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لقاء افتراضّي مشترك بين نادي جامعة الشرق األوسط للخطابة ونادي البيان “التوستماسترز”

01/ 07/ 2020األربعاء

عمان – التقى أعضاء نادي جامعة الشرق األوسط ونادي البيان للخطابة “التوستماسترز”، 
وبحضور عدد من أعضاء أندية التوستاسترز في عدد من الدول العربية الشقيقة، عبر 
تطبيق زووم، فيما أدار اللقاء، الذي حمل عنوان )اضحك… الصورة تطلع حلوة(، عن جامعة 
الشرق األوسط، رئيس النادي، مساعد رئيس اجلامعة، الدكتور سليم شريف، وعن نادي 

البيان رئيس النادي السيد محمد أبو عليا.
وقّدم عدد من أعضاء الناديني، خالل اللقاء، ُخطًبا معّدة مسبًقا ضمن مستويات مختلفة، 

جمعت بينها ثيمة )الوباء(، ثّم قّدم أعضاء من الناديني فقرة اخلطب االرجتالية، وخضعت اخلطب كافة للّتقييم الدقيق 
والعام مبنًى ومعنًى.

وأغنى احلضور من أعضاء نوادي التوستماسترز في األردن وفي البلدان الشقيقة، اللقاء من خالل مشاركتهم مبداخالت 
اخلُطب  لغوّي، ومهارّي جململ  تقييم عام  إلى  اللقاء استمع احلضور  نهاية  وفي  وثيمته.  ومتنوعة حول موضوعه  عديدة 

واملداخالت، وأبدوا سعادتهم بهذه التجربة الغنّية املفيدة املمتعة.
وكانت جامعة الشرق األوسط ممثلة مبركز االبتكار وريادة األعمال قد أطلقت بالشراكة مع منظمة التوستماسترز العاملية 
اجلامعات  مستوى  على  نوعه  من  نادٍ  أول  ليكون   ،)MEU Tostmaster club( اخلطابة  لفن  األوسط  الشرق  جامعة  نادي 
أدائهم على املستويني  والقيادة؛ مبا يعزز جودة  التواصل واخلطابة  األردنية؛ بهدف صقل مهارات منتسبيها في مجاالت 

األكادميّي واملهنّي.
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رسالة ماجستير في “الشرق األوسط” تناقش عن بعد كيفية اكتشاف موقع التصيد االحتيالي 
باستخدام تصنيف المجموعات

01/ 07/ 2020األربعاء

عمان – نوقشت في جامعة الشرق األوسط، وعبر تطبيق ZOOM، رسالة ماجستير في 
تخصص علم احلاسوب في كلية تكنولوجيا املعلومات  بعنوان “كيفية اكتشاف موقع 

التصيد االحتيالي باستخدام تصنيف اجملموعات”، للباحثة يسرا ماجد الشرف.
هجمات  خملتلف  تامة،  بفعالية  االستجابة  كيفية  في  للبحث  الدراسة  هذه  وهدفت 
التصيد االحتيالي، وبيان الفهم الصحيح لهذه الهجمات، وطرق االستجابة املناسبة 

لها، وذلك في زيادة معدل عدد مستخدمي صفحات “الويب”.
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، جلأت الباحثة لتحليل تصنيف اجملموعة ثالثية النماذج، للكشف عن هجوم موقع التصيد، 
مع اإلشارة خالل البحث، إلى إعادة النظر في الوعي بهجمات التصيد االحتيالي، ومنع حدوث هذه الهجمات، مقترحة 

إجراء مضاد لكل نوع تصيد بناًء على احملتو ى الذي مت حتليله.
تقوية  في  يكمن  االحتيالية،  الهجمات  هذه  ملواجهة  األساس  أن  أبرزها؛  من  كان  النتائج،  من  بعدد  الدراسة  وخرجت 
تكنولوجيا مكافحة التصيد، خاصة ما يتعلق بتعزيز أمن املوقع اإللكتروني، فيما ميكن خلوارزمية اكتشاف مواقع التصيد 

باستخدام ثالثة تصنيفات للمجموعات، حتقيق قدر واف من احلماية.
وأظهرت جميع نتائج اخلوارزمية املقترحة، والتي مت حتقيقها، أعلى دقة بنسبة 98.52 ٪ عن غيرها، وهي أعلى بنسبة 1.26 

٪ خوارزمية الغابة العشوائية، و 3.16 ٪ من دعم آلة املتجه، و 2.65 ٪ من خوارزمية شجرة القار.
أبو صامية مشرفا، والدكتور مظفر اجلراح عضوا داخليا ورئيسا، ومن جامعة  وتألفت جلنة املناقشة من الدكتور هشام 

العلوم التطبيقية الدكتور محمد الشكوكاني عضوا خارجيا.
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توق: التعليم المدمج سيكون جزءا أساسيا من التعليم الجامعي مستقبال

األربعاء 01/ 07/ 2020طلبة نيوز

طلبة نيوز - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محي الدين توق، أن التعليم 
املدمج )املباشر وعن بُعد( سيكون جزءا أساسيا وأصيال من التعليم في اجلامعات األردنية.

وأضاف توق إن الوزارة تدرس حاليا توصيات اللجان التي شكلتها لتقييم جتربة التعليم عن بُعد 
إثر التجربة التي مررنا بها خالل الفترة املاضية، وعلى ضوء ذلك ستتقرر السياسة املستقبلية، 

مشيرا إلى أن التغيير في السياسات قد يتطلب تعديل بعض التشريعات.
ويُفترض  جيد،  بشكل  تعمل  وهي  االلكتروني،  للتعليم  املناسبة  التحتية  البنية  متلك  األردنية  اجلامعات  أن  إلى  ولفت 

باجلامعات أن تواصل تطوير بنيتها التحتية لتتماشى مع متطلبات التعليم االلكتروني.
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البلقاء التطبيقية الثانية محلياً بتصنيف التايمز العالمي للجامعات الفتية

األربعاء 01/ 07/ 2020الرأي

السلط _ اسالم النسور
الثانية  باملرتبة  وحلت  )عاملياً   250-201( الفئة  التطبيقية ضمن  البلقاء  أدرجت جامعة 
محلياً حسب نتائج تصنيف التاميز العاملي للجامعات الفتية باملؤمتر الدولي الذي عقد 
يوم األربعاء املوافق 24 حزيران 2020 ،والذي يصنف اجلامعات الشابة املنشأة منذ أقل من 
خمسني عاماً بحسب إجنازاتها املتميزة وقدراتها الفريدة وفق معيار عمر اجلامعة الزمني 
وأشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد ااهلل سرور الزعبي أن هذه اإلجنازات 

املتتالية للجامعة ما هي إال ثمرة جهود مدروسة وعمل دؤوب مخطط له ضمن خارطة طريق واضحة تهدف لتحقيق 
التميز وتعزيز تنافسية اجلامعة وسمعتها األكادميية والبحثية على املستوى العاملي واحمللي، وأضاف بأن هذا اإلجناز يعطينا 

الثقة بأننا نسير باالجتاه الصحيح لالرتقاء باجلامعة إلى مصاف أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.
وحول تصنيف التاميز للجامعات الفتية، أوضح الزعبي بأن هذا التصنيف بدأ العمل به منذ عام 2012 وكان يقتصر على أفضل 
مائة جامعة فتية حول العالم، فيما يضم اليوم أكثر من 400 جامعة، وبني أنه يعتمد على املعايير اخلمسة املعتمدة من قبل إدارة 
التصنيف العاملي وهي: التعليم، والبحث العلمي، واستشهادات البحوث، والدخل املتأتي من الصناعة، والبعد الدولي وشكر الزعبي 
للبحوث  املتميزة  اخملرجات  وخصوصاً  اجملاالت  شتى  في  متميزة  جهود  من  قدموه  ملا  وإجنازاتها  بطموحاتها  الكبيرة  البلقاء  عائلة 
العلمية التطبيقية التي كانت وستبقى بإذن ااهلل رقماً منافساً، وحث اجلميع على بذل املزيد من اجلهود للوصول باجلامعة للعاملية 

املستحقة بالقريب العاجل إن شاء اهلل .
األوفياء بدخول  أبناءها  بأيدي  والتي صاغتها  األكادميي 2019/2020  للعام  التطبيقية  البلقاء  وبذلك تكتمل فسيفسائية جامعة 
اجلامعة نادي أفضل ألف جامعة على مستوى العالم، وحصولها على الترتيب الثاني على مستوى األردن، والترتيب 25 على مستوى 

الوطن العربي، وإدراجها ضمن الفئة )201-250 )ألفضل جامعات أسيا،
العالم في  )على مستوى   250-201( والفئة  االقتصادي،  والنمو  العمل  التاميز ملعيار  )في تصنيف   200-101( الفئة  وإدراجها ضمن 
محلياً،  األول  الترتيب  اجلامعة  احتلت  فقد  اخلضراء  اجلامعات  تصنيف  في  أما  الناشئة.  االقتصادات  ذات  الدول  جامعات  تصنيف 

والثاني عربياً، والترتيب 106 على مستوى العالم.
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وزير التربية و التعليم: ال حاالت ارتفاع حرارة بين طلبة الثانوية العامة

األربعاء 01/ 07/ 2020طلبة نيوز

طلبة نيوز- قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي اليوم األربعاء، إنه لم يكن هناك أي 
طالب درجة حرارته مرتفعة.

وأضاف أنه »علينا أن نوازن بني الشروط التعليمية والشروط الصحية أثناء تأدية امتحان 
التوجيهي«.

ودعا النعيمي طلبة التوجيهي إلى عدم االختالط باآلخرين.
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»الجامعة األردنية« تبحث التعاون مع السفارة األمريكية

األربعاء 01/ 07/ 2020طلبة نيوز

طلبة نيوز – استقبل رئيس اجلامعة األردنية الدكتور عبد الكرمي القضاة في مكتبه اليوم 
ترافقه  األمريكية في عمان مايك هانكي  الدبلوماسية لدى السفارة  البعثة  رئيس  نائب 

املستشارة الثقافية واإلعالمية في السفارة أدرين نتزمان.
وتناول اللقاء بحضور نائب رئيس اجلامعة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد اجملدوبة 
سبل تعزيز التعاون األكادميي والثقافي القائم بينهما وعدد من املوضوعات التي من شأنها 

توطيد أطر التعاون املشترك بني الطرفني.
واستعرض اجلانبان خالل اللقاء رؤيتيهما من أجل تعزيز مختلف مجاالت التعاون في ظل الظروف االستثنائية التي تفرضها 

أزمة تفشي جائحة )كورونا( في العالم .
وتناول القضاة ما طرأ من مستجدات على صعيد العملية التعليمية في اجلامعة، أبرزها جناح جتربتها في التعليم والتعلم 
ارتفاع عدد الطلبة املسجلني على الفصل الصيفي احلالي مقارنة  إلى  اإللكتروني )عن بعد( خالل جائحة كورونا، الفتاً 

بالعام املاضي.
إلى ذلك، عبر هانكي عن إعجابه بنهج الدولة األردنية في التعامل مع جائحة كورونا وتبرعها مبستلزمات طبية للعاملني 
في القطاع الصحي في الواليات املتحدة، مبدياً استعداد سفارة بالده لتقدمي كافة سبل الدعم في هذه الظروف والتنسيق 

املشترك فيما يتعلق بالطلبة األمريكيني والبرامج املشتركة.
حضر اللقاء مديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل الياسني ومديرة دائرة اإلعالم والعالقات العامة الدكتورة ماجدة 

عمر.
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تخفيض أجور السكن بالجامعة الهاشمية للفصل الثاني

األربعاء 01/ 07/ 2020الدستور

اللجنة  توصيات  على  بناء  السكن  أجور  تخفيض  الهاشمية  اجلامعة  قررت   - الزرقاء 
املشكلة لهذه الغاية.

وكانت جلنة برئاسة نائب الرئيس للشؤون االدارية واملالية الدكتور حسام خداش وعضوية 
حداد  تغريد  و  خريسات  وكامل  شديفات  صادق  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  من  كل 
ومنتهى قهموس بحثت قضية تخفيض اجور السكن. واوضح الدكتور شديفات لوكالة 
األنباء األردنية )بترا( أنه سيتم منح خصم بقيمة 25 باملئة من األجور املستحقة للجامعة 

للطالبات املشتركات في سكن اجلامعة خالل الفصل الدراسي الثاني 2019 ولم يستخدمن السكن خالل جائحة كورونا، 
سكن  في  املشتركات  للطالبات  الثاني  للفصل  للجامعة  املستحقة  األجور  من  باملئة   35 مقداره  خصم  منح  وكذلك 
اجلامعة إذا قررن االشتراك في خدمات السكن خالل الفصل الصيفي مع اإلبقاء على األجرة املتعلقة بالفصل الصيفي 
كما هي دون تغيير. وأضاف أنه تقرر تخفيض بدل قيمة استهالك الكهرباء املستحقة على الطالبات املشتركات في سكن 
اجلامعة ولم يستخدمن السكن خالل جائحة كورونا، وذلك باحتساب احلد األدنى من فاتورة الكهرباء »التكلفة الثابتة«، 
الثاني والصيفي 2019، على أن تسدد قبل نهاية  إضافة الى تقسيط املبالغ املستحقة على دفعتني واخلاصة بالفصل 

الفصل الصيفي احلالي.
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بدء استقبال الطلبات األولية لصندوق دعم البحث العلمي

األربعاء 01/ 07/ 2020عمون

عمون - أعلن صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
عن بدء استقبال الطلبات األولية )Pre-Proposals( ملشروعات البحوث العلمية واالبتكارية 
للدورة البحثية الثانية لعام 2020 وذلك إعتباراً من صباح األربعاء ولغاية الساعة )12( من 

مساء يوم اجلمعة املوافق )31 /7 / 2020(.
ويأتي ذلك بناًء على الرؤية والتوجيهات امللكية لصاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني خملتلف املؤسسات والوزارات 
في اململكة األردنية الهاشمية خالل هذه الفترة بضرورة توحيد وتركيز اجلهود على تطوير الصناعات الغذائية والدوائية 

والطبية.
اإللكتروني  الرابط  اإللكتروني من خالل  األولي  الطلب  منوذج  تعبئة  األولية،  بطلباتهم  بالتقدم  الراغبني  الباحثني  وعلى 

التالي: )http://app.srf.gov.jo/SRFpreApp/( في الفترة املشار إليها أعاله، وضمن األولويات الوطنية التالية:

1- التصنيع الغذائي.
2- التصنيع الدوائي.

3- تصنيع األجهزة واملستهلكات واملستلزمات الطبية.
» تعطى األولوية واألفضلية للمشاريع البحثية املقدمة بالتشاركية مع القطاع اخلاص«.
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جامعتا عمان العربية والحسين بن طالل تتطلعان لتنفيذ برامج مشتركة ريادية

األربعاء 01/ 07/ 2020سرايا

سرايا -بحثت جامعة عمان العربية وجامعة احلسني بن طالل تعزيز التعاون االكادميي 
بالعملية  لالرتقاء  اجلامعتني  بني  املشتركة  البرامج  من  العديد  وتنفيذ  والبحثي 

التعليمية التعلمية.
الطراونه  خالد  الدكتور  األستاذ  العربية  رئيس جامعة عمان  بأعمال  القائم  والتقى 
ابو  الدكتور جنيب  األستاذ  اجلامعة  رئيس  يترأسه  بن طالل  احلسني  وفدا من جامعة 

كركي.
وجرى خالل اللقاء بحث آفاق التعاون بني اجلامعتني وتعزيز الشراكة بينهما ومبا يخدم العملية األكادميية والتدريسية بني 

اجلانبني وفتح برامج مستقبلية مشتركة.
وعرض رئيس جامعة عمان العربية االستاذ الدكتور الطراونه اخلطط الدراسية واألكادميية للجامعة، وجهودها في االرتقاء 
مبخرجات العملية التعليمية التعلمية في اجلامعة لرفع تنافسيتهم مبا يالئم متطلبات واحتياجات سوق العمل ، كما 
عرض لكليات وأقسام اجلامعة والتخصصات النوعية التي تدرس فيها ومنها برنامج املاجستير في التخطيط االستراتيجي 
وإعداد القادة والذي سينفذ الفصل القادم بالتعاون مع املركز الوطني لالمن وإدارة األزمات، فضال عن البكالوريوس في 

تخصص االدارة الصناعية وتخصص بكالوريوس في االمن السيبراني.
وفي هذا الصدد، عرض االستاذ الدكتور الطراونه للتجربة الناجحة التي نفذتها جامعة عمان العربية في التعليم عن 
بعد خالل فترة احلظر بسبب جائحة الكورونا، معربا عن توجه اجلامعة لفتح املزيد من التخصصات العلمية التي تناسب 

سوق العمل.
بدوره ثمن رئيس جامعة احلسني بن طالل االستاذ الدكتور جنيب أبوكركي الدور املهم والنوعي جلامعة عمان العربية في 
االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية على مستوى قطاع التعليم العالي مبا يخدم سمعة ومكانة اجلامعات االردنية على 
مستوى الوطن العربي، معربا عن تطلعه أن تقود الشراكة بني اجلامعات االردنية ومنها الشراكة بني جامعة عمان العربية 
و جامعة احلسني بن طالل إلى االسهام في جتويد اخملرجات االكادميية، وتنفيذ العديد من البرامج االكادميية والبحثية التي 

تخدم عملية االنتاج والريادة على مستوى الوطن.
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»عمان العربية« تطور خوارزمية ذكية لكشف اختراق الشبكات الالسلكية

األربعاء 01/ 07/ 2020عمون

عمون – توصل بحث أسهمت جامعة عمان العربية بأعداده، إلى تطوير خوارزمية ذكية، تساعد في 
زيادة كفاءة أنظمة كشف التسلل في شبكات االستشعار الالسلكية.

الذكاء  أحد خوارزميات  على  إجراء حتسني  على  يعمل  الذي  البحث  اعداد  في  اجلامعة  وأسهمت 
االصطناعي وهي ))Gray Wolf Optimizer، حيث أعد البحث فريق من اجلامعة متثل برئيس قسمي 
األستاذ  واملعلوماتية  احلاسوبية  العلوم  كلية  في  احلاسوبية(  املعلومات  ونظم  احلاسوب،  )علم 
مبساعدة  القادري،  مكرم  الباحث  اجلامعة  في  العليا  الدراسات  وطالب  عطير،  محمد  الدكتور 

الدكتور ليث أبو عليقة.
واقترح في هذا البحث نظام محسن لكشف التسلل ))IDS في شبكات االستشعار الالسلكية 

باستخدام خوارزمية )الذئب الرمادي احملسنة ومتجه دعم اآللة(، حيث يتسبب التسلل في شبكات االستشعار الالسلكية 
في التأثير أو حتى القضاء على قدرة الشبكات في أداء وظائفها.

وفي هذا الصدد، قال األستاذ الدكتور محمد عطير إن الطريقة املقترحة تتميز بزيادة دقة كشف التسلل ومعدل الكشف 
امليزات  الكاذبة، وعدد  وتقليل وقت املعاجلة في بيئة شبكات االستشعار الالسلكية من خالل تقليل معدالت اإلنذارات 
الناجتة عن أنظمة كشف التسلل، مبينا انه جرى اختبار أداء الطريقة املقترحة من خالل تطبيقها على مجموعة بيانات 
معروفة ومستخدمة عامليا، كما مت مقارنتها مع مجموعة من الطرق األخرى حيث أثبتت الطريقة تفوقها على الطرق 

األخرى.
ونشر البحث في مجلة دولية Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing( ( وهي مفهرسة ضمن 

.))1.91 :Impact Factor قواعد بيانات عاملية مثل ثومسون وسكوبس ولها معامل تأثير عالي
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موظفون بالتكنولوجيا يحتجون على قرار فرق كلفة التدريس في نموذجية اليرموك

األربعاء 01/ 07/ 2020طلبة نيوز

طلبة نيوز- احتج موظفون في جامعة العلوم والتكنولوجيا على قرار جامعة اليرموك 
من  اعتبارا  النموذجية  املدرسة  في  البنائهم  التدريس  كلفة  فرق  بتحميلهم  املتمثل 
الفصل القادم، معتبرين ان القرار سيترتب عليه مضاعفة الرسوم عليهم بنسبة ٪100 

بدال من دفعهم نصف املبلغ.
العلوم والتكنولوجيا مجدي قدورة في تصريح صحفي  العاملني في جامعة  وقال ممثل 
التابعة  النموذجية  املدرسة  في  ابنائنا  بتدريس  نقوم  كعاملني  ونحن  مفاجئ  القرار  ان 

لليرموك لالستفادة من التوأمة بني اجلامعتني بحيث نحصل على رسوم مخفضة موضحا ان املدرسة تتقاضى نصف 
قيمة الرسوم عن كل طالب من ابناء عاملي التكنولوجيا لكن االن وبعد القرار اجلديد فان املبلغ سيزيد الضعف وبنسبة 

. ٪100
واشار قدورة الى وجود اعداد كبيرة من ابناء العاملني في املدرسة النموذجية والذي يصل عددهم قرابة الف طالب وبعض 
ارباب االسر لديه اربعة ابناء ما يعني ان املبالغ ستزداد على اولياء بصورة كبيرة االمر الذي سيلحق ضررا كبيرا بأولياء امور 

الطلبة وابنائهم.
املدرسة  ان  العبيني  مخلص  واالعالم  العامة  العالقات  دائرة  مدير  اليرموك  بجامعة  االعالمي  الناطق  قال  جهته  من 
النموذجية تعرضت خلسائر كبيرة نتيجة الكلف التشغيلية املرتفعة واجلامعة ال تسعى للربح بقدر ما حتاول احلفاظ على 
دميومة العمل والتميز. واضاف العبيني انه يوجد اعداد كبيرة من ابناء العاملني في التكنولوجيا في املدرسة النموذجية 
ويصل عددهم قرابة نصف عدد طلبة املدرسة والرسوم لم تتغير منذ سنوات ووفقا للقرار اجلديد سيتم حتميل ولي امر 

الطالب من ابناء العاملني او جامعته الفرق بني الكلفة الفعلية والكلفة التي يدفعها الطالب .
في  العاملني  ألبناء   ٪50 خصم  متنح  اليرموك  ان  خريسات  صائب  الدكتور  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  رئيس  وقال 
ومت  الرسوم  رفع  املاضي  العام  ارادت  اليرموك  ان جامعة  الى  النموذجية منوها  املدرسة  تأسيس  وذلك منذ  التكنولوجيا 

تأجيل ذلك والعام احلالي اتخذ قرار مجلس أمناء بحصر اخلصم ألبناء العاملني في اليرموك فقط.


