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3 2 Public Relations & Pressالعالقـــــــات العـــــــامة واإلعالم

طلبة  من  عشر  التاسع  الفوج  تخريج  حفل  يرعى  الحسن  األمير  سمو 
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

رعى سمو األمير الحسن بن طالل رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية 
الملكية حفل تخريج الفوج التاسع عشر من طلبة جامعة األميرة سمية 

للتكنولوجيا.

الثقافة في مدينة  أقيم في قصر  الذي  التخريج  وقال سموه خالل حفل 
الحسين للشباب »يسعدني أن أحييكم من القلب تحية المودة والتقدير، 
متآلفة  مجموعة  بتخريج  واالعتزاز  الفرحة  مشاعر  أشارككم  وأن 
والتّنافس  واإلنجاز  اإلبداع  معاني  يجّسدون  الذين  المستقبل،  بناة  من 
والتميّز، كما يتطلّعوَن إلى المشاركة الفاعلة في بناء الوطن بما يحقق 

النهضة المجتمعية المنشودة«.

تساهموا  كي  اآلمال  ومحط  الرجاء  معقد  »أنتم  قائالً:  سموه  وتابع 
مهارات  من  وتعلمتم  خْبرات،  من  اكتسبتم  بما  الغالي  أردننا  بناء  في 
وتسلّحتم به من أخالق وقيم وإرادة قوية تحفز على اإلنجاز واالبتكار 
واإلبداع، ولتكن عنايتكم بنقل وتعليم ما اكتسبتموه كعنايتكم باكتسابه، 

وليكن في قول الحق وعمل الحق«.

وقالت سمو األميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس امناء جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا »لقد وفقنا هللا سبحانه وتعالى بتخريج كوكبة جديدة من بناتنا 
وأبنائنا للوطن ممن أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم، وتمكنوا بالعزيمة واإلرادة والجد واالجتهاد، من تحقيق النجاح في جامعة اشتهرت بجديتها وحرصها 

على النوع ومواكبة كل ما هو جديد في التخصصات العلمية التي تقدمها.« 

وخاطبت سموها الخريجين قائلة: »نحتفل اليوم بما أنجزتموه بعد أن أمضيتم سنوات من الدراسة واالجتهاد لتقطفوا ثمرة جهدكم وتعبكم، في الوقت ذاته 
نرنو بثقة وتفاؤل كبيرين إلى ما ستقدمونه ألمتكم ووطنكم. فَهذا يوم يشكل نهاية مرحلة، وبداية مرحلة أخرى أهم، فأنتم الثروة األولى واألهم في هذا 
البلد.« وأضافت سموها »كلي ثقة بأن ما حصلتم عليه من معارف ومهارات وخبرات في الجامعة سيكون خير عون لكم في طريق النجاح واالزدهار، 
إنها حقا اللحظة المناسبة لتشرعوا في بناء مستقبلكم؛ لحظة اآلمال العظام، والتحديات الجسام، والفرص السانحة، لمواصلة مسيرة اإلبداع والنجاح، 

وتحقيق المزيد من اإلنجازات التي نعتز بها ونفخر، وأن تكونوا على تواصل دائم مع جامعتكم.«

العلمي في مختلف مجاالت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وإدارة  البحث  الجامعة في  إلى تميز  الدكتور عيسى بطارسة  الجامعة  وأشار رئيس 
األعمال والهندسة. حيث أطلقت كلية الملك عبدهللا األول للبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة العديد من برامج الماجستير الحديثة والمرنة، 
والتي تقدم التدريب على البحوث المتميزة جنبـاً إلى جـنب مع المناهج الدراسية المتقدمة، مع التركيز بشكل رئيس على تشجيع االبتكار بين الطالب. 

وقدم جوائز التميّز للهيئة التدريسية، والتي فاز بها عن جائزة أفضل باحث الدكتور خلدون أبو غربية، والدكتور صالح أبو السعود عن جائزة أفضل 
مدرس.

وقام سمّوهما بحضور رئيس الجامعة ونوابه والهيئتين األكاديمية واإلدارية، وعدد من المسؤولين، بتخريج الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج للعام 
الدراسي 2013/2012 وُمنحت جوائز تقديرية ألوائل الطلبة للعام الدراسي 2013/2012، وجائزة األميرة سمية للطالب المتميز، والتي فازت بها 

الطالبة فرح نشأت أبو عرجة.

وألقت الطالبة آية دروزة كلمة الخريجين أكدت فيها أن هذا الفوج من الخريجين يزهو فخرا فوق أقرانه بأن تشرفوا بلقاء الحسن وتسلم شهاداتهم من 
يده. وشكرت دروزة سمو األميرة سمية بنت الحسن على دعمها المتواصل للجامعة وطلبتها ليطلَق اشارة البداية لجيل يحلم بالسالم ويكره االستسالم، 

لجيل يستمد ِهّمتهُ وعظمتهُ من سموها.



PSUT Magazine 1مجلة الجامعة 1

3 2 Public Relations & Pressالعالقـــــــات العـــــــامة واإلعالم

طلبة  من  عشر  التاسع  الفوج  تخريج  حفل  يرعى  الحسن  األمير  سمو 
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

رعى سمو األمير الحسن بن طالل رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية 
الملكية حفل تخريج الفوج التاسع عشر من طلبة جامعة األميرة سمية 

للتكنولوجيا.

الثقافة في مدينة  أقيم في قصر  الذي  التخريج  وقال سموه خالل حفل 
الحسين للشباب »يسعدني أن أحييكم من القلب تحية المودة والتقدير، 
متآلفة  مجموعة  بتخريج  واالعتزاز  الفرحة  مشاعر  أشارككم  وأن 
والتّنافس  واإلنجاز  اإلبداع  معاني  يجّسدون  الذين  المستقبل،  بناة  من 
والتميّز، كما يتطلّعوَن إلى المشاركة الفاعلة في بناء الوطن بما يحقق 

النهضة المجتمعية المنشودة«.

تساهموا  كي  اآلمال  ومحط  الرجاء  معقد  »أنتم  قائالً:  سموه  وتابع 
مهارات  من  وتعلمتم  خْبرات،  من  اكتسبتم  بما  الغالي  أردننا  بناء  في 
وتسلّحتم به من أخالق وقيم وإرادة قوية تحفز على اإلنجاز واالبتكار 
واإلبداع، ولتكن عنايتكم بنقل وتعليم ما اكتسبتموه كعنايتكم باكتسابه، 

وليكن في قول الحق وعمل الحق«.

وقالت سمو األميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس امناء جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا »لقد وفقنا هللا سبحانه وتعالى بتخريج كوكبة جديدة من بناتنا 
وأبنائنا للوطن ممن أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم، وتمكنوا بالعزيمة واإلرادة والجد واالجتهاد، من تحقيق النجاح في جامعة اشتهرت بجديتها وحرصها 

على النوع ومواكبة كل ما هو جديد في التخصصات العلمية التي تقدمها.« 

وخاطبت سموها الخريجين قائلة: »نحتفل اليوم بما أنجزتموه بعد أن أمضيتم سنوات من الدراسة واالجتهاد لتقطفوا ثمرة جهدكم وتعبكم، في الوقت ذاته 
نرنو بثقة وتفاؤل كبيرين إلى ما ستقدمونه ألمتكم ووطنكم. فَهذا يوم يشكل نهاية مرحلة، وبداية مرحلة أخرى أهم، فأنتم الثروة األولى واألهم في هذا 
البلد.« وأضافت سموها »كلي ثقة بأن ما حصلتم عليه من معارف ومهارات وخبرات في الجامعة سيكون خير عون لكم في طريق النجاح واالزدهار، 
إنها حقا اللحظة المناسبة لتشرعوا في بناء مستقبلكم؛ لحظة اآلمال العظام، والتحديات الجسام، والفرص السانحة، لمواصلة مسيرة اإلبداع والنجاح، 

وتحقيق المزيد من اإلنجازات التي نعتز بها ونفخر، وأن تكونوا على تواصل دائم مع جامعتكم.«

العلمي في مختلف مجاالت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وإدارة  البحث  الجامعة في  إلى تميز  الدكتور عيسى بطارسة  الجامعة  وأشار رئيس 
األعمال والهندسة. حيث أطلقت كلية الملك عبدهللا األول للبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة العديد من برامج الماجستير الحديثة والمرنة، 
والتي تقدم التدريب على البحوث المتميزة جنبـاً إلى جـنب مع المناهج الدراسية المتقدمة، مع التركيز بشكل رئيس على تشجيع االبتكار بين الطالب. 

وقدم جوائز التميّز للهيئة التدريسية، والتي فاز بها عن جائزة أفضل باحث الدكتور خلدون أبو غربية، والدكتور صالح أبو السعود عن جائزة أفضل 
مدرس.

وقام سمّوهما بحضور رئيس الجامعة ونوابه والهيئتين األكاديمية واإلدارية، وعدد من المسؤولين، بتخريج الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج للعام 
الدراسي 2013/2012 وُمنحت جوائز تقديرية ألوائل الطلبة للعام الدراسي 2013/2012، وجائزة األميرة سمية للطالب المتميز، والتي فازت بها 

الطالبة فرح نشأت أبو عرجة.

وألقت الطالبة آية دروزة كلمة الخريجين أكدت فيها أن هذا الفوج من الخريجين يزهو فخرا فوق أقرانه بأن تشرفوا بلقاء الحسن وتسلم شهاداتهم من 
يده. وشكرت دروزة سمو األميرة سمية بنت الحسن على دعمها المتواصل للجامعة وطلبتها ليطلَق اشارة البداية لجيل يحلم بالسالم ويكره االستسالم، 

لجيل يستمد ِهّمتهُ وعظمتهُ من سموها.



PSUT Magazine 1مجلة الجامعة 1

5 4 Public Relations & Pressالعالقـــــــات العـــــــامة واإلعالم

احتفلت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا بعيدها الحادي والعشرين على مدار 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  عن  مندوباً  الحفل  افتتح  حيث  كامل،  أسبوع 
وزير  عويس،  وجيه  الدكتور  األستاذ  معالي  هللا،  حفظها  الحسن  بنت  سمية 
التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم. وتضّمن حفل االفتتاح 
الذي حضره عدد من رؤساء الجامعات األردنية، ومدراء شركات االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات في األردن، إطالق »المؤتمر األول ألبحاث ومشاريع 
الطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت« الذي يُعد األول من نوعه 
في األردن، وعدد من ورش عمل علمية. إضافةً إلى إطالق فيلم وثائقي مصور 
من إنتاج أحد خريجي الجامعة وجدارية الجامعة اللذان تضمنا استعراضاً ألهم 
اإلنجازات في مسيرة الجامعة الممتدة ألكثر من عقدين من الزمان. كما وافتتح 
معرض خاص بمشاريع الطلبة وخريجي الجامعة في مجاالت علم الحاسوب 
وعلم الرسم الحاسوبي والهندسة وإدارة األعمال، إضافة إلى عرض إنجازات 

األندية الطالبية والعديد من النشاطات الالمنهجية.

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا تحتفل بعيدها الحادي والعشرين

وفي الختام كّرم رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عيسى بطارسة المشاركين في المؤتمر من طلبة الجامعات األردنية.

احتفاالت الجامعة بعيدها الحادي والعشرين
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األميرة سمية بنت الحسن تكرم أوائل العاملين والمتميزين في الجامعة

سمية  األميرة  جامعة  أمناء  مجلس  رئيس  الحسن  بنت  سمية  األميرة  كرمت سمو 
أوائل  من  وعدد  هشام غصيب،  الدكتور  االستاذ  للجامعة  رئيس  أول  للتكنولوجيا 
على  عاماً  الـ21  احتفاالت  من  متواصل  أسبوع  ختام  في  الجامعة،  في  العاملين 
والحاليين  السابقين  األقسام  العمداء ورؤساء  كما شكرت سموها  الجامعة.  تأسيس 

على جهودهم في بناء هذا الصرح العلمي المتميز.

المحلي  الصعيدين  على  وتميز  انجازات  من  الجامعة  حققته  بما  سموها  وأشادت 
في  واالدارية  التدريسية  للهيئتين  المتعاقبة  الجهود  نتيجة  جاء  والذي  واالقليمي 

الجامعة منذ تأسيسها.

وعلى هامش الفعاليات الخاصة باحتفاالت الجامعة كرمت األميرة سمية الفائزين في مسابقة البرمجة اإلقليمية إي سي أم )ACM( التي استضافتها 
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والتي تم افتتاحها في جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا.

للتعليم  الدولية  العربية  الشركة  ومديرعام  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  خديجة،  أبو  هيثم  للدكتور  تكريمياً  درعاً  الحسن  بنت  سمية  األميرة  وقّدمت 
واالستثمار، تعبيراً عن شكرها لجامعة العلوم التطبيقية على الجهود المبذولة في تنظيم مسابقة »ACM« ، فيما قّدم الدكتور هيثم أبو خديجة درع 
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة لسمو األميرة سمية وشكرها على حضورها ورعايتها الكريمة للحفل، كما قّدم الدكتور أبو خديجة درع جامعة العلوم 
للتكنولوجيا  الجمل ولرئيس جامعة األميرة سمية  الدكتور يسري  العربية »ACM« األستاذ  للمسابقة  المجلس االستشاري  لكل من رئيس  التطبيقية 

األستاذ الدكتور عيسى بطارسة.

بعد ذلك تم تكريم الفرق المشاركة والمحكمين والمنظمين وتوزيع الجوائز على الفرق الحاصلة على المراكز األربعة األولى.

ويشار إلى أن مسابقة إي سي إم )ACM( هي أقدم وأكبر مسابقة دولية في مجال برمجة الحاسوب، حيث يشارك فيها سنوياً أكثر من 25000 متسابق 
من أكثر من 2000 جامعة حول العالم.

 األميرة سمية تدعو الطلبة لالنتقال من تصميم المشاريع إلى التطبيق
العملي

دعت سمو األميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا الطلبة الى االنتقال من مرحلة تصميم المشاريع وريادة 
االفكار إلى التطبيق العملي لها من خالل تأسيس شركات قادرة على المنافسة.

وقالت سموها خالل زيارتها جامعة األميرة سمية ولقائها الطلبة لمشاركتهم في احتفاالت الجامعة بعيدها الحادي والعشرين انه يمكن للطلبة االستفادة 
من المنظومة المتكاملة والبيئة الريادية التي تقدمها المؤسسات المتميّزة والداعمة لمسيرة الجامعة.

وأشادت سموها بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه طلبة الجامعة من خالل تميزهم في كثير من الحقول العلمية المختلفة داعيه الى االستمرار في اإلبداع 
والريادة.

وجالت سموها برفقة رئيس الجامعة الدكتور عيسى بطارسة وأعضاء الهيئتين اإلدارية والتدريسية، أرجاء الجامعة والتقت بالطلبة وتحدثت معهم، 
وحثّتهم على العمل بجد واالستمرار باالرتقاء إلى مستوى الطموحات المنعقدة عليهم. وزارت سموها المعرض الخاص بمشاريع الطلبة وخريجي 

الجامعة في مجاالت علم الحاسوب وعلم الرسم الحاسوبي والهندسة وادارة األعمال.

احتفاالت الجامعة بعيدها الحادي والعشريناحتفاالت الجامعة بعيدها الحادي والعشرين
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جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا تحقق اعتماد الـ ABET في تخصصات 
الهندسة وعلم الحاسوب

ولهذا اإلعتماد العالمي ABET أثر إيجابي على الطلبة أوالً: إذ يعفيهم من امتحان التوفل الدولي حال التسجيل لبرامج الماجستير، إضافة إلى انعكاس 
هذا االثر بشكل واضح في اولوية التعين والحصول على وظائف دولية بالنسبة العضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين. أما أثر هذا االعتماد على 

الجامعة فهو يضع جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا في مصف الجامعات العالمية من حيث جودة المدخالت والتعليم وكفاءة المخرجات.

إن اعتماد الـ ABET ألربعة برامج في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا هي مجرد واحدة من العديد من الجوائز التي حصلت عليها هذه المؤسسة 
التعليمية الفريدة في السنوات األخيرة - وهي خطوة إلى األمام في جهودها لتقديم أعلى جودة  من البرامج المتخصصة، والتي تسهم بصورة رئيسية 
بتقدم األمة نحو التنمية المستدامة واالزدهار، وهو ما عملت الجامعة عليه فترة 3 سنوات، إضافة إلى اللجنة الُعليا برئاسة األستاذ الدكتور مشهور 
الرفاعي، نائب رئيس الجامعة والتي كان من مهامها اإلشراف والتنسيق على عمل اللجان الفرعية المتخصصة إلعداد الملفات والمساقات التي تم 
عرضها على اعتماد الـABET، واليوم تعمل الجامعة على تعديل خطتها الدراسية، ومناهجها التعليمية، وأساليب التدريس، واالمتحانات، بما يتناسب 
مع ماهو معمول به في الجامعات األمريكية والعالمية، كما ستسعى للمحافظة على هذا المستوى الذي وصلت إليه وتعزيزه من خالل المتابعة بشكل 

دوري.

المتحدة  الواليات  أكثر من 25 جمعية علمية ومهنية هندسية في  تملكها وتديرها  ABET هي منظمة مشهورة عالميًا غير ربحية  أن هيئة  ويُذكر 
األمريكية، ويشارك فيها أكثر من 1500 شخص من ذوي الخبرة األكاديمية والصناعية. وقد وضعت هيئة ABET على عاتقها وضع وتطوير معايير 

عالية الجودة للتعليم الهندسي منذ 75 عاًما، وقد أسسها مجلس نقابة المهندسين للتنمية المهنية )ECPD( عام 1932.

الجامعة، هي  التي تدرس في  البرامج  الدكتور عيسى بطارسة على أن محتوى ونوعية  للتكنولوجيا، األستاذ  كما وأكد رئيس جامعة األميرة سمية 
المفتاح لضمان توظيف طالبها في سوق العمل التنافسية على نحو متزايد، وهو ما تركز عليه الجامعة في توجيه عملية اإلعتماد على تخصصات فريدة 
ومتميزة. ويعتقد بطارسة انه »ال بد من الحصول على آراء المؤسسات والمجتمع اإلقتصادي ليتم توجيه البرامج بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، 

ويكون طلبتنا على استعداد للمنافسة في السوق المحلي واإلقليمي والعالمي«.

من جانبها اعتبرت عميد كلية الملك عبدهللا الثاني للهندسة، أ. د. وجدان أبو الهيجاء، أن اعتماد ثالثة برامج في الكلية في ذات الوقت، وهي: هندسة 
االتصاالت وهندسة الكمبيوتر وهندسة االلكترونيات، هو اعتراف بأن هذا اإلنجاز جاء نتيجة االلتزام الجاد للحفاظ على جودة البرنامج واعتماد التقدمية 
واإلنتقال من نهج التفكير إلى نهج التنفيذ لهذه البرامج الجديدة. وشددت أبو الهيجاء قائلة: »سنقدم كل ما بوسعنا ونبذل أقصى الجهود لتقديم أفضل تجربة 

تعليمية، وسنعمل بجد أكبر لمواكبة التقدم التكنولوجي وتحقيق االنجازات، والحفاظ على المعايير العالية التي وضعناها ألنفسنا«.

للهندسة  االعتماد  )مجلس  من  اعتماد  على  للتكنولوجيا  سمية  األميرة  جامعة  حصلت 
والتكنولوجيا( ABET -الواليات المتحدة األمريكية- في اربعة تخصصات، هي: هندسة 
جامعة  تعد  إذ  الحاسوب.  وعلم  االلكترونيات  وهندسة  الكمبيوتر  وهندسة  االتصاالت 
الـ  اعتماد  على  حصلت  التي  األردن  في  الوحيدة  الجامعة  للتكنولوجيا  سمية  األميرة 

ABET في هذه البرامج، لتكون من بين أفضل البرامج في العالم.

وقد سعت جامعة األميرة سمية دائما إلى إستحداث برامج تصل إلى أعلى المعايير الدولية 
في محاولة لضمان الجودة والتعزيز المستمر، في ظل توجيهات صاحبة السمو الملكي، 
األميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة األميرة سمية، »اذا كنا جادين حقا 
لدينا  التعليمية  العمليات  العلم واالبتكار في منطقتنا يجب علينا إخضاع  البحث عن  في 
العتماد المعايير السليمة وضمان الجودة. فمن األهمية بمكان أن يتم ترشيد جميع المناهج 
الدراسية وفقا للمعايير العلمية الحديثة«. وأضافت سمو األميرة »باالضافة لهذا االنجاز 
تسعى الجامعة للحصول على اعتماد من جامعة النكستر البريطانية لبعض برامج كلية 
الملك طالل لألعمال والتكنولوجيا، وبذلك تكون الجامعة قد حققت اعتماد عالمي للبرامج 

في جميع كليات الجامعة، باإلضافة لحصولها على اعتماد داخل األردن.«   

البكالوريوس في علوم الحاسوب في الكلية يأتي في  في حين اعتبر عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة أ. د. جالل العتوم، أن اعتماد برنامج 
وقت حرج بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردنية، التي لها دور كبير في  المساهمة في التنمية الوطنية. ويقول: »من الواجب 
علينا اإللتزام بالمعايير المعترف بها دوليا والتي وضعتها هيئات االعتماد المرموقة مثل ABET. هذا االعتراف قد ألهمنا أن نضاعف جهودنا لتقديم 
مجموعة متنوعة أفضل وعلى نطاق أوسع من البرامج التي يمكن من خاللها إعداد طالبنا لحياة عملية ناجحة في األسواق المحلية واإلقليمية والدولية«.
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االتصاالت وهندسة الكمبيوتر وهندسة االلكترونيات، هو اعتراف بأن هذا اإلنجاز جاء نتيجة االلتزام الجاد للحفاظ على جودة البرنامج واعتماد التقدمية 
واإلنتقال من نهج التفكير إلى نهج التنفيذ لهذه البرامج الجديدة. وشددت أبو الهيجاء قائلة: »سنقدم كل ما بوسعنا ونبذل أقصى الجهود لتقديم أفضل تجربة 

تعليمية، وسنعمل بجد أكبر لمواكبة التقدم التكنولوجي وتحقيق االنجازات، والحفاظ على المعايير العالية التي وضعناها ألنفسنا«.

للهندسة  االعتماد  )مجلس  من  اعتماد  على  للتكنولوجيا  سمية  األميرة  جامعة  حصلت 
والتكنولوجيا( ABET -الواليات المتحدة األمريكية- في اربعة تخصصات، هي: هندسة 
جامعة  تعد  إذ  الحاسوب.  وعلم  االلكترونيات  وهندسة  الكمبيوتر  وهندسة  االتصاالت 
الـ  اعتماد  على  حصلت  التي  األردن  في  الوحيدة  الجامعة  للتكنولوجيا  سمية  األميرة 

ABET في هذه البرامج، لتكون من بين أفضل البرامج في العالم.

وقد سعت جامعة األميرة سمية دائما إلى إستحداث برامج تصل إلى أعلى المعايير الدولية 
في محاولة لضمان الجودة والتعزيز المستمر، في ظل توجيهات صاحبة السمو الملكي، 
األميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة األميرة سمية، »اذا كنا جادين حقا 
لدينا  التعليمية  العمليات  العلم واالبتكار في منطقتنا يجب علينا إخضاع  البحث عن  في 
العتماد المعايير السليمة وضمان الجودة. فمن األهمية بمكان أن يتم ترشيد جميع المناهج 
الدراسية وفقا للمعايير العلمية الحديثة«. وأضافت سمو األميرة »باالضافة لهذا االنجاز 
تسعى الجامعة للحصول على اعتماد من جامعة النكستر البريطانية لبعض برامج كلية 
الملك طالل لألعمال والتكنولوجيا، وبذلك تكون الجامعة قد حققت اعتماد عالمي للبرامج 

في جميع كليات الجامعة، باإلضافة لحصولها على اعتماد داخل األردن.«   

البكالوريوس في علوم الحاسوب في الكلية يأتي في  في حين اعتبر عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة أ. د. جالل العتوم، أن اعتماد برنامج 
وقت حرج بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردنية، التي لها دور كبير في  المساهمة في التنمية الوطنية. ويقول: »من الواجب 
علينا اإللتزام بالمعايير المعترف بها دوليا والتي وضعتها هيئات االعتماد المرموقة مثل ABET. هذا االعتراف قد ألهمنا أن نضاعف جهودنا لتقديم 
مجموعة متنوعة أفضل وعلى نطاق أوسع من البرامج التي يمكن من خاللها إعداد طالبنا لحياة عملية ناجحة في األسواق المحلية واإلقليمية والدولية«.
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لألعمال  العالمي  الماجستير  برنامج  طلبة  تخريج  ترعى  سمية  األميرة 
)GMBA( الدولية

رعت سمو األميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة األميرة سمية 
للتكنولوجيا االحتفال الذي نظمته جامعتي األميرة سمية للتكنولوجيا والنكستر 
برنامج  من  التخريج  متطلبات  الطلبة  من  عدد  استكمال  بمناسبة  البريطانية 

.»)GMBA( الماجستير العالمي لألعمال الدولية«

الثقافي  واالختالف  الجغرافية  المسافة  بعد  من  الرغم  »على  سموها  وقالت 
للتكنولوجيا وجامعة النكستر  لتعاون جامعة األميرة سمية  فقد كان  المنظور، 
البريطانية أهداف مشتركة اثمرت في تخريج جيل مؤهل لحمل أعباء المرحلة 

الحالية والمراحل المستقبلية«.

العمل  سوق  احتياجات  تلبية  على  قادرين  الخريجين  »أن  سموها  وأضافت 
المحلي واإلقليمي وحتى العالمي، وكان لهذا التناغم الثقافي بين الجامعتين دور 
بارز في تنمية روح الريادة واالبتكار بين الخريجين الذين نعول عليهم الكثير«.

الطالبية  لألنشطة  المفتوح«  »اليوم 
في الجامعة

المفتوح«  »اليوم  فعاليات  للتكنولووجيا  سمية  األميرة  جامعة  رئيس  افتتح 
لألنشطة الطالبية، والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة داخل حرم الجامعة. ووقف 
الحضور دقيقة صمت على أرواح الطلبة الذين توفوا مؤخراً في أحداث العنف 

الجامعي. 

األول  والسكرتير  الياباني  والسفير  التايواني  السفير  من  كل  االفتتاح،  وحضر 
للشؤون الثقافية من السفارة اليابانية، والقائم بأعمال السفير التايواني،  ورئيس 
ورؤوساء  العمداء  من  وعدد  الطلبة  شؤون  وعميد  الرئيس  ونواب  الجامعة 

األقسام وحشد واسع من الطلبة والهيئتين األكاديمية واإلدارية.

بطارسة جهود عمادة  الدكتور عيسى  األستاذ  الجامعة  رئيس  ثمن  جانبه  ومن 
الطلبة  لدى  المشاعر  تجسد صدق  التي  اإلحتفالية  لهذه  وإقامتها  الطلبة  شؤون 
من خالل تقديم فعاليات المنهجية متنوعة معبرة عن مدى انتمائهم للجامعة. كما 
التعاون بين المجتمع المحلي والخارجي والجامعة،  الفعاليات عمق  تجسد هذه 
ويبرز ذلك من خالل مشاركة عدد من السفارات الدولية للجامعة في هذا اليوم.

ومن جهته أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور عرفات عوجان حرص العمادة على 
إقامة هذه الفعالية بشكل سنوي منذ إنشاء الجامعة، والهدف منها إبراز المواهب 

الطالبية في مختلف األنشطة وكذلك عرض مشاريعهم العلمية.

واشتمل اليوم المفتوح على عدة فعاليات، تنوعت بين فنية ورياضية وترفيهية، 
من  ومجموعة  دياب  مازن  اإلعالمي  قدمها  ومسابقات  منوعات  إلى  إضإفة 

الفنانين. 

للسفارة  أفالم  عدة  بعرض  تمثلت  خارجية  فعاليات  المفتوح  اليوم  تضمن  كما 
اليوم  هذا  تخلل  كما  العربي«.   »الخريف  وفيلم  اليابانية،  والسفارة  التايوانية 
للروبوتات اليابانية، إضافة إلى الفقرات الغنائية والدبكات والمسابقات  عرضاً 

الثقافية والتي تفاعل معها الطالب بشكل كبير. 

المشاركين  الطلبة  بتكريم  الطالبية،  لألنشطة  المفتوح  اليوم  فعاليات  واختتمت 
والفائزين في المسابقات.

وأشاد رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور عيسى بطارسة »نحن فخورون بهذا التعاون مع إحدى الجامعات العالمية التي تمكننا من تقديم 
.)GMBA( برنامج عالي الجودة ومعترف به دولياً مثل الماجستير العالمي لألعمال الدولية

وألقى الطالب نارت عبدهللا كلمة الخريجين تقدم فيها باسمه وباسم الخريجات والخريجين بجزيل الشكر لسمو األميرة سمية لما قدمته من دعم ومساعدة.

ويشار إلى أن برنامج الماجستير العالمي لألعمال الدولية )GMBA( برنامجاً مبتكراً، حيث يمتد البرنامج لمدة عامين، وذلك بدوام جزئي مراعياً 
خصوصية الفئات المستهدفة من البرنامج من المديرين ذوي الخبرة. 

وفي ختام الحفل كرمت سمو األميرة سمية الطلبة الخريجين، وقدمت لهم درع البرنامج.
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لألعمال  العالمي  الماجستير  برنامج  طلبة  تخريج  ترعى  سمية  األميرة 
)GMBA( الدولية

رعت سمو األميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة األميرة سمية 
للتكنولوجيا االحتفال الذي نظمته جامعتي األميرة سمية للتكنولوجيا والنكستر 
برنامج  من  التخريج  متطلبات  الطلبة  من  عدد  استكمال  بمناسبة  البريطانية 

.»)GMBA( الماجستير العالمي لألعمال الدولية«

الثقافي  واالختالف  الجغرافية  المسافة  بعد  من  الرغم  »على  سموها  وقالت 
للتكنولوجيا وجامعة النكستر  لتعاون جامعة األميرة سمية  فقد كان  المنظور، 
البريطانية أهداف مشتركة اثمرت في تخريج جيل مؤهل لحمل أعباء المرحلة 

الحالية والمراحل المستقبلية«.

العمل  سوق  احتياجات  تلبية  على  قادرين  الخريجين  »أن  سموها  وأضافت 
المحلي واإلقليمي وحتى العالمي، وكان لهذا التناغم الثقافي بين الجامعتين دور 
بارز في تنمية روح الريادة واالبتكار بين الخريجين الذين نعول عليهم الكثير«.

الطالبية  لألنشطة  المفتوح«  »اليوم 
في الجامعة

المفتوح«  »اليوم  فعاليات  للتكنولووجيا  سمية  األميرة  جامعة  رئيس  افتتح 
لألنشطة الطالبية، والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة داخل حرم الجامعة. ووقف 
الحضور دقيقة صمت على أرواح الطلبة الذين توفوا مؤخراً في أحداث العنف 

الجامعي. 

األول  والسكرتير  الياباني  والسفير  التايواني  السفير  من  كل  االفتتاح،  وحضر 
للشؤون الثقافية من السفارة اليابانية، والقائم بأعمال السفير التايواني،  ورئيس 
ورؤوساء  العمداء  من  وعدد  الطلبة  شؤون  وعميد  الرئيس  ونواب  الجامعة 

األقسام وحشد واسع من الطلبة والهيئتين األكاديمية واإلدارية.

بطارسة جهود عمادة  الدكتور عيسى  األستاذ  الجامعة  رئيس  ثمن  جانبه  ومن 
الطلبة  لدى  المشاعر  تجسد صدق  التي  اإلحتفالية  لهذه  وإقامتها  الطلبة  شؤون 
من خالل تقديم فعاليات المنهجية متنوعة معبرة عن مدى انتمائهم للجامعة. كما 
التعاون بين المجتمع المحلي والخارجي والجامعة،  الفعاليات عمق  تجسد هذه 
ويبرز ذلك من خالل مشاركة عدد من السفارات الدولية للجامعة في هذا اليوم.

ومن جهته أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور عرفات عوجان حرص العمادة على 
إقامة هذه الفعالية بشكل سنوي منذ إنشاء الجامعة، والهدف منها إبراز المواهب 

الطالبية في مختلف األنشطة وكذلك عرض مشاريعهم العلمية.

واشتمل اليوم المفتوح على عدة فعاليات، تنوعت بين فنية ورياضية وترفيهية، 
من  ومجموعة  دياب  مازن  اإلعالمي  قدمها  ومسابقات  منوعات  إلى  إضإفة 

الفنانين. 

للسفارة  أفالم  عدة  بعرض  تمثلت  خارجية  فعاليات  المفتوح  اليوم  تضمن  كما 
اليوم  هذا  تخلل  كما  العربي«.   »الخريف  وفيلم  اليابانية،  والسفارة  التايوانية 
للروبوتات اليابانية، إضافة إلى الفقرات الغنائية والدبكات والمسابقات  عرضاً 

الثقافية والتي تفاعل معها الطالب بشكل كبير. 

المشاركين  الطلبة  بتكريم  الطالبية،  لألنشطة  المفتوح  اليوم  فعاليات  واختتمت 
والفائزين في المسابقات.

وأشاد رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور عيسى بطارسة »نحن فخورون بهذا التعاون مع إحدى الجامعات العالمية التي تمكننا من تقديم 
.)GMBA( برنامج عالي الجودة ومعترف به دولياً مثل الماجستير العالمي لألعمال الدولية

وألقى الطالب نارت عبدهللا كلمة الخريجين تقدم فيها باسمه وباسم الخريجات والخريجين بجزيل الشكر لسمو األميرة سمية لما قدمته من دعم ومساعدة.

ويشار إلى أن برنامج الماجستير العالمي لألعمال الدولية )GMBA( برنامجاً مبتكراً، حيث يمتد البرنامج لمدة عامين، وذلك بدوام جزئي مراعياً 
خصوصية الفئات المستهدفة من البرنامج من المديرين ذوي الخبرة. 

وفي ختام الحفل كرمت سمو األميرة سمية الطلبة الخريجين، وقدمت لهم درع البرنامج.
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رئيس الجامعة بالوكالة يفتتح »اليوم الوظيفي الثامن«

افتتح رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا بالوكالة األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، فعاليات »اليوم الوظيفي الثامن« والذي تنظمه عمادة شؤون 
الطلبة بشكل سنوي بهدف فتح اآلفاق للطلبة وتمكينهم من الحصول على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم، باإلضافة إلى إدراجهم في دورات 

تدريبية تصقل مهاراتهم وتؤهلهم لدخول سوق العمل.

وبدأت فعاليات »اليوم الوظيفي الثامن« بكلمة ألقاها رئيس الجامعة بالوكالة األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، حيث رحب بإقامة مثل هذه الفعاليات 
التي تعرف الطلبة الخريجين بمتطلبات سوق العمل، وتعرف المؤسسات والشركات الوطنية بإمكانيات الطلبة وقدراتهم العلمية المتميزة، وبذلك يُتاح 

للطلبة الحصول على وظائف متميزة.

وأشار الدكتور الرفاعي إلى  تميز مستوى خريجي الجامعة، وقدرتهم على إثبات وجودهم في مختلف مجاالت العمل داخل األردن وخارجه، ويؤكد 
ذلك حصول العديد منهم على جوائز في مسابقات وطنية ودولية. كما  ذكر أن الجامعة قامت باستحداث برامج جديدة اعتباراً من الفصل الدراسي االول 
للعام 2013/2012 ، وهي برنامج الماجستير في تخصص »ريادة األعمال«، وبرنامج البكالوريوس في تخصص »التسويق اإللكتروني والتواصل 
اإلجتماعي«، وكان االقبال على جميع برامج الجامعة كبير جداً هذا العام، حيث لم تقبل الجامعة الطلبة الحاصلين على أقل من 70% في الثانوية العامة 

ومن ثم وضع امتحان قبول في جميع التخصصات.

كما تقدم الدكتور الرفاعي باسمه وباسم أسرة الجامعة بالشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن المعظمةعلى جهودها المتواصلة 
ورعايتها ومتابعتها الحثيثة للجامعة وحرصها على ان تكون الجامعة في الطليعة دوماً.

ومن جانبه أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور عرفات عوجان من خالل كلمة ألقاها على أن حرص الجامعة على تنظيم »اليوم الوظيفي« للمرة الثامنة على 
التوالي وبمشاركة القطاع الخاص ماهو إال دليل على األولوية التي تضعها الجامعة إلعداد الطلبة أكاديمياً ومهنياً لالنخراط في قطاع العمل، وتأهيلهم 
للنجاح في الحياة العملية واالستعداد التام للتعامل اإليجابي مع معطيات الحياة االقتصادية. وفي الختام قدمت الجامعة هدايا تذكارية للشركات المشاركة. 

تكنولوجيا  في مجاالت  متخصصة  )20( شركة خاصة ووطنية  بلغت  الثامن  الوظيفي  اليوم  في  التي شاركت  والشركات  المؤسسات  أن  إلى  يشار 
المعلومات، والهندسة، واألعمال، من بينها شركة متخصصة في »الرسم الحاسوبي« قامت بإنشائها إحدى خريجات الجامعة، وهو التخصص الذي 

تتميز به الجامعة في المنطقة ككل.

وجدان أبو الهيجاء أول عميد لكلية الهندسة في 
جامعات األردن..دكتوراة فخرية وجوائز عالمية

سمية  األميرة  جامعة  في  للهندسة  الثاني  عبدهللا  الملك  كلية  عميد  الهيجاء،  أبو  وجدان  الدكتورة  حصلت 
للتكنولوجيا على جائزة Clementine Saduwa العالمية، والتي تمنح للمهندسات واألكاديميات المتميزات 
في مجال الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات. حيث تم تسليم الجائزة للدكتورة أبو الهيجاء في ختام 

فعاليات مؤتمر »IEEE 98th Region & Meeting«  الذي أقيم في برلين – ألمانيا.
وقد شارك في المؤتمر ما يفوق 200 شخصية من ذوي الخبرة واالختصاص، من مختلف دول أوروبا، 

وآسيا، وأفريقيا.

 ،)DSc Engineering( في بريطانيا الدكتورة وجدان ابو الهيجاء درجة الدكتوراة الفخرية في علوم الهندسة )QUB( كما منحت جامعة كوينز بلفاست
وهي أعلى شهادة تمنح في بريطانيا ألصحاب االنجازات العلمية واألكاديمية. وتعتبر جامعة كوينز بلفاست من الجامعات االمميزة عالمياً حيث أنها 

مصنفة ضمن أفضل 1% من الجامعات العالمية.

للتكنولوجيا، هي أول امرأة تشغل منصب  للهندسة في جامعة األميرة سمية  الثاني  الملك عبدهللا  الهيجاء عميد كلية  أبو  الدكتورة وجدان  ويذكر ان 
عميد للهندسة في الجامعات األردنية. وكانت من أوائل دفعتها عندما حصلت على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة العلوم والتكنولوجيا 
األردنية. وقد حصلت مؤخراً على رتبة األستاذية في الهندسة الكهربائية. ولدى الدكتورة وجدان العديد من البحوث، كما أنها حاصلة على العديد من 
الجوائز، بما فيها جائزة هشام أديب حجاوي للعلوم التطبيقية لعام 2004، وجائزة  صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية ألفضل تصميم آلي لعام 2008.

افتتاح »اليوم المهني للمحاسبة« األول على مستوى الجامعات األردنية

افتتح رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا األستاذ الدكتور عيسى بطارسة، فعاليات »اليوم المهني للمحاسبة« األول في الجامعة، والذي نظمه قسم 
المحاسبة/ كلية الملك طالل لألعمال والتكنولوجيا، بهدف فتح اآلفاق المستقبلية في مهنة المحاسبة للطلبة وتمكينهم من الحصول على فرص عمل 

تتناسب مع تخصصهم، إضافة إلى اطالعهم على فرص التدريب واالعداد لغايات التقدم لالمتحانات المهنية المحلية منها والعالمية.

وأشار الدكتور بطارسة، في كلمة ألقاها خالل حفل االفتتاح الذي حضره نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الملك طالل لألعمال والتكنولوجيا، األستاذ 
الدكتور منذر الشرع، وعدد من شركات المحاسبة PWC, KPMG, SKY Institute، إلى تميز مستوى خريجي الجامعة، وقدرتهم على إثبات 

وجودهم في مختلف مجاالت العمل داخل األردن وخارجه، ويؤكد ذلك حصول العديد منهم على جوائز في مسابقات وطنية ودولية.

ومن جانبه قال السيد حاتم القواسمي الشريك المسؤول في شركة كي بي أم جي، والمتخصصة في التدقيق واالستشارات المالية، إن تمثيل الشركات 
المهنية الدولية يساعد المؤسسات المحلية على االتعرف على تعديالت معايير المحاسبة الدولية والتدقيق الدولية من خالل المشاركة في المؤتمرات 

المهنية والدورات التدربية وسينعكس إيجابياً على جودة البيانات المالية ومصداقيتها.

وبّين القواسمي أن إتباع المعايير المحاسبية الدولية يؤدى إلى تشجيع االستثمار األجنبي في المملكة حيث أصبحت المحاسبة الدولية لغة عالمية يتحدث 
بها رجال األعمال باختالف جنسياتهم، يذكر إن كي بي أم جي تتواجد في 140 بلدا وتوظف 135 ألف موظف وبلغت إيراداتها في 2008 نحو 22 

مليار دوالر أميريكي.

وأعتبر رئيس قسم المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن الجامعة تتطلع من خالل هذا النشاط إلى تقليص الفجوة بين التعليم المحاسبي في المرحلة 
الجامعية والممارسة العملية للمهنة المحاسبة، ومساعدة الطلبة في تخطيط مسارهم الوظيفي ومستقبلهم المهني، كما أن هذا النشاط يمثل فرصة حقيقية 
الساتذة الجامعة وإداريها ليكونوا على اتصال واطالع مع منظمات المحاسبة الكبرى لمعرفة حاجاتها، وتوجهات السوق، كما تمنح جميع الجهات 

المشاركة والمستضيفة فرصة تبادل االراء واألفكار الهادفة إلى تطوير الخطط وتحديث البرامج وخاصة برامج التدريب والتأهيل المهني.

وتضمن »اليوم المهني للمحاسبة«، عرض شركات المحاسبة لخدماتها الوظيفية والتدريبية لطلبة، إضافة إلى عقد ورشتي عمل حول الطلب على 
خدمات التدقيق والمحاسبة، وعرض فرص التدريب والتأهيل المهني لغايات الحصول على الشهادات المهنية العالمية.
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رئيس الجامعة بالوكالة يفتتح »اليوم الوظيفي الثامن«

افتتح رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا بالوكالة األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، فعاليات »اليوم الوظيفي الثامن« والذي تنظمه عمادة شؤون 
الطلبة بشكل سنوي بهدف فتح اآلفاق للطلبة وتمكينهم من الحصول على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم، باإلضافة إلى إدراجهم في دورات 

تدريبية تصقل مهاراتهم وتؤهلهم لدخول سوق العمل.

وبدأت فعاليات »اليوم الوظيفي الثامن« بكلمة ألقاها رئيس الجامعة بالوكالة األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، حيث رحب بإقامة مثل هذه الفعاليات 
التي تعرف الطلبة الخريجين بمتطلبات سوق العمل، وتعرف المؤسسات والشركات الوطنية بإمكانيات الطلبة وقدراتهم العلمية المتميزة، وبذلك يُتاح 

للطلبة الحصول على وظائف متميزة.

وأشار الدكتور الرفاعي إلى  تميز مستوى خريجي الجامعة، وقدرتهم على إثبات وجودهم في مختلف مجاالت العمل داخل األردن وخارجه، ويؤكد 
ذلك حصول العديد منهم على جوائز في مسابقات وطنية ودولية. كما  ذكر أن الجامعة قامت باستحداث برامج جديدة اعتباراً من الفصل الدراسي االول 
للعام 2013/2012 ، وهي برنامج الماجستير في تخصص »ريادة األعمال«، وبرنامج البكالوريوس في تخصص »التسويق اإللكتروني والتواصل 
اإلجتماعي«، وكان االقبال على جميع برامج الجامعة كبير جداً هذا العام، حيث لم تقبل الجامعة الطلبة الحاصلين على أقل من 70% في الثانوية العامة 

ومن ثم وضع امتحان قبول في جميع التخصصات.

كما تقدم الدكتور الرفاعي باسمه وباسم أسرة الجامعة بالشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن المعظمةعلى جهودها المتواصلة 
ورعايتها ومتابعتها الحثيثة للجامعة وحرصها على ان تكون الجامعة في الطليعة دوماً.

ومن جانبه أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور عرفات عوجان من خالل كلمة ألقاها على أن حرص الجامعة على تنظيم »اليوم الوظيفي« للمرة الثامنة على 
التوالي وبمشاركة القطاع الخاص ماهو إال دليل على األولوية التي تضعها الجامعة إلعداد الطلبة أكاديمياً ومهنياً لالنخراط في قطاع العمل، وتأهيلهم 
للنجاح في الحياة العملية واالستعداد التام للتعامل اإليجابي مع معطيات الحياة االقتصادية. وفي الختام قدمت الجامعة هدايا تذكارية للشركات المشاركة. 

تكنولوجيا  في مجاالت  متخصصة  )20( شركة خاصة ووطنية  بلغت  الثامن  الوظيفي  اليوم  في  التي شاركت  والشركات  المؤسسات  أن  إلى  يشار 
المعلومات، والهندسة، واألعمال، من بينها شركة متخصصة في »الرسم الحاسوبي« قامت بإنشائها إحدى خريجات الجامعة، وهو التخصص الذي 

تتميز به الجامعة في المنطقة ككل.

وجدان أبو الهيجاء أول عميد لكلية الهندسة في 
جامعات األردن..دكتوراة فخرية وجوائز عالمية

سمية  األميرة  جامعة  في  للهندسة  الثاني  عبدهللا  الملك  كلية  عميد  الهيجاء،  أبو  وجدان  الدكتورة  حصلت 
للتكنولوجيا على جائزة Clementine Saduwa العالمية، والتي تمنح للمهندسات واألكاديميات المتميزات 
في مجال الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات. حيث تم تسليم الجائزة للدكتورة أبو الهيجاء في ختام 

فعاليات مؤتمر »IEEE 98th Region & Meeting«  الذي أقيم في برلين – ألمانيا.
وقد شارك في المؤتمر ما يفوق 200 شخصية من ذوي الخبرة واالختصاص، من مختلف دول أوروبا، 

وآسيا، وأفريقيا.

 ،)DSc Engineering( في بريطانيا الدكتورة وجدان ابو الهيجاء درجة الدكتوراة الفخرية في علوم الهندسة )QUB( كما منحت جامعة كوينز بلفاست
وهي أعلى شهادة تمنح في بريطانيا ألصحاب االنجازات العلمية واألكاديمية. وتعتبر جامعة كوينز بلفاست من الجامعات االمميزة عالمياً حيث أنها 

مصنفة ضمن أفضل 1% من الجامعات العالمية.

للتكنولوجيا، هي أول امرأة تشغل منصب  للهندسة في جامعة األميرة سمية  الثاني  الملك عبدهللا  الهيجاء عميد كلية  أبو  الدكتورة وجدان  ويذكر ان 
عميد للهندسة في الجامعات األردنية. وكانت من أوائل دفعتها عندما حصلت على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة العلوم والتكنولوجيا 
األردنية. وقد حصلت مؤخراً على رتبة األستاذية في الهندسة الكهربائية. ولدى الدكتورة وجدان العديد من البحوث، كما أنها حاصلة على العديد من 
الجوائز، بما فيها جائزة هشام أديب حجاوي للعلوم التطبيقية لعام 2004، وجائزة  صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية ألفضل تصميم آلي لعام 2008.

افتتاح »اليوم المهني للمحاسبة« األول على مستوى الجامعات األردنية

افتتح رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا األستاذ الدكتور عيسى بطارسة، فعاليات »اليوم المهني للمحاسبة« األول في الجامعة، والذي نظمه قسم 
المحاسبة/ كلية الملك طالل لألعمال والتكنولوجيا، بهدف فتح اآلفاق المستقبلية في مهنة المحاسبة للطلبة وتمكينهم من الحصول على فرص عمل 

تتناسب مع تخصصهم، إضافة إلى اطالعهم على فرص التدريب واالعداد لغايات التقدم لالمتحانات المهنية المحلية منها والعالمية.

وأشار الدكتور بطارسة، في كلمة ألقاها خالل حفل االفتتاح الذي حضره نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الملك طالل لألعمال والتكنولوجيا، األستاذ 
الدكتور منذر الشرع، وعدد من شركات المحاسبة PWC, KPMG, SKY Institute، إلى تميز مستوى خريجي الجامعة، وقدرتهم على إثبات 

وجودهم في مختلف مجاالت العمل داخل األردن وخارجه، ويؤكد ذلك حصول العديد منهم على جوائز في مسابقات وطنية ودولية.

ومن جانبه قال السيد حاتم القواسمي الشريك المسؤول في شركة كي بي أم جي، والمتخصصة في التدقيق واالستشارات المالية، إن تمثيل الشركات 
المهنية الدولية يساعد المؤسسات المحلية على االتعرف على تعديالت معايير المحاسبة الدولية والتدقيق الدولية من خالل المشاركة في المؤتمرات 

المهنية والدورات التدربية وسينعكس إيجابياً على جودة البيانات المالية ومصداقيتها.

وبّين القواسمي أن إتباع المعايير المحاسبية الدولية يؤدى إلى تشجيع االستثمار األجنبي في المملكة حيث أصبحت المحاسبة الدولية لغة عالمية يتحدث 
بها رجال األعمال باختالف جنسياتهم، يذكر إن كي بي أم جي تتواجد في 140 بلدا وتوظف 135 ألف موظف وبلغت إيراداتها في 2008 نحو 22 

مليار دوالر أميريكي.

وأعتبر رئيس قسم المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن الجامعة تتطلع من خالل هذا النشاط إلى تقليص الفجوة بين التعليم المحاسبي في المرحلة 
الجامعية والممارسة العملية للمهنة المحاسبة، ومساعدة الطلبة في تخطيط مسارهم الوظيفي ومستقبلهم المهني، كما أن هذا النشاط يمثل فرصة حقيقية 
الساتذة الجامعة وإداريها ليكونوا على اتصال واطالع مع منظمات المحاسبة الكبرى لمعرفة حاجاتها، وتوجهات السوق، كما تمنح جميع الجهات 

المشاركة والمستضيفة فرصة تبادل االراء واألفكار الهادفة إلى تطوير الخطط وتحديث البرامج وخاصة برامج التدريب والتأهيل المهني.

وتضمن »اليوم المهني للمحاسبة«، عرض شركات المحاسبة لخدماتها الوظيفية والتدريبية لطلبة، إضافة إلى عقد ورشتي عمل حول الطلب على 
خدمات التدقيق والمحاسبة، وعرض فرص التدريب والتأهيل المهني لغايات الحصول على الشهادات المهنية العالمية.
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تخريج الفوج الثاني من دورة أصدقاء البحث الجنائي في الجامعة

احتفلت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا بتخريج دورة أصدقاء البحث الجنائي الثانية بحضور مساعد مدير األمن العام للبحث الجنائي اللواء طايل 
المجالي. 

وقالت سمو األميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة في كلمة ألقاها بالنيابة عن سموها نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية األستاذ 
الدكتور أحمد حياصات ان تنظيم هذه الدورة في الجامعة يأتي انطالقاً من ايماننا في هذه الجامعة بوعي الشعب االردني، وخاصة الشباب منه ودورهم 

في تعزيز مكانة هذا البلد وأمنه وإدراكهم الواضح بضرورة ان يكون للمواطن دور مميز في تعزيز مفاهيم األمن.

وأضافت سموها ان جامعة األميرة سمية مؤسسة وطنية تستشعر حاجات هذا الوطن،وتؤمن بدورها في تعزيز قدراته العلمية والتكنولوجية،مشيرة الى 
ان الجامعة تخرج كفاءات مزودة بالعلم والمعرفة والتجربة قادرة على التعامل مع تطور الجرائم االلكترونية.

من جهته، قال مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية األمن العام العميد محمود ابو جمعة أن هذه الدورات ستعمل على   منع الجريمة قبل وقوعها من 
خالل المساهمة في تحديد العوامل المؤثرة.

وعرض خالل الحفل مبادرة الشباب في عيون مليكه »فيديو تمثيلي«، يتحدث عن تشجيع الشباب على تحقيق الرؤى الملكية السامية،التي تهدف إلى 
تعزيز النهج التواصلي لمديرية األمن العام مع شرائح المجتمع كافه لتحقيق جسر من التواصل االجتماعي بين الجهاز األمني والمواطن. 

وشارك في الدورة التي أقيمت بالتنسيق مع مبادرة الشباب في عيون مليكه التي يرأسها رئيس الوزراء األسبق فيصل الفايز، وبالتعاون مع هيئة شباب 
كلنا األردن و56 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

واشتملت موضوعات الدورة التي استمرت ثالثة أيام على محاضرات في مجال الجرائم اإللكترونية، والملكية الفكرية، والجرائم التقليدية،إضافة إلى 
محاضرات حول جرائم اإلتجار بالبشر واألمن المجتمعي.  كما زار المشاركون في الدورة إدارة البحث الجنائي للتعرف على أقسامها وغرف عملياتها، 

واالطالع على مهام اإلدارة وبرامجها المختلفة في التصدي للجريمة وطبيعة عمل مرتبات اإلدارة. 

وفي نهاية الحفل تسلم المشاركون الشهادات، إضافة إلى بطاقات عضوية ألصدقاء البحث الجنائي ليكونوا بذلك شركاء أساسيين في العملية األمنية.

األميرة سمية بنت الحسن تشارك أفراد أسرتها في الجامعة إفطار رمضان

بتنظيم  لأليتام  إفطار خيري  حفل 
من »نادي نون الثقافي« داخل حرم 

الجامعة

الكريم  الشهر  تختتم  الجامعة 
بإفطار خيري لدار مسنين األشرفية

حضرت سمو األميرة سمية بنت الحسن حفظها هللا، رئيس مجلس أمناء جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، مأدبة االفطار التي أقامتها اللجنة اإلجتماعية 
في الجامعة. كما حضر المأدبة رئيس الجامعة ونائبه وعمداء الكليات ورؤساء األقسام والدوائر وعدد من موظفي الهيئتين التدريسية واإلدارية وأهاليهم.

وتبادلت سموها خالل اإلفطار الحديث مع موظفي الجامعة لالطمئنان على أحوالهم وسماع مطالبهم. وتعكس هذه اللفته الكريمة دعم سمو األميرة سيمة 
بنت الحسن المتواصل ألسرة الجامعة وتعزيز روح التواصل معهم، وهو ما اعتدناه من سموها من خالل متابعتها الدائمة لموظفي الجامعة وطلبتها.

نظّم أعضاء نادي نون الثقافي في الجامعة إفطاراً خيرياً استضافوا خالله 
مجموعة من األطفال من أحد مراكز األيتام في المملكة. واشتمل الحفل 
على عدة فقرات ترفيهية ومسابقات ثقافية لألطفال. ويهدف هذا النوع من 
األنشطة إلى تنمية روح العطاء والتعاون والعمل الخيري لدى الطلبة، من 

خالل إدخال البهجة إلى قلوب األطفال.

أقامت الجامعة في اليوم األخير من شهر رمضان حفل إفطار، تحت رعاية 
رئيس مجلس أمناء الجامعة سمو األميرة سمية بنت الحسن حفظها هللا، 
بحضور رئيس الجامعة بالوكالة األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وعدد 

من عمداء الكليات ورؤوساء األقسام إضافة إلى حشد من طلبة الجامعة.

واشتمل اإلفطار الذي أشرف على تنظيمه مجلس الطلبة والذي ذهب ريعه 

لجمعية دار المسنين في األشرفية، على فيلم كرتوني عن المسنين من تصميم الطالبتين )رنا صوالحة وجنى كحالة(، باإلضافة إلى فيلم وثائقي عن 
المركز ودوره في رعاية المسنين.

ِمْن َشرائَِح هذا  إْنسانِيِّ تِجاهَ شريَحٍة  بِِه طَلَبَتُنا ِمن ِحسٍّ َوطَنِيٍّ  يَتَمتَُّع  الدكتور الرفاعي كلمة قال فيها، »ان ما  وقدم رئيس الجامعة بالوكالة األستاذ 
اْلُمْجتََمع، َوِحْرِصِهْم على التَّفاُعِل َمَع قَضاياهُ، َوتَقديِم ما يَْستَطيعوَن لِِخْدَمِة ُمْجتََمِعِهم والنُّهوِض بِه،هو ما تَْحِرُص اْلجاِمَعةُ، بِتَْوجيٍه ِمْن صاِحبَِة الّسموِّ 
الملكّي، األميرِة سميّةَ بنِت الحسِن المعظمة، على تَْنِميَتِِه َوتَْعزيزِه لدى طَلَبَتِها، حْيُث َوفََرْت للطَّلَبَِة اْلعديَد ِمَن النَّشاطاِت الالَمْنهَجيَِة اْلُمْختَلِفَة، في َجوٍّ ِمَن 

يَِّة اْلَمْسؤولة، إضافَةً إلى تَْعليٍم ُمتََميٍِّز نَْفتَِخُر به جميعاً َونَْعتّز«. اْلُحرِّ

وأشار الدكتور الرفاعي إلى َدْعَم اْلجاِمَعِة للنّشاطاِت الالَمْنهَِجيَّة، وتَْشجيِع طَلَبَتِها على االْنِخراِط بِها، َوَدْعِم ُمبادراتِِهْم، إضافَةً إلى ما تَُوفُِّره ِمْن بيئٍة 
ُز مكانَتَهُْم في اْلُمْجتََمِع؛ أْعضاَء فاعليَن ُمْنتِجين. تَْعليميٍَّة ُمتََميِّزة، َسيُكوُن لَهُ أثَُرهُ اإليجابِيُّ في َحياتِِهُم اْلَعَمليَِّة في اْلُمْستَقبَل، َويَُعزِّ

يذكر أن مجلس طلبة الجامعة قام بالعديد من األنشطة واإلفطارات الرمضانية التي تعزز روح التواصل والترابط مع المجتمع المحلي، والمشاركة في 
سد احتياجات فئاته المختلفة.
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تخريج الفوج الثاني من دورة أصدقاء البحث الجنائي في الجامعة

احتفلت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا بتخريج دورة أصدقاء البحث الجنائي الثانية بحضور مساعد مدير األمن العام للبحث الجنائي اللواء طايل 
المجالي. 

وقالت سمو األميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة في كلمة ألقاها بالنيابة عن سموها نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية األستاذ 
الدكتور أحمد حياصات ان تنظيم هذه الدورة في الجامعة يأتي انطالقاً من ايماننا في هذه الجامعة بوعي الشعب االردني، وخاصة الشباب منه ودورهم 

في تعزيز مكانة هذا البلد وأمنه وإدراكهم الواضح بضرورة ان يكون للمواطن دور مميز في تعزيز مفاهيم األمن.

وأضافت سموها ان جامعة األميرة سمية مؤسسة وطنية تستشعر حاجات هذا الوطن،وتؤمن بدورها في تعزيز قدراته العلمية والتكنولوجية،مشيرة الى 
ان الجامعة تخرج كفاءات مزودة بالعلم والمعرفة والتجربة قادرة على التعامل مع تطور الجرائم االلكترونية.

من جهته، قال مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية األمن العام العميد محمود ابو جمعة أن هذه الدورات ستعمل على   منع الجريمة قبل وقوعها من 
خالل المساهمة في تحديد العوامل المؤثرة.

وعرض خالل الحفل مبادرة الشباب في عيون مليكه »فيديو تمثيلي«، يتحدث عن تشجيع الشباب على تحقيق الرؤى الملكية السامية،التي تهدف إلى 
تعزيز النهج التواصلي لمديرية األمن العام مع شرائح المجتمع كافه لتحقيق جسر من التواصل االجتماعي بين الجهاز األمني والمواطن. 

وشارك في الدورة التي أقيمت بالتنسيق مع مبادرة الشباب في عيون مليكه التي يرأسها رئيس الوزراء األسبق فيصل الفايز، وبالتعاون مع هيئة شباب 
كلنا األردن و56 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

واشتملت موضوعات الدورة التي استمرت ثالثة أيام على محاضرات في مجال الجرائم اإللكترونية، والملكية الفكرية، والجرائم التقليدية،إضافة إلى 
محاضرات حول جرائم اإلتجار بالبشر واألمن المجتمعي.  كما زار المشاركون في الدورة إدارة البحث الجنائي للتعرف على أقسامها وغرف عملياتها، 

واالطالع على مهام اإلدارة وبرامجها المختلفة في التصدي للجريمة وطبيعة عمل مرتبات اإلدارة. 

وفي نهاية الحفل تسلم المشاركون الشهادات، إضافة إلى بطاقات عضوية ألصدقاء البحث الجنائي ليكونوا بذلك شركاء أساسيين في العملية األمنية.

األميرة سمية بنت الحسن تشارك أفراد أسرتها في الجامعة إفطار رمضان

بتنظيم  لأليتام  إفطار خيري  حفل 
من »نادي نون الثقافي« داخل حرم 

الجامعة

الكريم  الشهر  تختتم  الجامعة 
بإفطار خيري لدار مسنين األشرفية

حضرت سمو األميرة سمية بنت الحسن حفظها هللا، رئيس مجلس أمناء جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، مأدبة االفطار التي أقامتها اللجنة اإلجتماعية 
في الجامعة. كما حضر المأدبة رئيس الجامعة ونائبه وعمداء الكليات ورؤساء األقسام والدوائر وعدد من موظفي الهيئتين التدريسية واإلدارية وأهاليهم.

وتبادلت سموها خالل اإلفطار الحديث مع موظفي الجامعة لالطمئنان على أحوالهم وسماع مطالبهم. وتعكس هذه اللفته الكريمة دعم سمو األميرة سيمة 
بنت الحسن المتواصل ألسرة الجامعة وتعزيز روح التواصل معهم، وهو ما اعتدناه من سموها من خالل متابعتها الدائمة لموظفي الجامعة وطلبتها.

نظّم أعضاء نادي نون الثقافي في الجامعة إفطاراً خيرياً استضافوا خالله 
مجموعة من األطفال من أحد مراكز األيتام في المملكة. واشتمل الحفل 
على عدة فقرات ترفيهية ومسابقات ثقافية لألطفال. ويهدف هذا النوع من 
األنشطة إلى تنمية روح العطاء والتعاون والعمل الخيري لدى الطلبة، من 

خالل إدخال البهجة إلى قلوب األطفال.

أقامت الجامعة في اليوم األخير من شهر رمضان حفل إفطار، تحت رعاية 
رئيس مجلس أمناء الجامعة سمو األميرة سمية بنت الحسن حفظها هللا، 
بحضور رئيس الجامعة بالوكالة األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وعدد 

من عمداء الكليات ورؤوساء األقسام إضافة إلى حشد من طلبة الجامعة.

واشتمل اإلفطار الذي أشرف على تنظيمه مجلس الطلبة والذي ذهب ريعه 

لجمعية دار المسنين في األشرفية، على فيلم كرتوني عن المسنين من تصميم الطالبتين )رنا صوالحة وجنى كحالة(، باإلضافة إلى فيلم وثائقي عن 
المركز ودوره في رعاية المسنين.

ِمْن َشرائَِح هذا  إْنسانِيِّ تِجاهَ شريَحٍة  بِِه طَلَبَتُنا ِمن ِحسٍّ َوطَنِيٍّ  يَتَمتَُّع  الدكتور الرفاعي كلمة قال فيها، »ان ما  وقدم رئيس الجامعة بالوكالة األستاذ 
اْلُمْجتََمع، َوِحْرِصِهْم على التَّفاُعِل َمَع قَضاياهُ، َوتَقديِم ما يَْستَطيعوَن لِِخْدَمِة ُمْجتََمِعِهم والنُّهوِض بِه،هو ما تَْحِرُص اْلجاِمَعةُ، بِتَْوجيٍه ِمْن صاِحبَِة الّسموِّ 
الملكّي، األميرِة سميّةَ بنِت الحسِن المعظمة، على تَْنِميَتِِه َوتَْعزيزِه لدى طَلَبَتِها، حْيُث َوفََرْت للطَّلَبَِة اْلعديَد ِمَن النَّشاطاِت الالَمْنهَجيَِة اْلُمْختَلِفَة، في َجوٍّ ِمَن 

يَِّة اْلَمْسؤولة، إضافَةً إلى تَْعليٍم ُمتََميٍِّز نَْفتَِخُر به جميعاً َونَْعتّز«. اْلُحرِّ

وأشار الدكتور الرفاعي إلى َدْعَم اْلجاِمَعِة للنّشاطاِت الالَمْنهَِجيَّة، وتَْشجيِع طَلَبَتِها على االْنِخراِط بِها، َوَدْعِم ُمبادراتِِهْم، إضافَةً إلى ما تَُوفُِّره ِمْن بيئٍة 
ُز مكانَتَهُْم في اْلُمْجتََمِع؛ أْعضاَء فاعليَن ُمْنتِجين. تَْعليميٍَّة ُمتََميِّزة، َسيُكوُن لَهُ أثَُرهُ اإليجابِيُّ في َحياتِِهُم اْلَعَمليَِّة في اْلُمْستَقبَل، َويَُعزِّ

يذكر أن مجلس طلبة الجامعة قام بالعديد من األنشطة واإلفطارات الرمضانية التي تعزز روح التواصل والترابط مع المجتمع المحلي، والمشاركة في 
سد احتياجات فئاته المختلفة.
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اتفاقية بين الجامعة وأورنج األردن لتقديم 5 منح 
دراسية لطلبة الجامعة

العلمية ورئيس مجلس  الحسن  الحسن رئيس مدينة  بنت  بحضور سمو األميرة سمية 
اتفاقية رعاية  للتكنولوجيا وقعت اورنج األردن والجامعة  أمناء جامعة األميرة سمية 
امتحان  في  متفوقين  طلبة  لخمسة  جزئية  دراسية  منح  خمس  بموجبها  اورنج  تقدم 
التوجيهي ويرغبون في اكمال تعليمهم الجامعي في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

وعلى مدى خمس سنوات متواصلة.

توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم اإلسالمية 
الماليزية

رئيس  مع  تفاهم  مذكرة  الرفاعي  مشهور  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  نائب  وقع 
جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية، لبحث سبل التعاون في مجال تبادل الطلبة، والتدريب 
في مجاالت الهندسة والتكنولوجيا، إضافة إلى تبادل المواد العلمية والتربوية، والبحوث 

المشتركة بين الطرفين.

وقعت جامعتا عمان األهلية واألميرة سمية للتكنولوجيا اتفاقية تعاون إلنشاء أكاديمية 
سيسكو العالمية، في جامعة عمان األهلية والتي تتزامن مع افتتاح تخصص جديد في 

الجامعة »الشبكات وأمن المعلومات« في كلية تقنية المعلومات.

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة وجامعة عمان 
األهلية إلنشاء أكاديمية سيسكو

توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية األردنية للطاقة 
المتجددة

اتفاقية  بطارسه  عيسى  الدكتور  األستاذ  للتكنولوجيا  سمية  األميرة  جامعة  رئيس  وقع 
تعاون مشترك مع المدير العام للجمعية األردنية للطاقة المتجددة المهندس محمد نواف 
الطعاني، بهدف عقد ورشات تدريب للطلبة على أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة ومركز الملك 
عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير

وقعت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا مذكرة تفاهم في مجال البحوث واالستشارات 
وأنشطة التعاون مع مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير بهدف تسهيل التعاون 

في مجال البحوث واالستشارات بين الطرفين.

الثقافي  المجلس  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 
البريطاني

وقّعت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني، مذكرة تفاهم بين 
IELTS، من خالل  االيلتس  امتحان  اجتياز  في  الجامعة  لمساعدة طلبة  المؤسستين، 
توفير المراجع المساندة ونماذج امتحانات تجريبية وخدمات التسجيل وغيره. إضافة 
والكليات  الجامعات  وطلبة  للتكنولوجيا  سمية  األميرة  جامعة  طلبة  سيتمّكن  ذلك  إلى 

المجاورة من تقديم امتحان االيلتس IELTS في حرم الجامعة.

التميز  مابعد  )شركة  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع 
للتدريب واالستشارات(

وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع SCOPI Academy )شركة مابعد التميز للتدريب 
األعمال  مجال  في  الطالب  كفاءة  تعزيز  إلى  التعاون  هذا  ويهدف  واالستشارات(، 

وإدارتها ورفد سوق العمل بكفاءات متميزة .

توقيع اتفاقية تعاون مع موقع التواصل اإلجتماعي 
التعليمي »دوسيه«

وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع شبكة التواصل اإلجتماعي التعليمي شركة »دوسيه«، 
ويتميز موقع »دوسيه« الذي سيطبق في مرحلته األولى في جامعة األميرة سمية انه 
سيمنح الطلبة الدراسة وتبادل المعلومات مع زمالئهم في مختلف المساقات الجامعية 

دون الحاجة الى شراء الدوسيات والكتب الورقية ذات التكلفة العالية والوزن الزائد.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم 2013/2012اتفاقيات ومذكرات تفاهم 2013/2012
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اتفاقية بين الجامعة وأورنج األردن لتقديم 5 منح 
دراسية لطلبة الجامعة

العلمية ورئيس مجلس  الحسن  الحسن رئيس مدينة  بنت  بحضور سمو األميرة سمية 
اتفاقية رعاية  للتكنولوجيا وقعت اورنج األردن والجامعة  أمناء جامعة األميرة سمية 
امتحان  في  متفوقين  طلبة  لخمسة  جزئية  دراسية  منح  خمس  بموجبها  اورنج  تقدم 
التوجيهي ويرغبون في اكمال تعليمهم الجامعي في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

وعلى مدى خمس سنوات متواصلة.

توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم اإلسالمية 
الماليزية

رئيس  مع  تفاهم  مذكرة  الرفاعي  مشهور  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  نائب  وقع 
جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية، لبحث سبل التعاون في مجال تبادل الطلبة، والتدريب 
في مجاالت الهندسة والتكنولوجيا، إضافة إلى تبادل المواد العلمية والتربوية، والبحوث 

المشتركة بين الطرفين.

وقعت جامعتا عمان األهلية واألميرة سمية للتكنولوجيا اتفاقية تعاون إلنشاء أكاديمية 
سيسكو العالمية، في جامعة عمان األهلية والتي تتزامن مع افتتاح تخصص جديد في 

الجامعة »الشبكات وأمن المعلومات« في كلية تقنية المعلومات.

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة وجامعة عمان 
األهلية إلنشاء أكاديمية سيسكو

توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية األردنية للطاقة 
المتجددة

اتفاقية  بطارسه  عيسى  الدكتور  األستاذ  للتكنولوجيا  سمية  األميرة  جامعة  رئيس  وقع 
تعاون مشترك مع المدير العام للجمعية األردنية للطاقة المتجددة المهندس محمد نواف 
الطعاني، بهدف عقد ورشات تدريب للطلبة على أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة ومركز الملك 
عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير

وقعت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا مذكرة تفاهم في مجال البحوث واالستشارات 
وأنشطة التعاون مع مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير بهدف تسهيل التعاون 

في مجال البحوث واالستشارات بين الطرفين.

الثقافي  المجلس  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 
البريطاني

وقّعت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني، مذكرة تفاهم بين 
IELTS، من خالل  االيلتس  امتحان  اجتياز  في  الجامعة  لمساعدة طلبة  المؤسستين، 
توفير المراجع المساندة ونماذج امتحانات تجريبية وخدمات التسجيل وغيره. إضافة 
والكليات  الجامعات  وطلبة  للتكنولوجيا  سمية  األميرة  جامعة  طلبة  سيتمّكن  ذلك  إلى 

المجاورة من تقديم امتحان االيلتس IELTS في حرم الجامعة.

التميز  مابعد  )شركة  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع 
للتدريب واالستشارات(

وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع SCOPI Academy )شركة مابعد التميز للتدريب 
األعمال  مجال  في  الطالب  كفاءة  تعزيز  إلى  التعاون  هذا  ويهدف  واالستشارات(، 

وإدارتها ورفد سوق العمل بكفاءات متميزة .

توقيع اتفاقية تعاون مع موقع التواصل اإلجتماعي 
التعليمي »دوسيه«

وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع شبكة التواصل اإلجتماعي التعليمي شركة »دوسيه«، 
ويتميز موقع »دوسيه« الذي سيطبق في مرحلته األولى في جامعة األميرة سمية انه 
سيمنح الطلبة الدراسة وتبادل المعلومات مع زمالئهم في مختلف المساقات الجامعية 

دون الحاجة الى شراء الدوسيات والكتب الورقية ذات التكلفة العالية والوزن الزائد.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم 2013/2012اتفاقيات ومذكرات تفاهم 2013/2012
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توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة ومركز اللغات 
الحديث

وقعت الجامعة اتفاقية تعاون علمية وثقافية مع مركز اللغات الحديث، إلدراج الجامعة 
ضمن قوائم الجامعات والمنظمات الدولية المعتمدة المتحان جامعة ميتشغان األمريكية. 
وخدمات  امتحانات  عقد  خالل  من  المحلي  المجتمع  خدمة  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف 
مركز لغات جامعتي كامبردج البريطانية وميتشغان األمريكية، في حين تقوم الجامعة 

بتوفير جميع االمكانيات المتوفرة في الجامعة لعمل مثل هذه االمتحانات.

األميرة  جامعة  في  مهارات  مادة  مساق  طرح 
سمية للتكنولوجيا

مهارات  مساق  لطرح  والجامعة  األعمال  تطوير  مركز  بين  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم 
كمتطلب جامعة اختياري حيث تم التوقيع بين الجامعة ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور 

عيسى بطارسة والسيد نايف استيتية الرئيس التنفيذي لمركز تطوير األعمال .

األمريكية   CIEE مع  تعاون  اتفاقية  توقيع 
للنهوض بالتعليم الدولي وبناء المعرفة

حكومية  وغير  ربحية  غير  أمريكية  منظمة  وهي   ،CIEE ومنظمة  الجامعة  وقعت 
تعنى بتقديم برامج الدراسة في الخارج وتطويرها لمن يرغب في الدراسة في الواليات 
المتحدة االمريكية ،اتفاقية تعاون تهدف إلى النهوض بالتعليم الدولي والتبادل الدولي 

إلكساب المعرفة، وبناء المعرفة من خالل البحوث والمنشورات والمؤتمرات. 

نشاطات األندية الطالبية

دعت سمو األميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا الشباب 
إلى استخدام أساليب الحوار والنقد البناء وسيلة للتطور وبناء المستقبل.

وأضافت سموها خالل افتتاحها المؤتمر الثاني لنادي نموذج هيئة األمم المتحدة في جامعة األميرة 
سمية للتكنولوجيا«أن صوت الشباب الواعي هو الذي سيصنع التغيير اإليجابي في مستقبلنا«. 

واشادت سموها بجهود الشباب في محاولتهم لالنخراط في الحياة العامة قائلة »أنتم الذين تريدون 
تحديد هويتكم، وحجز أماكن مميزة لكم في هذا العالم سريع التغير، وأنتم الذين تحملون معكم 

إرث أجدادنا، وحاضر جيلكم، ومستقبل األجيال القادمة، وأنتم من نعّول عليه الكثير«.  
ودعت سموها المشاركين في المؤتمر الى ضرورة العمل ضمن أطر الضوابط االجتماعية، 

والعودة إلى الجذور التراثية، مع االستفادة من التجارب المحيطة وااللتزام الدائم بالسعي لتحقيق 
السالم واالزدهار وتوفير الفرص المتكافئة للجميع، مع االبتعاد عن العنصرية والطبقية والفئوية.
وقالت سمّوها »كلنا نبحث عن األمل في العيش في عالم يملؤه األمل، لذا علينا أن نسعى لذلك 

دوماً، والعمل على تسخير العلوم والتكنولوجيا لما فيه خير الشعوب ورخاؤها«. 
وخاطبت سموها الشباب قائلة »هذه ليست المرة األولى التي يمر بها عالمنا بأوضاع صعبة، فقد 
استطاع أجدادكم االستمرار في البناء على الرغم من كل الظروف الصعبة التي مّروا بها، وكلي 

ثقة بأنكم قادرون على العمل من أجل مستقبل مشرق مزدهر«.
وضّم المؤتمر وألّول مرة طلبة من مختلف محافظات المملكة حيث أتاح لهم الفرصة لبحث 

القضايا الخالفية المتعلقة باألحداث السياسية في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2010 شارك طالب 
أردنيون في نموذج األمم المتحدة األسترالي الذي عقد في الجامعة األميركية في الشارقة حيث 

بحثوا وناقشوا العديد من القضايا العالمية الراهنة.

المؤتمر الثاني لنادي نموذج هيئة 
األمم المتحدة في الجامعة

نظم نادي الرسم الحاسوبي في الجامعة بالتعاون مع شركة بادية 
المهرجان  وتضمن  المتحركة«،  للرسوم  األردن  »مهرجان 
المفتوحة  العمل  وورش  والحوارات  الندوات  من  مجموعة 
وعروض افالم لمشاركين ومتخصصين ومهتمين في حقل ثقافة 
متنوعة  أفالماً  عرض  كما  المتحركة،  الرسوم  أفالم  وصناعة 
الثالثية  واألبعاد  والتجريبية  المتحركة  الرسوم  نوعية  من 
والدمى، إضافة إلى عقد جلسات لشباب وطلبة جامعات ومعاهد 

وأكاديميات أردنية وعربية متخصصة بهذا الحقل اإلبداعي.

مهرجان األردن للرسوم 
JO ANIMATE المتحركة

اتفاقيات ومذكرات تفاهم 2013/2012
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توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة ومركز اللغات 
الحديث

وقعت الجامعة اتفاقية تعاون علمية وثقافية مع مركز اللغات الحديث، إلدراج الجامعة 
ضمن قوائم الجامعات والمنظمات الدولية المعتمدة المتحان جامعة ميتشغان األمريكية. 
وخدمات  امتحانات  عقد  خالل  من  المحلي  المجتمع  خدمة  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف 
مركز لغات جامعتي كامبردج البريطانية وميتشغان األمريكية، في حين تقوم الجامعة 

بتوفير جميع االمكانيات المتوفرة في الجامعة لعمل مثل هذه االمتحانات.

األميرة  جامعة  في  مهارات  مادة  مساق  طرح 
سمية للتكنولوجيا

مهارات  مساق  لطرح  والجامعة  األعمال  تطوير  مركز  بين  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم 
كمتطلب جامعة اختياري حيث تم التوقيع بين الجامعة ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور 

عيسى بطارسة والسيد نايف استيتية الرئيس التنفيذي لمركز تطوير األعمال .

األمريكية   CIEE مع  تعاون  اتفاقية  توقيع 
للنهوض بالتعليم الدولي وبناء المعرفة

حكومية  وغير  ربحية  غير  أمريكية  منظمة  وهي   ،CIEE ومنظمة  الجامعة  وقعت 
تعنى بتقديم برامج الدراسة في الخارج وتطويرها لمن يرغب في الدراسة في الواليات 
المتحدة االمريكية ،اتفاقية تعاون تهدف إلى النهوض بالتعليم الدولي والتبادل الدولي 

إلكساب المعرفة، وبناء المعرفة من خالل البحوث والمنشورات والمؤتمرات. 

نشاطات األندية الطالبية

دعت سمو األميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا الشباب 
إلى استخدام أساليب الحوار والنقد البناء وسيلة للتطور وبناء المستقبل.

وأضافت سموها خالل افتتاحها المؤتمر الثاني لنادي نموذج هيئة األمم المتحدة في جامعة األميرة 
سمية للتكنولوجيا«أن صوت الشباب الواعي هو الذي سيصنع التغيير اإليجابي في مستقبلنا«. 

واشادت سموها بجهود الشباب في محاولتهم لالنخراط في الحياة العامة قائلة »أنتم الذين تريدون 
تحديد هويتكم، وحجز أماكن مميزة لكم في هذا العالم سريع التغير، وأنتم الذين تحملون معكم 

إرث أجدادنا، وحاضر جيلكم، ومستقبل األجيال القادمة، وأنتم من نعّول عليه الكثير«.  
ودعت سموها المشاركين في المؤتمر الى ضرورة العمل ضمن أطر الضوابط االجتماعية، 

والعودة إلى الجذور التراثية، مع االستفادة من التجارب المحيطة وااللتزام الدائم بالسعي لتحقيق 
السالم واالزدهار وتوفير الفرص المتكافئة للجميع، مع االبتعاد عن العنصرية والطبقية والفئوية.
وقالت سمّوها »كلنا نبحث عن األمل في العيش في عالم يملؤه األمل، لذا علينا أن نسعى لذلك 

دوماً، والعمل على تسخير العلوم والتكنولوجيا لما فيه خير الشعوب ورخاؤها«. 
وخاطبت سموها الشباب قائلة »هذه ليست المرة األولى التي يمر بها عالمنا بأوضاع صعبة، فقد 
استطاع أجدادكم االستمرار في البناء على الرغم من كل الظروف الصعبة التي مّروا بها، وكلي 

ثقة بأنكم قادرون على العمل من أجل مستقبل مشرق مزدهر«.
وضّم المؤتمر وألّول مرة طلبة من مختلف محافظات المملكة حيث أتاح لهم الفرصة لبحث 

القضايا الخالفية المتعلقة باألحداث السياسية في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2010 شارك طالب 
أردنيون في نموذج األمم المتحدة األسترالي الذي عقد في الجامعة األميركية في الشارقة حيث 

بحثوا وناقشوا العديد من القضايا العالمية الراهنة.

المؤتمر الثاني لنادي نموذج هيئة 
األمم المتحدة في الجامعة

نظم نادي الرسم الحاسوبي في الجامعة بالتعاون مع شركة بادية 
المهرجان  وتضمن  المتحركة«،  للرسوم  األردن  »مهرجان 
المفتوحة  العمل  وورش  والحوارات  الندوات  من  مجموعة 
وعروض افالم لمشاركين ومتخصصين ومهتمين في حقل ثقافة 
متنوعة  أفالماً  عرض  كما  المتحركة،  الرسوم  أفالم  وصناعة 
الثالثية  واألبعاد  والتجريبية  المتحركة  الرسوم  نوعية  من 
والدمى، إضافة إلى عقد جلسات لشباب وطلبة جامعات ومعاهد 

وأكاديميات أردنية وعربية متخصصة بهذا الحقل اإلبداعي.

مهرجان األردن للرسوم 
JO ANIMATE المتحركة
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نشاطات األندية الطالبية

الهندسة غير...جونا غير
نشاط  الجامعة  في   )IEEE( نادي  أعضاء  نظم 
غير(،  غير...جونا  )الهندسة  عنوان  تحت  ترفيهي 
الهندسة  كلية  في  المرح  من  أجواء  إضفاء  بهدف 

المعروفة بجدية الدراسة فيها.

فريق  بين  عامة  معلومات  مسابقة  النشاط  وتضمن 
األساتذة وفريق الطلبة، وتبع ذلك العديد من الفقرات 

الترفيهية والعروض الكوميدية.

انتخاب مجلس طلبة 
الجامعة للعام 2014-2013

أعلن عميد شؤون الطلبة في الجامعة، الدكتور عرفات عوجان النتائج 
النهائية للفائزين في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت اليوم األحد 14/
نيسان/2013. حيث تنافس 25 طالباً وطالبة من مختلف الكليات، على 

مقاعد مجلس الطلبة والبالغ عددها 15 مقعداً.
كما تفقد رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عيسى بطارسة ونائبيه، وعميد 
شؤون الطلبة صناديق االقتراع التي وزعت في كافة كليات الجامعة.

الطاقات  هذه  مثل  بوجود  سروره  عن  بطارسة،  الدكتور  وأعرب   
الطلبة  الدالة على وعي  والطموحات  التطلعات  من  تحمل جملة  التي 
تطلعاتهم  لتجسيد  يمثلهم  من  اختيار  في  المسؤولية  بروح  واحساسهم 
تطلعات  تعكس  إيجابية  ديمقراطية  بروح  االنتخابات  على  واإلقبال 

الوطن والجامعة لبناء األردن الحديث.

وفريق  الجامعة  فريق  بين  النسائية  القدم  لكرة  مباراة 
الذي  المباراة  هذه  ريع  ذهب  حيث  الشيراتون،  فندق 
اليونيسيف،  منظمة  إلى  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمتها 
بالمجتمع  المستمر  الجامعة  اتصال  على  دليل  وهو 
الجامعة،  لدى طلبة  المشاركة  المحلي، وتعزيز روح 
إضافةً إلى تشجيع النشاطات الالمنهجية في الجامعة.

مباراة لكرة القدم النسائية

حفل السنافر 2013
المعظمة  الحسن  بنت  سمية  األميرة  سمو  شاركت 
السنافر«،  الجامعة فعاليات »حفل  حفظها هللا طلبة 
الذي نظمه مجلس الطلبة بهدف تشجيع الطلبة الجدد 
على اإلنخراط في الجو الجامعي وبناء صداقات مع 

الطلبة الحاليين لإلستفادة من خبرتهم وتجاربهم.
والفقرات  المسابقات،  من  العديد  الحفل  وتضمن 
مع  بالتعاون  الحر  اإلنزال  إلى  إضافةً  الترفيهية، 

قوات العمليات الخاصة.

وفود مدرسية 
في زيارة للجامعة

سمية  األميرة  جامعة  بين  والتواصل  التعاون  إطار  في 
للتكنولوجيا والمجتمع المحلي، وإنطالقاً من دورها في بناء 
جيل متميز، استقبلت الجامعة وفوداً طالبية لعدد من مدارس 
تنظمها  التي  المدرسية  الزيارات  برنامج  ضمن  الممكلة  

الجامعة للتعريف بالتخصصات الفريدة التي تدرسها. 
الجامعة  مرافق  في  التجوال  مدارس  زيارات  وتضمنت 
واالستماع إلى شرٍح تفصيلي عنها وعن خططها المستقبلية، 
سوق  رفد  أجل  من  بتدريسها  تقوم  التي  التخصصات  وعن 

العمل بمخرجات ذات كفاءة علمية متميزة. 

نشاطات األندية الطالبية
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نشاطات األندية الطالبية

الهندسة غير...جونا غير
نشاط  الجامعة  في   )IEEE( نادي  أعضاء  نظم 
غير(،  غير...جونا  )الهندسة  عنوان  تحت  ترفيهي 
الهندسة  كلية  في  المرح  من  أجواء  إضفاء  بهدف 

المعروفة بجدية الدراسة فيها.

فريق  بين  عامة  معلومات  مسابقة  النشاط  وتضمن 
األساتذة وفريق الطلبة، وتبع ذلك العديد من الفقرات 

الترفيهية والعروض الكوميدية.

انتخاب مجلس طلبة 
الجامعة للعام 2014-2013

أعلن عميد شؤون الطلبة في الجامعة، الدكتور عرفات عوجان النتائج 
النهائية للفائزين في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت اليوم األحد 14/
نيسان/2013. حيث تنافس 25 طالباً وطالبة من مختلف الكليات، على 

مقاعد مجلس الطلبة والبالغ عددها 15 مقعداً.
كما تفقد رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عيسى بطارسة ونائبيه، وعميد 
شؤون الطلبة صناديق االقتراع التي وزعت في كافة كليات الجامعة.

الطاقات  هذه  مثل  بوجود  سروره  عن  بطارسة،  الدكتور  وأعرب   
الطلبة  الدالة على وعي  والطموحات  التطلعات  من  تحمل جملة  التي 
تطلعاتهم  لتجسيد  يمثلهم  من  اختيار  في  المسؤولية  بروح  واحساسهم 
تطلعات  تعكس  إيجابية  ديمقراطية  بروح  االنتخابات  على  واإلقبال 

الوطن والجامعة لبناء األردن الحديث.

وفريق  الجامعة  فريق  بين  النسائية  القدم  لكرة  مباراة 
الذي  المباراة  هذه  ريع  ذهب  حيث  الشيراتون،  فندق 
اليونيسيف،  منظمة  إلى  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمتها 
بالمجتمع  المستمر  الجامعة  اتصال  على  دليل  وهو 
الجامعة،  لدى طلبة  المشاركة  المحلي، وتعزيز روح 
إضافةً إلى تشجيع النشاطات الالمنهجية في الجامعة.

مباراة لكرة القدم النسائية

حفل السنافر 2013
المعظمة  الحسن  بنت  سمية  األميرة  سمو  شاركت 
السنافر«،  الجامعة فعاليات »حفل  حفظها هللا طلبة 
الذي نظمه مجلس الطلبة بهدف تشجيع الطلبة الجدد 
على اإلنخراط في الجو الجامعي وبناء صداقات مع 

الطلبة الحاليين لإلستفادة من خبرتهم وتجاربهم.
والفقرات  المسابقات،  من  العديد  الحفل  وتضمن 
مع  بالتعاون  الحر  اإلنزال  إلى  إضافةً  الترفيهية، 

قوات العمليات الخاصة.

وفود مدرسية 
في زيارة للجامعة

سمية  األميرة  جامعة  بين  والتواصل  التعاون  إطار  في 
للتكنولوجيا والمجتمع المحلي، وإنطالقاً من دورها في بناء 
جيل متميز، استقبلت الجامعة وفوداً طالبية لعدد من مدارس 
تنظمها  التي  المدرسية  الزيارات  برنامج  ضمن  الممكلة  

الجامعة للتعريف بالتخصصات الفريدة التي تدرسها. 
الجامعة  مرافق  في  التجوال  مدارس  زيارات  وتضمنت 
واالستماع إلى شرٍح تفصيلي عنها وعن خططها المستقبلية، 
سوق  رفد  أجل  من  بتدريسها  تقوم  التي  التخصصات  وعن 

العمل بمخرجات ذات كفاءة علمية متميزة. 

نشاطات األندية الطالبية
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جوائز طلبة 2013/2012

األول  المركز  على  تحصل  الجامعة   -1
عن محور المشاريع البحثية والثاني عن 
واإلتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  محور 
طلبة  ألعمال  التاسعة  المسابقة  في 

)2013 ITSAF( تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا  طلبة  ألعمال  التاسعة  »المسابقة  في  الجامعة  شاركت 
األستاذ  دولة  فعالياتها  رعى  التي   »2013  ITSAF المعلومات 
الدكتور عدنان بدران وبمشاركة كبيرة من الجامعات األردنية الرسمية  
والخاصة وعدد من الجامعات العربية، حيث حقق طلبة جامعة األميرة 

سميّة للتكنولوجيا النتائج التالية:

الدكتور  بإشراف  السقّا  ليث  الطالب  األولى مشروع  المرتبة  في  فاز   
غسان الشوبكي عن محور المشاريع البحثية. كما فاز في المرتبة الثانية 
سارة  الدكتورة  بأشراف  الكايد  ومحمد  الدويك  وليد  من  كل  مشروع 

تدمري عن محور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.

في  األولى  المراكز  تحصد  الجامعة   -2
ثالث محاور خالل المهرجان التكنولوجي 

الوطني السادس 2013

حصلت الجامعة على المراتب األولى في ثالثة محاور في »المهرجان 
سمو  فعالياته  رعت  الذي   »2013 السادس  الوطني  التكنولوجي 
األميرة سمية بنت الحسن المعظمة، وانطلقت فعالياته في جامعة مؤته 

بمشاركة جميع الجامعات االردنية.

الشريف  ومهند  خليل  موسى  الطلبة  األولى  المرتبة  في  فاز  حيث 
بإشراف الدكتور عز الدين حطاب عن محور تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت. كما فاز بالمرتبة األولى عن محور االلعاب االلكترونية 
العكش  الطلبة أسامه عباس وعبدالكريم  الخلوي،  الهاتف  وتطبيقات 
بإشراف الدكتور سفيان المجالي، في حين فاز بالمرتبة األولى عن 
محور األمم المتحدة للمراة، بيان الشيخ علي وأحالم الكيالني ورشا 
ابو رمان بإشراف الدكتور أمجد الموسى. إضافة إلى جهود كل من 
الدكتور أسامه ابو شرخ، والدكتورة ساره التدمري، والدكتور أشرف 

القدومي، والدكتور مهنا مهنا، والسيد أنور الرقاد.

3- الجامعة تحصد المركز األول بين 65 فريقًا في بطولة الجامعات للروبوت

 PERC حصلت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا على المركز األول، في بطولة الجامعات األردنية للروبوت في مسابقه السومو.حيث حصل فريق
Pioneers على المركز األول في مسابقه السومو عن المشروع المقدم من قبل الطالب فارس شاهين، وبراء حسين، وكرم غريبة، بإشراف المهندس 
كرم ابو غالية. وشارك في البطولة التي أقيمت في الجامعة األردنية، وبتنظيم من كلية الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجمعية 
الحكومية  الجامعات  فريقا من 13 جامعة من مختلف  والتطوير »كادبي«، 65  للتصميم  الثاني  الملك عبدهللا  للروبوت و)IEEE( ومركز  العربية 
والخاصة في المملكة باإلضافة إلى فريق من جامعة الطائف في المملكة العربية السعودية. وتضمنت البطولة عرضاً لمشاريع الطلبة لتقوم اللجان 

المتخصصة والمكونة من مركز الملك عبدهللا الثاني للتطوير والتصميم »كادبي« ومؤسسات صناعية مهمة بتقييمها وفقاً للمعايير والشروط.

4- الجامعة تفوز بالمركز األول في مسابقة »المطورين عرب نت«

حصل الطالب اشرف السمهوري من جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 
على المرتبة األولى في مسابقة  المطورين ويب أو موبايل المنظمة من 
قبل عرب نت، والتي عقدت السبت في الجمعية العلمية الملكية، والذي 

جاء تحت رعاية شركة االتصاالت األردنية »أورنج«.

وشارك في المسابقة التي ُعقدت لمدة 12 ساعة مقسمة إلى أربع جوالت 
الجامعات األردنية وموظفي  المتواصلة، عدد من طالب  البرمجة  من 
شركات تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص من السعودية ولبنان 
أربعة  بفوز  المسابقة  انتهت  وقد  واألردن.  العربية  واإلمارات  ومصر 
رابحين حصد المرتبة األولى والثانية طالب، والمرتبة الثالثة والرابعة 

موظفين. 

كما تأهل الطالب الفائز أشرف السمهوري »تخصص علم حاسوب/ سنة 
رابعة«، ليمثل األردن في مسابقات عرب نت النهائية للمطورين، والتي 
لبنان. ويهدف عرب  الرقمية 2013، في  ستُعقد خالل قمة عرب نت 
نت وهو ملتقى يعنى بالمحترفين في مجال الحقل الرقمي الخاص برواد 
األعمال العرب إلى التواصل والتعلم من خالل تنظيم عدة مؤتمرات في 

المنطقة لتنمية قطاع الويب وإنشاء شركات رقمية جديدة.

 Game نظمها  التي  المسابقة  في  األول  بالمركز  الجامعة  فريق  فاز 
للتصميم  الثاني  عبدهللا  الملك  مركز  من  والمدعوم   Task Force
والتطوير حول مسابقة لتصميم األلعاب اإللكترونية والتي أقيمت في 

لواء »الشوبك«.

وضم الفريق الذي قدم تصميما بإسم »عجقة » كل من: خالد األنصاري 
/الرسوم المتحركة، ونايف  مهيار/ علم الحاسوب، ومحمد التميمي / 

الرسوم المتحركة، وعمر طبازة / نظم إدارة المعلومات.

األول  بالمركز  تفوز  الجامعة   -5
بمسابقة )تصميم االلعاب(

7- جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 
تعقد مسابقة هاكاثون 2012

»هاكاثون  مسابقة  عقد  للتكنولوجيا عن  سمية  األميرة  جامعة  اعلنت 
والتي  األردن  في  نوعها  من  األولى  هي   »2012  WOWZAPP

تنظمها شركة مايكروسوفت العالمية وبالتعاون مع الجامعة.

وتضمنت المسابقة التي شارك بها 140 شخص، قيام الطلبة بوضع 
في  البدء  بعدها  المتسابقة،  الفرق  اختيار  ثم  ومن  األفكار  من  عدد 
الطلبة  خاللها  ليتمكن  متواصلة  ساعة   )48( تمتد  التي  المسابقة 

المشاركون من تطوير تطبيقات لنظام ويندوز 8 وويندوز فون 8.

لطلبة  »البرمجة  مسابقة  في  والثاني  األولى  المرتبة  على  تحصل  الجامعة   -6
الجامعات األردنية«

حصلت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا على المرتبة األولى والثانية 
»النسخة  الثانية  االردنية«  الجامعات  لطلبة  »البرمجة  مسابقة  من 

المحلية من مسابقة ACM العالمية«.

وحصل الفريق المكون من الطلبة أشرف السمهوري وأحمد الجوالني 
ومهند النجار على المرتبة األولى بإشراف الدكتور أشرف القدومي، 
كما حصل كل من الطلبة ليث السقا وحسن الحمش وحسام ابو غربية 

على المرتبة الثانية بإشراف الدكتور غسان الشوبكي.

جوائز طلبة 2013/2012
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جوائز طلبة 2013/2012

األول  المركز  على  تحصل  الجامعة   -1
عن محور المشاريع البحثية والثاني عن 
واإلتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  محور 
طلبة  ألعمال  التاسعة  المسابقة  في 

)2013 ITSAF( تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا  طلبة  ألعمال  التاسعة  »المسابقة  في  الجامعة  شاركت 
األستاذ  دولة  فعالياتها  رعى  التي   »2013  ITSAF المعلومات 
الدكتور عدنان بدران وبمشاركة كبيرة من الجامعات األردنية الرسمية  
والخاصة وعدد من الجامعات العربية، حيث حقق طلبة جامعة األميرة 

سميّة للتكنولوجيا النتائج التالية:

الدكتور  بإشراف  السقّا  ليث  الطالب  األولى مشروع  المرتبة  في  فاز   
غسان الشوبكي عن محور المشاريع البحثية. كما فاز في المرتبة الثانية 
سارة  الدكتورة  بأشراف  الكايد  ومحمد  الدويك  وليد  من  كل  مشروع 

تدمري عن محور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.

في  األولى  المراكز  تحصد  الجامعة   -2
ثالث محاور خالل المهرجان التكنولوجي 

الوطني السادس 2013

حصلت الجامعة على المراتب األولى في ثالثة محاور في »المهرجان 
سمو  فعالياته  رعت  الذي   »2013 السادس  الوطني  التكنولوجي 
األميرة سمية بنت الحسن المعظمة، وانطلقت فعالياته في جامعة مؤته 

بمشاركة جميع الجامعات االردنية.

الشريف  ومهند  خليل  موسى  الطلبة  األولى  المرتبة  في  فاز  حيث 
بإشراف الدكتور عز الدين حطاب عن محور تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت. كما فاز بالمرتبة األولى عن محور االلعاب االلكترونية 
العكش  الطلبة أسامه عباس وعبدالكريم  الخلوي،  الهاتف  وتطبيقات 
بإشراف الدكتور سفيان المجالي، في حين فاز بالمرتبة األولى عن 
محور األمم المتحدة للمراة، بيان الشيخ علي وأحالم الكيالني ورشا 
ابو رمان بإشراف الدكتور أمجد الموسى. إضافة إلى جهود كل من 
الدكتور أسامه ابو شرخ، والدكتورة ساره التدمري، والدكتور أشرف 

القدومي، والدكتور مهنا مهنا، والسيد أنور الرقاد.

3- الجامعة تحصد المركز األول بين 65 فريقًا في بطولة الجامعات للروبوت

 PERC حصلت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا على المركز األول، في بطولة الجامعات األردنية للروبوت في مسابقه السومو.حيث حصل فريق
Pioneers على المركز األول في مسابقه السومو عن المشروع المقدم من قبل الطالب فارس شاهين، وبراء حسين، وكرم غريبة، بإشراف المهندس 
كرم ابو غالية. وشارك في البطولة التي أقيمت في الجامعة األردنية، وبتنظيم من كلية الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجمعية 
الحكومية  الجامعات  فريقا من 13 جامعة من مختلف  والتطوير »كادبي«، 65  للتصميم  الثاني  الملك عبدهللا  للروبوت و)IEEE( ومركز  العربية 
والخاصة في المملكة باإلضافة إلى فريق من جامعة الطائف في المملكة العربية السعودية. وتضمنت البطولة عرضاً لمشاريع الطلبة لتقوم اللجان 

المتخصصة والمكونة من مركز الملك عبدهللا الثاني للتطوير والتصميم »كادبي« ومؤسسات صناعية مهمة بتقييمها وفقاً للمعايير والشروط.

4- الجامعة تفوز بالمركز األول في مسابقة »المطورين عرب نت«

حصل الطالب اشرف السمهوري من جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 
على المرتبة األولى في مسابقة  المطورين ويب أو موبايل المنظمة من 
قبل عرب نت، والتي عقدت السبت في الجمعية العلمية الملكية، والذي 

جاء تحت رعاية شركة االتصاالت األردنية »أورنج«.

وشارك في المسابقة التي ُعقدت لمدة 12 ساعة مقسمة إلى أربع جوالت 
الجامعات األردنية وموظفي  المتواصلة، عدد من طالب  البرمجة  من 
شركات تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص من السعودية ولبنان 
أربعة  بفوز  المسابقة  انتهت  وقد  واألردن.  العربية  واإلمارات  ومصر 
رابحين حصد المرتبة األولى والثانية طالب، والمرتبة الثالثة والرابعة 

موظفين. 

كما تأهل الطالب الفائز أشرف السمهوري »تخصص علم حاسوب/ سنة 
رابعة«، ليمثل األردن في مسابقات عرب نت النهائية للمطورين، والتي 
لبنان. ويهدف عرب  الرقمية 2013، في  ستُعقد خالل قمة عرب نت 
نت وهو ملتقى يعنى بالمحترفين في مجال الحقل الرقمي الخاص برواد 
األعمال العرب إلى التواصل والتعلم من خالل تنظيم عدة مؤتمرات في 

المنطقة لتنمية قطاع الويب وإنشاء شركات رقمية جديدة.

 Game نظمها  التي  المسابقة  في  األول  بالمركز  الجامعة  فريق  فاز 
للتصميم  الثاني  عبدهللا  الملك  مركز  من  والمدعوم   Task Force
والتطوير حول مسابقة لتصميم األلعاب اإللكترونية والتي أقيمت في 

لواء »الشوبك«.

وضم الفريق الذي قدم تصميما بإسم »عجقة » كل من: خالد األنصاري 
/الرسوم المتحركة، ونايف  مهيار/ علم الحاسوب، ومحمد التميمي / 

الرسوم المتحركة، وعمر طبازة / نظم إدارة المعلومات.

األول  بالمركز  تفوز  الجامعة   -5
بمسابقة )تصميم االلعاب(

7- جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 
تعقد مسابقة هاكاثون 2012

»هاكاثون  مسابقة  عقد  للتكنولوجيا عن  سمية  األميرة  جامعة  اعلنت 
والتي  األردن  في  نوعها  من  األولى  هي   »2012  WOWZAPP

تنظمها شركة مايكروسوفت العالمية وبالتعاون مع الجامعة.

وتضمنت المسابقة التي شارك بها 140 شخص، قيام الطلبة بوضع 
في  البدء  بعدها  المتسابقة،  الفرق  اختيار  ثم  ومن  األفكار  من  عدد 
الطلبة  خاللها  ليتمكن  متواصلة  ساعة   )48( تمتد  التي  المسابقة 

المشاركون من تطوير تطبيقات لنظام ويندوز 8 وويندوز فون 8.

لطلبة  »البرمجة  مسابقة  في  والثاني  األولى  المرتبة  على  تحصل  الجامعة   -6
الجامعات األردنية«

حصلت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا على المرتبة األولى والثانية 
»النسخة  الثانية  االردنية«  الجامعات  لطلبة  »البرمجة  مسابقة  من 

المحلية من مسابقة ACM العالمية«.

وحصل الفريق المكون من الطلبة أشرف السمهوري وأحمد الجوالني 
ومهند النجار على المرتبة األولى بإشراف الدكتور أشرف القدومي، 
كما حصل كل من الطلبة ليث السقا وحسن الحمش وحسام ابو غربية 

على المرتبة الثانية بإشراف الدكتور غسان الشوبكي.

جوائز طلبة 2013/2012
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