُدرج
ع ٌد من بادحثي الجامعة ضمن نخبة من أفضل العلماء في مجاالت علم الحاسوب والرّياضيّات،
صنّفت "األردنيّة" وادح ةً من أفضل  355جامعة على مستوى العالم ،ودحقّقت المرتبة 655-054
و ُ
عالميًّا في تصنيف التّايمز لتأثير الجامعات.
إضافة إلى ذلك ،بيّن ب ران ّ
أن الجامعة األُردنيَّة تق ّ مت في تصنيف كيو أس العالم ّي للجامعات ( QS
)World University Ranking 2023لتصبح ضمن أفضل  655جامعة على مستوى العالم
لعام  ،3535وضمن الفئة  655-324عالميًّا في التَّصنيف الذي أعلنت عنه المؤسَّسة البريطانيَّة،
واصفًا ما أُنجز بكونه ثمرة الجهود التي بذلها العاملون فيها.
وشكر ب ران رئيس الجامعة األردنية ال كتور نذير عبي ات على تعاونه مع المجلس وتجاوبه السريع
مع قراراته وما بذله خالل فترة إدارته للجامعة األردنية ،الفتًا إلى أن المجلس الج ي سيطَّلع بعمق
على االستراتيجية الج ي ة التي سيتق َّ م بها رئيس الجامعة ،و ُمضيفًا بأنّه "متفائل وسعي بهذا المجلس
ويسع ني العمل مع أعضائه الج د".
وفي ختام الحفل ،كرّم ب ران أعضاء المجلس السابقين بمن فيهم رئيس الجامعة األردنية ال كتور نذير
عبي ات ،الذي بادله التكريم ب وره.
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الجامعة األردنيّة تفتتح احتفاالتها بتخريج الفوج  75من طلبة كلية اآلداب
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) سناء الصمادي وهبة الكاي  -في باكورة ادحتفاالت "األردنيّة" بتخريج
الفوج السابع والخمسين من طلبتها ،خرّجت الجامعة اليوم كوكبة من طلبة كلية اآلداب ،زافّةً في ستاد
ب وطالب ٍة م ّمن أنهوا متطلّبات مردحلة البكالوريوس.
الجامعة ما يقارب  4555طال ٍ
وق دحظي الحفل باهتمام مباشر من رئيس الجامعة ال كتور نذير عبي ات ،وذلك بمتابعته لتش ّكل
مالمح مي ان التخريج وتجهيزه بكل ادحتياجاته ،وإص ار الشهادات ،وتذليل كافة األمور أمام طاقم
العاملين في عماد ة شؤون الطلبة وودح ة القبول والتسجيل وودح ة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة
ً
وعمال
ودوائر األمن الجامعي والصيانة والخ مات وغيرهم من الجن المجهولين الذين يق ّ مون جه ًا
مميّ ًزا.
كما أوعز عبي ات بتيسير أي طارئ ق يصادف الطلبة أو الخريجين وذويهم ،مش ّ دًا على ضرورة
دحسن استقبال الضيوف بشكل مالئم.
وفي سياق متّصل ،كان عبي ات على ق ر أهل العزم في إيفائه بالوع الذي قطعه للطلبة؛ إذ لبّى
رغبتهم بأن يضم هذا التخريج طلبة الفصول األول والثاني والصيفي دفعة وادح ة.
وهنّأ عمي الكلية ال كتور إسماعيل الزيود الطلبة الخريجين وذويهم عقب الحفلً ،
قائال "إنّنا سع اء
وأنتم تقطفون اليوم ثمار سنوات من الج واالجتهاد ،فق بذلتم ما استطعتم ،تارة تتعثرون وأخرى
تنهضون ،تنفضون الغبار وتواصلون المسير".
وأضاف الزيود ّ
أن الحياة الجامعيّة بك ّل مفرداتها أشمل من درس وامتحان ،فهي مجال واسع لصقل
شخصية الطالب ،الذي عاش فيها سنوات دحملت أيا ًما عسيرة ويسيرة ،دحلوة ومرّةُ ،م برة ومقبلة.
وأكمل مشيرًا إلى ّ
أن العلم والعمل ال دح ود لهما ،وداعيًا الطلبة الخريجين أن يكونوا سفراء لجامعتهم
ّ
في بناء صروح الوطن والعالم ،قبل أن يُسلمهم شهادات تخرُّ جهم.
هذا وتج ر اإلشارة إلى ّ
أن الجامعة ستحتفل هذا العام بتخريج ما يقارب  2555خريج من مختلف
تخصُّ صات وبرامج مردحلتي البكالوريوس وال راسات العليا ،وق جاء تخريج اليوم ليعكس كفاءة
جميع الكوادر التي تعمل في مي انه واصلة الليل بالنهار من أجل خروجه بشكل يالقي استحسان
الجميع ،إذ اتُّخذت جميع اإلجراءات الالزمة إلتمامه على م ار أيّامه التسعة دون أ ّ
ي مع ّوقات ،سعيًا
لخروج المناسبة في نهاية المطاف بصور ٍة ُمنظّم ٍة و ُمميّز ٍة يُعبّر فيها الطلبة عن فردحهم بما دحققوه بع
ً
وصوال إلى هذه اللحظة.
جه دام سنوات قضوها بالك ّ والعمل
وفي هذا الص د ،ستُنقل وقائع دحفل التخريج ببث دحي ومباشر على الموقع اإللكتروني الرسمي
للجامعة األردنية على الرابط التالي:
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 ،http://www.ju.edu.jo/ar/grad2022/Home.acpxوعلى أثير إذاعة الجامعة األردنية على
التردد ( )20.2ميجا هيرتز.
كما ستُنشر مجموعة من صور الخريجين في دحفالت التخرج عن التقاطها مباشرة على صفحات
الجامعة الرسمية (الجامعة األردنية – )The University Of Jordanعلى الرابط التالي:
https://www.facebook.com/ujnews
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ملتقى لخريجي كلية الطب في الجامعة األردنية
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكاي  -التقى مجموعة من األطباء من خريجي الفوجين الثامن
عشر والتاسع عشر من كلية الطب في الجامعة األردنية ،لمعرفة أبرز التطورات التي شه تها كليتهم،
والتح يثات التي طرأت عليها بع أكثر من عق ين من الزمان.
"إن الجامعةَ األردنيّةَ
وقال رئيس الجامعة ال كتور نذير عبي ات في كلمة ألقاها خالل رعايته الملتقى َّ
ّ
في العقو ِد الخَ ْم َس ِة الماضي ِة ساه َم ْ
أكثر وضودحًا،
العالم
ت إسها ًما ُم َميَّ ًزا في َجع ِْل
وجع ِْل الطبِّ
َ
أفضلَ ،
َ
ِ
ٌ
وخرّيجو وأساتذةُ
كثير من األسئل ِة التي لم تَ ُك ْن لها
أجاب ِخرّيجوها عن
كما
َ
إجابات ،كما كان طَلَبَةُ ِ
ٍ
ُ
ً
ّ
ت وفي
ُلوم :في تكنولوجيا المعلوما ِ
الجامع ِة األردنيَّ ِة في العقو ِد ال ّست ِة السّابق ِة أبطاال ُم َميّزينَ في كلِّ الع ِ
األعمال ِّ
وغيرها".
العلوم اإلنسانيَّ ِة واالجتماعيَّ ِة
ت ،وفي
الطّبِّ وفي
والزراع ِة والفيزيا ِء والرّياضيّا ِ
ِ
ِ
ِ
تتعامل مع تح ِّياتِها ْ
ك َّ
وأضاف "إننا ن ر ُ
ت التي
وأن تُسا ِه َم في
أن على الجامع ِة أن
َ
عالج االختالال ِ
ِ
غ ْ
ث المنظوم ِة
ت
الوطن األخرى لتح ي ِ
ت األردنيَّ ِة و ُمؤسَّسا ِ
َزَت ُمجْ تَ َم َعنا ،وأن تكونَ قائ ةً م َع الجامعا ِ
ِ
أكثر قُ َّوةً و َم َحبَّةً
ً
وجماال".
وأكثر ع ًال
َ
أجل أر ُد ٍن َ
السّياسيَّ ِة االقتصادي َّ ِة واالجتما ِعي َّ ِة من ِ
المرض وتَقِ ُ
ف في
وأشار عبي ات إلى أن الجامعةُ كانت في َسنَت َْي الوبا ِء تُحاربُ
الخطوط األمامي َّ ِة ِمنَ
َ
ِ
األبطال الحقيقيّينَ  ،أنقَ ْذتُم
المعرك ِة  ،كما ُكنتُم أنتُم
لمي وفَ ِهمتُم كيفَ
َ
َ
بي وال ِع ِّ
األرواح ودفَ ْعتُم بالتَّقَ ُّ ِم الطّ ِّ
ُ
مرادحل الحيا ِة ،وأيضا كان ْ
للمرض وتعا َملَ ْ
استجابَ ْ
ُ
َت "األردنيّة" في
ت َم َع ُكلِّ مردحل ٍة من
المجتمعات
ت
ِ
ِ
ْ
ك
الخنادق،
َ
ّغم من دحال ِة االرتبا ِ
شاركتُم في التَّعا ُم ِل مع تح ّ يا ِ
ت الجائح ِة بِ ُكلِّ تفاصيلِها ،على الر ِ
ِ
والحي َْر ِة النّاتج ِة عن ِدح َّ ِة هذ ِه الجائح ِة التي عا َشها العال ُم وعا َشها األطبّا ُء جميعهم.
َ
وفي كلمة تردحيبية ق مها عمي الكلية ال كتور ياسر الريان ،أشار خاللها إلى أن الكلية شه ت منذ
التأسيس إنجازات وتطورات كثيرة ،وأنها تتق م بكثير من المجاالت على نظيراتها في صع مختلفة،
وأنها تتمتع بسمعة وطنية وعالمية متميزة وعلى مستويات متق مة ج ا ،مؤك ا أن هذا الملتقى الذي
جمع دفعتي  4223و  4226جاء إلدامة التواصل بين الكلية وخريجيها ومعرفة أهم اإلنجازات التي
توصلوا إليها.
هذا واشتمل الملتقى الذي تولّت عرافته ال كتورة ف اء ذكر هللا على عرض تق يمي دحول مسيرة تطور
الكلية ،مع فقرات ع ي ة لخريجين من ال فعتين ،تخللها مسابقة استذكارية لسنوات الخريجين من تلك
ال فعات ،وتكريما لبعض األساتذة الق ماء واأوائل الطلبة ،وكذلك تكريما للحاصلين على درجة
االمتياز.
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"الغويري" ترأس لجنة التعليم العالﻤية في االتحاد العالﻤي للعالج الطبيعي بعد فوزها بعضوية
مجلس إدارته
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكاي  -فازت نائب عمي كلية علوم التأهيل في الجامعة األردنية
ال كتورة عالية الغويري برئاسة لجنة التعليم ( )Education Committeeالتي ش ّكلها االتحاد
العالمي للعالج الطبيعي ،وذلك بع انتخابها عضوة في مجلس إدارة االتحاد مطلع العام الحالي.
ويُع ّ هذا االتحاد بمثابة منظمة دولية مسؤولة عن تنظيم شؤون العالج الطبيعي في العالم أجمع،
وستتقلّ لجنة التعليم فيه ع ي ًا من المهام تتمثل في تق يم المشورة والتوصيات االستراتيجية إلى
مجلس اإلدارة بشأن المسائل التعليمية التي تُع ّزز أه اف واستراتيجية وضع العالج الطبيعي العالمي.
كما تُق ّ م اللجنة المشورة والتوصيات للموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة بشأن السياسات ومجاالت
المشاريع واألنشطة التي تُع ّزز تطوير التعليم في مهنة العالج الطبيعي ،وتتولّى المشاركة واإلشراف
على خ مات ومشاريع وأنشطة العالج الطبيعي العالمية ذات الصلة في مجال التعليم ،وكذلك تعمل
على توفير اإلشراف االستراتيجي على لجنة االعتمادية العالمية وتق يم التوصيات المتعلقة بمستقبل
خ مات االعتماد.
هذا وق اختير  45أعضاء للجنة التعليم من دول :أستراليا ،بولن ا ،كن ا ،لبنان ،إسبانيا ،الهن ،
النرويج ،بريطانيا ،كولومبيا ،إفريقيا ،وذلك من بين  05طلب ُمق ّ م لشغل عضوية هذه اللجنة الهامة
من كافة أقاليم االتحاد العالمي للعالج الطبيعي ،والذي أُعلن عنه دح يثًا على الموقع الرسمي لالتحاد
على الرابط التالي:
https://world.physio/news/world-physiotherapy-announces-educationcommitteemembers?fbclid=IwAR0n_gS96zKOblgZRK1cMb_qGdt8JMPPyUSRpmXumJf8Ag2yLR7ccslS1k
ولمزي من المعلومات يمكن االطالع على الموقع التالي:
https://world.physio/news/world-physiotherapy-announces-educationcommitteemembers?fbclid=IwAR0aGGHzw2LfSkUIDCzC6JA8sRo6XJq0T2zrXNSL
KAchvm0K0HHH65qmX58
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أخبار األردنية

"هاكوز" و"درويش" تتألقان بفوزهﻤا بجائزات عالﻤية
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكاي – كما ع ّودنا أساتذة الجامعة األردنية بتألّقهم ال ائم وتميّزهم
في كثير من الفعاليات المحلية واإلقليمية والعالمية ،دحصلت ال كتورة نانسي هاكوز من كلية الصي لة
على جائزة علمية عالمية من جمعية ISSX (International Society for the Study of
Xenobiotics).
وق ُمنحت الجائزة لهاكوز تق يرًا ألبحاثها المتميزة في موضوعات األيض ال وائي ( Drug
)metabolismوجهودها المستمرة في هذا المجال خالل مسيرتها العلمية التي تمت على م ى
خمسة وعشرين عا ًما ،وق وجهت الجمعية دعوة لهاكوز الستالم الجائزة في مؤتمرها العالمي الذي
سيُقام في م ينة سياتل بالواليات المتح ة األمريكية في شهر أيلول المقبل.
وتج راإلشارة إلى أن هذه الجمعية تُعنى باألبحاث المتعلقة باأليض ال وائي ودحركية ال واء في
تخصصات مختلفة ،هي علم األدوية وعلم السموم والبيولوجيا الجزيئية ،وتضم أعضاء من  ٥٤دولة
من مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم تتمثل بشمال أمريكا وكن ا وأوروبا والشرق األقصى.
وعلى صعي متّصل فق فازت أيضا ال كتورة رلى م دحت درويش من كلية الصي لة بجائزة فينوس
ال ولية التي تُمنح لألفراد نظير جودتهم وموثوقيتهم وكفاءتهم في تطبيق المعرفة ،والمهارات في تنفيذ
وظائفهم القيادية.
كما دحصلت درويش كذلك على جائزة دُ .م ِحبّ () ،Dr Moheb Awardمن مستشفى أورام
األطفال في مصر  ،37537والتي تُعطى لقاء األبحاث المتعلقة بالممارسة الصي النية واالستعمال
األمثل للمضادات الحيوية.
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خريجا وخريجةً يؤدون القسم ويتسلّﻤون شهاداتهم اليوم
577
ً
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكاي وسناء الصمادي –  734خريجًا وخريجةً دحلموا بهذه
اللحظة أرب َع سنوات طال انتظارها ،ها هم اليو َم يقبضون على لحظة الحلم تلك إذ يرون ثمار جه هم
وك ّ هم الطّويل أمام أعينهم بع أن دحققت جامعتهم األ ّم ،الجامعة األردنية ،دحل َمهم بتسليمهم شهادات
ُّ
يعتز بهم في كلّيّاتهم التي تركوا فيها أغلى ذكرياتهم.
التخرّج وسط دحضور ذويهم وأدحبّتهم ،و ُك ّل من
فخر ،خرجّت الجامعة  357طالبًا وطالبةً من كلية علوم التأهيل ،و 356من كلية
اليوم ،وبك ّل
ٍ
الصي لة ،و 335من كلية التمريض ،وأ ّدوا القسم؛ ليلتحقوا بمن سبقهم من زمالئهم في تلك المجاالت،
كي يكونوا خير ممثلين لما نهلوه من علم في في سوق العمل والحياتين العلميّة والعمليّة ،ويرفع من
ّ
األردن عاليًا في سماء
شاءت له الفُرص أن يُغادر الوطن للعمل أو المشاركة في محفل دول ّي اسم
العالم.
وق قام كل من عمي كلية علوم التأهيل ال كتور زياد الحوام ة ،وعمي ة كلية الصي لة ال كتور رنا أبو
الذهب ،وعمي ة كلية التمريض ال كتورة فريال الهياجنة ،عقب انتهاء مراسم الحفل ،بتهنئة الطلبة
الخريجين وذويهم ،معربين عن أملهم بأن تكون هذه اللحظة ب اية طريق مليء بالنجادحات في كافة
المسارات التي سيسلكونها في دحياتهم القادمة.
هذا وتج ر اإلشارة إلى ّ
أن الجامعة ستحتفل هذا العام بتخريج ما يقارب  2555خريج من مختلف
تخصُّ صات وبرامج مردحلتي البكالوريوس وال راسات العليا ،وق جاء تخريج اليوم ليعكس كفاءة
جميع الكوادر التي تعمل في مي انه واصلة الليل بالنهار من أجل خروجه بشكل يالقي استحسان
الجميع ،إذ اتُّخذت جميع اإلجراءات الالزمة إلتمامه على م ار أيّامه التسعة دون أ ّ
ي مع ّوقات ،سعيًا
لخروج المناسبة في نهاية المطاف بصور ٍة ُمنظّم ٍة و ُمميّز ٍة يُعبّر فيها الطلبة عن فردحهم بما دحققوه بع
ً
وصوال إلى هذه اللحظة.
جه دام سنوات قضوها بالك ّ والعمل
وفي هذا الص د ،ستُنقل وقائع دحفل التخريج ببث دحي ومباشر على الموقع اإللكتروني الرسمي
للجامعة األردنية على الرابط التالي:
 ،http://www.ju.edu.jo/ar/grad2022/Home.acpxوعلى أثير إذاعة الجامعة األردنية على
التردد ( )20.2ميجا هيرتز.
كما ستُنشر مجموعة من صور الخريجين في دحفالت التخرج عن التقاطها مباشرة على صفحات
الجامعة الرسمية (الجامعة األردنية – )The University Of Jordanعلى الرابط التالي:
https://www.facebook.com/ujnews
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عمون

عويس :ال تغيير على أسس القبول للعام الجامعي الحالي
أعلن وزير التربية والتعليم العالي د .وجيه عويس انه ال تغيير على اسس القبول الجامعي للعام
الحالي .3535 /3533
واك عويس وفق ما نقلت عنه ال ستور أنه تم اجراء تع يل بسيط يتعلق بموافقة مجلس التعليم العالي
على السماح لجميع طلبة الثانوية العامة ،بمختلف الفروع والخطط ال راسية ،بصرف النظر عن سنة
انهاء الطالب للثانوية العامة ،االلتحاق بتخصصات الفنون الجميلة والتربية الرياضية ،كونهما
يعتم ان على ق رات خاصة تتوفر ل ى الطالب.
ووفق مصادر مطلعة فإن هناك توجهات جادة لتخفيض اع اد المقبولين في كافة الجامعات الرسمية
بما فيها تخصصا الطب وطب االسنان ،وذلك انسجاما مع التركيز على نوعية التعليم والحفاظ على
المخرجات ،وضبط الطاقات االستيعابية بالكليات والجامعات ،وع م االخالل بمنظومة التعليم
االكاديمي سيما ما يتعلق بالتخصصات الطبية االكثر طلبا.
واوضحت المصادر ان مجلس التعليم العالي يسير باتجاه تخفيض اع اد المقبولين بالتخصصات
الراك ة والمشبعة دحيث ستصل نسبة تخفيض القبول بتلك التخصصات للعام الحالي بما نسبته  55الى
.% 53
واشارت ذات المصادر الى ان قائمة بتخصصات سيتم ايقاف القبول فيها لع م التزامها بالطاقات
االستيعابية واخلت بمعايير االعتماد العامة او الخاصة ،وتع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
قائمة سيتم ابالغها للجامعات ولمجلس التعليم العالي قريبا.
وبينت ذات المصادر ان عشرة تخصصات ستتم من خالل القبول والمودح وثالث تخصصات بشكل
مباشر في الجامعة االلمانية االردنية وهي  :الحقوق والتمريض واللغة االنجليزية والتكنولوجيا المالية
وادارة المخاطر واللغة االنجليزية التطبيقية،وعلم البيانات ،والذكاء االصطناعي ،وهن سة الطاقة
المتج دة،والتصميم والوسائط المعلوماتية ،والمعلوماتية الصحية ،وفقه االموال ،واالداء الصوتي
والتجوي .
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