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نائب رئيس الجامعة الهاشمية بحضور األستاذة الدكتورة منار عتوم عميدة  ألتقت األستاذة الدكتورة مجد مريان

البحث العلمي في الجامعة، وفدا من عمادة البحث العلمي في جامعة الحسين بن طالل برئاسة الدكتور أحمد أبو الرب 

ات من مركز الحاسوب في نائب عميد البحث العلمي وأساتذة من قسم علم الحاسوب، ومدير دائرة البحث العلمي وُمبرمج

جامعة الحسين بن طالل؛ وذلك بهدف اإلطالع على حوسبة جميع إجراءات عمادة البحث العلمي في الجامعة الهاشمية 

 .وتحويلها إلى عمادة إلكترونية

اونة، كما ألتقى الوفد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم اإللكتروني األستاذ الدكتور أحمد الخص

ومدير دائرة البرمجة وتطبيقاتها السيد بكر صالح لإلطالع على ما حققته الجامعة من حوسبة وأتمتة كافة إجراءاتها 

 .ومعامالتها، وتطوير أنظمتها اإللكترونية المتعددة سواء في المجال األكاديمي أو اإلداري



علمي، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال جميع وتحدثت الدكتورة مريان عن انتهاء عصر الورق في عمادة البحث ال

، وذلك تماشياً مع خطط الجامعة الهاشمية بحوسبة كافة 1/11/7112المعامالت المقدمة إليها الكترونياً اعتبارا من 

 .7112إجراءاتها لتصبح جميع المعامالت واإلجراءات إلكترونية اعتباراً من بداية العام 

عن تطوير وتحديث العمل في عمادة البحث العلمي، وحوسبة كافة أعمالها وإجراءاتها  كما تحدثت الدكتورة عتوم

لتحويلها إلى عمادة إلكترونية، وإطالق الصفحة اإللكترونية بحيث توفّر معلومات عن األبحاث العلمية المنشورة، 

الدعم والتمويل لألبحاث العلمية وبراءات االختراع ألعضاء الهيئة التدريسية، والجوائز التي حصلوا عليها، وأوجه 

المدعومة، وخبرات الباحثين في المملكة، ومجاالت البحث العلمي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز تكنولوجيا 

 .المعلومات واالتصاالت والتعليم اإللكتروني

وقدمت اآلنسة سامية المدان رئيس ديوان العمادة عرضا مرئيا عن نظام البحث العلمي اإللكتروني في الجامعة 

لتقديم طلب دعم  Online Submission of Research Proposalsالهاشمية، وأهم ميزات هذا النظام، وبرمجية 

نتاج العلمي، برمجية المؤتمرات العلمية، وبرمجية بحث علمي، وبرمجة عدد من النماذج الخاصة بها، برمجية مكافأة اإل

 .توثيق األبحاث العلمية المنشورة، والخدمات التي يوفرها النظام من تقارير وإحصائيات

في جامعة الحسين بن طالل بما حققته الجامعة الهاشمية من إنجازات، وما  من جانبه أشاد نائب عميد البحث العلمي 

 .جيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون مع جامعة متميزة مثل الجامعة الهاشميةتميزت به في مجال تكنولو

كما قام الوفد بزيارة دائرة الموارد البشرية لإلطالع على نظام البعثات اإللكتروني، وزيارة مركز تكنولوجيا 

 .ة ألغراض حوسبة الجامعةالمعلومات واالتصاالت والتعليم اإللكتروني لإلطالع على البرمجيات المستخدم



 

  
 

 

 

   

   

 


