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التقرير الصحفي لجلسة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
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اتفاقية تعاون وتدريب بين جامعة الشرق األوسط MEU و شركة اإلبداع الخليجي.

والتدريب  االستشارات  بمركز  ممثلة  األوسط،  الشرق  جامعة  وقعت 
واللغات، صباح اليوم األحد، في مقّر الجامعة، اتفاقية مع شركة اإلبداع 
الخليجّي لالستشارات اإلدارية، يسعى من خاللها الطرفاِن إلى تعزيز ُسبل 

التعاون والتنسيق في مجال الدورات التدريبية.
وأعرب نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والقانونية، الدكتور أنيس 
المنصور، عن سعادته بتوقيع االتفاقية، مؤّكداً سعي الجامعة إلى التعاون 

مع مختلف المؤسسات والقطاعات لبناء عالقة دائمة، وطرح برامج مشتركة، واالستفادة من تجارب 
اآلخرين لدعم أبنائنا الطلبة.

المهارات،  دعم  إلى  الرامي  المشترك  التعاون  هذا  من  المرجّوة  بالغايات  المنصور  الدكتور  أشاد  كما 
وتوفير البيئة األكاديمية والخبرات العلمية واإلمكانيات التى تساعد الطلبة على التعلّم والتطّور.

وتأتي هذه الشراكة التي من شأنها أْن تعمَل على تجسير الفجوات بين الممارسات األكاديمية والممارسات 
التحصيل  وتحسين  لتطوير  مناسبة  بيئة  وتوفير  الطلبة،  تعلّم  دعم  في  الجامعة  جهود  ضمن  العملية 

األكاديمي.
للبرامج  التدريبية، والتسويق  البرامج  الطلبة في  االتفاقية على تسهيل عملية تسجيل  بنود  وقد نّصت 
واإلعالن عنها بكافة الوسائل بما يحقق الغايات من تبادل المنافع المشتركة التي يمكن اكتسابها من خالل 

البرنامج التعاونّي.
السيّد عماد وفا، عن سعادته  اإلدارية،  الخليجّي لالستشارات  اإلبداع  أعرب ممثل شركة  ومن جهته، 
بتوقيع هذه االتفاقية، قائال: »إّن االتفاقية تدعم استراتيجية الشركة الهادفة إلى دعم الطلبة وتمكينهم 
على الصعيدْيِن: العلمّي، والعملّي، كما تعزز المناخ الداعم للنمو والتطور في ظل الظروف الصعبة للتعليم 

عن بُعد«.
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كلية اإلعالم تحصد المركز الثاني في مهرجان األردن لإلعالم العربي/ الرابع

المركز  جائزة   MEU األوسط  الشرق  جامعة  في  اإلعالم  كلية  حصدت 
تحت عنوان: “دورة  الرابع  العربي/  لإلعالم  األردن  في مهرجان  الثاني 

القدس”، وبمشاركة دول عربية.
وكان وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس 

صخر دودين قد رعى اختتام الدورة الرابعة من المهرجان.
الفيلم  الدرامي “Mask Number 4” الذي أعده الطالبان:  وحصل 

رفعت العليوي، وإبراهيم النويهي على الجائزة الفضية ضمن التنافس على مستوى كليات اإلعالم في 
الوطن العربي.

وهنأ المسؤول عن التدريب العملي للطلبة المشاركين الدكتور أشرف المناصير، خريجي الكلية لتميزهم، 
مؤكًدا أنّهم نموذٌج مشرٌف لكلية اإلعالم، خاصة وأّن الكلية تهتم بالجانب العملي للطلبة من خالل برامج 

التدريب التي تنظمها بالتعاون مع المؤسسات اإلعالمية المختلفة.
وعبَّرت عميد كلية اإلعالم الدكتورة حنان الشيخ عن فخرها بجهود الطلبة المشاركين، واعتزازها بمدى 

تميزهم، الفتة إلى أن فعاليات المهرجان قد شهدت منافسة كبيرة وقوية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن أربعة مشاريع تخرج قدمت للجنة المهرجان، لكل من طلبة كلية اإلعالم: هدى 
أسعد عن الفيلم الوثائقي “وترجلَّ الفارس”، وزين الحاليقة عن فيلم “PRESS”، ومحمد السواعير 

عن الفيلم الوثائقي “تحت خط الحياة”.
العديد من المسابقات والندوات والمحاضرات تجسيًدا لمشروع تطوير قدرات  هذا ويتضمن المهرجان 
التأثير اإلعالمي، إلى جانب جلساٍت  للحديث عن القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من أحداث 

وتداعيات لها تأثيرها على العالم.



5

2021 /10 /10 هيئة االعتماد العالي األحد

التقرير الصحفي لجلسة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

يوم  جودتها  وضمان  العالي  التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  مجلس  اتخذ 
برئاسة   )2021/39( رقم  جلسته  في   2021/10/6 الموافق  االربعاء 
األستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدد من القرارات 

أهمها:

1- إدراج الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا في االطار الوطني األردني 
للمؤهالت.

2- الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص )تكنولوجيا األشعة/ برنامج الماجستير( في جامعة العلوم 
والتكنولوجيا األردنية.

عمان  جامعة  في  البكالوريوس(  السيبراني/برنامج  )االمن  لتخصص  الخاص  االعتماد  استمرارية   -3
العربية.

4- استمرارية االعتماد الخاص لتخصص )نظم المعلومات الحاسوبية/برنامج البكالوريوس( في جامعة 
عمان العربية.

عمان  جامعة  في  البكالوريوس(  البرمجيات/برنامج  )هندسة  لتخصص  الخاص  االعتماد  5.استمرارية 
العربية.

6- استمرارية االعتماد الخاص لتخصص )علم الحاسوب/برنامج الماجستير( في جامعة عمان العربية.
7- استمرارية االعتماد الخاص لتخصص )االدارة التربوية / برنامج الدبلوم العالي( في جامعة اإلسراء.
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السفير الماليزي يزور جامعة مؤتة

استقبل عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة بالنيابة عن رئيس الجامعة 
الدكتور عرفات عوجان اليوم السبت سفير دولة ماليزيا داتوك جيليد بن 
الطلبة  استقبال  حفل  في  للمشاركة  الماليزي  الثقافي  والملحق  كومندنج 

الماليزيين الجدد في رحاب جامعة مؤتة.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد الصعوب ان جامعة مؤتة تحرص 
على رعاية طلبتها الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد في كلمة ترحيبية بالسفير الماليزي والوفد المرافق له اهمية الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي 
في ماليزيا ودور جامعة مؤتة في مجال استقطاب الطلبة الدوليين من خالل سمعة الجامعة االكاديمية 

والبحثية والموقع المتميز للجامعة في مجال التصنيفات العالمية وجودة التعليم فيها.

وأضاف أن العمادة تقوم بدور كبير في توفير بيئة مميزة وتقديم كل التسهيالت الممكنة لطلبتها وخاصة 
الوافدين من خالل مكتب الطلبة الدوليين ومتابعة حريصة الوضاع الطلبة الدوليين من كافة الجنسيات 

والماليزية على وجه الخصوص.

بدوره اشاد السفير الماليزي بالعالقات الطيبة بين االردن وماليزيا خصوصا العالقات التعليمية مشيرا 
إلى أن عددا كبير من الطلبة الماليزيين يرغبون في الدراسة في جامعة مؤتة وان خريجيها من الطلبة 
الماليزيين من صفوة الطلبة عند العودة لدولتهم وشكر الجامعة والقائمين على ادارتها على ما تقدمه 

للطلبة الدوليين عامة الماليزيين خاصة.


