ـق نــادي المناظــرات والفكــر فــي الجامعــة وللســنة الثانيــة علــى
ـوج فريـ ُ
 16تُ ـ ِّ
بطــا للبطولــة األســيوية الثانيــة للمناظــرات باللغــة العربيــة
التوالــي،
ً
المقامــة فــي العاصمــة الماليزيــة بمشــاركة  120متســابقاً مثلــوا 30
جامعــة مرموقــة ،وســبق لفريــق مــن النــادي أن حقــق المركــز األول فــي
البطولــة الدوليــة الخامســة فــي آذار  2019فــي الدوحــة ،والمركــز األول
للبطولــة األســيوية األولــى فــي تشــرين األول .2019

حصادات إنجاز 2020
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

 17إنشــاء حاضنــة االبتــكار والحلــول الرقميــة بالتعــاون مــع شــركة بيوتــك
.PIO-TECH
 18أحــرزت الجامعــة المركــز األول فــي بطولــة «االســتقالل فيفــا »2020
لأللعــاب اإللكترونيــة بمشــاركة  380طالبــاً يمثلــون  19جامعــة أردنيــة
حكوميــة وخاصــة.
فريــق مــن الجامعــة بثــاث ميداليــات ذهبيــة ببطولــة المملكــة
 19تُ ــوج
ٌ
للجوجيســتو التاســعة بمشــاركة  300العبــاً والعبــة مــن  8دول عربيــة ودوليــة.
 20تأهلــت الجامعــة للمنافســة اإلقليميــة لجائــزة «هالــت برايــز العالميــة
 »2020للســنة الثانيــة علــى التوالــي عقــب مشــاركة  15فريقــاً مــن طلبتهــا.
 21أحــرز نــادي منظمــة مهندســي الطاقــة ( ،)AEEفــرع الجامعــة جائزتيــن
عالميتيــن فــي المســابقة التــي ينظمــة الفــرع الرئيســي للمنظمــة فــي
واشــنطن :جائــزة أفضــل مؤتمــر ،وجائــزة أفضــل حملــة تواصــل اجتماعــي،
بمشــاركة أكثــر مــن  100فرعــاً للنــادي حــول العالــم.

تنظــر إلــى المحنــة كمنحــة؛ فــإن اإلنجــاز ســيغدو عنوانــاً
«حينمــا
ُ

الجــد ،حتــى
للمرحلــة؛ ولهــذا تفخــر جامعتنــا ،بأنهــا لــم تركــن إال إلــى
ِّ

فــي أضيــق األوقــات؛ فحققــت حصاداتهــا بتوجيــه مباشــر وحثيــث مــن

PSUTOFFICIAL

صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســمية بنــت الحســن رئيــس مجلــس
أمنائهــا ،وبالجهــود المخلصــة المثابــرة لــكل فــرد فــي أســرة الجامعــة..
والقــادم أجمــل دومــاً »

ـة علــى النجــوم الخمــس في جميــع محــاور QS Stars Rating
 1حصلــت الجامعـ ُ
العالمــي لتكــون األولــى مــن الجامعــات األردنيــة تنــال هــذا التقييــم دون
المــرور بمراحلــه المتدرجــة ،مــن الثــاث نجــوم إلــى الخمــس ،واألولــى فــي
المنطقــة التــي تحصــل علــى النجــوم الخمــس لــكل محــور مــن محــاور
التقييــم.

 2الجامعــة األولــى فــي تاريــخ الجامعــات األردنيــة التــي تحصــل علــى
االعتمــاد الدولــي  ،AACSBوواحــدة مــن  2%مــن جامعــات العالــم خــارج
الواليــات المتحــدة األمريكيــة تنــال االعتمــاد ،وبهــذا تكــون جميــع كليــات
ً
معتمــدة اعتمــاداً أمريكيــاً .
الجامعــة
ّ 3
حققــت الجامعــة المركــز األول محليــاً  ،ولثــاث ســنوات متتاليــة فــي
التصنيــف العربــي للجامعــات  ،QS 2021والمركــز  15عربيــاً فــي معيــار
عــدد األوراق البحثيــة المنشــورة لــكل عضــو هيئــة تدريســية.
 4انتزعــت الجامعــة الجائزتيــن الثانيــة والثالثــة مــن جائــزة ولــي العهــد
ألفضــل تطبيــق خدمــات حكوميــة ،فــي دورتهــا األولــى المخصصــة لقرابــة
 300ألــف طالــب مــن الجامعــات األردنيــة.
الجامعــة المركــز األول علــى مســتوى العالــم فــي مســابقة
 5أحــرزت
ُ
متفوقــة
البرمجــة الســنوية  ،IEEEXtremeبمشــاركة  4555فريقــاً ،
ّ
علــى جامعــات عالميــة مرموقــة ،كمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
 ،MITوجامعــة الينــوي األمريكيــة ،وجامعــة ماجيــل الكنديــة ،وجامعــة

كلفورنيــا /بيركلــي ،وســبق لهــا أن أحــرزت فــي ذات المســابقة المركزيــن
الرابــع والســادس والثامــن عالميــاً واألول عربيــاً لســت ســنوات متتاليــة.
 6قــادت الجامعــة فريقــاً أردنيــاً للفــوز بالمركــز األول علــى مســتوى العالــم
بمســابقة شــركة هــواوي لمهــارات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
بمشــاركة  39دولــة مثلتهــا  109فــرق ضمــت  327طالبــاً  ،وســبق لهــا
أن ّ
حققــت المركــز األول محليــاً مرتيــن فــي المســابقة ،والثالــث علــى
مســتوى المنطقــة ثــاث مــرات.
 7حصــدت الجامعــة الميداليتيــن الذهبيــة والبرونزيــة فــي مســابقة البرمجــة
العربيــة للشــرق األوســط وإفريقيــا بمشــاركة  1500متســابقاً مثلــوا 200
مؤسســة تعلميــة مــن  30دولــة.
ّ 8
ـم الجامعــة وجامعــات عالميــة عــدة المركــز األول
حقــق فريـ ٌ
ـترك ضـ َّ
ـق مشـ ٌ
فــي مســابقة «الهاكاثــون» الدوليــة التاســعة التــي عقــدت «عــن بعــد»
ـم مــن جامعــة نيويــورك وبدعــم مــن «إم آي
فــي مدينــة أبــو ظبــي بتنظيـ ٍ
تــي هاكينــغ ميديســن» ،لتشــجيع االبتــكار فــي علــوم الحاســوب ودعــم
الشــركات التكنولوجيــة الناشــئة.
 9حصلــت الجامعــة علــى المركــز األول فــي مســابقة البرمجــة  JCPCوالتــي
كال مــن األردن ،والجزائــر ،والمغــرب،
أقيمــت كمســابقة مشــتركة ضمــت ً
وتونــس.

متخصصــة بمجــاالت األمــن
 10إنشــاء أكاديميــة هــواوي وهــي أكاديميــة
ّ
الســيبراني والــذكاء االصطناعــي والحوســبة الســحابية فــي مقــر الجامعــة
بالتعــاون مــع شــركة هــواوي العالميــة فــرع األردن.
 11اســتحدثت الجامعــة برنامــج بكالوريــوس فــي تخصــص األمــن الســيبراني
للعــام الدراســي .2021/2020
ختيــر الباحثــان أ.د .أحمــد حياصــات و أ.د .محمــد صبابحــة مــن الجامعــة
ُ 12ا
َ
ضمــن أفضــل  2%مــن الباحثيــن علــى مســتوى العالــم حســب قاعــدة بيانــات
يعدهــا
الباحثيــن العلميــة المحدثــة لمؤشــرات االقتبــاس الموحــدة التــي
ُّ
باحثــون مــن جامعــة «ســتانفورد» ودار النشــر العالميــة «الســيفير».
 13أسســت «مركــز ّ
التميــز فــي الخدمــات المكتبيــة للجامعــات األردنيــة
الخاصــة» ،فــي الجامعــة بهــدف تشــاركية المعرفــة ومواجهــة تحديــات
عالــم المكتبــات بالشــراكة مــع  11جامعــة أردنيــة خاصــة.
أول خريــج لهــا فــي برنامــج دكتــوراة
ّ 14
عينــت الجامعــة د.وائــل العطيــوي ّ
علــم الحاســوب عضــواً فــي هيئتهــا التدريســية انســجاماً مع اســتراتيجيتها
فــي دعــم طلبتهــا المتفوقيــن.
منــح مــن معهــد
متفوقيــن مــن الجامعــة علــى
عشــرة طــاب
 15حصــل
ُ
ّ
ٍ
ّ
ســتمكنهم مــن نيــل شــهادة
المحاســبين اإلدارييــن األمريكــي IMA
المحاســب اإلداري المعتمــد الدولــي  CMAللعــام .2020

