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الﻤـــــــــــوﺿـــــوع
أﺧﺒار الجامعة
مؤسس ومدير عام ( )QSالعالمية يسلم "األردنية" شهادة التصنيف العالمي
3535
الدراسات االستراتيجية في "األردنية" يطلق كتاب "الجهاديون األردنيون
وانهيار دولة داعش"
وفد طالبي من معهد الدوحة للدراسات العليا يزور األردنية
"دراسات المرأة" في "األردنية" ينظم ملتقى علميًّا بعنوان "صحة المرأة
األردنية واقع وتطلعات"
شؤون جامعية
سالمة :وضع مقترحات لمعايير الجامعات الذكية بالدول العربية
التعليم العالي 55 :ألف طالب وافد في الجامعات األردنية
السفير القطري يزور جامعة الحسين التقنية
بحث أردني حول تسرب األلمنيوم للطعام يفوز بجائزة عالمية
 0رياديات أردنيات يتأهلن إلى نهائيات المسابقة العالمية “ ”WE Empower
2022
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أخبار األردنية/بترا  /الرأي  /عمون/مدار الساعة/نبض/النبا نيوز/هال أخبار/اذاعة االمن
العام/طلبة نيوز

مؤسس ومدير عام ( )QSالعالﻤية يسلم "األردنية" شهادة التصنيف العالﻤي 0202
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) سهى الصبيحي – سلم مؤسس ومدير عام شركة "كواكواريلي
سيموندس" ( )QSالعالمية نونزيو كواكواريلي رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات شهادة
التصنيف العالمي للجامعة " Rankings 2023 QS World University" .
جاء ذلك خالل المنتدى العربي حول تصنيفات ( )QSالعالمية الذي أُقيم اليوم األحد في العاصمة
ًّ
احتفاال باإلصدار
السعودية الرياض ،برعاية وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ
التاسع للتقييم وبحضور القائمين على التصنيف ورؤساء الجامعات العربية المصنفة.
وتسلم عبيدات خالل المنتدى الذي حضره من الجامعة مدير مركز االعتماد وضمان الجودة الدكتور
محمود القواريق درعًّا تذكاريًّا تكري ًّما للجامعة في هذه المناسبة.
وقال عبيدات في تصريح له إن هذا ما هو إال تكريم ألسرة الجامعة من أكاديمين وإدرايين على
جهودهم التي أسمهت في تق ُّدم الجامعة في التصنيفُ ،مشيرًّا إلى أن الجامعة تنافس وبقوة في مختلف
التصنيفات العالمية وعديد من المجاالت األكاديمية على مستوى العالم ،وتسير بخطى جادة للوصول
إلى مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل  355جامعة عالميًّا فيها.
هذا وناقش المنتدى الذي استمر يو ًّما واحدًّا ،ونظمته مؤسسة ( )QSبالشراكة مع جامعة الفيصل،
الرؤى والمسارات المستقبلية للجامعات العربية في التصنيف العالمي ،وسبل تحسين مواقعها في
مختلف فئات التصنيف في ضوء المعايير التي تعتمدها المؤسسة.
يُذكر أن األردنية تقدمت في تصنيف كيو أس العالمي للجامعات ( QS World University
)Ranking 2023لتصبح من أفضل  655جامعة على مستوى العالم لعام  3535وضمن الفئة
 655-324عالميًّا ،واحتلت المرتبة  350من حيث مؤشر السمعة التوظيفية ( Employer
) ،Reputationوجاءت في المرتبة  546من حيث مؤشر السمعة األكاديمية ( Academic
)Reputationاألمر الذي يعكس جودة خريجيها وسمعتها األكاديمية.
أما فيما يخص التصنيف الصادر عن ( )QSوالخاص بتصنيف التخصصات ( QS by Subject
ًّ
تخصصا ،وهذا
)2022فقد صُنفت الجامعة األردنية واحدةًّ من أفضل  355جامعة في العالم في 43
أكثر مما صُنفت فيه تخصصات جامعات األردن األخرى قاطبةًّ .وتميزت الجامعة بشكل خاص في
ثالثة تخصصات؛ حيث صُنفت ضمن أفضل  335جامعة في العالم ،وهي التمريض محرزة فيه
تصنيف  435-454عالميًّا ،والصيدلة بمرتبة  355-434عالميًّا ،وعلم الحاسوب وأنظمة
المعلومات بمرتبة  335- 354عالميًّا .وحقق  44تخصصًّا في الجامعة المرتبة األولى محليًّا ،وهي:
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التمريض ،الصيدلة ،الرياضيات ،الكيمياء ،الهندسة الكيميائية ،المحاسبة والتمويل ،إدارة األعمال،
العلوم التربوية ،اللغة اإلنجليزية وآدابها ،اللغويات ،اللغات الحديثة.
أخبار األردنية/بترا  /المملكة  /مدار الساعة  /السبيل/الرأي/نبض/عمون

الدراسات االستراتيجية في "األردنية" يطلق كتاب "الجهاديون األردنيون وانهيار دولة داعش"
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكايد – أطلق مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية
اليوم كتابا بعنوان "الجهاديون األردنيون وانهيار دولة داعش ديناميكيات التطرف واإلرهاب
وسياسات المكافحة" ،ألفه كلٌّ من الدكتور زيد عيادات والدكتور محمد أبو رمان.
وشهد حفل اإلطالق الذي حضره السفير النرويجي في عمان "إيسبين ليندباك" وجمع غفير من
األكاديميين واألدباء والسياسيين واإلعالميين والمهتمين وطلبة دراسات عليا من مختلف
التخصصات ،ندوة علمية حوارية أدارها اإلعالمي محمد الخالدي؛ دار خاللها نقاش موسع حول
فصول الكتاب المختلفة وأبرز ما جاء فيه من موضوعات ونتائج ومؤشرات.
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية وشؤون االعتماد والجودة ومدير المركز الدكتور زيد
عيادات إن الكتاب يطرح جملة من األسئلة والتساؤالت ال ُمتعلقة بمصير "السلفية الجهادية" األردنية
بعد انهيار الخالفة؛ سواء على صعيد التكيف األيديولوجي وتبرير ما حدث وتأثيره أم على الصعيدين
الحركي والتنظيمي ،أم على صعيد السمات المجتمعية والثقافية.
وأضاف عيادات أن الكتاب يعج باألرقام والمؤشرات والنتائج والتوصيات ،ولعل القيمة الحقيقية له
أنه دراسة ميدانية استقصائية ،تجمع ما بين تجميع البيانات ،التي وصفها بكونها عملية مرهقة لعدم
تعاون المؤسسات الرسمية بصورة مطلقة ،والمقابالت المكثفة مع أبناء التيار والمحيطين بهم ،وكذلك
ًّ
فضال عن قيمتيه العلمية والعملية ،يضيف أيضا ًّ إلى "قاعدة البيانات"
مع المعنيين بالموضوع ،وهو
أرقا ًّما ومؤشرات جديدة يمكن أن يستفيد منها الباحثون والمتخصصون.
من جهته ،أكد أبو رمان أنه والباحث عيادات تمكنا من خالل البحث االستقصائي المطول الذي
استمر ما يزيد على عام من الوصول إلى معلومات وبيانات لما يقارب  555حالة ممن تلقوا أحكا ًّما
في محكمة أمن الدولة ،ضمن قضايا اإلرهاب والتطرف ،وقاما بتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة
بالسن والحالة االجتماعية والعمل والمستوى التعليمي والخلفية االجتماعية والجغرافية وغيرها من
المؤشرات ،الستنطاق السمات والخصائص المجتمعية ومقارنتها بما كانا قد سجاله في الكتاب
السابق ،الذي صدر قبل أربعة أعوام ،وتناول الفترة  ،3547-3544وحلال حينها ما يقارب 555
حالة ضمن التيار ،وبذلك فقد بات لديهما قاعدة بيانات غير مسبوقة ،تتوفر على ك ٍّم كبير من البيانات،
تصل إلى قرابة  4455حالة.
فيما عبر السفير النرويجي في كلمة له عن فخر بالده بالعمل مع األردن في محاربة التطرف بكافة
أشكالهُ ،معربًّا عن أمله بأن يمثل هذا الكتاب بكل ما فيه ،قاعدة بيانات مهمة وشاملة لفهم كثير من
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األمور المتعلقة بهذا الموضوع ،فضال عن إجابته على كثير من األسئلة المتعلقة بهذه الظواهر من
جهة ومنع انتشارها من جهة أخرى.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه من أبرز نتائج الكتاب ما يتعلق باالنقسامات داخل التنظيم؛ إذ كانت سابقًّا
تتمحور بين تنظيم داعش وشبكة القاعدة ،وكان الجهاديون األردنيون منقسمين بينهما ،بينما اليوم
برز اتجاه ثالث على خلفية الخالفات والشقاقات بين جبهة تحرير الشام و"القاعدة" ،حيث نجد تيارًّا
يؤيد "القاعدة" ،وهم السلفية الجهادية التقليدية ،وما زال منظر التيار الجهادي أبو محمد المقدسي
ضمنه ،ومعه نسبة كبيرة من الجهاديين التقليديين من األردن ،بينما النسبة الكبرى والقضايا الجديدة
وجيل الشباب أغلبهم متأثرون بـ"داعش" وفكرها ،حتى بعد انهيار دولة التنظيم.
ولم يجد الكاتبان أي مراجعات فكرية عميقة ومعلنة في أوساط التيار الداعشي األردني ،األمر الذي
فسره أحد الشباب القياديين (السابقين) في التيار بطبيعة اللحظة التاريخية التي تضع التيار تحت
لعقل بار ٍد في المراجعة والنقد! ومع
ضغوط شديدة للبقاء واالستمرار ،األمر الذي ال يتيح المجال
ٍ
ذلك ،وقفا لحاالت عديدة مهمة ،قرر عدي ٌد من الشباب التراجع عن فكر التيار ،بعد أعوام من السجن
ت شخصي ٍة ،ال نتيجة برامج
ت جديدة ،وهي أمو ٌر ارتبطت بقناعا ٍ
واالعتقال ،وانطلقوا في مسارا ٍ
"مكافحة اإلرهاب والتطرف" ،التي تُطبق داخل السجون.
كما برز في الكتاب مؤشر مهم تمثل بأن أغلب حاالت محكمة أمن الدولة المرتبطة بالجهادية األردنية
كانت ذات طابع فردي ،والنسبة الغالبة منها تُعرف بـ"قضايا الترويج" ،وتضم هذه القضايا ،على
األغلب ،نسبة كبيرة من الشباب ،ممن لم يصلوا إلى التأثر العميق والصلب بأفكار التنظيم ،وحوكموا
تعاطف من خالل منصات التواصل االجتماعي أو العالقات االجتماعية مع األصدقاء،
على خلفية
ٍ
كما تمثل أحد أبرز المؤشرات الخطيرة الذي ظهر عبر التحليل اإلحصائي للقضايا في تكريس النمط
العائلي في قضايا الجهاديين ،أي وجود تأثير ملحوظ لصالت القرابة (خاصة ظاهرة األشقاء
والشقيقات الجهاديين) ،والبعد الجيلي
في العائلة (األب االبن والحفيد وهكذا) ،ومنها أيضًّا الحضور ال ُمرعب لألحداث (ما دون الـ45
عا ًّما) ضمن هذه القضايا ،إذ أصبح العدد الفتًّا وكبيرًّا ،بل إن هناك تنظيمات أصبح يطلق عليها
تنظيمات األحداث.
ومن بين المؤشرات التي وجدها الباحثان أيضًّا ،الحضور الكثيف لطالب الجامعات في القضايا،
وبصورة خاصة طالب الهندسة ،وطبقة ال ُمتعلمين والنسبة المحدودة والضئيلة لتأثير عامل البطالة،
مع وجود مؤشرات على الحضور الواضح لشريحتي ال ُمعلمين وأئمة المساجد ،أما اجتماعيًّا
وجغرافيًّا ،فقد بدا أن الحضور في مخيمات الالجئين (الفلسطينيين) والمناطق المحيطة بها أكثر
وضوحًّا من المرحلة السابقة.
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أخبار األردنية

وفد طالبي من معهد الدوحة للدراسات العليا يزور األردنية
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) قصي الطراونة  -زار وفد طالبي من معهد الدوحة للدراسات العليا
الجامعة األردنية ،باعتبارها أول محطة ضمن سلسلة زيارات لمؤسسات الخدمات اإلنسانية
واالجتماعية والتعليمية في المملكة األردنية الهاشمية ،للتعرف على تجارب المؤسسات األردنية في
مجال العمل االجتماعي.
واستقبل الوفد رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور سالمة النعيمات ،الذي رحب بأفراده ُمعربًّا عن سعادته
باستمرارية التعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا ،مؤكدًّا أن الجامعة األردنية تولي العمل
االجتماعي أهمية كبرى ،وأنها ستظل على تعاون دائم مع المعهد في هذه المجاالت وأية مجاالت
أخرى يحتاجها المعهد.
بدوره ،قال عميد كلية اآلداب الدكتور إسماعيل الزيود إن كلية اآلداب تُعتبر من أقوى الكليات في
المنطقة ،حيث تحتوي على سبعة أقسام يدرسُ فيها حوالي أربعة آالف طالب ،مشيرًّا إلى أن قسم علم
االجتماع يُعد من أهم أقسام الكلية وله تماس مع عديد من مؤسسات المجتمع وشراكات حقيقية مع
المنظمات اإلنسانية ،موليًّا األهمية في خططه لتدريب الطلبة على العمل االجتماعي مواكبةًّ لسوق
العمل.
وقال رئيس الوفد الدكتور حمود العليمات إن الشراكة مع الجامعة تُع ُّد من أهم الشراكات ،لما تُقدمه
"األردنية" من إضافة كبيرة للمعهد ،فقد ساعدت خبرات الجامعة المعه َد على تحقيق عد ٍد كبير من
األهداف وأهمها تخريج طاقات عربية ُمهيئة إلثراء الوطن العربي بالمفكرين.
وأضاف العليمات أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات ابتُدئت بالجامعة األردنية ،تهدف إلى
التعرُّ ف على مؤسسات الخدمات اإلنسانية واالجتماعية والتعليمية ،وقضاء طلبة المعهد المتحدرين
من جنسيات متعددة فترة تدريب بواقع مئة وخمسين ساعة تدريبية يُشرف عليها مجموعة من أساتذة
قسم العمل االجتماعي في الجامعة األردنية وفق برنامج تدريبي ُمعتمد.
يذكر أن معهد الدوحة للدراسات العليا يُعتب ُر مؤسسة مستقلة للتعليم العالي مقرها العاصمة القطرية
الدوحة ،ويقدم برامج ماجستير معتمدة دوليًّا في :كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية وفي كلية
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االقتصاد واإلدارة والسياسات العامة ،كما يُشار إلى وجود اتفاقية تعاون بين المعهد والجامعة
األردنية لتدريب الطلبة وتعريفهم بكثير من القضايا االجتماعية والمؤسسات ذات االختصاص المهني
الرفيع في هذا المجال.

أخبار األردنية/بترا  /الغد/الرأي/نبض/طلبة نيوز/هال أخبار/اذاعة االمن العام/المدينة
نيوز/الوقائع/عمون/االنباط/عمان نت

"دراسات الﻤرأة" في "األردنية" ينظم ملتقى علﻤيًّا بعنوان "صحة الﻤرأة األردنية واقع
وتطلعات"
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) سناء الصمادي -نظم مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنية
اليوم ،بالتعاون مع مركز صحة المرأة في جامعة عمان األهلية والبرنامج األردني لسرطان الثدي في
مؤسسة الحسين للسرطان ،ملتقى علميًّا بعنوان "صحة المرأة األردنية واقع وتطلعات".
وقالت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتور ميسون العتوم إن الملتقى جاء لتسليط الضوء على
القضايا الصحية للمرأة األردنية باعتبارها مسألة جوهرية ترتبط باألمن الوجودي لحياة المجتمع
واستقراره ،فمكانة المرأة ودورها وصحتها تتعدى المفهوم السائد والمعروف لألمن الوطني
وتصنيفا ته الكالسيكية لتصل إلى المعنى الثقافي والمجتمعي والوجودي ألمن المجتمعات الحديثة على
وجه العموم.
وأضافت خالل كلمة ألقتها بحضور رئيس الجامعة األردنية بالوكالة الدكتور سالمة النعيمات ،ونائب
رئيس الجامعة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد المجدوبة ،ونائب رئيس الجامعة لشؤون
الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف ،أن الملتقى فرصة للتشاركية وتبادل األفكار والخبرات علميًّا
ومنهجيًّا وسياسيًّا بين ثُلة من أساتذة وأطباء وباحثين في مختلف التخصصات اإلكلينيكية
فعل وسياسة.
والسوسيولوجية حول صحة المرأة ،ال بوصف الصحة فضاء شخصيًّا إنما فضا َء ٍ
بدورها ،أكدت مديرة البرنامج األردني لسرطان الثدي الدكتورة ريم العجلوني أننا نعي أن صحة
المرأة جزء أساسي ال يتجزأ من صحة المجتمع ،مشيرةًّ إلى أن الملتقى يجمع أطباء متخصصين
وخبراء من مختلف القطاعات والخلفيات مشك ًّال معل َم طريق نحو تحسين مخرجات الصحة ورفاه
المرأة األردنية ،الفتةًّ أنه على الرعاية الصحية للمرأة أن تشتمل على كافة المناحي الصحية ،بما فيها
النفسية واإلنجابية.
وشددت العجلوني ،باستنادها على المواثيق الدولية التي وضحت أن الصحة حق من حقوق اإلنسان
األساسية ،أن العناية بها يجب أال تظل مقصورة على الجهات المعنية ومقدمي الخدمات الصحية
وحسب ،بل هي مسؤولية جماعية على أفراد المجتمع أن يتشاركوا في رعايتها.
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وفي سياق متصل ،بينت رئيسة مجلس صحة المرأة في جامعة عمان األهلية الدكتورة منتهى غرايبة
أن الهدف من الملتقى وض ُع أجندة وطنية تقوم على مبادرات لتحقيق ديمومة مخرجاته ،مع التركيز
على المجاالت المتعلقة بصحة المرأة بالشراكة مع القطاع الخاص ،وتوطين تلك المبادرات في مواقع
العمل.
وتشكل الملتقى من ثالث جلسات نقاشية ركزت على صحة المرأة في السياسات والبحث العلمي
قدمها الدكتور محمد رسول الطراونة ،وصحة المرأة في البرامج وخدمات الرعاية الصحية قدمتها
الدكتورة سوسن المجالي ،فيما تناولت الجلسة األخيرة صحة المرأة من منظور اجتماعي وجندري
قدمتها الدكتورة ميسون العتوم.

يُشار إلى أن الجلسات الثالث سالفة الذكر ناقشت أهمية حصول النساء على الرعاية التي يحتجنها
وتمكينهن من القيام بدور نشط فيما يتعلق بصحتهن ورفاههن ،من خالل أبحاث ودراسات تدعم
القرارات وتنفيذ السياسات الفعالة في الوقت المناسب للوصول إلى خدمة صحية ذات جودة عالية،
والعمل على التقليل من ال ُمحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة.
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عمون  /المدينة نيوز  /الغد

سالمة :وﺿع مقترحات لﻤعايير الجامعات الذكية بالدول العربية
قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سالمة ان االتحاد يعمل على وضع
مقترحات لمعايير الجامعات الذكية بالدول العربية ،وذلك بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي
المشترك.
وأضاف خالل لقائه وزيرة التعليم العالي بسلطنة ُعمان الدكتورة رحمة المحروقية بمسقط ،أنه في
ظل التقدم المتسارع لثورة االتصاالت والتكنولوجيا الحديثة يتعين على الجامعات العربية تعديل
مسار نظامها التعل يمي لمواجهة المستجدات والتحول الى جامعات ذكية يكون نظامها التعليمي قادر
على دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المجال التعليمي للوصول الى التعلم النشط
وااللكتروني.
وأشار سالمة في بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم االحد ،خالل اللقاء الى
المستوى ال ُمتقدم التي وصلت اليه الجامعات العُمانية لتركيزها على جودة التعليم ورصانته واختيار
التخصصات المالئمة الحتياجات المجتمع المحلي.
وبين أن اتحاد الجامعات العربية يحرص على التواصل والتنسيق مع وزارات التعليم العالي في العالم
العربي التي تُعد شريكا ًّ استراتيجيا ًّ وهاما ًّ في التخطيط واالعداد ل ُمستقبل االجيال القادمة من خالل
مؤسسات التعليم العالي.
واشار الى االستراتيجة ال ُمتقدمة التي يتبعها االتحاد  ،3555- 3535والتي تنسجم مع أهداف التنمية
ال ُمستدامة لألمم المتحدة و ُمنظمة اليونسكو والمؤسسات الدولية المعنية بالتعليم العالي وتنمية القدرات
البشرية وتطوير الكفاءات العلمية.
وقدم الدكتور سالمه شرحا ًّ موجزاًّ عن أهم المشاريع والبرامج التي يعمل االتحاد على انجازها،
أبرزها مشروع التصنيف العربي للجامعات واالطار الموحد للمؤهالت العربية ومعامل التأثير
العربي ونشر ثقافة الجودة للتعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد واعداد األدله والمرجعيات ال ُمعتمدة.
من جانبها أشارت الدكتورة المحروقية الى رؤية السلطنة  3505وأهمية العمل العربي ال ِمشترك
والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي لخدمة منظومة التعليم.
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وأعربت عن شكرها لجهود االتحاد الجامعات العربية على جهوده الرامية الى النهوض بمستوى
التعليم العالي من خالل المؤسسات األكاديمية التابعة له والبرامج والخطط النوعية التي يقوم بتنفيذها
بالتعاون مع الجامعات العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية.
وأكدت على حرص الجامعات العُمانية والبالغ عددها  35جامعة العمل مع االتحاد من خالل
الوزارة ،مشيرة الى انه تم االتفاق على عقد ندوة ُمشتركة متخصصة بين الجامعات العُمانية واالتحاد
لالطالع على البرامج والمشاريع التي يعمل االتحاد على تنفيذها وال ُمشاركة فيها.
وفي سياق آخر ،قدم رئيس الجامعة االردنية الدكتور نذير عبيدات خالل اللقاء شرحا ًّ عن أنشطة
الجامعة االردنية والتخصصات التي تحتضنها وابرز خططها وبرامجها ال ُمستقبلية التي تهدف الى
االرتقاء بمستوى التعليم في االردن.
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رؤيا

التعليم العالي 23 :ألف طالب وافد في الجامعات األردنية
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استحداث  433تخصصا في الجامعات الرسمية
والخاصة منذ مطلع العام الجامعي .3533 -3534
وقال الناطق اإلعالمي باسم الوزارة مهند الخطيب ،األحد ،إن عدد التخصصات المطروحة
بالجامعات الرسمية والخاصة بلغ  4576تخصصا ،الفتا إلى أن أعداد الطلبة الوافدين بلغ  55ألفا
من  456دول حول العالم.
وأشار إلى أن  5553مؤسسات تعليمية غير أردنية ،منها  553مؤسسات عربية ،و 5555مؤسسة
أجنبية ،تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،حول العالم.
وبين الخطيب أنه حتى مطلع العام الجامعي  ،3533-3534بلغ عدد الجامعات الرسمية ،45
والخاصة  ،46وجامعات بقانون خاص  ،3وجامعات إقليمية  ،4وكليات جامعية  ،7و كليات مجتمع
 ،03الفتا إلى أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية ،بلغ  ،5544والخاصة
 73 ،5536بالمئة ذكورا ،و 35بالمئة إناثا.
ومن حيث أعداد الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع ،بين الخطيب أن عدد
الطلبة في الجامعات األردنية جميع الدرجات بلغ  ،500726بواقع  335457في الجامعات
الرسمية ،و 20632في الجامعات الخاصة ،منهم  420544طالبة ،و 435753طالبا ،بنسبة 00
بالمئة ذكورا ،و 36بالمئة إناثا ،مشيرا إلى أن عدد الطلبة الكلي في كليات المجتمع بلغ ،53670
بواقع  42406طالبا و  46335طالبة ،بنسبة  06بالمئة ذكورا ،و 30بالمئة إناثا.
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بترا  /الدستور  /الرأي  /عمون  /األنباط  /مدار الساعة

السفير القطري يزور جامعة الحسين التقنية
زار السفير القطر ي في األردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني ،اليوم األحد ،جامعة الحسين التقنية
إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد ،يرافقه الملحق الثقافي في السفارة.
وكان رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي في استقبال السفير القطري بحضور
مساعدي الرئيس وعدد من العمداء والهيئة اإلدارية في الجامعة.
ورحب الحنطي بالسفير القطري وأكد على العالقات األخوية المتينة التي تجمع المملكة ودولة قطر
الشقيقة ،مثمنا دعمه للجامعة والدور االيجابي الذي تقوم به السفارة القطرية في دعم التعليم التقني في
المملكة.
وقدم الحنطي ملخصا عن الجامعة واهم اهدافها وميزات التعليم فيها ،مشيرا إلى أن الجامعة تسعى
دوما لفتح آفاق التعاون مع الدول العربية الشقيقة.
من جهته ،أعرب السفير آل ثاني عن سعادته بزيارة الجامعة ،وبحث مع الدكتور الحنطي سُبل تعزيز
التعاون في المجاالت األكاديمية ،وفتح قنوات التواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في قطر،
وإمكانية استقطاب الطلبة القطريين وطلبة الجالية األردنية في قطر.
وأشاد بالجهود التي بذلتها الجامعة في إنجاح فعالية تيد بالعربي والتي نظمتها مؤسسة قطر باستضافة
جامعة الحسين التقنية في مجمع الملك الحسين لألعمال في مطلع الشهر الحالي.
ويذكر أن جامعة الحسين التقنية تعتبر أحدث جامعة تقنية تأسست لدعم التعليم التقني في األردن
وتتخذ من مجمع الملك الحسين لألعمال في عمان مقرا لها وتمنح درجة البكالوريوس والدرجة التقنية
المتوسطة في الهندسة وعلم الحاسوب.
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بحث أردني حول تسرب األلﻤنيوم للطعام يفوز بجائزة عالﻤية
فاز مشروع بحثي قدمه طلبة أردنيون بجائزة عالمية ،ينظمها مركز لوما بفنلندا (شبكة تعليم العلوم
والرياضيات والتكنولوجيا في الجامعات الفنلندية.
وتقوم فكرة المشروع العلمي الفائز على المقارنة بين أنواع رقاقات األلمنيوم الشائعة محليا في نسبة
ترحيل األلمنيوم للطعام أثناء الطهي ،حيث تم استقصاء نسبة تسرب عنصر األلمنيوم من ثالثة أشكال
مختلفة من ألمنيوم الطبخ الشائعة االستخدام في األردن وتأثيراتها.
ويضم الفريق البحثي الفائز من مدارس أكاديمية المقاييس الدولية :المعلمة هديل الخطيب ،وطالبات
الصف السابع :سوار زريقات ،وسدين حمادنة ،وجنى السوالمة.
وعرضت الطالبة سوار زريقات لمراحل وصول الفريق للفوز بهذه الجائزة الدولية ،مشيرة إلى أنه
تم في المرحلة األولى المشاركة في المشروع بالمسابقة المحلية (ستارت -األردن) ،التي نظمتها
جمعية ابتكار لتنمية اإلبداع بالتعاون مع الجامعة األردنية ووزارة التربية والتعليم ،حيث تم عرض
المشروع على لجنة من المحكمين ،وحاز على المركز األول محليا ضمن فئة المشروعات من عمر
 46 -45عاما ،وتم ترشيحه للمسابقة العالمية لوما ستارت-فنلندا ،حيث تم إرسال فيديو قصير يوضح
المشروع بمراحله ،وأجندة مشروع كتابية.
وقالت إن المشروع نافس المشروعات المقدمة من دول العالم ،وتم ترشيحه ضمن التصفيات األولى
إلى قائمة أفضل عشرين مشروعا ًّ على مستوى العالم  35توب ،ثم ضمن التصفيات الثانية رشح
المشروع ضمن أفضل عشرة مشروعات على مستوى العالم توب  ،45وبعد التصفيات النهائية
حصد المشروع المركز األول توب ثري ،على مستوى العالم.
واستضافت فنلندا ،أخيرا ،الفريق األردني الفائز بحضور الفرق المشاركة األخرى ،وعرض
المشروع البحثي األردني وتسليمهم الجوائز.
يشار إلى أن المسابقة تنقسم إلى قسمين األول خاص بالمشروعات الطالبية ،والثاني خاص
بالممارسات التعليمية الفُضلى.
وتعد جمعية ابتكار لتنمية اإلبداع شريكا وممثال لمركز لوما في األردن منذ عام  ،3545وهي الجهة
المنظمة للمسابقة محليا.
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الغد

 4رياديات أردنيات يتأهلن إلى نهائيات الﻤسابقة العالﻤية “WE Empower” 2022
وقع االختيار مؤخرا على أربع رياديات أردنيات؛ حيث تأهلهن الى مرحلة النهائيات في المسابقة
العالمية  ،WE Empower UN SDGوهن؛ المهندسة عبير البشيتي ،المهندسة أفنان علي،
الريادية دينا عبد المجيد ،والمهندسة آية أبو الحاج.
ويأتي اختيارهن تأكيدا لتميز المرأة األردنية وتفوقها في كل المجاالت ،خصوصا المجاالت التقنية
وريادة األعمال والريادة االجتماعية ،وقدرتها على تبني أفكار وبناء مشاريع قادرة على تغيير
المجتمع وإحداث آثار إيجابية فيه.
“تحدي ”WE Empower UN SDG 3533
الرياديات األربع وصلن الى نهائيات المسابقة العالمية التي ضمت خمسا وعشرين سيدة ريادية من
مختلف أنحاء العالم ،وذلك عن مشاريعهن التي تركز على مجاالت التقنية والمياه والتعليم الهندسي
والمحتوى الرقمي باعتبارها مشاريع مؤثرة في المجتمع وتساعد على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة.
واستطاعت الرياديات األردنيات األربع بلوغ النهائيات من بين مائة وسبعة وخمسين طلبا تقدمت بها
نساء يشرفن على مشاريع تقنية واجتماعية من مختلف أنحاء العالم الى هذه المسابقة العالمية التي تعد
أول مسابقة من نوعها ألصحاب المشاريع االجتماعية الذين يعملون على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة ويلهمون مجتمعات بأكملها للعمل من أجل خلق العالم الذي نريده بحلول العام
.3555
وبالنظر الى القائمة النهائية للمتأهالت الى المسابقة العالمية ،فقد شكلت األردنيات المتأهالت نسبة
ثمانين بالمائة م ن المشاريع المتأهلة عن منطقة الشرق األوسط التي تأهل منها خمس رياديات،
وشكلن نسبة  % 46من إجمالي المتأهالت من جميع أنحاء العالم والبالغ عددهن خمسا وعشرين
سيدة.
ويهدف “تحدي  ”WE Empowerالى تكريم النساء المبتكرات من جميع أنحاء العالم ،خصوصا
اللواتي يدعمن بمشاريعهن أهداف التنمية المستدامة ودفعهن إلى األمام؛ حيث ستشارك الفائزات
بجائزة “ ”WE Empower Challengeفي أحداث الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم
المتحدة ،إضافة إلى التواصل مع خبراء األعمال المشهورين من جميع أنحاء العالم ،وتقديم دعم
مادي للفائزات لم واصلة تطوير مشاريعهن؛ حيث من المتوقع إعالن النتائج النهائية للفائزين على
مستوى العالم خالل فترة الشهرين المقبلين.
وتواصلت “الغد” مع الرياديات األردنيات المتأهالت الى نهائيات المسابقة العالمية للتعرف على
مشاريعهن.
المهندسة عبير البشيتي
أولى السيدات األردنيات المتأهالت للمسابقة العالمية عن مشروعها “شركة الريمار” والمحتضنة في
حاضنة النواة “ذات كور” في جامعة الحسين التقنية وحاضنة الذكاء االصطناعي في “أورانج”؛
حيث تؤكد البشيتي أن مثل هذا التأهل هو تقدير واعتراف عالمي بأهمية المشاريع األردنية ودافع
قوي للتطوير والنمو مستقبال.
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وتقول البشيتي ،إنها تأهلت عن مشروعها الذي يشرف على حلول وبرامج تساعد الناس على تعزيز
عافيتهم ،باستخدام الذكاء العاطفي االصطناعي في التطبيقات التكنولوجية المرتبطة بالتعامل المباشر
مع اإلنسان من خالل دعم آليات اتخاذ القرار في األنظمة الذكية ،وذلك بإضافة مستوى من الذكاء
العاطفي.
وتبين البشيتي أنه يمكن تطبيق برامج الشركة في تطبيقات الرعاية الصحة وتحسين العافية والكشف
عن مستوى التهديد األمني وتصميم األلعاب وتحسين تجربة المستخدم ومستوى رضاه عن الخدمة
وتقوية آليات التفاعل في التعليم االفتراضي وغيرها من التطبيقات.
وتؤكد البشيتي أن الشركة تركز جهودها على تحسين مستوى العافية من خالل “نحو العافية” ،وهو
تطبيق ذكي مرتبط بساعتك أو يعمل وحده ويستخدم تقنيات التغذية الحيوية الراجعة والعالج
اإلدراكي السلوكي حتى يساعدك على تنظيم مشاعرك وتعديل مزاجك ،حيث يقوم بقياس عواملك
الحيوية ثم يحدد ما تشعر به ثم يزودك بنصائح تساعدك على التأقلم مع مشاعرك الصعبة.
المهندسة أفنان علي
تأهلت الى المسابقة العالمية وهي مؤسسة “يوريكا” -المتخصصة في التعليم الهندسي والتكنولوجي
للصغار والشباب؛ حيث تعتبر هذا اإلنجاز مرحلة جديدة ودافعا قويا لتوسع “يوريكا” الى دول أخرى
والتوسع في البرامج والمحتوى الذي تقدمه لجيل الصغار والشباب.
وتبين علي ،وهي مهندسة في الكهرباء واالتصاالت ،أن أكاديمية “يوريكا” التي انطلقت العام
 ،3540متخصصة بالتكنولوجيا تسعى إلعداد األطفال ليصبحوا مهندسين ورواد تكنولوجيا في
المستقبل؛ حيث تعمل على تطوير وتقديم مناهج متكاملة ومبسطة في مجال التعليم التكنولوجي
والهندسي بهدف سد الفجوة التكنولوجية بما يتناسب مع متطلبات العصر ورغبة الطلبة في تعلم
التكنولوجيا.
وحصلت المهندسة أفنان على جائزة أفضل سيدة ريادة أعمال للعام  ،3535التي تنظمها منظمة
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ،بعدما تنافست مع سيدات من  52دولة حول العالم،
ومثلت األردن في العديد من المؤتمرات في مجاالت الريادة والهندسة والتقنية ،كما حصل مشروعها
“يوريكا” على العديد من الجوائز مثل جائزة مشاريع “شباب  ”3555إحدى مبادرات “MBC
األمل” ذراع المسؤولية المؤسساتية واالجتماعية في مجموعة  ،MBCواختياره كواحد من أفضل
أربعة مشاريع على مستوى الوطن العربي من قبل صندوق النقد لدولي ،واختياره من أفضل عشرة
مشاريع على مستوى الوطن العربي من قبل المؤتمر السنوي العربي لـ”هارفرد”.
الريادية دينا عبد المجيد
المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة “أمهات  ”565التي أنشأتها لدعم وتمكين األمهات في العالم
العربي من خالل تطبيق للهواتف الذكية يعمل كمساعد ذكي لألم واألب.
وعملت دينا عبد المجيد ،خالل مسيرتها المهنية التي تمتد لعشرين عاما ،في شركات عالمية عدة.
وتقول إن ما ألهمها إلنشاء هذه المنصة أنها أم لطفلين؛ حيث شعرت من خالل تجربتها أن هناك
فجوة كبيرة في دعم األمهات رقميا ،ومنذ ذلك الوقت أصبح شغفها وهدفها هو مساعدة األمهات
بطرق سريعة وسهلة وموثوقة.
وتبين عبد المجيد أن موقع “أمهات  ”565يحظى اليوم بثقة مئات اآلالف من األمهات واآلباء في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وذلك من خالل توفير محتوى موثوق باللغة العربية يلبي
جميع احتياجاتهم ويجيب عن تساؤالتهم كافة ،إضافة إلى توفير مجتمع يلجأ إليه األمهات واآلباء في
كل أمورهم كلما احتاجوا إلى ذلك ،وقد بدأ المشروع في التوسع عربيا ،وخصوصا في السوق
السعودية.
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ويقدم الموقع مقاالت ومقاطع فيديو وورش عمل وندوات إلكترونية باللغتين العربية واإلنجليزية حول
كل ما يتعلق بالتربية واألمومة في منطقة الشرق األوسط ،وقريبا ًّ ستصدر الشركة تطبيقا للهاتف
المحمول.
المهندسة آية أبو الحاج
تصف اختيارها كواحدة من بين سيدات رياديات في نهائيات “تحدي WE Empower UN
 ”SDGبأنه “نقطة مضيئة” في مسيرتها ألنه يسلط الضوء على األثر الذي تحققه الرياديات
األردنيات بمشاريعهن االجتماعية في المجتمعين األردني والعربي وفي قطاعات حيوية ،بما فيها
شركة “ ”SOLVillionالتي أسستها وزوجها المهندس معتز الظاهر في بداية العام  3542كشركة
أردنية ناشئة صديقة للبيئة تعمل في مجال المياه وتوفير مياه وصرف صحي آمن ،ما يسهم في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
ًّ
وتقول أبو الحاج “إن الشركة تقدم حلوال مبتكرة ألنظمة المياه والصرف الصحي تهدف إلى توفير
الوصول إلى المياه النظيفة في جميع أنحاء المملكة”.
وآية أبو الحاج هي مهندسة صناعية حائزة على العديد من الجوائز العالمية بخبرة تزيد على عشر
سنوات وهي مختصة في مجال البيئة والمياه واإلدارة.
تخرجت أبو الحاج في الجامعة األردنية بتخصص الهندسة الصناعية ،وهي تكمل حاليا الماجستير في
مجال تصميم البيئة.
وقامت أبو الحاج بتمثيل األردن في أكثر من عشر دول والعديد من المؤتمرات ،وتم اختيارها سابقا
من بين مائة امرأة حول العالم للمشاركة في برنامج “تيك وومن” في السيليكون فالي في أميركا،
وهي زميلة قادة االبتكار التابع لألكاديمية الملكية للهندسة في بريطانيا للعام .3534
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