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اتفاقية بين اليرموك وبرنامج الوكالة األميركية للتنمية الدولية 
»بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية«

تعاون بين عمان االهلية وموفنبيك بإدارة الضيافة وفنون الطهي للبكالوريوس

مؤتمر علمي حول تطور االقتصاد األردني بجامعة العلوم والتكنولوجيا

»عمان العربية« ضمن الشبكة الوطنية للتنوع الحيوي في االردن

بحث التعاون المشترك بين العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات االكاديمية الماليزية

الدكتورة كفاح الجمعاني تستقيل من منصب نائب رئيس األردنية للكليات العلمية

مركز لغات الجامعة الهاشمية يطلق مبادرة »نادي الكتاب«

عمان األهلية تطرح ماجستير التحكيم في عقود اإلنشاءات 
» للمهندسين والمحاميين ورجال األعمال«



3

2021 /08 /31  الثالثاءعمون

تعاون بين عمان االهلية وموفنبيك بإدارة الضيافة وفنون الطهي للبكالوريوس

عقد صباح اليوم مؤتمرا صحفيا في فندق موفنبيك »عمان » 
بحضور الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة 
عمان االهلية والسيد مايكل نوجينت - نائب رئيس العمليات 
الرائدة  اكور,  شركة  في  وباكستان  االوسط  الشرق  لمنطقة 
في مجال الضيافة - ورئيس الجامعة االستاذ الدكتور ساري 
حمدان وعميد كلية االعمال بالجامعة االستاذ الدكتور جورج 
الجامعة  بين  تعاون  اتفاقية  توقيع  لالعالن عن  وذلك  سمور 

وفنادق و منتجعات موفنبيك االردن .

في  والتسجيل  القبول  باب  األهلية  عمان  جامعة  تفتح  حيث 
برنامج إدارة الضيافة وفنون الطهي لدرجة البكالوريوس على الفصل الدراسي االول 2022-2021 » 
بعد ان حصلت على الترخيص واالعتماد الخاص لهذا التخصص » وذلك بالتعاون مع فنادق ومنتجعات 

موفنبيك - األردن والتي تضم مجموعة من الفنادق والمنتجعات في عمان، البحر الميت، البترا والعقبة

وقال رئيس هيئة المديرين في جامعة عمان األهلية الدكتور ماهر الحوراني« أنه تم توقيع اتفاقية مع 
فنادق ومنتجعات موفنبيك االردن لتخصص فنون الطهي ليكون تخصصا فريدا من نوعه على مستوى 
يبنى على أسس ومعايير دولية  أن  لذا يجب  الخدمات  لقطاع  األردنية وسيكون رافدا اساسيا  الجامعات 

وعالمية دقيقة .

وقد رحب االستاذ الدكتور ساري حمدان - رئيس الجامعة بهذا التعاون الراقي وقال: ان احتضان كلية 
األعمال لهذا التخصص، لم يأت محض صدفة، بل كان بهدف تمكين الطالب من اتقان الحقول العلمية ذات 

العالقة مثل المحاسبة، وإدارة األعمال، والتمويل، وإدارة نظم المعلومات، والتسويق، والعالقات العامة.

واشار الى ان فنادق ومنتجعات موفنبيك األردن ستقدم الدعم للجامعة في هذا التخصص، بما في ذلك عملية 
تعيين فريق التعليم العملي. باالضافة الى انه سيقوم فريق االدارة بإجراء زيارات أسبوعية لمنح الدعم 
والتوجيه و التطوير للطالب في رحلتهم المهنية . وستعطي اإلدارة األولوية في توظيف الطالب المتخرجين 

في احدى فنادق ومنتجعات موفنبيك االردن ، باإلضافة إلى تدريبهم وفقًا لالحتياجات التشغيلية وقدرتها.
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2021 /08 /31  الثالثاءعمون

تعاون بين عمان االهلية وموفنبيك بإدارة الضيافة وفنون الطهي للبكالوريوس

واكد على ان ما نشهده اليوم من توقيع اتفاقية تدريب مشترك مع فنادق ومنتجعات الموفنبيك األردن ما 
هو إال دليل على جدية الجامعة في تخريج جيل مؤهل علمياً وعملياً، قادر على المنافسة في مجال إدارة 

الضيافة وفنون الطهي محلياً واقليمياً ودولياً.

وقال مايكل نوجينت - نائب رئيس العمليات لمنطقة الشرق االوسط و باكستان في شركة اكور : نحن 
العاملة وعقلية  القوى  الرئيسي هو تطوير  التعاون مع جامعة عمان االهلية وهدفنا  فخورون جدا بهذا 
الخدمة االستراتيجية. ونتطلع إلى دعم هذه المبادرة في المستقبل ولعب دورنا في تطوير الجيل القادم من 

المواهب لقطاع الضيافة في االردن.
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31/ 08/ 2021 الثالثاءعمون

اتفاقية بين اليرموك وبرنامج الوكالة األميركية للتنمية الدولية

 أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسالم مساد، استعداد الجامعة من 
خالل كلية التربية إلطالق الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلمين، 
اعتبارا من الفصل الدراسي األول القادم من العام الجامعي المرتقب 
2021-2022، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، وبدعم من الوكالة األميركية للتنمية الدولية 

.USAID

الدولية  للتنمية  األميركية  الوكالة  برنامج  مدير  لقائه  خالل  وقال 
ميرزا،  كاميرون  األردن،  في  الخدمة  قبل  المعلمين  وتأهيل  إلعداد 

في مكتب ارتباط الجامعة بعمان، للتوقيع على اتفاقية الموارد المادية والمالية، أن جامعة اليرموك تعتز 
بهذه الشراكة، لما تمثله من أهمية فيما يخص »الدبلوم المهني« على صعيد تطوير معارف ومهارات 

المعلمين، وبما يحقق سوية العملية التعليمية والتربوية في مختلف مدارس المملكة.

وشدد مساد على أن جامعة اليرموك لن تألوا جهدا في سبيل نجاح هذا البرنامج، من خالل توظيف كافة 
خبراتها وامكانياتها البشرية والمادية، الفتا إلى تخصيص قاعات دراسية ومكاتب خاصة لهذا البرنامج 
في مبنى كلية التربية، وتوفير المتطلبات الالزمة للعملية التدريسية، وتهيئة المدربين واخضاعهم لدورات 

تدريبية متخصصة، بما يحقق رؤيتها وتطلعاتها من هذا البرنامج ويضمن لها تحقيق التميز المنشود.

من جانبه، أشاد ميرزا بدور ومساهمة جامعة اليرموك، وتعاونها في سبيل انجاح هذا البرنامج، بما يحقق 
األهداف المرجوة منه، مشددا على ان هذا التعاون يتجلى من خالل اللجان الفنية المشتركة، التي بحثت 

وتبحث كافة التفاصيل الدقيقة المتصلة به.

وبموجب االتفاقية سيتعاون برنامج الوكالة األميركية للتنمية الدولية إلعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة 
في األردن مع وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العالي وضمان جودتها وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين على إطالق برنامج تدريب قبل 
الخدمة، والذي يعنى بإعداد وتأهيل المعلمين في الجامعات في جميع انحاء المملكة، ليصبحوا مدرسين 

معتمدين ومتسلحين بالمعرفة والمهارات األساسية التي ستمكنهم من التدريس في المستقبل.
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31/ 08/ 2021الثالثاءعمون

اتفاقية بين اليرموك وبرنامج الوكالة األميركية للتنمية الدولية

وتهدف االتفاقية التي حضر توقيعها عميد كلية التربية الدكتور نواف شطناوي، إلى إعداد قائمة باحتياجات 
التدريسية ومسؤولياتهم  الهيئة  أدوار أعضاء  تحدد  الوظيفي،  والكادر  والتكنولوجيا  والمعدات  التدريب 

والتزامات جامعة اليرموك من حيث الدعم الفني من البرنامج والموارد المادية والدعم المالي.

كما نصت االتفاقية على التعاون بين الجانبين في مجال التسويق وااللتحاق والتسجيل في البرنامج من 
جانب  في  التعاون  إلى  باإلضافة  الحملة،  رسائل  وتطوير  فاعلة،  تسويقية  وتنفيذ حمالت  تصميم  خالل 

التدريب العملي من خالل تحديد ووضع كافة الموارد والسياسات المطلوبة للتدريب العملي.

المعلمين، وهي سياسة وتعليمات  الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل  وتضمنت االتفاقية سياسات وتعليمات 
الحاسوب  أجهزة  واستعارة  الذكية،  األلواح  وصيانة  القيادة،  فريق  واختيار  المعلمين،  مدرسي  اختيار 
الدراسية،  العلمية، والمكتبة والمساحة  المختبرات  المحمولة، واستخدام برنامج TurnItIn، وسياسة 

واختيار المعلمين الطلبة وتقديم طلباتهم للدبلوم، ومتابعة الخريجين وإشراكهم في النشاطات.
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عمان األهلية تطرح ماجستير التحكيم في عقود اإلنشاءات

استحدثت كلية الحقوق في جامعة عمان األهلية برنامج ماجستير 
البرامج  من  البرنامج  هذا  ويعد  اإلنشاءات،  عقود  في  التحكيم 
المتخصصة التي لم يسبق طرحها سواًء لدى الجامعات األردنية أو 
العربية، وذلك نظًرا لما يتميز به من جمع بين الجوانب اإلجرائية 
في التحكيم باعتباره أسلوبًا شائعًا في الفصل بين أطراف منازعات 

عقود اإلنشاءات في إطاريها المحلي والدولي.

والمحامين  كالقضاة  متعددة  فئات  البرنامج  هذا  يستهدف  كما 
والمهندسين والقانونين والمقاولين ورجال األعمال وغيرهم من 

المهتمين في قطاع اإلنشاءات.

ويهدف البرنامج أيًضا الى رفد سوق العمل األردني والعربي بكفاءات بشرية متميزة لخدمة قطاع التحكيم 
المتخصص في عقود اإلنشاءات، وتمكينهم من إدارة العملية التحكيمية ، وتقديم الخبرة واالستشارات 
القانونية والفنية، وكذلك تنمية مهاراتهم من حيث النقد والتحليل وتقديم المطالبات وتنفيذها والمرافعة 

فيها أمام هيئات التحكيم المختصة.



8

 

31/ 08/ 2021الثالثاءعمون

مؤتمر علمي حول تطور االقتصاد األردني بجامعة العلوم والتكنولوجيا

بدأت في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم االثنين، فاعليات المؤتمر 
بين  ما  بالتعاون  عام«  مئة  في  األردني  االقتصاد  »تطور  العلمي 
الدولة  لتأسيس  المئوية  بالذكرى  احتفاًء  الثقافة،  ووزارة  الجامعة 

األردنية.

وبين رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور منذر 
حدادين خالل افتتاح المؤتمر، ان مئوية الدولة األردنية هي انجاز 
على  يحتم  الوطني  والواجب  فذة،  هاشمية  بقيادة  تراكمي  وطني 
الجامعة إبراز المسيرة الحافلة إلنجازات الهاشميين في بناء الدولة 

األردنية في جميع المجاالت وعلى كافة المستويات. وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد 
السالم، إن الجامعة حققت إنجازات تراكمية منذ تأسيسها، وتعاقب عليها خيرة اإلدارات وأعضاء هيئة 
التدريس والطلبة، الفتا الى ان عظمة المنجز ظاهرة وال تخفى على أحد، إذ بعد مئة عام من تأسيس 

الدولة، أصبح األردن اليوم واحة استقرار في المنطقة ومحجاً لطلب العلم من كافة أنحاء العالم.

وبين السالم ان هدف المؤتمر عرض مسيرة االقتصاد األردني في مئة عام بما فيها من تحديات وآفاق 
التي  واإلداري  االقتصادي  االقتصادية وجهود اإلصالح  السياسات  والتطور، وعرض  للنمو  مستقبلية 
الدور المحوري  التي يعاني منها االقتصاد الوطني، مؤكدا  تبناها وأطلقها األردن لمعالجة االختالالت 
الذي يجب على الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية ان تقوم به من خالل نقل مخرجات البحث العلمي 
من الجانب النظري الى الجانب التطبيقي وتوظيفها في عملية التصنيع واالنتاج، لتحقيق معدالت نمو 

اقتصادي مرتفعة، والوصول الى التنمية المستدامة.

بدوره، استعرض الخبير االقتصادي الدكتور عدلي قندح، تطور عملية االستثمار في األردن خالل مئة 
عام، مشيرا الى النظم التشريعية والمؤسسية التي استحدثت خاللها، مبينا وجود 44 قانونا له عالقة 
من  نص  و800  األردن،  في  االستثمار  بتنظيم  يعنى  نظام  وألف  باالستثمار،  مباشرة  وغير  مباشرة 
التعليمات التي تعنى ببيئة االعمال واالستثمار ويقوم بالعمل على انفاذها أكثر من 50 وزارة وجهه 
حكومية، موضحا ان وجود هذا العدد الكبير من التشريعات يجب ان ال يعيق االستثمار في األردن، بل 

من شأنه ان يسهل عملية االستثمار بما يحفظ حق الدولة والمستثمر.
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مؤتمر علمي حول تطور االقتصاد األردني بجامعة العلوم والتكنولوجيا

من جانبه، بين وزير المالية األسبق الدكتور محمد أبو حمور، اآللية التي استحدثت لمعالجة االختالالت 
الهيكلية والتحديات السياسية واالقتصادية التي واجهت الدولة األردنية منذ التأسيس، مشيراً الى الزيادة 
المضطردة في حجم النفقات الرأسمالية الحكومية واألعباء التي تحملها االقتصاد األردني نتيجة لموجات 

الهجرة المتكررة التي تعاقبت على األردن منذ منتصف القرن الماضي.

وسيناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تتعلق بمسيرة االقتصاد األردني في مئة عام، انطالقاً من 
االقتصاد التقليدي الى االقتصاد الرقمي، وتطور االقتصاد األردني والتحديات التي واجهته، واآلليات التي 
تم استحداثها لمواجهة االختالالت والتحديات ومعالجتها، كما سيتناول أبرز المؤشرات االقتصادية من 
وجهة نظر مستقبلية، اضافة الى ان جلسات المؤتمر ستتضمن عرضاً ألوراق علمية يقدمها مجموعة 
من الشخصيات االقتصادية والسياسية واألكاديمية المعروفة على مستوى الوطن العربي، وسيتم عرض 
مجموعة من األبحاث العلمية المختارة خالل جلسات المؤتمر. وسيواصل المؤتمر أعماله التي تعقد على 
مدار يومين، بجلسات حوارية ومحاضرات يلقيها اقتصاديون اردنيون وعرض مجموعة من األبحاث 

العلمية المختارة خالل جلسات المؤتمر.
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»عمان العربية« ضمن الشبكة الوطنية للتنوع الحيوي في االردن

مندوباً عن رئيس جامعة عمان العربية شارك ضابط ارتباط 
مشروع التنوع الحيوي في الجامعة الدكتور مطيع الشبلي 
الوطنية  الشبكة  اعالن  وحفل  الختامية  العمل  ورشة  في 
الجمعية  قبل  من  والمنظم   ، االردن  في  الحيوي  للتنوع 
المتحدة  العلمي و بدعم من برنامج االمم  للبحث  االردنية 
االنمائي UNDP و برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة 

العالمي .

عمان  جامعة  وفرت  سنتين  مدار  وعلى  انه  الشبلي  واكد 
العربية كافة البيانات المتعلقة بالتنوع الحيوي والتي عملت 

عليه منذ نشاتها ، وكذلك شاركت الجامعة بمعظم ورش العمل التي اطلقها المشروع .

وأضاف الشبلي أن الجامعة نظمت ورشة عمل للتنوع الحيوي وشارك بها العديد من المؤسسات المحلية 
والدولية والخبراء المحليين والدوليين ، وبذلك تكون جامعة عمان العربية من اوائل الجامعات التي تساهم 
باطالق هذه الشبكة ، واكد الشبلي انه سوف يكون في المستقبل القريب تعاون مع جمعية البحث العلمي 

وال UNDP على تنفيذ مشروع للتنوع الحيوي في جامعة عمان العربية .
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بحث التعاون المشترك بين العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات االكاديمية الماليزية

بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الدكتور خالد 
السالم والملحق التعليمي في السفارة الماليزية في عمان سعادة 
السيد محمد نظام سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وجملة من 

القضايا التي تهم الطلبة الماليزيين الدارسين في الجامعة.

في  المتاحة  التعاون  أطر  تعزيز  إمكانية  الجانبان  وتناول 
الطلبة  بتبادل  المتعلقة  سيما  ال  واألكاديمية  العلمية  المجاالت 
العلمية واستقطاب عدد  التدريسية واألبحاث  الهيئة  وأعضاء 

أكبر من الطلبة الماليزيين للدراسة في التكنولوجيا.

وقال الدكتور السالم ان هذه اللقاءات تهدف الى زيادة التفاعل وتوطيد العالقات العلمية مع المؤسسات 
والجامعات الماليزية وتوظيف هذه العالقات في خدمة البحث العلمي واألكاديمي الفتا الى شبكة العالقات 

التي ترتبط بها الجامعة مع المؤسسات األكاديمية والتعليمية الماليزية.

وأضاف الدكتور السالم أن الجامعة ترتبط بعالقات متينة مع الملحقية الثقافية الماليزية والطلبة الوافدين 
جميعهم محل الترحيب واالحترام والرعاية في الجامعة، وأن اهتمام الجامعة بطلبتها ينسجم مع فلسفتها 
في تطوير الجوانب التعليمية واألكاديمية وتوفير البيئة االكاديمية المناسبة لهم خالل مسيرتهم الدراسية.

األردنية  الجامعات  بين  قوية  بناء شراكات  أهمية  نظام  الماليزي محمد  التعليمي  الملحق  أكد  من جهته، 
والماليزية، وهنأ الجامعة على إنجازاتها األخيرة وسمعتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في المنطقة، مشيداً 
للتعليم  للجامعة، من حيث جودته ونوعيته، حيث أصبح مقصدا  المتميز  واإلداري  األكاديمي  بالمستوى 
العالي من قبل الطلبة العرب واألجانب، باإلضافة إلى مستوى الخدمات والتسهيالت التي تقدمها الجامعة 

للطلبة العرب واألجانب بشكل عام والطلبة الماليزيين بشكل خاص.

وحضر اللقاء عميد كلية الطب الدكتور نائل عبيدات ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور فداء التميمي 
ومن الملحقية الماليزية مسؤول الطلبة الماليزيين الدارسين في األردن الدكتور زياد العزام.
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الدكتورة كفاح الجمعاني تستقيل من منصب نائب رئيس األردنية للكليات العلمية

العلمية  الكليات  لشؤون  األردنية  الجامعة  رئيس  نائب  قدمت 
مع  منصبها  من  استقالتها  الجمعاني  كفاح  الدكتورة  األستاذة 

استمرارها بالعمل في الجامعة.

وقالت الدكتورة الجمعاني في استقالتها الموجهة لرئيس مجلس 
الجامعة  رئيس  بواسطة  بدران  عدنان  األردنية  الجامعة  أمناء 
الدكتور نذير عبيدات إنه قد تم رفع تشكيالت أكاديمية في الجامعة 

باستثناء موقع نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية.

وتساءلت »هل أصبحت معايير الكفاءة هي الخيار األخير في إدارة الجامعات؟ وهل أمست هذه المواقع 
جوائز ترضية تبنى عليها الخيارات العامة لالدارة وبما يشكل انتكاساً للمعايير الصحيحة في االختيار«.

وبينت أن عبيدات أبلغها باضطراره لعدم التنسيب باسمها من ضمن التشكيالت األكاديمية التي رفعها 
لمجلس األمناء.
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مركز لغات الجامعة الهاشمية يطلق مبادرة »نادي الكتاب«

اطلق اليوم مركز اللغات في الجامعة الهاشمية مبادرة تحت 
اسم »نادي الكتاب« والتي تهدف إلى تشجيع الطلبة على 
القراءة، وتطوير المهارات القرائية ورفع المستوى الثقافي 
والعلمي لديهم، وهذه األهداف تنبثق من رؤى الجامعة في 
خلق جيل واعي ومبدع ومنتج يقدر قيمة القراءة ويسعى 

نحو تنمية مهاراتهم.

وتتضمن المبادرة مجموعة من المراحل، المرحلة األولى 
عبارة عن انتقاء مجموعة من الكتب القيمة والتي تسمو 
اللجنة  قبل  من  تحديدها  تم  معايير  تراعي  الطلبة  بتفكير 

في مركز اللغات وسيتم اختيارها من مكتبة الجامعة الهاشمية والمرحلة الثانية يتم إعطاء الطلبة حرية 
اختيار الكتاب الذي يلبي احتياجاتهم ويراعي اهتماماتهم، والمرحلة الثالثة ستكون عبارة عن لقاء يجمع 
الطلبة ويتم استعراض عرض تقديمي يلخص خالله اهم نقاط التعلم ومناقشتها بشكل جماعي مع الطلبة، 

في المرحلة النهائية سيكون هناك اختيار ألفضل عروض بناء على معايير تم وضعها من خالل اللجنة.

المبادرات واألنشطة  أهمية مثل هذه  إلى  نّوه  الحنيطي  أنس  الدكتور  اللغات  اللجنة مدير مركز  رئيس 
الالمنهجية والتي بدورها تساهم في زيادة الوعي وتحسين مهارات التواصل لديهم وكذلك دورها في بناء 

شخصية الفرد واالرتقاء بمستوى مهارات التعبير والخطابة والعرض والتواصل.

بالمعارف  ورفده  اإلبداعي  الطالب  افق  رفع  على  إيجابي  أثر  المبادرة  لهذه  أن  إلى  الحنيطي  وأشار 
والمهارات واالتجاهات اإليجابية التي يسعى لها فريق المبادرة.

وبين أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز قمية الكتاب وتشجيع الطلبة على المطالعة عن طريق عقد جلسات 
حوارية لتلخيص ماتم قراءته من كتب ومناقشتة مع اآلخرين.

بأهم  الطلبة  رفد  إلى  تهدف  األولى  المرحلة  خالل  تدريبية  ورشات  عقد  سيتم  انه  الحنيطي  وأضاف 
المهارات الخاصة بكيفية تلخيص الكتاب ومهارات العرض والتقديم وكيفية إعداد عروض تقديمية تنسجم 

مع المعايير المنشودة.


