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طالب جامعة الشرق األوسط MEU يحصدون لقب أفضل فيلم قصير

الشرق  جامعة  طلبة  من  لمجموعة  “فتاة”  الدرامي  الفيلم  حصل 
ان  عمَّ مهرجان  ضمن  قصير  فيلم  أفضل  جائزة  على  األوسط 

السينمائي.
وكان الفيلم قد نافس ضمن قائمة من األفالم الروائية، تضّمنت 6 
أفالم وثائقية، و 6 أعمال درامية، ليحقق أعلى نسبة تصويت بعد 

عرضه األول.
وقال مؤلف الفيلم ومخرجه، أديب دعسان، طالب كلية األعمال في 
قسم اإلدارة السياحية:” لقد استطعنا بالعمل المتواصل، واإلصرار 

على النجاح، أن نحقق هذا اللقب،
عن  اإلعالن  لحظة  توصف،  وال  وغامرة،  كبيرة،  فرحتنا  وكانت 

النتائج” .
وأضاف قائالً:” إّن فيلم “فتاة” يُعّد أول تجربة إخراجية أشارك فيها؛ األمر الذي شّكل الكثير من الصعوبات 

والضغوطات، وذلك منذ اللحظة األولى في تشكيل الفريق المناسب للعمل.”
ونّوه دعسان في نهاية حديثه إلى الدور المهّم الذي اضطلعت به جامعة الشرق االوسط في إعداد هذا 
العمل وتنفيذه، وإلى دعمها المستمر والمتواصل لقدرات طلبتها، وصقل مواهبهم، ورفد مكامن اإلبداع 

في دواخلهم.
وأبدى َطاِلب اإلعالم، معتصم الخليلي، أحد المشاركين ضمن فريق التمثيل في هذا الفيلم، فرحته العظيمة 
بِالفوز، وبكونه جزءاً ِمن الفريق الذي حققه، قائالً:” إنه فخور بِهذا اإلنجاز، وبأنه أَحد طلبة كلية اإلعالم، 

المتميزة بكادرها وطلبتها “.
التجربة  إلَى  تُِضيف  الَّتِي  األعمال  َهِذِه  مثل  إنتاج  فِي  االستمرار  إلى ضرورة  الخليلّي  الطالب  دعا  كما 
داً أهمية أن يستفيد طلبة اإلعالم من التدريب العملي في فترة الدراسة؛ ِمن أجل  اإلعالمية وتغنيها، مؤّكِ

صقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم.
تحاول  العشرينيّات،  فَتَاة في سن  يراود  ُحلٍم  تدور حول  فتاة ”  الفيلم ”  أحداث  أّن  بالذكر  الجدير  ومن 
مفارقات  تحقيق طموحها، ضمن  فِي طريق  عائقاً  تَِقف  َوالتي  لََها،  تتعرض  الَّتِي  الضغوط  ِمن  االنفكاك 

صعبة، تدور من خاللها األحداث التي تشهد تمّسك هذه الفتاة بُحلمها، وإصرارها على تحقيقه.
في  وسيشارك  لألفالم،  الملكية  الهيئة  من  الذهبية  السوسنة  درع  على  حصل  قد  الفيلم  أن  إلى  ويشار 
لألفالم  الدولّي  تونس  مهرجان  إلى  باإلضافة  األوروبي،  االتحاد  من  المنظم  األوروبي  الفيلم  مهرجان 

القصيرة؛ للمنافسة على أفضل سيناريو فيلم قصير.
الفيلم من تأليف وإخراج وتمثيل: أديب دعسان، ويؤدي دور البطولة فيه كلٌّ ِمن: غزل العودة، وسدين 

نّصار، ومعتصم الخليلي.
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رفع الطاقة االستيعابية للطالب بجامعة العلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان 
االستيعابية  الطاقة  رفع  على  االخيرة،  جلسته  في  جودتها 
العامة لجامعة العلوم والتكنولوجيا، لتصبح 32752 طالبا 
الطاقة  عن  وطالبة  طالب   7500 نحو  بارتفاع  وطالبة، 

االستيعابية لألعوام السابقة.

االنباء  لوكالة  السالم  خالد  الدكتور  الجامعة  رئيس  وقال 
االستيعابية  بالطاقة  التوسع  إن  الثالثاء،  )بترا(  االردنية 
للجامعة جاء استجابة لسياساتها ونموها المستمر واهدافها 

االستراتيجية بزيادة عدد البرامج االكاديمية، والتوسع في القائم منها بما يخدم المجتمع المحلي والعربي 
والدولي، ويواكب التطورات العالمية والتكنولوجيا الحديثة بمختلف المجاالت والتخصصات.

المحليين  الطلبة  من  أكبر  عدد  استقطاب  الى  تهدف  للجامعة  العامة  االستيعابية  الطاقة  زيادة  أن  وأكد 
والدوليين، ما يمكن الجامعة من تنفيذ مشروعاتها المختلفة والتي تزيد من تنافسيتها ورقيها واستمراريتها 

بين مثيالتها من الجامعات العالمية المرموقة.

من جهته، اوضح نائب مدير مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة الدكتور محمد عبيدات، أن هناك عدة 
معايير تعتمد عليها زيادة الطاقة االستيعابية العامة للجامعة، كالنمو في عدد اعضاء الهيئتين التدريسية 
وغيرهم،  والتسجيل  والقبول  المكتبة  مثل  الجامعة  جهات  بعض  في  والعاملين  المتخصصين،  واالدارية 

اضافة الى التوسع في مباني الجامعة التعليمية.

واضاف ان الجامعة حققت هذه المتطلبات من خالل التوسع في الكادر التدريسي واالداري المتخصص 
وبناء عدد من االبنية في الجامعة منها مبنى مستشفى الطب البيطري.
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فيالدلفيا تستحدث برنامج الدبلوم العالي في التربية لتلبية احتياجات المعلمين

 وافق مجلس التعليم العالي مؤخراً على استحداث برنامج الدبلوم 
العالي في التربية في كلية اآلداب والفنون في جامعة فيالدلفيا وذلك 
ابتداًء من الفصل الدراسي األول 2022/2021 ، إذ ينتمي هذا 
البرنامج إلى برامج الدراسات العليا، وسيتم منح الطلبة الملتحقين 
فيه شهادة الدبلوم العالي بعد اجتيازهم )27 ( ساعة معتمدة، يمكن 

دراستها خالل سنة دراسية واحدة.
وتهديكم جامعة فيالدلفيا اطيب التحيات وأحرها ويسرنا إطالعكم 
 ، المحاسبة   (  : التالية  التخصصات  في  الماجستير  برنامج  على 
هندسة البرمجيات، هندسة الميكاترونيكس ، قانون األعمال ,واللغة 

العربية وآدابها ( وهي كاآلتي :

هذا و تعطى محاضرات برنامج الماجستير كل يوم سبت .
وذكر رئيس جامعة فيالدلفيا الدكتور معتز الشيخ سالم أن أهمية برنامج الدبلوم العالي في التربية يأتي 
انطالقا من مكانة جامعة فيالدلفيا المرموقة بين الجامعات األردنية والعربية، والتفاتها إلى ضرورة توسيع 
خدمة القطاع التربوي ببرامج نوعية جديدة تلبي احتياجات المعلمين والراغبين في االنخراط في مجال 

العمل التربوي.
في  واضحة، وعمقًا  رؤية  يمتلكون  تربويين  خبراء  إعداد  إلى  عليه  القائمين  بحسب  البرنامج  ويهدف 
مهارات التحليل والتركيب من أجل مواجهة التحديات التربوية وقيادة نظام التعليم الذي يتغير ويتطور 

بشكل مستمر.
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اتفاقية تعاون تدريبي بين جامعة الزرقاء وأكاديمية أريج لالستشارات والتدريب

اتفاقية   ،2021/8/31 الثالثاء  الزرقاء،  جامعة  أبرمت   
تعاون تدريبي مع أكاديمية أريج أبو جويد للتدريب في مجال 

عقد الدورات والبرامج التدريبية المختلفة.

ووقع االتفاقية عن الجامعة رئيسها بالوكالة األستاذ الدكتور 
نضال الرمحي، وعن االكاديمية السيدة أريج أبو جويد.

وتضمنت االتفاقية عقد دورات ودبلومات تدريبية في مبنى 
مركز التعليم المستمر في مجاالت هندسة وصيانة سيارات 
الهايبرد وهندسة الطاقة المتجددة وادارة المستشفيات وادارة 

السياحة والمطارات والتصميم الجرافيكي والتسويق الرقمي وتقنيات الجمال وغيرها.

وقال رئيس الجامعة بالوكالة إن االهتمام بالتدريب المهني الموازي للتعليم األكاديمي بات حاجة ملحة 
في الوقت الراهن، خاصة وأن خضوع الطلبة للتدريبات المتعددة تصقل من شخصيتهم المهنية وتكسبهم 

مهارات جديدة لتوظيفها في سوق العمل.

من جانبها، قدمت ابو جويد شكرها لجامعة الزرقاء وسعيها المستمر نحو تقديم خدمات تعليمية وتدريبية 
مميزة للطلبة والمجتمع المحلي.

وحضر التوقيع مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع حمزة رحاحلة، وعميد كلية اإلعالم الدكتور 
امجد صفوري.
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بحث التعاون المشترك بين الجامعة الهاشمية والملحقية الثقافية الليبية

بحث رئيس الجامعة الهاشمية األستاذ الدكتور فواز العبدالحق 
الدويك، سبل  الدكتور أحمد  الليبي  الثقافي  الزبون، والملحق 
الجانبين.  بين  والبحثي  األكاديمي  المشترك  التعاون  تعزيز 
في  العامة  العالقات  مكتب  من  العالم  جالل  األستاذ  بحضور 
سلطان  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  ونواب  الملحقية، 
الدكتور  واألستاذ  الحياري،  خالد  الدكتور  واألستاذ  المعاني، 
عبدالباسط الزيود، ومدير دائرة أمانة سر المجالس الدكتور 

باسل المشاقبة.

كما بحث الجانبان أطر التعاون المشتركة في كافة المجاالت 
خاصة في مجاالت التعليم الطبي والصحي والهندسي، وضمان الجودة وفي إمكانية عقد مذكرات تفاهم 
متخصصة في هذه المجاالت، إضافة إليفاد عدد من الطلبة للدراسة، والتبادل األكاديمي ألعضاء الهيئة 

التدريسية، وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل والندوات المشتركة.

وأكد الدكتور الزبون في بداية اللقاء على أهمية العالقات األردنية الليبية، والعالقات المتميزة بين البلدين، 
معرباً عن سعادته بهذا التعاون والذي سيثمر عن نقل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين 
الشقيقين. وقال إن الجامعة الهاشمية تؤمن بالتشبيك مع كافة المؤسسات المحلية والعربية والعالمية مما 

يساعد على نقل المعارف والخبرات لدى الطرفين في كافة المجاالت التعليمية.

وأضاف الدكتور الزبون بأن الجامعة الهاشمية لديها العديد من البرامج العلمية المتميزة، وتطرح )54( 
برنامج بكالوريوس، و)33( برنامج في الدراسات العليا، وبرنامج واحد في الدكتوراه في اللغة العربية.

وأكد الدكتور الدويك بأن وزارة التعليم العالي في ليبيا بصدد زيارة الجامعة الهاشمية تمهيداً لعقد عدد 
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم، خاصة وان الدولة الليبية قد مرت في السنوات الماضية بظروف تعليمية 
البلدين إلى تنفيذ عملي يجنى ثمره على كافة  بأنه البد من ترجمة العالقات الودية بين  صعبة، مشيراً 

المستويات.

وقدم الدكتور الدويك الشكر والتقدير إلدارة الجامعة الهاشمية على هذا اللقاء المثمر، مثمناً جهود الجامعة 
فيما حققته من انجازات وسمعة طيبة علمية، خاصة في تحقيق تميزها في التصنيفات العالمية وفي تنفيذ 
البرامج األكاديمية والتخصصات  العديد من  إلى أن الجامعة تقدم  التعليمية. الفتاً  المشاريع االستثمارية 

العلمية المتميزة.

وأضاف بأن بأن للجامعة الهاشمية مكانة مرموقة وسمعة طيبة من بين مثيالتها من الجامعات األردنية 
والعربية ومواكبتها الحتياجات سوق العمل المحلية والعربية من خالل استحداثها لتخصصات أكاديمية 

وفريدة.
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عمان األهلية تطرح ماجستير األمن السيبراني

البرامج  تطوير  على  االهلية  عمان  جامعة  من  حرصا 
النوعي  التطور  متطلبات  يواكب  الذي  بالشكل  األكاديمية 
عالم  في  السريعة  المتغيرات  ضوء  في  العالي  التعليم  في 
تكنولوجيا المعلومات ومتطلبات سوق العمل، وفي ظل التقدم 
الهائل الذي يشهده العالم في مجال األمن السيبراني الذي يعد 
تشهدها  التي  السيبرانية  الهجمات  مكافحة  في  فعاال  سالحا 
الدول والشركات لحماية معلوماتها وأسرارها امام محاوالت 
في  المعلومات  تقنية  كلية  استحدثت   ، االلكتروني  االختراق 
من  يعد  الذي  السيبراني،  األمن  ماجستير  برنامج  الجامعة 
البرامج المتخصصة المطلوبة بشدة في سوق العمل المحلي 

والعربي وحتى الدولي.

ويهدف البرنامج الى رفد سوق العمل بكفاءات بشرية متميزة لخدمة قطاع أمن المعلومات والشبكات 
مواجهة  من  تمكينهم  في  وخبراتهم  الطلبة  مهارات  وتنمية   ، الدول  وحتى  والشركات  للمؤسسات 

االختراقات الكترونية والحرب السيبرانية في اماكن عملهم بعد التخرج.
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األردنية تبحث التعاون مع منسق األمم المتحدة

مع  عبيدات،  نذير  الدكتور  األردنية  الجامعة  رئيس  بحث   
المنسق المقيم لألمم المتحدة، ومنسق الشؤون اإلنسانية في 
األردن اندرس بيدرسن، ومديرة مكتب منظمة األمم المتحدة 
كيم، سبل  مين جونغ  »اليونسكو«  والثقافة  والعلم  للتربية 

التعاون في المجاالت األكاديمية والثقافية.

وجرى خالل اللقاء اليوم الثالثاء، بحضور مسؤولة برنامج 
االتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو في عمان إخالص 
الخوالدة مناقشة الجهود الرامية إلى ربط مخرجات التعليم 
ونسب  الكفاءات  وهجرة  المهارات،  وتنمية  العمل  بسوق 

مشاركة الخريجات في سوق العمل. كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل دعم المكتبة اإليداعية لمطبوعات 
األمم المتحدة في مكتبة الجامعة وتوسيعها، وإمكانية إنشاء زاوية ثقافية إلبراز الجهود والمهام التي 

تضطلع بها المنظمة والمؤسسات المنبثقة عنها.

وخالل زيارة الوفد لمكتبة الجامعة، قدم مدير وحدة المكتبة الدكتور مجاهد الذنيبات لمحة عن محتويات 
المكتبة التي تعد مركز إيداع لمطبوعات األمم المتحدة منذ 1970.
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آل البيت تعين الدكتور البري من ذوي االحتياجات الخاصة في منصب مساعد الرئيس

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

بالعمل في الجامعة.

مجلس  لرئيس  الموجهة  استقالتها  في  الجمعاني  الدكتورة  وقالت 
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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رئيس جامعة الزيتونة األردنية يلتقي النائب رمزي العجارمة

 التقى رئيس جامعة الزيتونة األردنية الدكتور محمد المجالي النائب 
رمزي العجارمة لبحث سبل تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي.

أكد المجالي أن جامعة الزيتونة األردنية هي إحدى المؤسسات الوطنية 
لخدمة  والمادية  والبشرية  العلمية  إمكانياتها  توجيه  إلى  تسعى  التي 
في ظل  بشكل عام  األردنّي  والمجتمع  بشكٍل خاص  المحلي  المجتمع 
ابن  الثاني  هللا  عبَد  الملك  الجاللة  صاحب  بقيادة  الهاشمية،  الراية 

الحسين المعظم.

وبدوره أشاد العجارمة بالدور الوطني الذي تقوم به الجامعة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، مضيفا 
أنه من خالل التعاون المشترك يتم تعزيز مسيرة البناء والتنمية.
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الهاشمية ومركز الملك سلمان لإلغاثة يبحثان التعاون المشترك

 بََحَث رئيس الجامعة الهاشمية األستاذ الدكتور فواز العبدالحق 
الزبون، ومدير مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
رئيس  نائب  بحضور  الحزيم،  عبدالعزيز  بن  سعود  األردن  فرع 
تعاون  تأسيس  سبل  المعاني،  سلطان  الدكتور  األستاذ  الجامعة 
وتشاركية بين الجانبين في مجاالت تخدم رسالة المؤسستين في 
مجاالت اإلغاثة، واألعمال الخيرية التي تخدم المجتمع المحلي، 
وتوفير التعليم العالي لالجئين، وتطوير خدمات الرعاية الطبية، 
وتمكين المرأة، وتأهيل الشباب، وعقد الدورات الحرفية والمهنية، 
وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالالجئين والفئات المحتاجة 

وذوي اإلعاقة.
وأكد رئيس الجامعة على استعداد الجامعة لكافة أشكال التعاون وهي فخورة بالشراكة مع مركز عربي 
رائد في مجال اإلغاثة والعمل الخيري واإلنساني. وقال الدكتور الزبون نسعد أن نكون محطة ونافذة 

للمركز في كافة أعماله الخيرية.

وتحدث الحزيم عن دور مركز الملك سلمان وخدماته الشاملة والمتنوعة في العمل الخيري واإلنساني 
كونه مركز إقليمي يغطي عدة دول من ضمنها األردن، وفلسطين، وسريا والعراق كما بين أن المركز يقدم 
خدماته ونشاطاته في مختلف محافظات المملكة األردنية الهاشمية وتمكن من الوصول إلى كل صاحب 
الزعتري  في مخيم  الملك سلمان  تحدث عن مرافق مركز  كما  أردني.  أو ومواطن  حاجة سواء الجئ 
واألدوار اإلنسانية واإلغاثية والثقافية التي يؤديها لخدمة الالجئين. وتم التوافق على بحث فرص التعاون 

في المجاالت التي تخدم رسالة الجامعة والمركز

وزار الوفد الضيف، مختبر أنظمة اإلنشاءات إذ قدم األستاذ الدكتور عوني اطرادات عميد كلية الهندسة، 
ومدير المركز الدكتور أحمد الطراونه ويعد المختبر ذارع بحثي ريادي للجامعة في فحص عينات المواد 

اإلنشائية وتعزيز السالمة البنائية في األردن والمنطقة.
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»اليرموك« تقرر صرف مساعدة مالية شهرية لـ 35 طالبة حتى تخرجهن

واستجابة  أنه  مساد،  إسالم  الدكتور  اليرموك  جامعة  رئيس  أكد    
للتوجيهات الملكية السامية بضرورة دعم الشباب الجامعي وتمكينهم 
للقيام بدورهم في خدمة وطنهم وتنمية مجتمعاتهم، فإن »اليرموك« 
لن تألوا جهدا في توفير كافة أشكال الدعم الممكن لطبتها، حيث تبذل 
الجامعة قصارى جهدها لتوفير البيئة الجامعية المالئمة لكافة الطلبة 
لمواصلة دراستهم االكاديمية بيسر وسهولة، وعليه فهي تضع تقديم 
المساعدات المالية لطلبتها المحتاجين الستكمال مسيرتهم الدراسية 

في قمة أولوياتها.

وقال خالل ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة صندوق المساعدات المالية 
الطارئة للطالبات المحتاجات، إن »اليرموك« تؤمن بضرورة تمكين المرأة وتشجيعها للقيام بدورها في 
خدمة مجتمعها ووطنها، وعليه فهي تسعى جاهدة لتوفير المساعدات المالية للطالبات المحتاجات اللواتي 
أو  الدراسة  لترك  واالضطرار  العوز  عن  بعيدا  تعليمهن  مواصلة  من  لتمكينهن  مالية  من ضائقة  يعانين 

تأجيلها.

الطالبات  من  لعدد  مالية شهرية  الصندوق مساعدات  هذا  تقدم ومن خالل  الجامعة  أن  إلى  مساد  وأشار 
المحتاجات وعلى مدار العام الدراسي، مقدما الشكر والتقدير لكافة الداعمين لهذا الصندوق من أعضاء 

الهيئتين التدريسية واإلدارية و المجتمع المحلي.

وقال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور هادي طوالبة، إن عمادة شؤون الطلبة تضع نصب عينيها 
وجود الخدمات اإلنسانية كجزء رئيس من خدماتها المقدمة لطلبة الجامعة، وأن العمادة ومن خالل دائرة 
الخدمات الطالبية ال تتأخر في تقديم المساعدات المالية على مدار العام الدراسي لطلبتها وفقا لإلمكانيات 

المادية المتاحة.

وتقرر خالل االجتماع صرف مبلغ ) 50( دينار شهريا لـ )35( طالبة حتى تخرجهن من الجامعة.

تجدر اإلشارة إلى أن جامعة اليرموك، تنفرد عن سائر الجامعات األردنية ومنذ العام 2015 بوجود مثل هذا 
الصندوق المخصص لدعم الطالبات المحتاجات، إذ يقدم مساعدته المالية للطالبات اللواتي تنطبق عليهن 
شروط الصندوق وفقا للوثائق الرسمية التي يقوم بجمعها من خالل عمادة شؤون الطلبة ثم التنسيب إلى 

لجنة إدارة الصندوق التخاذ القرار المناسب لكل حالة منهن.

يذكر أن رئيس الجامعة، هو من يرأس لجنة هذا الصندوق، فيما تضم اللجنة في عضويتها كل من عميد 
المالية،  الدائرة  ومدير  والتسجيل،  القبول  دائرة  ومدير  الطالبية،  الخدمات  دائرة  ومدير  الطلبة  شؤون 
ومن المجتمع المحلي كل من الدكتور وصفي الرشدان، والدكتور تيسير عبد الرحمن، و محمد الشوحة 

والمهندس جمال الزيناتي.


