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"الرشق األوسط" تحتفل باليوم العاملي لذوي االحتياجات الخاصة

عــان  -أقامــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط برعايــة رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة ،احتفــاال
مبناســبة اليــوم العاملــي لإلعاقــة ،تحــت عنــوان "هــذا أنــا".
وقــال نائــب رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور محمــود الــوادي يف كلمــة لــه ،مندوبــا عــن راعــي الحفــل الــذي حــره عمــداء الكليــات
وأعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة والطلبــة ،إضافــة ملمثــي املجتمــع املحــي؛ إن إقامــة مثــل هــذه األنشــطة تــأيت انطالقــا مــن
إميــان جامعــة الــرق األوســط بقيمــة اإلنســان وفاعليتــه ،ودعــا لــكل فئــات املجتمــع ،ومحاولــة مــن إدارة الجامعــة ،ومــن خــال هــذه
الفعاليــات ،إىل زيــادة الثقــة لديهــم بقدراتهــم وامكاناتهــم.
مــن جانبهــا ،أكــدت منســق االحتفــال ،عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة األعــال الدكتــورة هبــة نــارص الديــن ،يف كلمــة لهــا ،حــرص جامعــة
الــرق األوســط عــى تقديــم مــا يلــزم مــن الخدمــات التــي متكــن أصحــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة ،خاصــة مــن طلبــة الجامعــة ،مــن
أداء مهامهــم وواجباتهــم بســهولة ويــر.
واشــتملت فعاليــات االحتفــال عــى إقامــة بــازار خــري مبشــاركة فاعلــة مــن عــدة جمعيــات تعنــى بــذوي االحتياجــات الخاصــة ،وطلبــة
الجامعــة ،ومعــرض للوســائل التعليميــة الخاصــة بتدريــس ذوي االحتياجــات الخاصــة بفئاتهــم املختلفــة ،إضافــة لعــرض العديــد مــن
املنتجــات واألعــال اليدويــة التــي تتضمــن منســوجات صوفيــه ،وأحجــار كرميــة ،ومأكــوالت شــعبية.
وعىل هامش االحتفال ،قدم طلبة من ذوي االحتياجات الخاصة فقرات فنية ورقصات شعبية ،إضافة
إلقامة مسابقات رياضية وثقافية ،وعرضا مرسحيا ،عكست جميعها مستوى اإلبداع لدى هذه الفئة.
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أعامل الرشق األوسط تلتقي طلبتها املستجدين

عــان – زار وفــد مــن جامعــة الــرق األوســط ممثــا مبســاعد الرئيــس الدكتــور ســليم رشيــف امللحــق الثقــايف لســفارة دولــة الكويــت
الشــقيقة األســتاذ بــدر املطــري بهــدف تعزيــز ســبل التعــاون املشــرك بــن الجانبــن.
وعــرض مســاعد الرئيــس الدكتــور ســليم رشيــف خــال اللقــاء أهــداف الجامعــة وفلســفتها وبرامجهــا التعليميــة والدرجــات العلميــة
التــي متنحهــا الجامعــة ،كــا عــرض عميــد الربامــج الدوليــة الدكتــور هشــام أبــو صاميــة أهــم الربامــج التــي تطرحهــا جامعــة بيدفوردشــر
الربيطانيــة يف درجــات البكالوريــوس واملاجســتري والدكتــوراه  ،وبرنامــج الصيدلــة املشــرك بــن كليــة الصيدلــة يف جامعــة الــرق
األوســط ونظريتهــا يف جامعــة ســراثكاليد.
مــن جانبــه أكــد امللحــق الكويتــي ،عمــق ومتانــة العالقــات الطيبــة واألخويــة بــن األردن ودولــة الكويت،الفتـاً اىل دور الجامعــة وجهودها
الرائــدة لتحســن منطيــة وجــودة التعليم.
ويــأيت هــذا اللقــاء ضمــن سلســلة مــن اللقــاءات التــي تقــوم بهــا جامعــة الــرق االوســط للملحقــن الثقافيــن العــرب يف االردن لتعزيــز
التعــاون األكادميــي والثقــايف مبــا يخــدم الطلبــة العــرب ويرتقــي مبســرتهم التعليميــة.
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الرشق األوسط تقيم ندوة حوارية حول األمن املجتمعي بني املفهوم والتطبيق

عــان ُ -عقــدت يف جامعــة الــرق األوســط نــدوة علميــة حواريــة حــول مفهــوم األمــن املجتمعــي حملــت عنــوان " األمــن املجتمعــي بــن
املفهــوم والتطبيــق " نظمتهــا مؤسســة أصدقــاء األمــن الوطنــي وبالتعــاون مــع إدارة البحــث الجنــايئ وجامعــة الــرق األوســط  ،وهيئــة
ســواعد الشــباب األردين .
تحــدث يف النــدوة مديــر إدارة البحــث الجنــايئ العميــد مــروان الحيــاري  ،ورئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط الدكتــور يعقــوب
نــارص الديــن  ،وخبــرة علــم النفــس الرتبــوي الدكتــورة نيفــن أبــو زيــد  ،وأدارهــا مديــر عــام مؤسســة أصدقــاء األمــن الوطنــي أرشف
الكيالين،وحرضهــا عــدد كبــر مــن أســاتذة الجامعــة وطلبتهــا ،باإلضافــة لعــدد مــن مرتبــات األمــن العــام  ،وممثلــن عــن املجتمــع املحــي .
قــدم الكيــاين نبــذة تعريفيــة عــن النــدوة وأســباب انعقادهــا وأهدافهــا ،مشــرا إىل أنهــا األوىل ضمــن سلســلة نــدوات ســتعقدها
املؤسســة بالرشاكــة مــع مختلــف الجهــات املعنيــة باألمــن املجتمعي،وتــأيت ضمــن االســتعدادات إلطــاق اإلســراتيجية الوطنيــة لألمــن
امل ُجتمعــي التــي أعلــن عنهــا دولــة رئيــس مجلــس األعيــان فيصــل الفايــز يف وقــت ســابق ،ووجــه مؤسســة أصدقــاء األمــن الوطنــي
ورشكاتهــا للعمــل عليهــا وإعدادهــا.
مــن جانبــه تحــدث مديــر إدارة البحــث الجنــايئ العميــد مــروان الحيــاري حــول الجانــب العمــي والتطبيقــي ملفهــوم األمــن امل ُجتمعــي ،مــن
خــال عمــل إدارة البحــث الجنــايئ ومــا تقــوم بــه مــن جهــود يف ســبيل الحفــاظ عــى األمــن املجتمعــي األردين ،مــن خــال مكافحــة الجرميــة
مبُختلــف أنواعهــا وتطريــق إىل آليــة عمــل إدارتــه الوقائيــة والتوعويــة ،مســتعرضً ا إحصائيــات دقيقــة حــول مختلــف أنــواع الجرائــم يف
األردن .
وتطــرق رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن يف ورقتــه ،إىل الجانــب العلمــي والنظــري مبــا يتعلــق
مبفهــوم األمــن امل ُجتمعــي وأهميتــه يف املنظومــة اإلجتامعيــة ألي دولــة ،مبــا ينعكــس بشــكل إيجــايب عــى أمنهــا واســتقرارها وأهميــة
العمــل عــى طــرح مفهــوم األمــن امل ُجتمعــي يف العمليــة التعليميــة واألكادمييــة يف األردن ،مؤكــدًا أن هــذه الفعاليــة هــي جــزء مــن
عمليــة حيويــة تأخذهــا الجامعــة عــى عاتقهــا إميانــاً منهــا بدورهــا الفاعــل يف تأطــر فلســفة مجتمعيــة قــادرة عــى الدفــاع عــن بلدنــا
ومكتســباتنا الوطنيــة .
مــن جانبهــا تحدثــت خبــرة علــم النفــس الرتبــوي الدكتــورة نيفــن أبــو زيــد حــول الربــط بــن مفهومــي األمــن النفــي واألمــن املجتمعــي،
وأهميــة دور الســلوك الرتبــوي اإليجــايب يف تربيــة الناشــئة وتنميــة روح التعــاون لديهــم ،وتحفيزهــم للعمــل ضمــن الجامعــة مبــا يخــدم
تحقيــق مفهــوم األمــن امل ُجتمعــي .
ويف نهاية الندوة أجاب املتحدثون عن أسئلة الحضور واستفساراتهم .
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أعامل "الرشق األوسط" تنظم ورشة حول "فلسفة االستثامر
للبنوك اإلسالمية"

عــان  -نظمــت كليــة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط ورشــة علميــة حــول فلســفة االســتثامر للبنــوك اإلســامية وأوجــه االختــاف مــا
بينهــا ومــا بــن البنــوك التجاريــة األخــرى ،ألقاهــا مديــر البنــك لفــرع العاصمــة عــان الدكتــور محمــد الجغــل.
وتنــاول املتحــدث خــال الفعاليــة التــي حرضهــا نائــب رئيــس الجامعــة وعميــد كليــة األعــال األســتاذ الدكتــور محمــود الــوادي ،ومســاعد
رئيــس الجامعــة لشــؤون خدمــة املجتمــع والعالقــات العامــة الدكتــور ســليم رشيــف ،وعــدد مــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة
والطلبــة؛ السياســة املاليــة للبنــك اإلســامي ،وســبل التعــاون مــع مؤسســات املجتمــع العامــة والخاصــة ،مــن خــال الربامــج التمويليــة
ملناحــي الحيــاة كافــة ،إضافــة ملفهــوم "املرابحــة" ،وعقــود اإليجــار املنتهيــة بالتملــك ،وآثــاره عــى االقتصــاد الوطنــي.
مــن جانبــه ،قــال الدكتــور الــوادي يف كلمــة لــه خــال الورشــة التــي أدارهــا رئيــس قســم املحاســبة والعلــوم املاليــة يف كليــة األعــال
الدكتــور راشــد ســامة؛ إن الكليــة ومــن خــال هــذه األنشــطة الالمنهجيــة ،تعمــل عــى تحفيــز الطلبــة عــى االســتفادة مــن الخــرات العمليــة
التــي ميتلكهــا اربــاب العمــل يف هــذه املؤسســات ،إضافــة لتعريفهــم بالخدمــات واملنتجــات التــي يقدمهــا البنــك اإلســامي األردين،
خاصــة مــا يتعلــق بالقــروض الحســنة ومتويــل الطلبــة الرســوم الجامعيــة كافــة حتــى ســنة التخــرج.
ويف نهايــة الورشــة ،دار نقــاش موســع مــا بــن الطلبــة واملتحدثــن ،أبــدوا مــن خاللــه حامســة أغنــت مــن معرفتهــم؛ لالســتزادة مــن
الواقــع العمــي املتجســد بخــرة ضيــف الجامعــة.
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"الجامرك األردنية" و جامعة الرشق األوسط تطلقان رشاكة لتصنيع منتجات وحلول ابتكارية

عــان  -أطلقــت دائــرة الجــارك األردنيــة وجامعــة الــرق األوســط ،رســميا مجموعــة مــن املشــاريع يف مجــال إجــراء األبحــاث وتطويــر
حلــول تقنيــة ورياديــة مبتكــرة ،بحضــور مديــر عــام الجــارك اللــواء الدكتــور عبــد املجيــد الرحامنــة ،ورئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة الدكتــور
يعقــوب نــارص الديــن ،ومنــدوب وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،مديــر مؤسســات التعليــم العــايل الدكتــور عــوين طبيشــات،
ومديــر مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميــز الدكتــور إبراهيــم الروابــدة ،ومديــر مصنــع األفــكار  Tech Worksيف مؤسســة ويل العهــد،
املهنــدس إســاعيل حقــي ،إضافــة ملديــر مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف الجامعــة الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق.
وقــال اللــواء الدكتــور الرحامنــة يف كلمــة لــه خــال مراســم اإلطــاق ،إن هــذه االتفاقيــة متثــل تحقيــق رؤيــة جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين
ابــن الحســن بإقامــة رشاكــة فعليــة مــا بــن القطاعــن العــام والخــاص ،خاصــة مــع رصح علمــي متميــز يتجســد يف جامعــة الــرق
األوســط ،األمــر الــذي سيســاهم يف تحفيــز االقتصــاد الوطنــي ،ويعمــل عــى تطويــر شــكل العالقــة بــن القطاعــن وإدامتهــا ،وينعكــس
عــى تحســن مســتوى معيشــة املواطــن ،مؤكــدا أن جامعــة الــرق األوســط وبالتعــاون دائــرة الجــارك ســتعمل عــى تحويــل األفــكار
اإلبداعيــة إىل حلــول واقعيــة ،تخــدم البــاد.
وأبــدى الدكتــور نــارص الديــن تفاؤلــه بهــذه الرشاكــة التــي ســركز عــى إيجــاد املقرتحــات والحلــول ،مــن خــال تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع
التــي تهــدف إىل تعزيــز قطــاع ريــادة األعــال واالبتــكار ،وهــو األمــر الــذي دعــا إليــه جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين يف كل مناســبة ،ورغبتــه
يف توحيــد الجهــود مــا بــن القطاعــن العــام والخــاص لتخطــي التحديــات األساســية التــي تواجــه االقتصــاد عــر الحلــول املبتكــرة وقطــاع
ريــادة األعــال ،الفتــا أن جامعــة الــرق األوســط التقطــت اإلشــارات امللكيــة يف أهميــة تبنــي وطموحــات الشــباب الجامعــي وطموحاتــه
،ملؤسســات الوطــن العريقــة ،مــا امثــر الرشاكــة الحقيقيــة مــع املؤسســات الوطنيــة العريقــة ،ومنهــا دائــرة الجــارك ،مشــرا أن الجامعــة
ســتعمل عــى إطــاق مــروع أكادميــي علمــي يعنــى بالتبــادل والتعــاون املعــريف ،بغيــة التشــبيك مــع كــرى املؤسســات العامليــة،
وربــط الشــباب األردين بخــرات هــذه املؤسســات.
وتهــدف االتفاقيــة التــي تــم توقيعهــا مــا بــن الجانبــن يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام ،إىل دعــم وتكريــس مفهــوم التعــاون والتبــادل
والتشــارك بالخــرات املتوافــرة وتوظيفهــا ،لتصميــم مشــاريع مبتكــرة ،وتشــكيل حلقــة وصــل مــع الداعمــن ،مــن مثــل :مؤسســة ويل
العهــد ومركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميــز ،وغريهــا مــن املؤسســات الوطنيــة ،ومبــا يحقــق األهــداف املشــركة ،وسيســعيان عربهــا
للتعــاون يف مجــال إجــراء األبحــاث وتطويــر حلــول تقنيــة ورياديــة ،مــن خــال إيجــاد الحلــول للتحديــات التــي تواجــه دائــرة الجــارك األردنيــة،
إضافــة إىل تشــجيع ودعــم وتطويــر األفــكار واملشــاريع الرياديــة ،وتحويلهــا اىل مشــاريع ربحيــة توفــر منتجــات تنطلــق يف الســوق األردنيــة
واألســواق األخــرى.
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"الرشق األوسط" تشارك يف ورشة عمل حول اإلسعافات األولية

عــان  -شــاركت كليــة الحقــوق ممثلــة مبركــز حقــوق اإلنســان وعــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط ،يف ورشــة عمــل
أقامهــا املجلــس الرنويجــي لالجئــن  ،NRCتحــت عنــوان "اإلســعافات األوليــة" ،يف مركــز امللــك عبداللــه الثــاين لتدريــب العمليــات
الخاصــة.
وأوضــح مديــر مركــز حقــوق اإلنســان الدكتــور بــال الرواشــدة ،أن هــذه الورشــة ،التــي اســتمرت أســبوعني ،طبــق فيهــا املشــاركون
املتدربــون مــن طلبــة كليــة الحقــوق ،ســيناريوهات مــن حــاالت اإلصابــات التــي تتطلــب القيــام باإلســعافات األوليــة لالجئــن.
بــدوره ،أكــد عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور مأمــون الحنيطــي ،أهميــة مثــل هــذه الورشــات التــي تــأيت يف ســياق التعــاون املســبق مــع
منظمــة NRCلطلبــة الجامعــة  ،وهــو مــا يشــكل ترجمــة فعليــة لحرصهــا عــى التفاعــل مــع املجتمــع املحــي.
وتعمــل جامعــة الــرق األوســط ،مــن خــال رشاكاتهــا مــع مؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة ،لالســتفادة مــن خــرات هــذه
املؤسســات ،ونقلهــا لطلبتهــا ،بهــدف تهيئتهــم لســوق العمــل ،وإكســابهم املهــارات التــي يتطلبهــا.
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هندسة "الرشق األوسط" تنظم دورة يف "إدارة املشاريع اإلنشائية"

عــان  -عقــدت كليــة الهندســة يف جامعــة الــرق األوســط ،وبالتعــاون مــع مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة
الخريجــن  -صنــدوق امللــك عبداللــه الثــاين للتنميــة ،دورة يف إدارة املشــاريع اإلنشــائية باســتخدام برنامــج
.Primavera
وقــال عميــد كليــة الهندســة األســتاذ الدكتــور أمجــد زينــور إن كليــة الهندســة بتنظيمهــا ملثــل هــذه الــدورات
الالمنهجيــة ،تتطلــع إىل تجســيد التطــور يف العمليــة التعليميــة  ،مبواءمــة الواقــع النظــري والعمــي ،وبتوفــر بيئــة
تعليميــة مناســبة للطلبــة.
وتناولــت الــدورة ،التــي أدارتهــا وقدمتهــا عضــو هيئــة التدريــس يف الكليــة املهندســة أســاء أبــو هــرة ،واســتهدفت
طلبــة الكليــة ،تنميــة مهــارات اإلدارة الهندســية لــدى الطلبــة ،وتطبيــق أدوات إدارة املشــاريع عــى مــروع يحــايك
الواقع.
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تكنولوجيا معلومات "الرشق األوسط" تطلق املوقع اإللكرتوين الجديد ()meu.edu.jo

عــان  -أطلقــت دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات يف جامعــة الــرق األوســط املوقــع اإللكــروين بحلتــه الجديــدة (meu.edu.
 ، )joوباللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ،وذلــك وفــق أحــدث تصميــم ،يعمــل عــى محــاكاة التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة.
وقــال رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة ،إن املوقــع الجديــد يتوافــق مــع رؤيــة الجامعــة ورســالتها ،إضافــة
لتوفــره الخدمــات األكادمييــة والتدريســية واإلداريــة التــي يحتاجهــا مجتمــع الجامعــة ،األمــر الــذي يســاهم يف ســهولة
اإلجــراءات والعمــل.
مــن جانبــه ،بــن مديــر دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات املهندس رائــد اللحام ،أن املوقــع يتميز برسعة الحصول عــى املعلومة،
مــن خــال آليــات البحــث والتصفــح عــى الصفحــة الرئيســية وباقــي صفحــات املوقــع ،املعــززة بكميــة املعلومــات املفصلة
عــن الجامعــة وكلياتهــا ،ودوائرهــا ،ومراكزهــا ،ونشــاطاتها ،ومنجزاتهــا ،والخطــط الدراســية والعلميــة املدعمــة بالصــور عاليــة
الجــودة ،إضافــة لألنشــطة املنهجيــة والالمنهجيــة فيهــا كافــة ،إضافة اىل بيانــات وصفحــات رشكاء الجامعة.
وأضــاف أن املوقــع يقــدم جملــة واســعة مــن الخدمــات اإللكرتونيــة للطلبــة ،وميثــل مــن خــال العديــد مــن التطبيقــات
اإللكرتونيــة املوجــودة عــى املوقــع ،منصــة فاعلــة للتواصــل مــع متلقــي الخدمــة ومؤسســات املجتمــع التعليميــة
واملدنيــة عــى حــد ســواء ،ســواء داخــل اململكــة أو خارجهــا.
مــن جانبــه ،أكــد مســؤول املوقــع اإللكــروين ،الســيد جهــاد قزاعــر ،أن املوقــع ،إضافــة للخدمــات التــي تــم الحديــث عنهــا
ســابقا ،يقــدم خدمــة إخباريــة متميــزة للمتلقــي ،متكنــه مــن االطــاع عــى أخبــار الجامعــة وفعالياتهــا ،مــن خــال القســم
الخــاص باألخبــار والصــور واألنشــطة ،فيــا اســتطاع الفريــق التقنــي املــرف عــى املوقــع اســتخدام تقنيــات وبرامــج عاليــة
الجــودة للمحافظــة عــى املحتــوى واألمــان املعلومــايت ،مســتحدث ًا تطبيقــات تفاعليــة مــع الجمهــور املتلقــي تســاهم يف
تطويــره وتحديثــه باســتمرار ،مبــا يعكــس صــورة الجامعــة وســمعتها املتميــزة وطنيــا وإقليميــا.
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آداب (الرشق األوسط) تحتفل باليوم العاملي للغة العربية

عــان  -نظمــت كليــة اآلداب والعلــوم يف جامعــة الــرق األوســط نــدوة أدبيــة تحــت شــعار "نحــن العربيــة" ،مبناســبة احتفاالتهــا باليــوم
العاملــي للغــة العربيــة ،اســتضافت مــن خاللهــا ،الكاتــب والشــاعر الدكتــور أميــن العتــوم ،والدكتــور تيســر أبــو عــودة ،وحرضهــا عضــو
هيئــة التدريــس يف جامعــة الزيتونــة ،وعضــو هيئــة التدريــس يف جامعــة الــرق األوســط ،األســتاذ محمــد غطاشــة.
وأكــد الكاتــب والشــاعر الدكتــور أميــن العتــوم ،أن جامليــات اللغــة العربيــة ال تنضــب ،وأنهــا تكتســب جاملهــا مــن حروفهــا عندمــا تنطــق
وتســمع وتكتــب ،مشــددا عــى أن الخــط العــريب يزيــن أحرفهــا مــن الزخــارف ،والنقــوش ،وحــركات التشــكيل ،كــا تظهــر يف القــرآن الكريــم،
وعندمــا تتحــرك بهــا األلســن ،تتجــى فيهــا البالغــة والفصاحــة والصــور البديعيــة ،والكثــر مــن املعــاين.
مــن جانبــه ،بــن الدكتــور تيســر أبــو عــودة أن اللغــة العربيــة تتعانــق مــع اللغــات األخــرى ،ولهــا التأثــر الكبــر عــى باقــي اللغــات ،خاصــة يف
املفــردات اللغويــة ،موضحــا أن جــال اللغــة العربيــة يظهــر يف الشــعر ،والنــر ،والخطابــة ،والقصــة ،والروايــة ،ويف النحــو ،والــرف،
فيــا يعتــر الشــعر فنــا أدبيــا أقبــل عليــه الكثــر مــن الشــعراء الــذي برعــوا يف ألــوان الشــعر كافــة مــن غــزل ،ومــدح ،وذم ،ورثــاء ،مســتعرضا
أبــرز الشــعراء العــرب.
وأطــرب األســتاذ محمــد غطاشــة مســامع الحضــور فيــا قدمــه مــن شــعر مبــدح اللغــة العربيــة ،مســتعينا بشــعر شــاعر النهضــة العربيــة
رسه يف الضّ ــاد".
أحمــد شــوقي ،حــن قــال" ،إ ّن الّــذي مــأ اللّغــات محاس ـ ًنا  ...جعــل الجــال و ّ
ويف نهايــة النــدوة ،دار نقــاش موســع مــا بــن ضيــوف الجامعــة والطلبــة حــول أهــم القضايــا واملســائل التــي تعــرك مســار اللغــة العربيــة
وأدبياتهــا ،كــا قــدم الدكتــور أميــن العتــوم عــددا مــن أعاملــه األدبيــة هديــة تذكاريــة للطلبــة.
وتــأيت هــذه النــدوة ضمــن سلســلة مــن النــدوات التــي تقيمهــا جامعــة الــرق األوســط يف إطــار النشــاطات والفعاليــات الالمنهجيــة التــي
تغنــي الطالــب ،وتفتــح لــه املجــال للقــاء كتّــاب وأدبــاء أردنيــن أبدعــوا يف مجــال األدب والشــعر.
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أعامل "الرشق األوسط" تطلق اليوم الوظيفي :جامعتي بتوظفني

عــان  -مندوبًــا عــن رئيــس مجلــس النــواب ،أطلــق النائــب األول لرئيــس املجلــس ،الدكتــور نصــار القيــي ،وبحضــور رئيــس مجلــس
أمنــاء جامعــة الــرق األوســط الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن ،ورئيســها األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة ،اليــوم الوظيفــي الــذي نظمتــه
كليــة األعــال بالتشــارك مــع عــادة شــؤون الطلبــة تحــت عنــوان" :جامعتــي بتوظفنــي"".
وقــال النائــب القيــي ،يف كلمــة لــدى رعايتــه الفعاليــة التــي شــهدت مشــاركة واســعة مــن مؤسســات القطاعــن العــام والخــاص،
إن هــذا النشــاط يجســد عمليــة للتعــاون والتشــبيك مــا بــن الجامعــات والقطــاع الخــاص ،تســاهم يف التخفيــف مــن أرقــام ونســب
البطالــة بــن الشــباب األردين
وشــدد القيــي عــى أن جامعــة الــرق األوســط متثــل مدمــاكا صلبــا يف عمليــة البنــاء الوطنــي التعليمــي ،مــن جهــة مســتوى ووعــي
الخريجــن منهــا ،ومــن جهــة تقدميهــا ملبــادرة التشــغيل هــذه ،التــي تشــكل رافــدا وطنيــا أساســيا يف دعــم ركائــز االقتصــاد الوطنــي.
وأضــاف القيــي " :لقــد حــرص جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين عــى دعــم املبــادرات الشــبابية وشــهد العــام الجــاري عــرات اللقــاء
امللكيــة الداعمــة واملؤمنــة بقــدرات شــبابنا فيــا يبتكــرون وينجــزون ،وعليــه فــإن مــن واجبنــا اليــوم متكــن الشــباب وتأهيلهــم
للدخــول إىل ســوق العمــل ،وتوفــر شــتى ســبل الدعــم للمشــاريع املتوســطة والصغــرة التــي تضعهــم عــى مســار اإلنجــاز يف تحريــك
عجلــة االقتصــاد والتنميــة".
مــن جانبــه ،أشــاد نائــب رئيــس الجامعــة عميــد كليــة األعــال األســتاذ الدكتــور محمــود الــوادي ،يف كلمتــه بالــدور الريــادي للمؤسســات
الوطنيــة التــي شــاركت يف اليــوم الوظيفــي ،مشــرا أن هــذا النشــاط يــأيت انســجا ًما مــع أهــداف الجامعــة يف التواصــل والتعــاون بــن
املجتمــع األكادميــي واملجتمــع املحــي.
ويهــدف اليــوم الوظيفــي ،الــذي تحــرص جامعــة الــرق األوســط عــى تنظيمــه كل عــام ،إىل توفــر فــرص عمــل دامئــة لخريجــي
الجامعــة  ،إضافــة إىل اكســابهم الخــرات العمليــة لدخــول ســوق العمــل ،وتقديــم الخدمــات االستشــارية والتدريبيــة يف املجــاالت
اإلداريــة واملاليــة التــي أضافتهــا الــركات واملؤسســات التــي شــاركت يف اليــوم الوظيفــي .
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"الرشق األوسط" تختتم بطولة كروية لطلبتها

عــان  -انتــزع فريــق كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط كأس بطولــة كــرة القــدم الطالبيــة ،التــي اختتمــت مبشــاركة  22فريقــا،
متثــل كليــات الجامعــة.
وشــهدت البطولــة التــي نظمهــا قســم النشــاط الريــايض يف عــادة شــؤون الطلبــة ،تنافســا كبــرا بــن الفــرق طيلــة ثالثــة أســابيع ،تــم
فيهــا اتبــاع نظــام خــروج املغلــوب مــن أول مــرة ،وفــاز فيهــا فريــق كليــة اإلعــام عقــب تغلبــه بنتيجــة هــدف مقابــل ال يشء عــى حســاب
فريــق كليــة األعــال.
وتــوج عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور مأمــون الحنيطــي الفريــق الفائــز بامليداليــات الذهبيــة وكأس البطولــة ،التــي أدارهــا املرشفــان
الرياضيــان يف الجامعــة :طــه الحوامتــة ،وإبراهيــم الجعــري ،فيــا حظيــت مبتابعــة واســعة مــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة
وطلبــة الجامعــة.
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تكريم نخبة من خريجي "الرشق األوسط" يف املؤمتر الوطني للشباب

عــان – شــارك عــدد مــن خريجــي جامعــة الــرق األوســط يف املؤمتــر الوطنــي للشــباب والــذي تضمــن حفــل تكريــم نخبــة
مــن رواد العطــاء واإلنجــاز الشــبايب ،أقيــم برعايــة معــايل وزيــر الشــباب الدكتــور فــارس الربيــزات ،مندوبــا عــن رئيــس الــوزراء ،و
نظمتــه هيئــة امللتقــى الوطنــي للتوعيــة والتطويــر واملؤمتــر الوطنــي للشــباب.
وأكــد منــدوب راعــي الحفــل ،أن أبــرز محــاور اإلســراتيجية الوطنيــة للشــباب ،تعزيــز عمليــة املشــاركة السياســية للشــباب
واإلبتــكار والريــادة وهــي برامــج تســتجيب للمشــاكل االقتصاديــة التــي يعــاين منهــا الشــباب األردين.
كــا جــرى حــوا ًرا موسـ ًعا مــع العديــد مــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــات الرســمية والخاصــة ،إىل جانــب عــدد
كبــر مــن الهيئــات الشــبابية حــول مختلــف القضايــا الشــبابية ،وأبــرز التحديــات التــي تواجههــم ،وســبل إيجــاد الحلــول الناجعــة
لهــا ،وتنــاول املؤمتــر مختلــف القضايــا الراهنــة يف املنطقــة ،وانعكاســاتها األمنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة عــى الوطــن.
ويف نهايــة املؤمتــر ،كــرم الربيــزات نخبــة مــن رواد العطــاء واإلنجــاز عــى املســتوى الوطنــي والقيــادات الشــبابية الرائــدة يف
خدمــة املجتمــع ،مــن ضمنهــم طلبــة الجامعــة الخريجــن ،وهــم مــن كليــة اإلعــام :بســنت زيــدان ،ومــن كليــة األعــال طلعــت
شحالتوغ.
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تكنولوجيا الرشق األوسط تنظم ورشة حول أمن وحامية املعلومات

عــان – شــاركت جامعــة الــرق األوســط يف الحفــل الــذي نظمتــه "جمعيــة ديــوان اهــايل الربيــة" لتكريــم الطلبــة الناجحــن يف الثانويــة
العامــة مــن ابنــاء عشــائرة الجمعيــة.
وبــارك ممثــل الجامعــة يف الحفــل مديــر دائــرة االعــام والعالقــات العامــة االســتاذ عــادل الطيطــي خــال كلمــة لــه للناجحــن يف الثانويــة
العامــة مــن أبنــاء اهــايل الربيــة الكــرام ،متمنيــا لهــم النجــاح والتفــوق الدائــم ،ومؤكــدا يف ذات الوقــت أن جامعــة الــرق األوســط تفتــح
أبوابهــا للراغبــن بالدارســة فيهــا ،مشــرا اىل تقديــم الجامعــة منحــا تشــجيعية تقدمهــا للمتفوقــن مــن ابنــاء املنتســبني للجمعيــة.
تجــدر االشــارة اىل أن جامعــة الــرق االوســط ،تحــرص عــى دعــم مؤسســات املجتمــع املــدين ،وتقــدم منحــا تشــجيعية لطلبــة الثانويــة
العامــة ،والطلبــة املتفوقــن يف درجتــي البكالوريــوس واملاجســتري التخصصــات األكادمييــة ،وذلــك ترجمــة لرؤيتهــا القامئــة عــى دعــم
مســرة االصــاح االكادميــي واملجتمعــي.
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"الرشق األوسط" تهنئ مبتعثها الدكتور محمد يعقوب نارص الدين لحصوله عىل
درجة الدكتوراه

عــان – خــال حفــل أقيــم برعايــة رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن ،هنــأت أرسة
الجامعــة الدكتــور محمــد يعقــوب نارصالديــن ،املبتعــث إىل جامعــة  Loughborough Universityيف اململكــة املتحــدة،
مبناســبة حصولــه عــى درجــة الدكتــوراه يف تخصــص الهندســة املدنيــة.
وقــال رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة ،إن الجامعــة تتطلــع ملواصلــة خطــط ابتعــاث نخبــة مــن أبنــاء الوطــن،
للحصــول عــى أعــى الدرجــات العلميــة مــن جامعــات عامليــة مرموقــة؛ بهــدف تحقيــق رســالة الجامعــة يف بنــاء اإلنســان،
والرفــع مــن مهاراتــه وتزويــده بتجــارب وخــرات علميــة جديــدة ومتنوعــة ،تخــدم يف النهايــة التنميــة املجتمعيــة يف الوطــن.
وكان الدكتــور محمــد يعقــوب نــارص الديــن قــد حصــل عــى درجتــي البكالوريوس واملاجســتري من جامعــة كوفنــري الربيطانية
يف الهندســة املدنيــة ،كــا اختــر ليشــغل منصــب رئيــس طلبــة الدراســات العليــا البحثيــن للعــام الجامعــي  2018/2017يف
جامعــة لفــرا ،كــا تــوىل أثنــاء دراســته العديــد مــن املهــات ،أبرزهــا مســؤوليته عــن طلبــة الدراســات العليــا ومتثيلــه لهــم
أمــام رئاســة الجامعــة.
تجــدر اإلشــارة ،إىل أن جامعــة الــرق األوســط تبتعــث عــددا مــن طلبــة الدراســات العليــا املتميزيــن يف الجامعــات الربيطانيــة،
والفرنســية ،واالمريكيــة ،واملاليزيــة ،والكنديــة ،لرفــع مســتواهم األكادميــي واملعــريف ،ووضــع بصمتهــم الخاصــة لتطويــر
الجامعــة وحثهــم عــى بــذل املزيــد مــن العطــاء والجهــد واالرتقــاء باملســتوى األكادميــي.
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"الرشق األوسط" توقع مذكرة تفاهم مع رشكة أمنية لالتصاالت

عــان  -وقعــت جامعــة الــرق األوســط ممثلــة مبركــز الريــادة واالبتــكار مذكــرة تفاهــم مــع حاضنــة أمنيــة لإلبــداع التــي تهــدف
إلنشــاء أول مــروع يدعــم الشــباب األردين عــى مســتوى الجامعــات األردنيــة تحــت عنــوان " ريــاد ّو األردن  "2020والــذي ســتنطلق
أوىل خطواتــه مــن جامعــة الــرق األوســط.
ووقــع مذكــرة التفاهــم عــن رشكــة أمنيــة ،رئيســها التنفيــذي زيــاد شــطارة ،وعــن جامعــة الــرق األوســط رئيســها األســتاذ الدكتــور
محمــود الحيلــة.
وأكــد رئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن أن جامعــة الــرق األوســط تســعى مــن خــال هــذه الرشاكــة إىل تحقيــق
رؤيتهــا ورســالتها يف إعــداد القــادة ،وتهيئــة بيئــة تعليميــة تعلميــة جاذبــة ومحفــزة لإلبــداع والتميــز ،وخدمــة رشائــح املجتمــع كافــة.
مــن جانبــه ،أشــار رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة إىل أن هــذه الرشاكــة تــأيت ضمــن سلســلة مــن الــراكات التــي
تســعى جامعــة الــرق األوســط إىل توســيعها عــى املســتويني املحــي والعاملــي.
بــدوره ،أكــد الرئيــس التنفيــذي لرشكــة أمنيــة املهنــدس زيــاد شــطارة أن توقيع هذه املذكــرة يأيت كأحد مشــاريع الخطة اإلســراتيجية
لحاضنــة أمنيــة يف تحقيــق دعــم الشــباب الريــادي املبــدع وتوفــر فــرص عمــل لهــم وتدريبهــم لالســتعداد لســوق العمــل ،وخطــوة
تهــدف إىل تعزيــز التــزام أمنيــة عــر حاضنتهــا لريــادة األعــال  The Tankبتقديــم أفضــل الدعــم للقطــاع األكادميــي والريــادي.
مــن ناحيتــه ،أوضــح مديــر مركــز الريــادة واالبتــكار الدكتــور عبدالرحمــن زريــق أن هــذه املذكــرة ســتعمل عــى تأســيس تفاهــم
مشــرك وترتيــب عمــل مســتقبيل ،إذ يســعى كل منهــا إىل املســاهمة يف نجــاح اآلخــر مــن خــال املشــاركة يف تنميــة النظــام
البيئــي للــركات الناشــئة يف األردن مــن خــال اســتباقية للتعــاون بــن الطرفــن وإرشاك جامعــة الــرق األوســط يف فعاليــات
ومســابقات أمنيــة تانــك ،واإلنطــاق بتطبيــق أول مــروع ي ُعنــى بدعــم الشــباب املبــدع تحــت عنــوان " ريــاد ّو األردن  "2020الــذي
ســيقام عــى مســتوى الجامعــات األردنيــة.
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بالرشاكة مع "الرشق األوسط" ..قايض القضاة يرعى حفل تخريج الفوج  26من
طلبة الربنامج التدريبي الشامل يف اإلرشاد األرسي

عــان  -برعايــة ســاحة قــايض القضــاة ،الشــيخ عبــد الحافــظ الربطــة ،احتفلــت دائــرة قــايض القضــاة وجامعــة الــرق األوســط
بتخريــج الفــوج  26مــن الربنامــج التدريبــي الشــامل يف االرشــاد واإلصــاح األرسي.
وأشــار ســاحته ،خــال كلمــة ألقاهــا خــال الحفــل الــذي حــره نائــب رئيــس جامعــة الــرق األوســط األســتاذ الدكتــور محمــود الــوادي،
ومســاعد الرئيــس الدكتــور ســليم رشيــف ،أن الدائــرة تســعى مــن خــال عقــد هــذه الــدورات إىل متكــن األرس يف املجتمــع وإدامــة
حالــة مــن االســتقرار والطأمنينــة بــن أفرادهــا ،مــا ينعكــس إيجابــا عــى الوطــن ومقدراتــه ،مضيفــا أن الدائــرة اتبعــت جملــة مــن التدابــر
مــن خــال اســتحداث مديريــة اإلصــاح والتوفيــق األرسي لتحقيــق الرؤيــة الوطنيــة لحاميــة األرسة وضــان اســتقرارها.
مــن جانبــه ،أكــد الدكتــور الــوادي يف كلمــة جامعــة الــرق األوســط أن الرشاكــة مــع دائــرة قــايض القضــاة أصيلــة ومســتمرة ،وأثبتــت
نجاحهــا مــن خــال مخرجاتهــا عــر الــدورات واألنشــطة التدريبيــة كافــة ،مثمنــا يف ذات الوقــت الرشاكــة القامئــة مــع دائــرة قــايض
القضــاة التــي تســاهم يف خدمــة املجتمــع مــن خــال تطويــر مهــارات املشــاركني يف مجــال التنميــة األرسيــة واإلرشــاد األرسي مبــا
يتوافــق مــع أهــداف الدائــرة التــي تقــوم عــى فــض النــزاع داخــل األرسة و معالجتــه بعيــدا عــن التفــكك واالنهيــار.
ويف ختــام الحفــل ســلم ســاحة قــايض القضــاة الشــهادات للمشــاركني يف الربنامــج ،والبالــغ عددهــم (  ) 16شــخصا مــن كال
الجنســن ،بواقــع ( )100ســاعة تدريبيــة ،إذ تــم منحهــم درجــة الدبلــوم املهنــي يف اإلرشــاد واإلصــاح األرسي؛ للوقايــة والحــد مــن
ظاهــرة االنحــال األرسي والخالفــات الزوجيــة ،ومتكــن الخريجــن مــن القيــام بأعــال اإلصــاح واإلرشــاد مــن خــال أطــر منهجيــة و
معرفــة وإلحــاح يف الشــؤون القانونيــة والرتبويــة والرشعيــة.
يشــار إىل أن دائــرة قــايض القضــاة وجامعــة الــرق األوســط ،اتفقتــا عــى االســتمرار يف تبــادل الخــرات والتجــارب والتعــاون لعقــد
دورات تدريبيــة مشــابهة ،واســتحداث برامــج دبلــوم مشــركة متخصصــة يف اإلصــاح والتأهيــل األرسي ،يقــوم عــى تنفيذهــا قضــاة
رشعيــون وأعضــاء الهيئــة التدريســية يف جامعــة الــرق األوســط.

كانون االول 2019

16

النرشة اإللكرتونية

جامعة الرشق األوسط تحتفل بأعياد امليالد املجيدة

عــان – أضــاءت جامعــة الــرق األوســط شــجرة عيــد ميــاد الســيد املســيح عليــه الســام ،وذلــك خــال احتفــال أقيــم يف رحابهــا مبشــاركة األب
نبيــل حــداد رئيــس املركــز األردين لبحــوث التعايــش الدينــي ،ونيافــة الدكتــور إبراهيــم دبــور مطــران الــروم الكاثوليــك ،وفضيلــة الدكتــور حمــدي
مــراد األكادميــي والباحــث واملفكــر اإلســامي يف حــوار األديــان والحضــارات ،والدكتــور يعقــوب نــارص الديــن رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة،
وعــدد مــن عمــداء الكليــات وأعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة.
ورفــع الدكتــور نــارص الديــن آيــات التهنئــة للمســيحيني يف األردن وفلســطني ويف العــامل أجمــع ،وقــال" ،البــد لنــا يف هــذه املناســبة أن نبعــث
برســالة محبــة واعتــزاز إىل قائدنــا جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن صاحــب الواليــة عــى املقدســات اإلســامية واملســيحية يف
القــدس ،ورائــد الوئــام والســام والتفاهــم بــن الديانــات ،الــذي جعــل مــن رســالة عــان ومبــادرة "كلمــة ســواء" ،ومبــادرة األســبوع العاملــي
للوئــام بــن األديــان منهجــا يحرتمــه العــامل ،ويقــدره مــن خــال الجوائــز التــي حصــل عليهــا جاللتــه ،مثــل ،جائــزة متبلتــون ،وأجــراس الســام،
وغريهــا مــن الجوائــز التــي تقــر يف معانيهــا العميقــة بــأن جاللتــه قائــد الوئــام والســام واملحبــة عــى املســتوى العاملــي".
وأكــد أن قيــم التســامح والتفاهــم ونبــذ اإلرهــاب والتعصــب هــي يف مقدمــة القيــم الجوهريــة التــي تتبناهــا الجامعــة ضمــن قيمهــا املرجعيــة
وفلســفتها وإســراتيجيتها ،ذلــك أن القيمــة الحقيقيــة لطلبــة الجامعــات ليســت محصــورة يف التعليــم والبحــث العلمــي وإمنــا كذلــك يف
القيــم اإلنســانية الرفيعــة.
مــن ناحيتــه ،أعــرب نيافــة الدكتــور إبراهيــم دبــور عــن تقديــر واعتــزاز جميــع الطوائــف املســيحية مبواقــف جاللــة امللــك تجــاه تعميــق روابــط
املحبــة واإلخــاء بــن املســلمني واملســيحيني يف األردن ويف العــامل أجمــع ،مؤكــدا أحقيــة جاللتــه يف الوصايــة عــى املقدســات اإلســامية
واملســيحية يف مدينــة القــدس.
وأشــاد األب نبيــل حــداد بــدور جامعــة الــرق األوســط يف إنــارة العقــول والقلــوب ،وحرصهــا عــى ترســيخ قواعــد األلفــة واملحبــة والوئــام بــن
املســلمني واملســيحيني ،ونــر ثقافــة الحــوار اإليجــايب واحــرام املعتقــدات الدينيــة ومحبــة الوطــن لجميــع رشائحــه الدينيــة واالجتامعيــة.
وأكــد الدكتــور حمــدي مــراد أن األردن بقيــادة جاللــة امللــك يحمــل رســالة الوئــام والتســامح ،والتعــاون والتعايــش الدينــي ،وتحقيــق األمــن مــن
خــال التعايــش والقيــم واملبــادئ.
را إىل قيــم الجامعــة
وألقــى الدكتــور محمــد العرمــان عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة اآلداب والعلــوم كلمــة الجامعــة بهــذه املناســبة ،مش ـ ً
ودورهــا يف إرســاء قواعــد التعايــش والتعــاون بــن الديانــات والثقافــات والحضــارات ،مدلــا بايــات مــن الذكــر الحكيــم ،وأحاديــث ســيدنا محمــد
عليــه الصــاة والســام ،التــي تعــر عــن منهــج اإلســام الحنيــف ودعوتــه إىل اإلميــان واإلخــاص يف القــول والعمــل.
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املستشار الثقايف الكويتي يزور جامعة الرشق األوسط

عــان  -بحــث رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن ،ورئيــس املكتــب الثقــايف الكويتــي ،الســيد
بــدر املطــري ،إمكانــات التعــاون املشــركة مــع الجامعــات الكويتيــة ،واســتقطاب الطلبــة الكويتيــن خاصــة يف الربامــج الدوليــة التــي
تحتضنهــا جامعــة الــرق األوســط.
وأكــد الدكتــور نــارص الديــن ،خــال االجتــاع الــذي حــره رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة ،أن التطــورات املعرفيــة والعلمية
الحديثــة ،فرضــت عــى الجامعــات العربيــة توســيع آفــاق تعاملهــا مــع تلــك العلــوم املتصلــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وثــورة االتصــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات ،والعلــوم التطبيقيــة الحديثة.
مــن جانبــه ،أكــد الســيد املطــري عمــق التعــاون بــن الكويــت واألردن يف مجــاالت قطــاع التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،مشــيدا
باملســتوى الــذي حققتــه جامعــة الــرق األوســط يف مجــاالت العلــم املختلفــة ،ويف الرشاكــة التــي أرســتها مــع جامعــات عامليــة
مرموقــة.
وعقــب املحادثــات ،قــام رئيــس املكتــب الثقــايف الكويتــي ومرافقــوه بجولــة اطلعــوا خاللهــا عــى مرافــق الجامعــة ،ومخترباتهــا
اإللكرتونيــة ومكتبتهــا العامــة ،وقاعــات التدريــس فيهــا.
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"الرشق األوسط" تستضيف وفدا طالبيا من جامعة Australian National
University

عــان  -اســتضافت جامعــة الــرق األوســط ،ممثلــة بقســم التبــادل الطــايب واألكادميــي يف عــادة الربامــج الدوليــة ،وفــدا طالبيــا مــن
جامعــة  Australian National Universityاألســرالية ،بهــدف تعلــم اللغــة العربيــة وتبــادل الخــرات األكادمييــة والثقافيــة واالجتامعيــة.
وأكــد عميــد الربامــج الدوليــة الدكتــور هشــام أبــو صاميــة ،أن هــذه الزيــارات تعــد واحــدة مــن منظومــة برامجيــة شــاملة ،يعمــل عليها قســم
التبــادل الطــايب واألكادميــي يف العــادة ،تهــدف إىل تفعيــل رؤيــة جامعــة الــرق األوســط يف فتــح آفــاق مــن التعــاون يف مجــاالت
نقــل املعرفــة ،واإلفــادة مــن التجربــة الدوليــة املميــزة لــدى الجامعــات العامليــة املرموقــة ،مــا يعمــل عــى تطويــر العلــوم الجامعيــة،
والتعامــل مــع التطــورات الحديثــة يف املجــاالت األكادمييــة والتطبيقيــة والبحثيــة ،فضــا عــن تأهيــل الطلبــة لتوظيــف قدراتهــم النظريــة
والعمليــة يف عمليــات التنميــة الشــاملة.
وســركز الزيــارة ،التــي ستســتمر شــهرا ويشــارك فيهــا ثالثــة وعــرون طالبــا أســراليا ،عــى إقامــة ورشــات تدريبيــة وتقديــم عــروض
تفصيليــة تــرح واقــع الثقافــات املختلفــة ،خاصــة مــا يتعلــق باملجتمــع العــريب ،إضافــة ملشــاركة أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن جامعــة
الــرق األوســط يف تعليــم الطلبــة األســراليني أساســيات اللغــة العربيــة ،وجــوالت يف حــرم الجامعــة.
وتعــد جامعــة  Australian National Universityحاليــا ،املصنفــة األوىل كأفضــل جامعــة عــى مســتوى أســراليا ،والثانيــة والعــرون
عــى مســتوى العــامل ،وذلــك حســب تصنيــف الجامعــات العاملــي .QS
ويعمــل قســم التبــادل الطــايب واألكادميــي يف جامعــة الــرق األوســط عــى ترجمــة إســراتيجيتها الداعيــة لالنفتــاح عــى العــامل
الخارجــي ،بهــدف إفــادة طلبتهــا مــن تجــارب وخــرات نظرياتهــا يف العــامل ،وتبــادل الثقافــات مــع ارقــى الجامعــات ،وهــو أصــا الرتجمــة
العمليــة للرؤيــة امللكيــة الســامية حــول النهــوض بالتعليــم يف اململكــة وانفتاحــه عــى العــامل ،وهــو كذلــك يف صميــم إســراتيجية
وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،وهيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل وضــان جودتهــا.
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"الرشق األوسط" تعزز التعاون األكادميي مع "الثقافية العراقية"

عــان  -قــام وفــد مــن جامعــة الــرق األوســط ،برئاســة نائــب رئيســها لشــؤون خدمــة املجتمــع الدكتــور ســليم رشيــف ،بزيــارة إىل
امللحقيــة الثقافيــة لســفارة جمهوريــة العــراق ،التقــى خاللهــا امللحــق الثقــايف العراقــي األســتاذ الدكتــور حيــدر كامــل زيــدان.
وبحــث الجانبــان خــال اللقــاء الــذي حــره مديــر دائــرة اإلعــام والعالقــات العامــة يف جامعــة الــرق األوســط األســتاذ عــادل الطيطــي،
ومديــر مركــز اســتقطاب الطلبــة األســتاذ محمــد الشــايب ،ســبل التعــاون العلمــي والثقــايف بينهــا وتفعيــل التعــاون ،واملســؤولية
املشــركة يف قطــاع التعليــم العــايل والبحــث العلمــي.
وأكــد الدكتــور حيــدر زيــدان عمــق التعــاون بــن العــراق واألردن يف مجــاالت قطــاع التعليــم العــايل والبحــث العلمي ،مشــيدا باملســتويات
التــي حققتهــا جامعــة الــرق األوســط يف املجــاالت األكادمييــة املختلفــة ،ويف الرشاكــة التــي أرســتها مــع جامعــات عامليــة مرموقة.
تجــدر اإلشــارة إىل أن جامعــة الــرق األوســط ،تحتضــن العديــد مــن الطلبــة العراقيــن املنتســبني يف برنامــج البكالوريــوس واملاجســتري
يف مختلــف التخصصــات.
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"الرشق األوسط" تربم اتفاقية تعاون مشرتكة مع ” “SMART EDلالستشارات وتطوير
النظم الرتبوية

عــان  -أبرمــت جامعــة الــرق األوســط ممثلــة مبركــز االستشــارات والتدريــب ،ورشكــة “ ”SMART EDلالستشــارات وتطويــر النظــم
الرتبويــة ،اتفاقيــة تعــاون مشــركة يف مجــاالت تعليــم الطلبــة وتدريبهــم.
ووقع االتفاقية عن الجامعة ،نائب رئيسها لشؤون الكليات العلمية األستاذ الدكتور عالء الدين الحلحويل ،وعن رشكة
“ ”SMART EDلالستشارات وتطوير النظم الرتبوية ،املدير العام السيدة أمرية كامل يعاقبة.
وأكــد الدكتــور الحلحــويل خــال مراســم توقيــع االتفاقيــة ،التــي حرضهــا مســاعد رئيــس الجامعــة لشــؤون خدمــة املجتمــع والعالقــات
العامــة ،الدكتــور ســليم رشيــف ،والنائــب غــازي الفايــز ،وعضــو هيئــة املديريــن يف “ ”SMART EDاألســتاذ الدكتــور نــارص الزيــات،
والســيد زيــاد املــري ،حــرص جامعــة الــرق األوســط عــى بنــاء رشاكات وثيقــة مــع مؤسســات املجتمــع كافــة  ،املعنيــة بتقديــم
الخدمــة ألبنائــه مبــا يســهم يف تطويــر قدراتهــم وإمكاناتهــم خاصــة يف املجــاالت الرتبويــة والتعليميــة.
مــن جانبهــا ،أثنــت املديــر العــام لرشكــة “ ،”SMART EDالســيدة أمــرة كامــل يعاقبــة عــى دور جامعــة الــرق األوســط يف تنميــة قــدرات
املجتمــع املحــي ومؤسســاته ،إضافــة للمســتوى املتقــدم الــذي تتميــز بــه الجامعــة ،خاصــة وأنهــا قطعــت خطــوات مهمــة يف عوملــة
التعليــم العــايل األردين ،مشــيدة بدعــم ورعايــة الجامعــة للمواهــب واإلبداعــات التــي مــن شــأنها الوصــول إىل العامليــة يف مختلــف
املجــاالت.
وتضمنــت بنــود االتفاقيــة التعــاون والتنســيق مــا بــن الجانبــن لعقــد دورات تدريبيــة وتعليميــة وبرامــج و"دبلومــات" خاصــة بطلبــة
الجامعــة ،والفئــات املســتهدفة مــن أبنــاء املجتمــع املحــي يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة ،ووفــق األنظمــة والتعليــات الرســمية
املعتمــدة يف وزارة التعليــم العــايل األردنيــة.
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النرشة اإللكرتونية

طلبة الرشق األوسط يشاركون يف جلسة حوارية مع رئيس الوزراء

عــان  -شــارك عــدد مــن طلبــة جامعــة الــرق األوســط يف لقــاء حــواري مــع دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بعنــوان (املوازنــة
العامــة وأولويــات الحكومــة) ،بدعــوة مــن مركــز الدراســات اإلســراتيجية يف الجامعــة األردنيــة ،وبحضــور عــدد مــن الطاقــم الــوزاري يف
املركــز الثقــايف امللــي.
وأشــار الــرزاز يف حديثــة ،خــال اللقــاء الــذي حــره الطلبــة مــن كليــة الحقــوق عــاد لــدادوة و ومــن كليــة األعــال مالــك الخطيــب ،ومــن
كليــة الهندســة الطالبــان صهيــب األســود وصهيــب الســاحوري ،اىل رضورة وضــع خطــة واضحــة للوصــول إىل االســتقالل االقتصــادي
واملــايل واالعتــاد عــى الــذات .كــا أكــد دولتــه رضورة إعــادة النظــر يف الرواتــب واألجــور التــي يتقاضاهــا القطــاع العــام ،وان االســتامع
اىل شــكوى املواطــن يجــب أن تكــون مــن أهــم الخدمــات التــي تقــدم لــه مــن قبــل الحكومــة.
وتطــرق رئيــس الــوزراء إىل رضورة االرتقــاء بالصحــة والتعليــم والنقــل العــام ،مشــرا ً يف الوقــت ذاتــه إىل أن الحكومــة تهــدف يف موازنــة
العــام  2020إىل عــدم زيــادة الرضائــب وتحســن األجــور والخدمــات الحكوميــة.
وتأيت هذه املشاركة تنفيذا لرؤى جاللة امللك عبد الله الثاين برضورة إرشاك الشباب يف الحياة السياسية واقع الحكومة.
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النرشة اإللكرتونية

"الرشق األوسط" تبحث التعاون األكادميي مع "فاتيل" الفرنسية

عــان  -بحــث عميــد الربامــج الدوليــة يف جامعــة الــرق األوســط الدكتــور هشــام أبــو صاميــة واملديــر اإلقليمــي لجامعــة فاتيــل
الدوليــة للســياحة واألعــال الســيد عــي دوان ســبل التعــاون املشــرك التــي تصــب يف مصلحــة الطرفــن.
وأكــد الدكتــور أبــو صاميــة خــال االجتــاع الــذي حــره نائــب رئيــس جامعــة الــرق األوســط لشــؤون الكليــات العلميــة األســتاذ
الدكتــور عــاء الحلحــويل ،ومســاعد رئيــس الجامعــة لشــؤون الربامــج الدوليــة الدكتــورة ســارة نــارص الديــن ،أهميــة االســتفادة مــن
خــرات جامعــة فاتيــل الدوليــة للســياحة ،ونقلهــا إىل األردن ،وذلــك تنفي ـذًا ملــا أشــار إليــه جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين خــال لقائــه
مــع رئيــس املفوضيــة جــان كلــود يونكــر يف باريــس الشــهر املــايض ،عــى رضورة تعزيــز التعــاون مــا بــن األردن واالتحــاد األورويب يف
املجــاالت السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة واألكادمييــة.
مــن جانبــه ،أشــاد الســيد دوان بتجربــة جامعــة الــرق األوســط وجهودهــا يف االســتفادة مــن الخــرات العامليــة األكادمييــة ونقلهــا
للعــامل العــريب ،مشــرا إىل إمكانيــة التعــاون مــا بــن جامعتــي فاتيــل الدوليــة والــرق األوســط مــن خــال اســتحداث برامــج أكادمييــة
تعنــى بالســياحة وإدارة الفنــادق ،األمــر الــذي سيســاهم يف تأهيــل وصقــل مهــارات الطلبــة يف قطــاع إدارة الفنــادق والســياحة.
وتــم خــال اللقــاء ،تقديــم عــرض يوضــح نشــأة جامعــة الــرق األوســط وأهــم االتفاقيــات األوروبيــة التــي تــم عقدهــا خــال العــام
الجــاري ،وأهمهــا الرشاكــة مــع جامعــة بيدفوردشــر وجامعــة ســراثكاليد الربيطانيتــن.
وتعمــل جامعــة الــرق األوســط عــى تعزيــز ثقافــة التعــاون الــدويل يف املجــاالت األكادمييــة العلميّــة والتطبيقيّــة ،وتهيئــة بيئــة
مناســبة للربامــج األكادمييــة املســتضافة واملشــركة ،وإقامــة رشاكات برامــج دوليــة مــع جامعــات عامليــة مرموقــة يف مجــاالت
البحــث والتطويــر.
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النرشة اإللكرتونية

"الرشق األوسط" تقيم كرنفال الخريجني األول "طلوا أحبابنا"

عــان  -أقامــت جامعــة الــرق األوســط كرنفــاال احتفاليــا تحــت عنــوان "طلــوا أحبابنــا" ،احتضنــت فيــه نخبــة مــن خريجيهــا منــذ
تأسيســها عــام  ،2005وحتــى يومنــا هــذا ،جســدت فيــه اهتــام الجامعــة بطلبتهــا ،وتواصلهــا معهــم.
وقــال نائــب رئيــس الجامعــة لشــؤون الكليــات العلميــة األســتاذ الدكتــور عــاء الحلحــويل ،خــال كلمــة لــه يف الكرنفــال الــذي
حــره عمــداء الكليــات وعــدد مــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة ،إن الهــدف األســاس مــن إقامــة هــذه الفعاليــة ،هــو
جمــع شــمل خريجــي جامعــة الــرق االوســط وااللتقــاء بهــم ،مؤكـدًا أنهــم ســفراء الجامعــة محليــا إقليميــا وعامليــا.
وأشــار الدكتــور الحلحــويل إىل أن الجامعــة تهتــم باالســتامع ملالحظــات خريجيهــا وآرائهــم للمزيــد مــن التطويــر والتقــدم،
مســتعرضا اإلنجــازات التــي حققتهــا الجامعــة خــال الســنوات األخــرة ،وأبرزهــا اســتحداث العديــد مــن التخصصــات التــي تلبــي
حاجــة الســوق املحليــة والعامليــة ،والخطــوات املتســارعة نحــو العامليــة ،التــي متخــض عنهــا اســتضافة جامعــة بيدفــورد شــر
الربيطانيــة ،وإطــاق مــروع الصيدلــة الربيطــاين املشــرك مــع جامعــة ســراثكاليد األســكتلندية (.)MPharm
مــن جانبــه ،تحــدث عميــد شــؤون الطلبــة يف الجامعــة ،الدكتــور مأمــون الحنيطــي ،عــن الــدور الــذي توليــه جامعــة الــرق
األوســط لخريجيهــا ،والنشــاطات التــي تنفذهــا مــن خــال مكتــب متابعــة الخريجــن يف العــادة ،مؤكــدا أن الجامعــة تنفــذ
العديــد مــن الــدورات الالمنهجيــة للطلبــة الخريجــن بهــدف تزويدهــم مبــا يحتاجــون مــن مهــارات تعينهــم عــى االلتحــاق
بالوظائــف املســتقبلية.
وأعــرب عــدد مــن خريجــي جامعــة الــرق األوســط يف كلــات لهــم خــال الكرنفــال ،عــن اعتزازهــم بالجامعــة ،مؤكديــن أن هــذا
الــرح ميثــل نافــذة انطالقهــم للعــامل ،تفتــح أمامهــم آفاقــا جديــدة مــن املعرفــة والعلــم ،معربيــن عــن ســعادتهم باإلنجــازات
األكادمييــة واإلداريــة التــي حققتهــا مؤخــرا ،مــا متثــل نقلــة نوعيــة عــى مســتوى التعليــم الجامعــي ،خاصــة وأنهــا تشــكل حاليــا
حلقــة وصــل مــا بــن التجــارب العامليــة والوطــن.
وتخلــل الكرنفــال االحتفــايل ،العديــد مــن الفقــرات الفنيــة والثقافيــة والرياضيــة التــي نالــت استحســان الحضــور ،كــا تــم
توزيــع الجوائــز والهدايــا عــى املشــاركني.
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النرشة اإللكرتونية

إعالم "الرشق األوسط" تستضيف مدير قسم االتصال واإلعالم يف "زين"

عــان  -اســتضافت كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط ،مديــر قســم االتصــال واإلعــام يف رشكــة زيــن لالتصــاالت
األســتاذ طــارق البيطــار ،للحديــث حــول مســرة "زيــن".
وتخلــل اللقــاء ،الــذي حــره عميــد كليــة اإلعــام الدكتــور عــزت حجــاب ،وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية ،وطلبــة برنامــج
املاجســتري يف الكليــة ،حــوارا مــا بــن الضيــف والطلبــة تنــاول فيــه مســرة "زيــن" ،ودور العالقــات العامــة يف التســويق
ملنصــات الرشكــة.
كــا تطــرق الضيــف إىل أهميــة دور وســائل االتصــال واإلعــام يف تكريــس الصــورة الذهنيــة الصحيحــة عــن الرشكــة ،إىل
جانــب اســتعراض النشــاطات املختلفــة التــي تقودهــا الرشكــة األم ورشكــة زيــن املحليــة االعالميــة يف األردن .
ويــأيت هــذا اللقــاء ضمــن سلســلة مــن النشــاطات الالمنهجيــة التــي تتبعهــا كليــة اإلعــام تجســيدًا إلســراتيجية الجامعــة يف
بنــاء وإعــداد أجيــال متســلحة باملهــارات التــي تتناســب وســوق العمــل.

كانون االول 2019

25

النرشة اإللكرتونية

الرشق األوسط تحصد صدارة جوائز مهرجان الشارقة الدويل األول للجامعات العربية

عــان  -حققــت جامعــة الــرق األوســط ،وخــال مشــاركتها يف مهرجــان الشــارقة الــدويل األول للجامعــات العربيــة ،جائــزة املركــز األول
عــن فئــة "الدرامــا"،يف فيلــم ســبعة وجــوه ( ،)seven facesوهــو مــن إنتــاج وإخــراج الطالبتــن مــن كليــة اإلعــام :يــارا زكارنــة وداليــا
عريقــات ،وبــإرشاف مســاعد الرئيــس لشــؤون العالقــات الدوليــة والتعــاون الــدويل الدكتــورة ســارة نارصالديــن ،وقــد أقيــم مبشــاركة 23
جامعــة مــن داخــل وخــارج دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
وأشــادت الدكتــورة ســارة نــارص الديــن مبــا حققتــه كال الطالبتــن ،مؤكــدة أن هــذا اإلنجــاز ،جــاء نتيجــة مثابرتهــا وتصميمهــا ،وقيــام
الجامعــة بتبنــي موهبتهــا منــذ البدايــة ،وتوفــر مــا يلــزم مــن خــال تقديــم الدعــم املعنــوي والفنــي واللوجســتي ،علــا أن كليــة اإلعــام
تحفــل بوجــود عــرات املواهــب التــي يتــم صقلهــا وإعدادهــا للســوق املحليــة والعربيــة والعامليــة ،وهــي التــي أثبتــت وتثبــت كل يــوم
قدرتهــا عــى املنافســة يف كل املياديــن.
وتســلم الجائــزة نيابــة عــن جامعــة الــرق األوســط ،خريجهــا وعضــو اللجنــة العليــا املنظمــة للمهرجــان ،األســتاذ عمــر جــواد ،فيــا كــرم
رئيــس مدينــة الشــارقة لإلعــام "شــمس" ،الدكتــور خالــد عمــر املدفــع الفائزيــن باملراكــز الثالثــة األوىل ضمــن فئتــي الفيلــم الدرامــي
القصــر والفيلــم التســجييل ،وقــد حصلــوا عــى مكافــآت ماليــة ،إضافــة إىل كامــرا تصويــر فوتوغــرايف احرتافيــة للفائــز األول عــن كل
فئــة.
وكان مهرجــان الشــارقة الجامعــي األول لألفــام قــد انطلــق مبشــاركة نحــو  60عمــا فنيــا مــا بــن أفــام دراميــة قصــرة وأفــام تســجيلية،
قدمهــا طلبــة جامعيــون مــن ســبع جامعــات داخــل اإلمــارات ،و 16مــن خارجهــا ،مبشــاركة ســت دول هــي :اإلمــارات ،و ُعــان ،واألردن،
والعــراق ،ومــر ،ولبنــان.
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الرشق األوسط تفتتح املوسم العلمي والثقايف الثاين لكلية الصيدلة

تحــت رعايــة رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط الدكتــور يعقــوب نــارص الدين عقــدت كليــة الصيدلة املوســم العلمــي والثقايف
الثــاين بحضــور عــددا مــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة والطلبــة مثلهــم عميــد كليــة الصيدلــة الدكتــور عــار املعايطة .
وافتتــح املوســم العلمــي الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن مبحــارضة أســتعرض بهــا الخطــة االســراتيجية واالجرائيــة الجديــدة التــي تتبعهــا
الجامعــة يف تنفيــذ سياســاتها وأكــد أن الجامعــة التــي تعلّــم العلــوم االســراتيجية يتوجــب عليهــا أن تقــدم أمنــوذج ال يتحمــل أي نــوع
مــن الخلــل يف مراحــل االعــداد جميعهــا وشــدد عــى أهميــة وجــود التحليــل ( )SWOT Analysisالــذي يســاعد عــى تحديــد نقــاط القــوة
والضعــف ،وإدراك نوعيــة التهديــدات وطبيعــة الفــرص املتاحــة واملؤثــرة يف العمــل وأهميتــه يف إعــداد وتصميــم االســراتيجيات
الخاصــة بقطــاع األعــال والقيــم الجوهريــة التــي يجــب ان تتســم بهــا اي مؤسســة.
واشــاد املعايطــة يف كلمتــه بالنجاحــات الكبــرة التــي حققتهــا الكليــة ،وليــدة للتوجيهــات الســديدة مــن رئاســة الجامعــة ،مؤكـدًا رضورة
الخــروج مــن الثكنــات اإلكادمييــة إىل رحــاب تعزيــز تجربــة الطالــب الجامعــي املعــارص ،والرتكيــز عــى النشــاطات الالصفيــة ،وفتــح آفــاق
الحــوار والثقافــة ،ومشــاركة قصــص نجــاح مختلفــة مــن القطاعــات الصيدالنيــة والطبيــة كافــة لتكــون مصــدر إلهــام للطلبــة.
وتقــدم األســتاذ الدكتــور خليــل الطيــف رئيــس األنشــطة الالمنهجيــة بكلمــة ترحيبيــة أكــد مــن خاللهــا عــى النقلــة النوعيــة التــي شــهدتها
كليــة الصيدلــة والنهــج الجديــد التــي ســتتبعه ملصلحــة الطلبــة ،وحثهــم عــى التفكــر العلمــي والنقــد البنــاء.
ـل الفعاليــة نقــاش م ّوســع وجــه فيــه الطلبــة عــددا مــن األســئلة لرئيــس مجلس األمنــاء وعميــد الكلية مــا عكس وعيهــم واهتاممهم
وتخلـ ّ
بالتطــور والنجاح.
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"الرشق األوسط" تعقد ندوة علمية حول التنمية املستدامة
بالرشاكة مع منظمة  GIZاألملانية

عــان  -نظمــت جامعــة الــرق األوســط وبالتعــاون مــع الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل  ،GIZومبشــاركة ممثلــن عــن مختلــف القطاعــات
الخاصــة والحكوميــة واألكادمييــة والصناعيــة ،نــدوة بعنــوان "إســراتيجية التنميــة املســتدامة يف أملانيــا والتطلعــات لــأردن".
وتهــدف النــدوة إىل عــرض إالســراتيجية األملانيــة للتنميــة املســتدامة ،ومناقشــة ســبل تطبيقهــا يف األردن خــال الســنوات القادمــة باإلضافــة
إىل االســتفادة مــن الــراكات الدوليــة لتحقيــق األهــداف.
وأكــد نائــب رئيــس جامعــة الــرق األوســط لشــؤون الكليــات العلميــة األســتاذ الدكتــور عــاء الحلحــويل ،أن هــذه النــدوة ،تعنــى بتشــكيل تعــاون
وثيــق مــع الــدول التــي تســعى إىل تفعيــل إســراتيجية التنميــة املســتدامة خــال ال 10ســنوات القادمــة ،مشــرا إىل تكثيــف الجهــود املبذولــة
يف تنظيــم مشــاريع مســتقبلية تخــدم املجتمــع املحــي وتعــود بالفائــدة عــى الجامعــة .وأكــد رضورة تعزيــز الــراكات بــن القطــاع الحكومــي
والصناعــي واألكادميــي والــدويل لتحقيــق أثــر ملمــوس ميكــن تطبيقــه و ينعكــس عــى الواقــع واملجتمــع.
مــن جانبــه عــرض املستشــار الخــاص إلســراتيجية التنميــة املســتدامة األملانيــة يف مكتــب اإلعــام واملعلومــات لــدى الحكومــة األملانيــة
الدكتــور جيــم شــبريبريغ اإلســراتيجية األملانيــة ،وأكــد عــى عمــق العالقــة ومتانــة التعــاون بــن الدولتــن ،وأشــار إىل أن منظمــة التعــاون
األملــاين  GIZتعمــل يف األردن منــذ أكــر مــن  40عــا ًم ،وتســعى منــذ بدايــة الربيــع العــريب إىل دعــم األردن يف مواجهــة تحديــات تدفــق الالجئــن،
ـا عــى الخدمــات يف األردن ،أهمهــا التعــاون األردين األملــاين يف دعــم شــح امليــاه التــي يعــاين منهــا األردن منــذ
التــي فرضــت بدورهــا عبئًــا هائـ ً
عــام  ،2001باإلضافــة إىل الدعــم يف توفــر فــرص العمــل والتدريــب املهنــي والتعليــم.
كــا أفــاد أســتاذ الطاقــة املتجــددة يف الجامعــة األردنيــة ومديــر مكتــب املشــاريع الدوليــة األســتاذ الدكتــور أحمــد الســامية أن هــذه النــدوة
جــاءت اســتجابة لالحتياجــات الناشــئة ،والفــرص والتحديــات يف مجــاالت امليــاه والطاقــة والتنميــة املســتدامة ،وتهــدف إىل تنشــيط و تكثيــف
الحــوار بــن قطاعــي الطاقــة وامليــاه يف األردن ،ونقــل أفضــل املامرســات والخــرات مــن أوروبــا إىل األردن.
ودعــا مديــر عــام رشكــة مــروع ريــاح األردن للطاقــة املتجــددة ونائــب الرئيــس التنفيــذي لجمعيــة "إدامــة" للميــاه والطاقــة والبيئــة الســيد
ســامر جــودة إىل دعــى إىل زيــادة الوعــي بأهميــة قطــاع الطاقــة املتجــددة وتشــجيع البحــث العلمــي واالبتــكار والتطويــر وتســويق التكنولوجيــا
األردنيــة املختصــة يف مجــاالت امليــاه والبيئــة والطاقــة ونــر الوعــي العــام وأشــار اىل الجهــود القامئــة عــى دعــم ومراجعــة السياســات التــي
مــن شــأنها النهــوض بهــذه القطاعــات وصــوالً إىل تنميــة أكــر اســتدامة يف األردن.
وأكــد مديــر قســم الطاقــة املتجــددة يف وزارة الطاقــة والــروة املعدنيــة ،املهنــدس يعقــوب مــرار أهميــة توفريالســبل لســد الفجــوة بــن
قطاعــي امليــاه والطاقــة وأهميــة هــذه الخطــوة يف تحقيــق التكامــل بــن القطاعــن .وأشــار إىل اإلجــراءات والقــرارات الحكوميــة املهمــة التــي
تــم إطالقهــا بالخصــوص.
مــن جانبــه قــدم املهنــدس معتصــم الكيــاين رئيــس قســم التنميــة املســتدامة يف وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل إســراتيجية الــوزارة
وخططهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة وتطبيقهــا بالتعــاون مــع مختلــف القطاعــات.
الجديــر ذكــره أن هــذه الفعاليــة تــأيت ضمــن سلســلة مــن النــدوات العلميــة التــي تقيمهــا جامعــة الــرق األوســط ،تنفي ـ ًذ لرؤيــة ورســالتها يف
إعــداد القــادة وتهيئــة بيئــة محفــزة عــى التعلّــم والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع ،وبنــاء رشاكات فاعلــة وحقيقيــة مــع مؤسســات املجتمــع
املحــي ،وفتــح قنــوات تواصــل فاعلــة مــع املنظــات الدوليــة.
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هندسة (الرشق األوسط) تنظم ورشة حول برنامج STAAD.Pro

أقامــت كليــة الهندســة يف جامعــة الــرق األوســط ،وبالتعــاون مــع رشكــة ، DijiFyoورشــة عمــل حــول برنامــج  ،STAAD.Proأشــهر
الربامــج املســتخدمة يف التحليــل الهنــديس يف مجــال تخصــص الهندســة املدنيــة.
قــدم الورشــة التــي حرضهــا عــدد مــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة والطلبــة ،املهنــدس ســعد الحلتــة مــن الرشكــة املعنيــة بربامــج
التصميــم الهنــديس ،وتضمنــت تطبيقــات عمليــة أوضحــت للحارضيــن ســهولة اســتخدام الربنامــج عــن طريــق التطبيــق العميل.
ويف نهايــة الورشــة دار نقــاش موســع مــا بــن املحــارض والطلبــة ،تــم خاللــه اإلجابــة عــن العديــد مــن التســاؤالت واالستفســارات حــول
تطبيقــات برنامــج .STAAD.Pro
تجــدر اإلشــارة ،إىل أن رشكــة  DijiFyoهــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات واالسستشــارات واألعــال خاصة
مــا يتعلــق بأعــال رشكات متوســطة الحجــم ،إضافــة للتخطيــط اإلســراتيجي ،وتنفيــذ التطبيقــات ،وتطويــر الحلــول.
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"الرشق األوسط" تشارك يف ورشة عمل دولية حول الحصول عىل االعتامد األمرييك "”ABET

عــان  -شــاركت كليتــا الهندســة وتكنولوجيــا املعلومــات يف الورشــة التعريفيــة حــول آليــات الحصــول عــى االعتــاد األمريــي  ،ABETالتــي نظمهــا
االتحــاد العــام للجامعــات العربيــة.

وأكــد نائــب رئيــس جامعــة الــرق األوســط لشــؤون الكليــات العلميــة األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل ،أن كادر الجامعــة يعمــل عــى تحقيــق

متطلبــات الحصــول عــى االعتــاد األمريــي  ،ABETوهــو مــا يعــد هدفــا إســراتيجيا للجامعــة؛ إذ سيســهم يف وضــع الكليــات العلميــة وبرامجهــا

وكوادرهــا وطلبتهــا عــى الخارطــة الدوليــة ،وســرفع مــن تصنيفهــا يف مــؤرشات التقييــم العامليــة ،إضافــة لحــرص كال الكليتــن عــى مواكبــة كل

التحديثــات التــي تطــرأ عــى أســس التدريــس وطرقهــا واملناهــج.

وتناولــت الورشــة التــي مثــل فيهــا الجامعــة األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل ،وعميــد كليــة اآلداب والعلــوم األســتاذة الدكتــورة ســام محاديــن،
ورئيــس قســم تكنولوجيــا املعلومــات الدكتــور أحمــد الحمــوز ،ورئيــس قســم هندســة الطاقــة املتجــددة الدكتــور ســامر أســعد ،إضافــة للدكتــور محمــد

الحســبان مــن قســم الهندســة املدنيــة ،املعايــر الواجــب توفرهــا يف الربامــج األكادمييــة للحصــول عــى اعتــاد ( ،)ABETوأهميــة هــذه االعتامديــة

يف نقــل خريجــي الربنامــج الهنــديس نحــو العامليــة.

ويعــد مجلــس االعتــاد األمريــي للهندســة والتكنولوجيــا ( ) ABETاملانــح لربامــج االعتــاد للكليــات والجامعــات حــول العــامل يف مجــاالت العلــوم

التطبيقيــة والحاســوب والهندســة والتكنولوجيــا؛ إذ يعــد مــن أكــر املانحــن وثوقــا يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة ،ويقــدم شــهادات االعتــاد يف

القيــادة وتأكيــد الجــودة يف الدراســات الجامعيــة منــذ أكــر مــن  75عامـاً.
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السفارة األمريكية تختتم ورشة تدريبية حول التمكني املهني يف جامعة الرشق األوسط

عــان  -اختتــم مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط ،وبالتعــاون مــع الســفارة األمريكيــة يف عــان ،ورشــة تدريبيــة
خاصــة ،تهــدف إىل متكــن الطلبــة مــن دخــول ســوق العمــل املحــي والعاملــي ،قدمتهــا وأدارتهــا مســؤولة شــؤون التعليــم والتواصــل
يف الســفارة ،املدربــة هيــذر ديوجــاردي.
واشــتملت الورشــة التــي حرضهــا مديــر املركــز الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق ،وعــدد مــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة ،والطلبــة،
تدريبــات حــول كيفيــة خطــوات كتابــة الســرة الذاتيــة وصفاتهــا ،ومــدى مطابقتهــا للوظيفــة املطلوبــة ،إضافــة إىل تهيئــة الطلبــة
وتحضريهــم ملقابــات العمــل والتفــاوض عــى الراتــب.
ويعمــل مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط عــى إدارة الريــادة واالبتــكار عنــد الطلبــة ،ويســاهم يف مســاعدتهم
عــى تطويــره وتنميتــه ،إضافــة لرتكيــزه عــى األفــكار الخالقــة ،وربطهــا مبــارشة مــع املســتثمرين ورواد األعــال ،وذلــك بهــدف تحويــل
األفــكار إىل مشــاريع حقيقيــة.
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حقوق "الرشق األوسط" تختتم حول "مهارات املناظرة وكسب التأييد القانوين البيئي"

عــان – أقــام مركــز حقــوق اإلنســان يف كليــة الحقــوق بجامعــة الــرق األوســط وبالرشاكــة مــع املركــز الوطنــي للعدالــة البيئيــة ،دورة
تدريبيــة بعنــوان "مهــارات املناظــرة وكســب التأييــد القانــوين البيئــي".
وأوضــح مديــر املركــز الدكتــور بــال الرواشــدة ،ان هــذه الورشــة التــي تناولــت محــاور مهــارات كيفيــة كســب التأييــد والتواصــل ،والتعبــر
عــن الــذات ،تنــدرج يف ســياق تنفيــذ اتفاقيــة التعــاون املشــرك مــا بــن الجامعــة واملركــز الوطنــي للعدالــة البيئيــة ،مؤكــدا أن الهــدف
األســايس منهــا هــو تعزيــز ثقافــة الحــوار واملناظــرة ،وبيــان اهميــة الشــفافية واملســاءلة واإلبــاغ عــن الفســاد ،إضافــة إىل تعزيــز األطــر
القانونيــة والتنفيذيــة ملنظومــة النزاهــة الوطنيــة.
وكانــت جامعــة الــرق األوســط ممثلــة بكليــة الحقــوق ،واملركــز الوطنــي للعدالــة البيئيــة ،أبرمــا اتفاقيــة تعــاون مشــرك مؤخــرا ،بهــدف
تطويــر وتوثيــق عالقــات التعــاون بــن الجانبــن يف مجــاالت التوعيــة والتدريــب القانــوين البيئــي وحقــوق اإلنســان.

كانون االول 2019

32

