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مذكرة تفاهم بني ”الرشق األوسط“ و"املتقاعدين العسكريني“

عــّان - تتبنــى جامعــة الــرق األوســط خطــة اســراتيجية تلتــزم بقيــم املســؤولية املجتمعيــة، مــن خــال 
تأســيس رشاكات مســتدامة مــع مؤسســات املجتمــع املحــي.

ويف هــذا الصــدد، وقّعــت الجامعــة مذكــرة تفاهــم مــع املؤسســة االقتصاديــة واالجتاعيــة للمتقاعديــن 
اســاعيل  الدكتــور  للمؤسســة  التنفيــذي  رئيــس املجلــس  القدمــاء، بحضــور  العســكرين واملحاربــن 

الشــوبيك.

ومــن املقــرر مبوجــب املذكــرة أن تتيــح الجامعــة ألرس ومســتفيدي املؤسســة فرصــة االطــاع عــى الفــرص 
التعليميــة التعلميــة التــي تتيحهــا، مــن خــال االلتحــاق بالربامــج األكادمييــة عــى مســتوى البكالوريــوس، 

واملاجســتري، والدبلــوم العــايل، والربامــج الدوليــة.

وأكــدت رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن اعتــزاز الجامعــة، بالقــوات املســلحة واألجهــزة 
األمنيــة ومنتســبيها ومتقاعديهــا، مشــريًة إىل الــدور املحــوري الــذي تقــوم املؤسســة يف مســاهمتها 

بتحقيــق التنميــة الشــاملة.

بــدوره، قــال الدكتــور الشــوبيك إن هــذه االتفاقيــة تعكــس التعــاون العريــق بــن الجانبــن، مشــيًدا بســمعة 
التحتيــة املتميــزة،  العلميــة والبحثيــة، وبنيتهــا  الحاكميــة  الــرق األوســط، خاصــًة مــع تبينهــا  جامعــة 

ومنظومتهــا الخدماتيــة الحديثــة، وتفاعلهــا القــوي مــع الفضــاءات واملعرفيــة الحديثــة.
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ــري  ــى توف ــط ع ــرق األوس ــة ال ــرص جامع ــّان - تح ع
منــاٍخ يســاعد أعضاءهــا عــى اإلبــداع مبــا ميكنهــم مــن 

احتــال مكانــة منفــردة بــن جامعــات العــامل.

ويف هــذا الصــدد حصــل عضــو هيئــة التدريــس يف 
بنــي  معتصــم  الدكتــور  بالجامعــة،  الهندســة  كليــة 
إطــار  زميــل مشــارك ضمــن  عــى مكانــة  مصطفــى 
الجامعــات  يف  التدريــس  لدعــم  املهنيــة  املعايــري 

الربيطانيــة.

العــايل  التعليــم  يف  املشــاركة  الزمالــة  ومُُتنــح 
 Associate fellowship of the higher education"
إثبــات  ميكنهــم  الذيــن  للمهنيــن   "academy

إطــار  اســتيفائهم ملعايــري Descriptor 1 )D1( مــن 
 )UKPSF( املعايــري املهنيــة يف اململكــة املتحــدة

العــايل. التعليــم  يف  التعلــم  ودعــم  للتدريــس 

يف  وتفــرًدا  مُتيــزًا  مصطفــى  بنــي  الدكتــور  وأظهــر 
جوانــب محــددة مــن التدريــس الفعــال وطــرق دعــم 
التعلــم وتعلــم الطلبــة، يــأيت ذلــك مــن خــال املشــاركة 
الناجحــة يف التدريــس واملارســات املعرفيــة عــى 
بالقيــم  وااللتــزام  األكادمييــة،  الربامــج  مســتوى 
اآلخريــن،  تعلــم  تســهيل  يف  املناســبة  املهنيــة 
والبحــوث الربويــة واملوضوعيــة، وتطويــر النشــاط 
والتعلــم  التدريــس  مبســؤوليات  املتعلــق  املهنــي 

والتقييــم.

عضو هيئة تدريس يف هندسة ”الرشق األوسط“ يحصل عىل الزمالة الربيطانية
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اإلعــام يف جامعــة  عــّان - حصلــت خريجــة كليــة 
ــة اتحــاد  ــا األحمــد، عــى عضوي الــرق األوســط، راني

العــرب. املنتجــن 
شــعبة  توصيــة  عــى  بنــاًء  األحمــد  عضويــة  وتــأيت 
االتصــال والتواصــل يف االتحــاد الــذي يعــد مبثابــة 
ــع  ــي يق ــة، الت ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــذراع اإلعامي ال

القاهــرة. يف  مقرهــا 
يذكــر أن الخريجــة األحمــد، أصغــر أعضــاء االتحــاد ســًنا، 
كــا أنهــا تعمــل مراســلة ميدانيــة يف مجلــس النــواب 

األردين.

ويــأيت اختيــار األحمــد تجســيًدا ملــا تســعى إليــه كليــة 
اإلعــام يف جامعة الرق األوســط يف تطوير قدرات 
طلبتهــا، وتطبيًقــا لشــعارات الجامعــة "املعرفــة قوة” 
ــر  ــى تصدي ــة ع ــل الكلي ــث تعم ــادة”، حي ــداد الق و"إع
مهنيــن إعاميــن قادريــن عــى بلــورة رســالة اإلعــام 
الســامية محليـًـا وعربيـًـا، إىل جانــب تــوىل مهمــة إعداد 
ــة  ــى املنافس ــن ع ــن قادري ــن متميزي ــل خريج وتأهي
يف مجــال اإلعــام مــن خــال تزوديهــم باملفاهيــم 

واملهــارات الصحافيــة الحديثــة.

خريجة إعالم من الرشق األوسط تحصل عىل عضوية “ املنتجني العرب“
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عــن  يوًمــا  األوســط  الــرق  تتــواَن جامعــة  - مل  عــّان 
املســاهمة مببــادرات تخــدم املجتمــع املحــي، ســواء 
أعضــاء  مســتوى  عــى  أو  املؤسســة  مســتوى  عــى 

اإلداريــة. أو  التدريســية  هيئتيهــا 
ويف هــذا الصــدد، كُرَّمــت جامعــة الرق األوســط لدورها 
يف إنجــاح مبــادرة "املوظــف املتميــز"، التــي أقيمــت 
املدينــة  محافــظ  برعايــة  الجامعيــة،  عجلــون  كليــة  يف 
الدكتــور قبــان الريــف، الــذي مثــن إســهام الجامعــة 

واملشــاركن مــن املؤسســات يف دعــم املبــادرة.
التدريــس يف  التكريــم ملســاهمة عضــوة هيئــة  وجــاء 
كليــة العــارة والتصميــم بالجامعــة الدكتــورة أمــل أبوحــق 
تصميــات  تقديــم  جانــب  إىل  املبــادرة،  تنظيــم  يف 
مدينــة  باعتبارهــا  عجلــون  محافظــة  تخــدم  تطوعيــة 

االســتقال. عيــد  مبناســبة  فنيــة  وأعــال  ســياحية، 

وقالــت الدكتــورة أبوحــق إنهــا تؤمــن بــأن الواجــب الوطنــي 
للمؤسســات  العــون  يــد  مــد  يســتوجب  واإلنســاين 
ــرق  ــة ال ــن، وأن جامع ــة الوط ــل خدم ــن أج ــة م الحكومي
األوســط تنظــر للمجتمــع مبؤسســاته املختلفــة عــى أنــه 

رشيــك اســراتيجي يف بنــاء رشاكات فاعلــة.
بدورهــا، قالــت جامعــة الــرق األوســط إن هــذا التكريــم 
ــة الجامعــة عــى إرشاك طلبتهــا يف برامــج  يــأيت ملواظب
خالهــا  مــن  يقدمــون  مجتمعيــة،  وفعاليــات  وطنيــة، 
طاقاتهــم  تحويــل  ثــم  ومــن  وأفكارهــم،  تصمياتهــم 
منــاذج  إىل  ورقيــة  منــاذج  مجــرد  مــن  وإبداعاتهــم 
عمليــة تُظهــر نهضــة شــاملة يســتفيد منهــا املجتمــع 
الوطــن  عــى  ينعكــس  مبــا  الوطنيــة،  واملؤسســات 

واملواطــن.

تكريم ”الرشق األوسط“ إلسهامها يف إنجاح مبادرة “املوظف املتميز“
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عــّان - أحــرزت جامعــة الــرق األوســط مركــزًا متقدًمــا يف 
تصنيــف Webometrics للجامعــات العامليــة، الصــادر عــن 

املجلــس العــايل للبحــث العلمــي يف أســبانيا.
ــز  ــى املرك ــام 2022 ع ــف الع ــة يف تصني ــت الجامع وحصل
عربيًــا،  الثالــث  واملركــز  محليًــا،  التأثــري  معيــار  يف  الثــاين 
حيــث أن هــذا التصنيــف يهــدف إىل تشــجيع نــر املقــاالت 
العلميّــة املُحّكمــة بطريقــة املعلومــات املتاحــة )الوصــول 

ــت. ــبكة اإلنرن ــى ش ــوح( ع املفت
ويظهــر مــن خــال املــؤرش، الــذي يضــم أكــر مــن 31 ألــف 
العــامل،  بلــدان  مختلــف  يف  للجامعــات  إلكــرويّن  موقــع 
تحقيــق الجامعــة للمركــز الثــاين عــى مســتوى الجامعــات 
األردنيــة الخاصــة، واملركــز الســابع عــى مســتوى الجامعــات 

ــة كافــة. األردني
ويف هــذا الصــدد، بــّن رئيــس مجلس أمنــاء الجامعة الدكتور 
ــنوات  ــة الس ــت طيل ــة عمل ــن أن الجامع ــارص الدي ــوب ن يعق
املاضيــة عــى تعزيــز مكانتهــا العلميــة والبحثيــة، وحضورهــا 
الــدويل، مــن خــال ترجمــة رؤيتهــا وتطبيــق اســراتيجيتها 
ــائل  ــف الوس ــة، مبختل ــن العاملي ــٍد م ــق مزي ــاعية لتحقي الس
التكنولوجيــة التــي مــن شــأنها االرتقــاء مبســتوى مســاقاتها 
التعليميــة، وتوفــري أحــدث وســائل التعليــم ضمــن األســاليب 
الفنيــة الدوليــة املتطــورة؛ لتحقيــق أكــرب قــدر مــن املعرفــة 

لطلبتهــا.

وأضــاف أن الجامعــة تهتــّم بتهيئــة البيئــة اإلبداعيـّـة والبحثيـّـة 
البحــث العلمــّي  بالًغــا بتشــجيع  الرائــدة، فتــويل اهتاًمــا 
وتطويــره، مــن خــال مــا تخّصصــه مــن دعــم مــايّل ســنوّي 
نوعــّي، يشــمل املشــاريع واألبحــاث املتميّــزة املنشــورة 
ــة، فضــا عــن  يف مجــات مرموقــة، وقواعــد بيانــات عامليّ
عــى  املنشــورة  التدريســيّة  الهيئــة  أعضــاء  بحــوث  دعــم 
قواعــد البيانــات العامليــة التــي ترتبــط بتخّصصــات مختلفــة، 
الباحثــن  مســتوى  عــى  عاليــة  باستشــهادات  وتحظــى 

واملهتّمــن.
الدكتــورة  األســتاذة  الجامعــة  رئيســة  أعربــت  بدورهــا، 
ــة  ــة النوعي ــا بالنقل ــعادتها واعتزازه ــن س ــن ع ــام املحادي س
واملتميــزة للجامعــة قائلــة إن هــذا اإلنجــاز يف التصنيــف 
ــا،  يؤكــد حــرص الجامعــة العــايل عــى تعزيــز مكانتهــا: محليً
وإقليميًــا، ودوليًــا، يف شــتى املجــاالت التــي مــن شــأنها 
مخرجاتهــا  جــودة  مســتوى  رفــع  نحــو  رؤيتهــا  تحقيــق 

. لتعليميــة ا
 Webometrics Ranking( العاملــّي  والتصنيــف 
University( يهــدف إىل تقييــم مكانــة مؤسســات التعليــم 
العــايل والبحــث العلمــي وتعزيزهــا، وإىل تشــجيع املقــاالت 
العلميّــة املُحّكمــة بطريقــة املعلومــات املتاحــة )الوصــول 

املفتــوح( عــى شــبكة اإلنرنــت.

”الرشق األوسط“ تحرز مركًزا متقدًما يف تصنيف Webometrics العاملي
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تلتــزم جامعــة الــرق األوســط بتحســن وتطويــر جــودة 
ضــان  بهــدف  فيهــا  وللعاملــن  لطلبتهــا  خدماتهــا 

جــودة مخرجاتهــا.
الطلبــة  شــؤون  عــادة  نظّمــت  الصــدد،  هــذا  ويف 
عبــد  امللــك  صنــدوق  مــع  بالتعــاون  الجامعــة  يف 
ملتابعــة  الوظيفــي  اإلرشــاد  ومكتــب  للتنميــة،  اللــه 
الخريجــن، ورشــة عمــل تتمحــور حــول الصحــة النفســية 
للمعلــم والطالــب وأثرهــا عــى اختيــارات املســارات 

الحياتيــة.
بة املعلمن  وتناولــت الورشــة التــي قدمها كل مــن ُمدرَّ
الدوليــة دعــاء  العريقــات، واملرشــدة املهنيــة  حنــن 
الخواجــه، أهميــة أن يكــون الطلبــة عــى معرفــة عميقــة 
بأســس اختيــار تخصصاتهــم بعيــًدا عــاَّ يُفــرض عليهــم 

مــن قبــل األهــل واملجتمــع، وأنــه يجــب عليهــم اختيــار 
التخصصــات التــي يهتمــون باستكشــافها، واملهــارات 
ــذي  ــل ال ــوق العم ــة س ــا، وحاج ــون يف بنائه ــي يرغب الت

يريــدون أن يكونــوا ُجــزًءا منــه.
وركــزت الورشــة عــى مــا قــد ميكــن أن يعرقــل إيصــال 
التعليميــة مــن قبــل املعلــم للطلبــة، وأنــه  الرســالة 
يجــب عليــه إعــداد قامئــة توضــح مســتوى املهــارات 
الازمــة لصــد أعبــاء التدريــس عــى اختاف مســتوياتها.
الورشــة جــاءت كأحــد  أن  العــادة  بدورهــا، أوضحــت 
برامــج الجامعــة الراميــة إىل مســاعدة الطلبــة يف اختيار 

مســارهم الوظيفــي واألكادميــي.

ورشة عمل يف ”الرشق األوسط“ عن
الصحة النفسية للطالب واملعلم
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عــّان - تواصــل جامعــة الــرق األوســط توســيع 
الفرصــة  إلتاحــة  األكادميــي؛  التبــادل  اســراتيجية 
لتبــادل  التدريســية والطلبــة  الهيئــة  أمــام أعضــاء 

والثقافــات. الخــربات 

ويف هــذا الصــدد، تســتضيف الجامعــة بالتعــاون 
 4 األورويب،  بلــس  ايراســموس  برنامــج  مــع 
 Istanbul“ ــة ــال يف جامع ــة األع ــن كلي ــاتذة م أس
طلبــة  إلعطــاء  الركيــة،   ”Sabahattin Zaim
تتمحــور  محــارضات  األوســط”  الــرق  “أعــال 
ذلــك  يف  مبــا  البيانــات  تحليــل  مهــارات:  حــول 
ــة  ــل القامئ ــرارات العم ــاذ ق ــات واتخ ــد االتجاه تحدي
ــات، وفهــم االقتصــاد عــن طريــق فهــم  عــى البيان
الســوق  يف  والطلــب  التســعري  اســراتيجيات 

لتطويــر قــدرات اتخــاذ القــرار، وتطويــر مهــارات إدارة 
اإلداريــة،  العمليــات  التنظيميــة، وتنفيــذ  املــوارد 
واالتصــال والتفــاوض عــرب التواصــل الفّعــال داخليـًـا 
والتنظيــم  والتخطيــط  املــروع  وإدارة  وخارجيًــا، 

مبــا يضمــن زيــادة اإلنتاجيــة.

الربامــج  عــادة  عميــد  بــّن  الســياق،  هــذا  ويف 
الدوليــة يف “الــرق األوســط” األســتاذ الدكتــور 
عــزام أبــو مغــي أن هــذا التبــادل يأيت لتعزيــز معارف 
الطلبــة، ومهاراتهــم الدراســية والعمليــة، واالنفتــاح 
املختلفــة،  والثقافــات  الدوليــة،  الخــربات  عــى 
مواكبــة  عــى  تحــرص  الجامعــة  أن  مضيًفــا 
واإلقليميــة  الوطنيــة  والتطــورات  املســتجدات 

للطلبــة. فائــدة  أكــرب  لتحقيــق  والدوليــة؛ 

”الرشق األوسط“ توسع من اسرتاتيجية التبادل األكادميي
باستضافة 4 أساتذة من تركيا
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تعزيز التعاون املستقبيل بني جامعتّي الرشق األوسط وسرتاثكاليد الربيطانية

األوســط  الــرق  جامعــة  عقــدت   - عــان 
الدكتــور  أمنائهــا  مجلــس  برئيــس  ممثلــًة 
الجامعــة  ورئيســة  الديــن،  نــارص  يعقــوب 
املحاديــن،  ســام  الدكتــورة  األســتاذة 
اجتاًعــا اســراتيجيًا عــرب تقنيــة االتصــال عــن 
بعــد ZOOM، مــع رئيــس جامعة ســراثكايد 
الربيطانيــة الســري جيمــس ماكدونالــد وعــدد 
مــن قيــادات الجامعــة الربيطانيــة ملناقشــة 
بــن  االســراتيجية  الراكــة  إنجــازات 
ــاون  ــن التع ــة م ــة القادم ــن، واملرحل الجانب
األكادميــي، والبحثــي، واملهنــي املشــرك.
وتنــاول االجتــاع الــذي حــره نائــب رئيســة 
هيئــة املديريــن الدكتــور أحمــد نــارص الديــن، 
والصيدلــة،  األعــال،  كليــات  وعمــداء 
أســتاذتها  مــن  وعــدد  الدوليــة،  والربامــج 
املشــرك  الصيدلــة  برنامــج  إنجــازات 
MPharm، الــذي يعــد األول مــن نوعــه يف 
املنطقــة، حيــث تــم إطاقــه يف "الــرق 
خطــٍة  ضمــن  ســنوات،   3 قبــل  األوســط" 
بدراســة  بالســفر  للطلبــة  تســمح  دراســية 
آخــر دراســة اول 3 إىل بريطانيــا حتــى يكملــوا 
متطلبــات التخــرج التــي تجعلهــم يدرســون 
أول ٣ ســنوات يف جامعــة الــرق األوســط، 
وآخــر ســنتن يف جامعــة ســراثكايد؛ إذا إنه 
مــن املتوقــع أن يصــل إىل بريطانيــا خــال 

الشــهر القــادم أول دفعــة مــن الطلبــة.
وتنــاول االجتــاع أيًضــا برنامــج "ماجســتري 
برنامــج  أول  التطبيقيــة"،  الرجمــة 
حيــث  الجامعتــن،  بــن  مســتضاف 
ســينضم إىل جامعــة الــرق األوســط يف 
مــن  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  أكتوبــر  شــهر 
جامعــة ســراثكايد لتدريــس الربنامــج يف 
حــرم الجامعــة، يف وقــٍت تبلــغ فيــه مــدة 

الربنامــج عــام درايس واحــد يــدرس خالــه 
إىل  باإلضافــة  دراســين  الطالــب فصلــن 
ليحمــل  املاجســتري  لرســالة  ثالــث  فصــل 
بعدهــا شــهادة مــن جامعــة ســراثكايد دون 

األردن. ملغــادرة  الحاجــة 
مــن  حزمــة  إطــاق  عــى  الجانبــان  واتفــق 
الربامــج املســتضافة خــال العــام الجامعــي 

.2023-2024
اإلجــراءات  مــن  حزمــة  االجتــاع  وناقــش 
منــح  منهــا  املتفوقــن،  الطلبــة  لدعــم 
بعــض  يف  الطلبــة  ألوائــل  مشــركة 
التخصصــات يف جامعــة الــرق األوســط 
ــوراة يف جامعــة  لدراســة املاجســتري والدكت
ســراثكايد؛ إذ إن "الــرق األوســط" كانــت 
ــا  ــا منًح ــل طلبته ــن أوائ ــدد م ــت لع قــد قدم
لدراســة املاجســتري يف جامعــة ســراثكايد 
يف   2022-2023 الجامعــي  للعــام 

وصيدالنيــة. إنســانية  تخصصــات 
واتفــق الجانبــان أيًضــا عــى أن تكــون جامعــة 
يف  ومهنيًــا  أكادمييًــا  رشيــًكا  ســراثكايد 
يف "اســراتيجية التعليــم والتعلــم -2022
الــرق  جامعــة  ســتعلن  التــي   "2025
ــا يف إطــار التحــول نحــو  األوســط عنهــا قريبً
التعليــم التطبيقــي وذلــك مــن خــال وحــدة 
التطويــر املهنــي والتنظيمــي يف جامعــة 

ســراثكايد.
جامعــة  رئيــس  أكــد  الصــدد،  هــذا  ويف 
ــزازه  ــى اعت ــد ع ــري ماكدونال ــراثكايد الس س
بالراكــة وفخــره باملســتوى الــذي وصلــت 
للــراكات  بــه  يحتــذى  كنمــوذج  إليــه 

وبريطانيــا. األردن  بــن  األكادمييــة 
بــدوره، أشــار الدكتــور نــارص الديــن إىل أن 
سياســات  وفــق  طريقهــا  ترســم  الجامعــة 

جوهريــة،  وقيــم  إســراتيجية،  وخيــارات 
مــن  مكتســبة  مرونــة  عــن  تعــرب  وحيويــة 
والتأهيليــة  والبحثيــة  األكادمييــة  خرباتهــا 
املثــى،  التجــارب  ومــن  واملجتمعيــة، 
والــراكات النوعيــة مــع جامعــات عامليــة 

مرموقــة.
وأكــدت الدكتــورة املحاديــن التــزام الجامعــة 
الراميــة  االســراتيجية  الرؤيــة  بتحقيــق 
توائــم  جديــدة  تخصصــاٍت  اســتحداث  إىل 
يرتقــي  ومبــا  ومتطلباتــه،  العمــل  ســوق 
والدراســات  العلمــي  البحــث  مبســتوى 
العليــا وتعزيــز البحــث التطبيقــي، مضيًفــا 
أن جامعــة الــرق األوســط حققــت إنجــازًا ال 
ســابق لــه يف تقديــم الربامــج املســتضافة 
بريطانيــة  جامعــات  مــع  واملشــركة 
بخطــى  التقــدم  تحقيــق  مــن  ومُتكنــت 
رسيعــة واثقــة، فتحــت اآلفــاق أمامهــا نحــو 

العامليــة.
وعــن الراكــة واحتياجاتهــا، أوضــح الدكتــور 
أحمــد نارصالديــن أنــه يجــب اســتخدام جميــع 
األدوات الازمــة لفهــم احتياجــات الراكــة 
صحيــح،  بشــكٍل  للعمــل  االســراتيجية 
مؤكــًدا أن الجامعــة مُتــي قدًمــا يف طريق 
تحقيــق املزيــد مــن الــراكات والتفاهــات 

ــة. العاملي
مــن جانبهــم، أشــاد املشــاركون بالتعــاون 
األوســط،  الــرق  جامعــة  مــع  املســتدام 
التــي  للجامعــات  منوذًجــا  تســطر  والتــي 
تلبــي  نوعيــة  برامــج  اســتحداث  يف  تهتــم 
العمــل،  ســوق  واحتياجــات  الطلبــة  حاجــة 
وأنهــم يتطلعــون للمــي قدًمــا يف إيجــاد 
مفهــوٍم جديــد للــراكات األكادمييــة بــن 

الجانبــن.
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ــة  ــون اإلعامي ــبابية للفن ــادات الش ــم القي ــم مخي ــّان - اختت ع
يف جامعــة الــرق األوســط، والــذي اســتمر ملــدة 4 أســابيع، 
ــام  ــا يف أداء امله ــري العلي ــه املعاي ــاركون في ــه املش ــم في تعل

الصحافيــة عــى اختــاف أنواعهــا.

ــا  ــات العلي ــد الدراس ــل عمي ــن قب ــاركن م ــم املش ــرى تكري وج
والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، حيــث 
أشــار إىل أن هــذا املخيــم ينســجم مــع رؤيــة الجامعة ورســالتها 
مــن صقــل مهــارات  بــد  ال  وأنــه  القــادة،  بإعــداد  املتعلقــة 
إحــدى  والتصويــر،  واإلنتــاج،  والتحقــق،  والبحــث،  اإلعــداد، 

ركائــز صناعــة القصــص ووضعهــا يف إطارهــا الصحيــح.

املرحلــة  لطلبــة  ُخِصــَص  الــذي  املخيــم  برنامــج  وُصمــم 

تضمــن  التــي  الصحافيــة  املعايــري  أعــى  ضمــن  الثانويــة 
ــج عــدٍد مــن منتجــي القصــص، وكاتبيهــا، ومصمميهــا،  تخري

ومصوريهــا. ومخرجيهــا، 

الــذي قدمــه نخبــة مــن اإلعاميــن،  وعــن محــاور الربنامــج 
والخــرباء، واملدربــن، فهــي: التصويــر الفوتوغــرايف، إنتــاج 
تحريــر  الهواتــف،  تطبيقــات  عــى  وتعديلهــا  الفيديوهــات 
الكامــريا،  أمــام  التقديــم  أدويب،  برامــج  باســتخدام  الصــور 
فــض النزاعــات وحــل املشــاكل، مهــارات التفــاوض، التحــدث 

التواصــل واالتصــال. الجمهــور، ومهــارات  أمــام 

ويف نهايــة حفــل التكريــم، ســلّم الدكتــور املنصــور شــهادات 
املشــاركة ملســتحقيها.

اختتام مخيم القيادات الشبابية للفنون العاملية يف ”الرشق األوسط“
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متميــز  كطالــب  وأســاتذته  زمائــه  جميــع  يتذكــره   - عــّان 

ــول  ــه للحص ــل رحلت ــل أن يكم ــاه قب ــل واف ــن األج ــدع، لك ومب

عــى درجــة املاجســتري. 

كان  فقــد  للعلــم،  محبًــا  العبينــي  نديــم  الطالــب  كان 

الدوليــة  الربامــج  أحــد  يــدرس تخصــص األمــن الســيرباين، 

جامعــة  مــن  األوســط،  الــرق  جامعــة  يف  املســتضافة 

بيدفوردشــري الربيطانيــة.   وألنه يجســد قصــة الطموح، آثرت 

جامعتــه أن يحظــى بالتكريــم، ولكــن هــذه املــرة لوالدتــه التــي 

ــورة  ــدة الدكت ــّدم املتقاع ــز، املق ــذا التمي ــببًا يف ه ــت س كان

وداد القواســمي، التــي تســلمت شــهادة املاجســتري الفخرية 

ــي،  ــا العبين ــن ولده ــة ع ــيرباين بالنياب ــن الس ــج األم يف برنام

وســط أجــواء يســودها االحســاس بقيــم الوفــاء والعرفــان 

إلنســان كان مؤثــرًا يف الجميــع بشــكل إيجــايب يف حياتــه، 

وهــا هــو اآلن يؤثــر بهــم يف غيابــه.

ســام  الدكتــورة  األســتاذة  الجامعــة  رئيســة  ومنحــت 

املحاديــن، شــهادة املاجســتري الفخريــة يف برنامــج األمــن 

الســيرباين لوالــدة الطالــب املتــوىف خــال العــام املــايض، 

يف إطــار ســعي الجامعــة وتركيزهــا عــى بنــاء عاقــات مــع 

ــة،  ــى التكافلي ــس ع ــا، تؤس ــا، وإدارييه ــا، وأكادميييه طلبته

والوفــاء. واإلنســانية، 

الدكتــورة القواســمي بحضــور  التكريــم، عــرّبت  حيــال هــذا 

عميــد عــادة الربامــج الدوليــة األســتاذ الدكتــور عــزام أبــو 

مغــي، ومديــرة القبــول والتســجيل ناديــا البكــري، ومديــر 

اإلعــام والعاقــات العامــة كــال فريــج، عــن ســعادتها مبثــل 

ــرام  ــاين االح ــم مع ــر أعظ ــي تظه ــانية الت ــة اإلنس ــذه اللفت ه

ــة: "غمرتنــي الجامعــة بلطفهــا... إن  ــر لطلبتهــا، قائل والتقدي

ــن  ــد، وهــذا املوقــف ل ــر الخال ــه األث ــي املتــوىف ل ــم ابن تكري

يُنــى، فابنــي كان يحــب الجامعــة كثــريًا... ليبعــد اللــه عنكــم 

كل مكــروه". 

تخطــت الجامعــة يف تكرميهــا حــدود االحتفــاالت الرســمية، 

لتجســد شــكًا مختلًفــا مــن التكريــم وهــذه املــرة لذكــرى 

انســان كان حــارًضا، وإن غــاب، لكــن بأثــره ومآثــره، لتقــول 

الدكتــورة إن هــذا التكريــم" يــأيت العتــزاز الجامعــة بأبنائهــا، 

ــق  ــا ال يتعل ــا يجمعن ــة أن "م ــا"، مبين ــزأ منه ــزء ال يتج ــم ج فه

فقــط باألكادمييــة والعمليــة التدريســية، وإمنــا يتخطــى كل 

حــدود الطابــع الرســمي ملثــل هــذا النــوع مــن العاقــات، 

ــا  ــتكون رصًح ــة س ــذه الجامع ــم، وه ــر بندي ــاطة نفخ ــا ببس إنن

للجميــع".   

”الرشق األوسط“ تجسد الوفاء ألحد أبنائها الطلبة
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عــّان - تطلــق جامعــة الــرق اســراتيجية جديــدة بعنــوان: التعليــم 
والتعلــم يف جامعــة الــرق األوســط لألعــوام 2022-2025، برعايــة 
ــا  ــان جودته ــايل وض ــم الع ــات التعلي ــاد مؤسس ــة اعت ــس هيئ رئي

االســتاذ الدكتــور ظافــر الرصايــره.
ــة  ــد يف الجامع ــواري يعق ــاء ح ــال لق ــراتيجية خ ــاق االس ــأيت إط وي
يتنــاول، مــن خــال خــرباء، اســتعراض مخرجــات  االثنــن املقبــل 
التعليــم ذات الصلــة مبتطلبــات ســوق العمــل، ومــن هــذا املنطلــق 
يتخلــل أطــاق االســراتجية تنفيــذ مبــادرة "انــا جاهــز لســوق العمــل".
ويســتعرض اللقــاء الــذي يشــارك فيــه رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة 
الدكتــور يعقــوب نارصالديــن، ورئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة 
ســام املحاديــن مــن خــال خــرباء، باقــة التخصصــات التطبيقيــة 
تُحــايك  والتــي  األوســط  الــرق  جامعــة  يف  الجديــدة  والتقنيــة 

متطلبــات ســوق العمــل وتتــواءم والتطــورات التقنيــة الحديثــة.
ويشــارك يف اللقــاء الــذي يديــره اإلعامــي الدكتــور هــاين البــدري 

"الرشق األوسط“ تطلق اسرتاتيجية التعليم والتعلم لألعوام 2022 – 2025 

الســابق  االعــام  ووزيــر  الجامعــة،  يف  التدريــس  هيئــة  عضــو 
املهنــدس صخــر دودين عن محور: الهندســة املعــاري و التصميم 
األســتاذ  بنــك  كابيتــال  ملجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  الداخــي، 
ــة،  ــا املالي ــة وتكنولوجي ــال االلكروني ــور: األع ــن مح ــول ع داود الغ
الحوامــدة  بشــار  الدكتــور  ميناآيتــك  لركــة  التنفيــذي  والرئيــس 
ــارة  ــات تج ــاب مح ــب أصح ــوب، ونقي ــا الحاس ــور: تكنولوجي ــن مح ع
ــات. ــم املنتج ــور: تصمي ــن مح ــان ع ــي ع ــتاذ ربح ــرات األس املجوه
ويتنــاول اللقــاء محــور: تصميــم املنتجــات والتصميــم الجرافيــيك، 
الكاملــة  رشكــة  ممثــل  الديــن  نــارص  أيــوب  املهنــدس  يقدمــه 
رئيــس  يقدمــه  الرقمــي،  اإلعــام  ومحــور:  الطباعــة،  لتكنولوجيــا 
تحريــر صحيفــة الغــد مكــرم الطراونــة، فضــًا عــن محــور: تصنيــع 
الصناعــات  قطــاع  ـل  ممثّـِ يقدمــه  التجميليــة،  املســتحرات 
األردن  غرفــة صناعــة  التجميــل، عضــو  الكياويــة ومســتحرات 

البــس. أحمــد  املهنــدس 
وينســجم هــذا اللقــاء مــع متغــريات ســوق العمــل ورضورة التوجــه 
نحــو التخصصــات التقنيــة واملهنيــة، حيــث أنــه وبحســب بيانــات 
ديــوان الخدمــة املدنيــة، فــإن الحاجــة تــربز أكــر إىل رضورة "تحجيــم" 
نســب القبــول يف التخصصــات الراكــدة، واالقبــال عــى اســتحداث 

تخصصــات تواكــب حاجــة ســوق العمــل الفعليــة.
ويف هــذا الصــدد، يعــول ديــوان الخدمــة املدينــة عــى الجامعــات 
يف "رصــد وتنبــؤ" احتياجــات الســوق مــن التخصصــات واملهــن 
واملهــارات والكفايــات املهنيــة والفنيــة، ورصــد ومتابعــة أعــداد 
الربامــج املســتحدثة والجديــدة، مبــا يف  الطلبــة والخريجــن يف 
ــات،  ــي والروبوت ــذكاء االصطناع ــل: ال ــتقبل”، مث ــن املس ــك “مه ذل
ــات الضخمــة، واالمــن الســيرباين، والتســويق الرقمــي  ــم البيان وعل
 ،Blockchain البلوك-شــن  وتكنولوجيــا  االفراضيــة،  واملتاجــر 
ــة، وهندســة الطاقــة املتجــددة والطاقــة  وهندســة األنظمــة الذكي

البديلــة.
ويف هــذا الســياق، يــأيت عقــد جامعــة الــرق األوســط لهــذا اللقــاء 
متقاطًعــا مــع األهــداف الحكوميــة يف رصــد احتياجــات الســوق 

ــذه  ــي ه ــي تلب ــات الت ــو التخصص ــة نح ــات التعليمي ــه املخرج وتوجي
ــرار:  ــًا عــن اســتحداث الجامعــة لتخصصــات عــى غ األهــداف، فض
الــذكاء االصطناعــي، وذكاء األعــال، واألمــن الســيرباين، وهندســة 

ــتقبل". ــن املس ــل "مه ــي مُتث ــات، الت الربمجي

وأســلوب  الدراســية  وخططهــا  بتخصصاتهــا  الجامعــة  وتواكــب 
التدريــس ونوعيــة أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة املتمتعــن 
بالجــدارة والكفــاءة، تجويــد التعليــم فيهــا تلبيــة الحتياجــات ســوق 
العمــل، مــن منطلــق قيمهــا التــي تؤمــن بهــا :وهــي التعليــم املتميز 
احتياجــات  يلبــي  الــذي  العلمــي  والبحــث  ومخرجاتــه،  مبدخاتــه 
الوطــن يف املعرفــة والتطــور، وخدمــة املجتمــع الــذي يعــد احــد 
اهــم اهــداف الجامعــة أيضــا ويســتهدف مــن نواحــي عديــدة اهمهــا 

التشــغيل.
ويف هــذا الصــدد، تحــرص الجامعــة، عــى تطويــر برامجهــا وخططهــا 
مبــا  جديــدة،  أكادمييــة  تخصصــات  اســتحداث  وعــى  الدراســية، 
يتــاءم مــع التوجهــات الوطنيّــة والعامليـّـة، ويلبــي متطلبــات ســوق 
العمــل؛ تحقيًقــا لرســالتها يف إعــداد القادة، ولهذا أســهمت الجامعة 
دوليّــة  جامعــات  مــع  أكادمييّــة  وتفاهــات  رشاكات  تكويــن  يف 
مرموقــة، كجامعــة بيدفوردشــري الربيطانيــة التــي تســتضيف منهــا 
برامــج معتمــدة ملنــح الدرجــات العلميــة املختلفــة يف تخصصــات 
عديــدة تــدرّس يف رحابهــا، باإلضافــة إىل إطاقهــا برنامــج مشــرك 
ــة مــع جامعــة ســراثكايد الربيطانيــة، فضــًا  يف تخصــص الصيدل
ــة مــع جامعــة ســراثكايد نفســها،  ــة موقّع ــة ثاني ــذ اتفاقي عــن تنفي
ماجســتري  كربنامــج  متنوعــة  وتخصصــات  برامــج  الســتضافة 
الجامعتــن،  بــن  برنامــج مســتضاف  أول  التطبيقيــة”،  "الرجمــة 
والــذي ســينضم بفضلــه إىل جامعــة الــرق األوســط يف شــهر 
لتدريــس  ســراثكايد  جامعــة  مــن  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  أكتوبــر 
الربنامــج يف حــرم الجامعــة؛ يف داللــة واضحــة وأكيــدة عــى رفعــة 
ـا، كــا هــو  الســمعة األكادمييّــة لجامعــة الــرق األوســط عامليًـّ

ــا. ــا وإقليميًّ ــر محليًّ األم
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عــّان - تنفــذ جامعــة الــرق األوســط العديــد مــن املبــادرات، 
ــتدامة  ــاء رشاكات مس ــة لبن ــج الخدمي ــن الربام ــٍة م ــن حزم ضم
مــع املجتمــع املحــي، للوصــول إىل رشائــح املجتمــع كافــة.

ويف هــذا الصــدد، زار وفــٌد مــن جامعــة الــرق األوســط ضــم 
يف عضويتــه مديــر دائــرة اإلعــام والعاقــات العامــة كــال 
الرفاعــي،  فــادي  والخدمــات  الهندســة  دائــرة  ومديــر  فريــج، 
وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة، مدرســة الجيــزة الثانويــة 
للبنــن ومدرســة ام قصــري الثانويــة للبنــن؛ لاطــاع عــى مــا 
قامــت بتنفيــذه فــرق صيانــة الجامعــة مــن أعــال الصيانــة 
الصفيــة  للغــرف  النظافــة  وأعــال  والكهربائيــة،  الهندســية 

واملبــاين فيهــا.
وقــال فريــج إن أعــال الصيانــة هــذه شــملت مــدارس عديــدة 
يف منطقــة الجيــزة، حيــث جــرى توفــري األثــاث لهــذه املــدارس 
ترجمــة لتعــاوٍن ثــايّث مثمــر وبّنــاء يجمــع الجامعــة، وبلديــة 
الجيــزة ومديريــة الربيــة والتعليــم، انطاقًــا مــن املســؤولية 

املجتمعيــة امللقــاة عــى عاتــق املؤسســات الوطنيــة.
ومثنــت مديريــة تربيــة الجيــزة والبلديــة الجهــود التــي تبذلهــا 
أرسة الجامعــة لخدمــة املجتمــع املحــي والعمليــة التعليميــة 

ــزة. ــدارس يف الجي ــث م ــة وتأثي ــال صيان ــن خ م
وأعــرب مديــر تربيــة الجيــزة الدكتــور جــال الحنــاوي عن ســعادته 

ــة شــملت القاعــات  ــه الجامعــة مــن أعــال صيان ملــا قامــت ب
الكهربائيــة، إىل  والتمديــدات  الصحيــة،  الصفيــة، واملرافــق 
جانــب أعــال الدهــان واملعالجــة والتعشــيب، قائــًا: "إنهــا 
لفتــة كرميــة مــن جامعتكــم، ومــا قدمتــه يثبــت أنهــا وفيــة 

للمجتمــع وقريبــة منــه".
بــدوره، عــرّب املديــر التنفيــذي لبلديــة الجيــزة املهنــدس شــاكر 
الســطول ومديــر العاقــات العامــة يف بلديــة الجيــزة محمــد 
البلديــة  تجمــع  التــي  العاقــة  لنوعيــة  امتنانهــا  عــن  الفايــز 
للــواء،  وثقافيــة  علميــة  رافعــة  األخــرية  باعتبــار  بالجامعــة، 
التكاثــف  أشــكال  أســمى  عــن  تعــرب  مبادراتهــا  "إن  ليضيفــا: 
املجتمعــي، فهــي بذلــك سرســم البهجــة عــى وجــوه الطلبــة 
عندمــا يجــدوا أن هنــاك غرفـًـا صفيــة ُمجّهــزة بشــكٍل يحّســن مــن 
البيئــة املدرســية، األمــر الــذي ينعكــس بشــكٍل إيجــايب عــى 

تحصيــل الطلبــة".
وجــال وفــد الجامعــة خــال الزيــارة يف املــدارس؛ لتفقــد الغــرف 
الصفيــة والتأكــد مــن اإلمــدادات اللوجســتية والخدماتيــة التــي 
ُجّهــزت بهــا، ليتــم تكريــم الجامعــة مــن قبل مديريــة تربيــة الجيزة 
نظــرًا لجهودهــا الراميــة لنقــل العمــل التشــاريك مــع املجتمــع 

املحــي ملســتوى آخــر عنوانــه: "منكــم وإليكــم".

”الرشق األوسط“ ترسم البسمة عىل وجوه طلبة الجيزة
والبلدية والرتبية تثمنان الجهود



النرشة اإللكرتونية

13آب 2022

”الرشق األوسط“ تستعد لصياغة مقرتحات إعاملية
تُجّود مخرجات التعليم أيلول املقبل

عــّان – تنظــر جامعــة الــرق األوســط إىل الطلبــة عــى 
وتوفــري  دعمــه  يجــب  الــذي  الحقيقــي  االســتثار  أنهــم 
يــأيت ذلــك مــن خــال احتضناهــا  لــه،  املنــاخ اإلبداعــي 
ــة بســوق  لــورش العمــل واملؤمُتــرات والنــدوات املرتبط
ــا  ــب، وإطاقه ــن جان ــم م ــات التعلي ــاءة مخرج ــل وكف العم

الســراتيجيات التعليــم املســتقبي مــن جانــٍب آخــر.
ــا بعنــوان  ويف هــذا الصــدد، تنظــم الجامعــة مؤمُتــرًا علميً
ومتطلبــات  الجامعيــة  التعليــم  مخرجــات  بــن  )اإلعــام 
ســوق العمــل(، ســبتمرب/ أيلــول املقبل، يناقــش مجموعة 
مــن القضايــا التــي تبحــث يف أســباب الفجــوة القامئــة بــن 
التدريــس األكادميــي واملارســة التطبيقيــة يف مختلــف 

مجــاالت اإلعــام.
وقالــت عميــدة كليــة االعــام يف الجامعــة، رئيســة اللجنــة 
التحضرييــة للمؤمُتــر الدكتــورة حنــان الشــيخ إن املؤمُتــر 
الــذي يعقــد عــى مــدار يومــي )الثاثــاء واألربعــاء املوافــق 

مــن  نخبــة  مشــاركة  سيشــهد  2022م(،  أيلــول   21-20
املختصــن،  واإلعاميــن   ، واألكادمييــن  الباحثــن، 
والعامليــة،  والعربيــة  املحليــة  األخبــار  غــرف  ومــدراء 
ــات  والفنيــن التطبيقيــن، مــن جامعــات، ومعاهــد، وكلي
عربيــة وأجنبيــة، يبحثــون مــن خالــه نتائــج دراســات عديــدة 
ــة مــا بــن التعليــم يف الجامعــات  حــول املشــكلة الحاصل
يف  العمــل  ســوق  ومتطلبــات  اإلعــام،  تــدرس  التــي 

اإلعاميــة. املؤسســات 
األكادمييــا  بــن  الفجــوة  جــر  إىل  املؤمُتــر  ويهــدف 
ــات  ــات كلي ــد مخرج ــام، وتجوي ــل اإلع ــة يف حق واملارس
اإلعــام  تعليــم وتدريــب لطلبــة  اإلعــام، واقــراح صيــغ 
تضمــن املواءمــة بــن النظريــة والتطبيــق، ورفــع مســتوى 
االلتــزام بأخاقيــات مهنــة اإلعــام، ومناقشــة الصعوبــات 
واملعيقــات التــي تواجــه عمــل مــدريّس تخصــص اإلعــام، 

ــوٍل لهــا. وإيجــاد حل
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إطارهــا  األوســط  الــرق  جامعــة  تبنــي   - عــّان 
باملشــاركات  األمــر  يتعلــق  عندمــا  الخــاص 
تناقــش  التــي  والثقافيــة،  واألدبيــة،  املرحيــة، 
واملجتمعيــة،  التعليميــة،  منهــا  عديــدة  قضايــا 

واالقتصاديــة. والحقوقيــة، 

التدريــس  الصــدد شــارك عضــو هيئــة  ويف هــذا 
يف كليــة اإلعــام بجامعــة الــرق األوســط الدكتــور 
بعنــوان:  حواريــة،  جلســٍة  يف  الرجبــي  محمــود 
“حــال أدب األطفــال يف العــامل العــريب”، نوقــش 
ــريب  ــن الع ــل يف الوط ــع أدب الطف ــا واق ــن خاله م
الـــمقرحة  والحلــول  تواجهــه،  التــي  والتحديــات 
للوصــول بــه إىل وضــع يســاعد فيــه الطفــل العــريب 

النمــو املعــريف والوجــداين. عــى 

التــي نظمهــا منتــدى عبــد  الحواريــة  وأوضــح يف 
ــر  ــة دور الن ــام غالبي ــدم قي ــومان، أن ع ــد ش الحمي
العربيــة بوضــع الفئــة العمريــة عــى كتــب األطفــال، 

يتعلــق بالجانــب التســويقي، وصغــر الســوق، وقلــة 
املبيعــات، باإلضافــة إىل إشــكالية تعريــف الفئــات 

ــة يف الوطــن العــريب واالختــاف بينهــا. العمري

وشــّدد الرجبــي عــى أن عــدم اعتــاد الطفــل العــريب 
عــى خطــة قــراءة متسلســلة كــا يحــدث يف الغــرب 
ســببه عــدم مــروره مبراحــل القــراءة الـــمختلفة التــي 
تُســّهل مــن تصنيــف الكتــب مــن خــال قامــوس 
الكلــات، والتعابــري، والـــمواضيع التــي يتــم التطرق 
إليهــا، رغــم حصــول قفــزات أدبيــة وثقافيــة مختلفــة 
عنــد األطفــال ســاعدت يف رفــد قاموســهم اللغوي، 

واهتاماتهــم.

األدبيــة  األطفــال  أعــال  مراعــاة  أهميــة  وأكــد 
والوجدانيــة  والعاطفيــة  النائيــة  للخصائــص 
ــات  ــط باحتياج ــا يرتب ــة م ــاول القص ــل، وأن تتن للطف

األطفــال.

”الرشق األوسط“ تضع املعايري الناجحة لقراءة الطفل العريب للكتب
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عــّان - ينطلــق اهتــام جامعــة الــرق األوســط يف احتضــان وتنظيــم الــورش والنــدوات املتعلقــة بالتطويــر 
املؤســي، مــن أهميــة الجــودة واالبتــكار يف إيجــاد بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة.

ويف هــذا الصــدد، نظّمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف الجامعــة ورشــة عمــل: "مهــارات التوظيــف”؛ بهــدف 
ــي،  ــل الوظيف ــلوب التحلي ــى أس ــدة ع ــات املعتم ــراء املقاب ــة إج ــاءات، وآلي ــر الكف ــة أط ــة دراس ــة كيفي مناقش

وطــرق إدارة توقعــات املرشــحن.

وركــزت الورشــة التــي قدمهــا عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة األعــال الدكتــور حســام عــي عــى أهميــة أن 
ــاط  ــة بنق ــة املتعلق ــئلة التقليدي ــتبدل األس ــذي يس ــث ال ــات الحدي ــلوب املقاب ــرن ألس ــل م ــاك تفعي ــون هن يك
القــوة والضعــف، ووصــف أســبوع العمــل النموذجــي، بأســئلة توقعيــة متعلقــة بوجــود العقبــات أو املقاومــات 

ــة االســتعداد لهــا. ــل آلي ــة وتفعي ــد املشــاكل املحتمل ــي، باإلضافــة إىل تحدي ــة للمســار الوظيف املحتمل

ــوع  ــة عــى تن ــي التحــق بهــا نحــو 75 مشــاركًا ومشــاركة مــن مختلــف املؤسســات املحلي وتناولــت الورشــة الت
خلفياتهــم الوظيفيــة وتخصصاتهــم مــن مهندســن، وصيادلــة، ومربمجــن، مســتويات الكفــاءة املرتبطــة 
مبراقبــة جــودة العمــل والســعي إىل تحســينه، والتفكــري النقــدي، ومراقبــة نشــاط األعــال املنجــزة مــع تقديــم 
ماحظــات فوريــة وإرشــادات لآلخريــن مبــا يحقــق جــودة مثاليــة يف العمــل ويخلــق إحساًســا باإللحــاح وأهميــة 

تقديــم أقــى قيمــة لألعــال والعمــاء.

”الرشق األوسط“ تنمي مهارات تحليل الشخصية الوظيفية وتحليل أطر الكفاءات



النرشة اإللكرتونية

16آب 2022

عــّان - نظّمــت كليــة العلــوم الربويــة يف جامعة الرق األوســط ورشــة عمل ملجموعــة من املعلمن 
الجــدد يف أكادمييــة القــادة الدوليــة، عنوانهــا: " مهارات املعلم يف القــرن الحادي والعرين".

وجــاءت الورشــة التــي قّدمهــا عضــو هيئــة التدريــس يف الكليــة الدكتــور عــي الطراونــة اســتعداًدا 
للعــام الــدرايس الجديــد، حيــث تعــرف املشــاركون مــن خالهــا عــى مجموعــة مــن املهــارات الربويــة 

واألكادمييــة التــي سيســاعد تطبيقهــا عــى تغيــري شــكل عمليــة التعليــم والنهــوض بهــا.

وركــزت الورشــة عــى اســراتيجيات تدريــس مبتكرة تعتمــد يف تطبيقها عــى التفكري اإلبداعــي، والتعليم 
والتعلــم، االتصــال والتواصــل الفعال، باإلضافة إىل االســتخدام التقنــي والتكنولوجي.

"الرشق األوسط" تنظم ورشة عمل عن مهارات املعلم يف العامل الحديث



النرشة اإللكرتونية

17آب 2022

عــّان - أطلقــت جامعــة الــرق األوســط اول برنامــج 
ماجســتري  وهــو  ســراثكايد  جامعــة  مــع  مســتضاف 
الرجمــة التطبيقيــة الــذي يؤهــل يؤهــل الطلبــة للحصــول 
دون  ســراثكايد  جامعــة  مــن  املاجســتري  درجــة  عــى 

األردن. مغــادرة 

و تبلــغ مــدة الدراســية عــام واحــد مــن شــهر أكتوبــر 2022 
اىل شــهر ســبتمرب 2023 يف حرم جامعة الرق األوســط 
عــى يــد أســاتذة مــن جامعــة ســراثكايد املرموقــة ويركز 
املرئيــة  الرجمــة  يف  التقنيــات  احــدث  عــى  الربنامــج 
واملســموعة و التحريريــة مــن خــال مختــربات حدِيثــة تــم 

تأسيســها بالراكــة مــع جامعــة ســراثكايد.

وعــربت مديــرة الربنامــج الربيطانية الدكتورة شــارون دين-
كوكــس عــن ســعادتها البالغــة بالربنامــج املســتضاف 
الــذي يعــد األول مــن نوعــه يف األردن واملنطقــة و يلبــي 
حاجــة ماســة ملهــارات تطبيقيــة يف تكنولوجيــا الرجمــة.

وكانــت جامعــة الــرق األوســط قــد اســتحدثت العــام 
املــايض بكالوريــوس الرجمــة التطبيقيــة املحــي الــذي 
يعــد الوحيــد مــن نوعــه يف املنطقــة و يقــدم للطلبــة 
تدريبــا عــى مهــارات عمليــة وتطبيقيــة تؤهلهــم لســوق 
أهمهــا  مــن  الرجمــة  مجــاالت  مختلــف  يف  العمــل 
باتــت االن األكــر  التــي  الرجمــة املرئيــة واملســموعة 
طلبــا مــن قبــل منصــات عــرض األفــام واملسلســات 
التــي تقــدم محتويــات ترفيهيــة مرجمــة اىل عــدة لغــات.

جامعة الرشق األوسط تطلق برنامًجا مستضاًفا
يف الرتجمة التطبيقية مع جامعة سرتاثكاليد


