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اختيار مركز االبتكار وريادة األعامل يف جامعة الرشق األوسط ضمن مجلس
 Think-Tank Leaders العاملي ملواجهة فريوس كرونا 

اختــار معهــد إدارة االبتــكار العاملــي “GIMI” مبقــره يف واليــة بوســطن االمريكيــة، مديــر مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف جامعــة الرشق 
األوســط، الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق، ليكــون ضمــن فريــق مجلــس Think-Tank Leaders العاملــي، للتباحــث وإيجــاد حلــول ابتكاريــة 
للنهــوض باالقتصــاد واألعــال، ومســاعدة الحكومــات والــرشكات يف جميــع أنحــاء العــامل، إليجــاد حلــول ومنــاذج لكيفيــة العــودة إىل 

األعــال التجاريــة بعــد انتهــاء أزمــة فــروس كورونــا.

ويــأيت اختيــار الدكتــور زريــق ليكــون ممثــا عــن منطقــة الــرشق األوســط، ضمــن 25 خبــراً حــول العــامل للحصــول عــى رؤى أســبوعية مــن 
قــادة مراكــز الفكــر العامليــة، إذ تهــدف هــذه املبــادرة لتحقيــق نتائــج ملموســة بدعــم مــن الحكومــة الفيدراليــة أألمريكيــة، إضافــة للعديــد 

مــن الــرشكات العماقــة املتأثــرة بجائحــة وبــاء كرونــا، مثــل جوجــل وإنتــل وبيبســكو وغرهــا مــن كــرى الــرشكات العامليــة. 

ــل  ــا، والعم ــروس كورون ــة ف ــع أزم ــل م ــة للتعام ــارب عاملي ــات وتج ــم معلوم ــاهم بتقدي ــس سيس ــذا املجل ــق، أن ه ــور زري ــد الدكت وأك
عــى تزويــد أصحــاب املصلحــة الرئيســيني بحلــول مــن أجــل أن يكــون الجميــع عــى اســتعداد أفضــل خــال األزمــة االقتصاديــة القادمــة، 
وعــرض اســراتيجيات ومارســات ابتكاريــة ليتــم تبنيهــا مــن قبــل املؤسســة إلدارة الجائحــة، والتأكيــد عــى التباعــد االجتاعــي، وتنفيــذ 

مــا فرضتــه الحكومــات والــرشكات واملنظــات مــن مبــادئ توجيهيــة صارمــة للتباعــد االجتاعــي وأوامــر العمــل مــن املنــزل. 

ويُعــد معهــد إدارة االبتــكار العاملــي، أكــر منظمــة مهنيــة لابتــكار يف العــامل، وهــو مؤسســة غــر ربحيــة تأسســت عــام 2009 مــن 
قبــل مــاريس االبتــكار وريــادة األعــال، ويتطلــع معهــد GIM إىل جعــل االبتــكار نظامــاً تجاريــاً احرافيــاً ميكــن تبنيــه يف املؤسســات 

الحكوميــة واملنظــات والــرشكات التجاريــة.
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جامعة الرشق األوسط تعلن إجراءات انعقاد االمتحانات النهائية للفصل الدرايس الثاين
 للعام الجامعي 2020/2019 يف الحرم الجامعي

عــان - قــرر مجلــس عمــداء جامعــة الــرشق األوســط، برئاســة رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة، إجــراء االمتحانــات النهائيــة 
للفصــل الــدرايس الثــاين 2020/2019 للطلبــة يف الحــرم الجامعــي، ويخصــص لــه 50% مــن العامــة النهائيــة للمســاق يف املرحلــة الجامعية 

األوىل والدراســات العليــا.

وأكــد رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة، يف رســالة وجههــا إىل أبنائــه الطلبــة، أن هــذا االجــراء يــأيت انســجاما مــع مبــادئ 
ــرا للظــروف التــي متــر اململكــة، وتنفيــذا لقــرارات وتوجيهــات مجلــس التعليــم العــايل، إضافــة  الحوكمــة التــي تتبناهــا الجامعــة، وتقدي
إىل مــا جــاء يف أمــر "الدفــاع 7"، حــول طرائــق التعليــم وأســاليبه غــر التقليديــة التــي تتــم بالوســائل اإللكرونيــة، ومنهــا التعليــم عــن بعــد.
وأوضحــت الرســالة، أن باقــي العامــات الـــ50%، ســتوزع مــا بــني االمتحانــات القصــرة، والواجبــات والتقاريــر، والعــروض التقدمييــة، 
ــة  ــات النهائي ــن عــن موعــد االمتحان ــل فــرة تعليــق الدراســة، عــى أن يعل ــات عقــدت قب ــم اإللكــروين، وأي امتحان واملشــاركة يف التعلي
بالنســبة للطلبــة املســجلني مــن العــام الجامعــي 2020/2019 يف وقــت الحــق، وخــال فــرة ال تقــل عــن أســبوع مــن تاريــخ العــودة للدراســة 

يف الحــرم الجامعــي.

 ،)Proposal( ــة ــد فــرة تســليم مقــرح رســائل املاجســتر الجامعي ــم متدي ــا يف الجامعــة، فقــد ت ــة الدراســات العلي ــق بطلب وفيــا يتعل
إىل تاريــخ 2020/6/15م ، كــا تقــرر متديــد فــرة تســليم رســائل املاجســتر الجامعيــة إىل تاريــخ 2020/6/1م، حيــث تتــم إجــراء مناقشــات 
الرســائل للطلبــة وفــق التعليــات النافــذة بهــذا الشــأن، عــى أن تعقــد جلســات املناقشــة للرســائل، وملشــاريع رســائل املاجســتر مــن 
خــال الرمجيــات املتاحــة، فيــا قــرر مجلــس العمــداء، تأجيــل االمتحــان الشــامل لطلبــة الدراســات العليــا، ليتــم عقــده خــال فــرة موعــد 

االمتحــان النهــايئ للمــواد النظريــة يف الجامعــة.

ــات  ــة االمتحان ــودة لتأدي ــن الع ــوا م ــرة، ومل يتمكن ــذه الف ــال ه ــاد خ ــارج الب ــم خ ــن ه ــني الذي ــة األردني ــن، والطلب ــة الوافدي ــول الطلب وح
ــذ  ــع األخ ــم إىل األردن، م ــد عودته ــم بع ــراءات التقيي ــتكال إج ــم اس ــى أن يت ــل، ع ــر مكتم ــة غ ــم عام ــد له ــرر أن ترص ــد تق ــة، فق النهائي

ــاده. ــخ انعق ــن تاري ــبوع م ــل أس ــان قب ــد االمتح ــم مبوع ــار إعامه باالعتب

ــة  ــي للطلب ــدل الراكم ــدين املع ــة بت ــل املتعلق ــة والفص ــذارات األكادميي ــل باإلن ــف العم ــد أوق ــداء، ق ــس العم ــالة، أن مجل ــت الرس وبين
ــي 2020/2019. ــام الجامع ــن الع ــاين م ــدرايس الث ــل ال ــجلني يف الفص املس
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عــان – انطاقـًـا مــن إميانــه باملســؤولية املجتمعيــة، وتلبيــة 
الــرشق  جامعــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  تــرع  الواجــب  لنــداء 
األوســط، الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، مببلــغ 100 ألــف 
دينــار أردين مــن مجموعــة يــان االســتثارية، دعــًا لــوزراة 

الصحــة.

وجــاء هــذا التــرع ترجمــة للوفــاء واالنتــاء لــراب هــذا الوطــن 
الطاهــر، بقيــادة ســليل الدوحــة الهاشــمية جالــة امللــك عبــد 

اللــه الثــاين ابــن الحســني املعظــم، أعــز اللــه ملكــه.

تلبية لنداء الوطن.. الدكتور يعقوب نارص الدين يتربع بـ100 ألف 
دينار لوزارة الصحة
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خالل مؤمتر الكرتوين نظمته جامعة الرشق األوسط ..وزير الصحة د. سعد جابر:
 النظام الصحي األردين مطمنئ..وكوادرنا مدربة للتعامل مع األوبئة

ــال،  ــادة األع ــكار وري ــز االبت ــة مبرك ــط، ممثل ــرشق األوس ــة ال ــت جامع ــر، نظم ــعد جاب ــور س ــايل الدكت ــة األردين، مع ــر الصح ــة وزي ــان - برعاي ع
وبالرشاكــة مــع نــادي التداخــات القلبيــة، ورشكــة الــدواء الدوليــة ومستشــفى التخصــي، املؤمتــر الطبــي االفــرايض "اإللكــروين" الثــاين، 
عــر تطبيــق Zoom  ، حــول تداعيــات فايــروس كورونــا املســتجد COVID-19  ، ومبشــاركة أكــر مــن 400 طبيــب مختــص مــن األردن وفلســطني 

والعــراق ودول أخــرى.
وأكــد معــايل الدكتــور ســعد جابــر يف بدايــة فعاليــات جلســات املؤمتــر، عــى تقديــره ملســاهمة األطــراف املنظمــة للمؤمتــر، ويف مقدمتهــا 
جامعــة الــرشق األوســط، يف مســرة التوعيــة مبخاطــر هــذا الفايــروس، الــذي يجتاح العــامل، مســتعرضا يف ذات الوقــت خال كلمتــه االفتتاحية، 
تفاصيــل اإلجــراءات والخطــوات التــي اتخذتهــا وزارتــه وكافــة األطــراف املعنيــة يف الحكومــة األردنيــة، للتصــدي لجائحــة الفايــروس، مبينــا أن مركز 
بدايــة عمليــات املكافحــة كانــت يف قلــب مستشــفى البشــر، إىل جانــب مستشــفى األمــر حمــزة يف العاصمــة عــان، وبقيــة املستشــفيات 

التــي تــم تجهيزهــا بكافــة املعــدات واملســتلزمات الطبيــة.
وبــني معــايل الوزيــر، أن الــوزارة ومنــذ بدايــات ظهــور الفايــروس يف الصــني، عملــت عــى تدريــب الطواقــم الطبيــة والتمريضيــة حــول 
ــذه  ــات ه ــة، وإمكاني ــفيات األردني ــودة يف املستش ــكيل املوج ــاالت ال ــدد الح ــا إىل ع ــدوى، متطرق ــديدة الع ــراض ش ــع األم ــل م ــة التعام كيفي
املستشــفيات مــن ناحيــة أعــداد أجهــزة التنفــس الصناعــي، وكيفيــة إجــراء العاجــات الرضوريــة لإلصابــات الشــديدة واملتوســطة، مشــددا عــى 

ــيطرة. ــت الس ــة تح ــي يف اململك ــع الصح أن الوض
مــن جانبــه، أوضــح مديــر برنامــج التعليمــي ألطبــاء الباطنيــة يف املستشــفى التخصــي، الدكتــور محمــود زريــق عــى األهميــة الكبــرة ملثــل 
هــذه املؤمتــرات، يف ظــل الحاجــة املاســة لتبــادل املعلومــات حــول مواجهــة عــدو البرشيــة اآلن، فايــروس كورونــا، مشــيدا بــذات الوقــت بــدور 

القطــاع الصحــي األردين والــذي يعمــل دون كلــل أو ملــل لتقديــم مــا يلــزم، إلدامــة الوضــع الصحــي املطمــن يف اململكــة حتــى االن.
بــدوره، تحــدث طبيــب القلــب واألوعيــة الدمويــة ومديــر عــام ســابق للخدمــات الطبيــة امللكيــة، العــني الدكتــور يوســف القســوس، عــن التجربــة 
األردنيــة يف مجابهــة هــذا الفايــروس، فيــا قــدم للعديــد مــن املقارنــات مــا بــني دول العــامل واألردن، وهــي تــدوس عــى عجلــة مصارعــة الزمــن 
للســيطرة عــى تداعيــات هــذا الفايــروس الخطــر، مؤكــدا يف ذات الوقــت عــى متانــة النظــام الصحــي األردين، وأنــه لــوال قوتــه منــذ مــا قبــل 

هــذه الوبــاء، لحدثــت أمــور ال يحمــد عقباهــا.
وأكــد مديــر مركــز االبتــكار وريــادة االعــال يف جامعــة الــرشق األوســط، الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق، أن هــذا املؤمتــر يعــد األول مــن نوعهــا يف 

األردن واملنطقــة، ويــأيت انعقــاده، ملناقشــة أهــم مــا توصــل إليــه العلــم مــن تقنيــات ودراســات حــول فايــروس كورونــا املســتجد.
وأجــاب املشــاركون مــن األطبــاء، عــى كافــة استفســارات املتابعــني مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة، واملتعلقــة بتداعيــات فايــروس كورونــا، 

وإمكانيــات إيجــاد عــاج أو لقــاح لــه يف املــدى القريــب، وآخــر البحــوث العلميــة املرتبطــة بهــذا الشــأن.
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جامعة الرشق األوسط تحقق مركزا متميزا يف تصنيف التاميز العاملي
 لتأثري الجامعات 2020 

عــان - حصلــت جامعــة الــرشق األوســط عــى ترتيــب متميــز يف التصنيــف العاملــي، Impact Ranking THEضمــن جامعــات 
ــِرح هــذا التصنيــف للســنة الثانيــة عــى التــوايل وفــق  عامليــة، حيــث يصــدر هــذا التصنيــف الخــاص عــن مجلــة التاميــز الوطنيــة، وطُ

ــارا.  ــرش معي ــبعة ع ــة س ــدة )UN(، والبالغ ــم املتح ــة األم ــا منظم ــي وضعته ــتدامة )SDGs(، والت ــر االس معاي

ويســمح هــذا التصنيــف للجامعــات بإمكانيــة املشــاركة بجميــع املعايــر، وفــق مــا يناســبها، وتؤخــذ النتيجــة النهائيــة ألعــى أربعــة 
معايــر.

وتقّدمــت جامعــة الــرشق األوســط بخمســة مــن تلــك املعايــر، وهــي )القضــاء عــى الفقــر، وجــودة التعليــم، والصحــة الجيــدة 
والرفاهيــة، والســام والعدالــة، واملؤسســات القويــة، وعقــد الرشاكــة لتحقيــق األهــداف، وحققــت الجامعــة املركــز 601+ عــى 

مســتوى العــامل.

وينســجم هــذا اإلنجــاز الجديــد مــع رســالة جامعــة الــرشق األوســط واســراتيجيتها يف دخــول التصنيفــات واالعتــادات الدوليــة 
املرموقــة، وضمــن سلســلة النجاحــات املســتمرة لهــا، والتــي تهــدف إىل رفــع ســويتها األكادمييــة، مبــا ينعكــس عــى طلبتهــا 
وتهيئتهــم وفقــا ملتطلبــات الســوق، وعــى الهيئــات التدريســية واإلداريــة، وتطويــر مهاراتهــم، ملحــاكاة املســتويات العامليــة يف 
التدريــس والبحــث والــرشاكات الدوليــة، وإدارة العمليــة التعليميــة، وباإلضافــة إىل حــرص الجامعــة عــى توفــر بيئــة جامعيــة خــرضاء 

ــا.  ــا وعاملي ــا وعربي ــة محلي ــات الرصين ــن الجامع ــا ضم ــا أدى إىل تصنيفه ــة، م وصديق
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عــان – يف إطــار التغطيــة الشــاملة واملســتمرة التــي تقــوم بهــا جامعــة الــرشق األوســط لتطــورات فايــروس كورونــا، عقــد مركــز االبتــكار 
وريــادة األعــال يف الجامعــة، جلســة حواريــة افراضيــة، لبحــث تداعيــات فايــروس كورونــا املســتجد، بالتعــاون مــع نــادي التداخــات 
العاجيــة ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، وبحضــور 77 طبيبــاً مــن مختلــف التخصصــات مــن األردن وفلســطني، ودول أخــرى عــر 

.Zoom تطبيــق

وأكــد مديــر برنامــج التعليمــي ألطبــاء الباطنيــة يف املستشــفى التخصــي، الدكتــور محمــود زريــق أن هــذه الجلســة، التــي تعتــر األوىل 
مــن نوعهــا يف األردن واملنطقــة، تنعقــد ملناقشــة أهــم مــا توصــل إليــه العلــم مــن تقنيــات ودراســات حــول فايــروس كورونــا املســتجد، 
خاصــة فيــا يتعلــق باخــر مســتجدات البحــوث العلميــة التــي تســعى إليجــاد لقــاح فعــال للمــرض، إضافــة ال عراضــة وطــرق الوقايــة منــه.
وشــهد االجتــاع، مشــاركة رئيــس وحــدة العنايــة املركــزة والرئــة، الدكتــور فــراس الهــواري، وطبيــب األمــراض املعديــة، الدكتــور منتــر 
البلبيــي، وطبيــب القلــب التداخــيل، الدكتــور هــادي أبــو هنطــش، وبحضــور الدكتــور العــني يوســف القصــوص، واخصــايئ القلــب 

الدكتــور عــاد حــداد.

مــن جانبــه، بــني عميــد كليــة الصيدلــة يف جامعــة الــرشق األوســط، الدكتــور عــار املعايطــة، أهميــة انعقــاد هــذا االجتــاع، يف ظــل 
الظــروف التــي متــر اململكــة واملنطقــة والعــامل، خاصــة ألهميــة التعــاون وتظافــر الجهــود العلميــة حــول العــامل، ملكافحــة تداعيــات 
هــذا الــداء الخطــر، مســتعرضا يف ذات الوقــت تجربــة الجهــود التــي بذلهــا القطــاع الصحــي األردين يف مواجهــة انتشــار العــدوى، وطــرق 

الوقايــة، ومقارنتهــا بتجــارب الــدول األخــرى.

بــدوره، أوضــح مديــر مركــز االبتــكار وريــادة االعــال، الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق، انــه وانطاقــا مــن دور جامعــة الــرشق األوســط الفاعــل 
ــادة األعــال، تــأيت يف ســياق  ــكار وري ــاء املجتمــع املحــيل، فــإن هــذه الجلســة ونحــن يف مركــز االبت ــة ابن ورســالتها العلميــة يف توعي
اطــاع املجتمــع باخــر املســتجدات حــول طــرق الوقايــة مــن العــدوى، وأحــدث األخبــار عــن حــاالت اإلصابــة واللقاحــات املمكنــة، إضافــة 

لإلجابــة عــن أھــم األســئلة واالستفســارات املطروحــة مــن قبــل طلبــة الطــب يف الجامعــات االرنيــة املشــاركني يف الجلســة.

ريادة أعامل جامعة الرشق األوسط ينظم اجتامعا “افرتاضيا”
 إقليميا ملناقشة تداعيات فايروس كورونا
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عــان – نظــم مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف جامعــة الــرشق األوســط، وبالرشاكــة مــع رشكــة Qualcomm األمريكيــة، جلســة تفاعلية 
باســتخدام وســائل االتصــال املــريئ عــن بعــد، تناولــت تأثــر أزمــة كورونــا عــى اتجاهــات التكنولوجيــا املســتقبلية واالبتــكار، اســتضافت 

مــن خالهــا مديــر التكنولوجيــا يف Qualcomm الدكتــور خالــد املالــح.

وشــهدت الجلســة، التــي أدارهــا مديــر مــرز االبتــكار وريــادة األعــال يف جامعــة الــرشق األوســط، الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق، مشــاركة 
نائــب الرئيــس لشــؤون الكليــات العلميــة، األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل، وعــدًدا مــن املهتمــني بقطــاع التكنولوجيــا وريــادة 
األعــال يف وزارة الشــباب األردنيــة، والجامعــات األردنيــة، إضافــة لحاضنــة أمنيــة لريــادة األعــال، وصنــدوق البحــث العلمــي واالبتــكار.
واســتعرض الدكتــور خالــد املالــح أمثلــة متعــددة حــول ثــورة تكنولوجيــا املعلومــات، واألجهــزة واأللبســة الذكيــة التــي ســتظهر بعــد أزمــة 
كورونــا، مقدمــا مــا ســتنجزه رشيكتــي Apple وGoogle مــن طــرق ذكيــة لتشــجيع النــاس عــى تحميــل تطبيقــات، تتبــع انتشــار فــروس 
كورونــا، والوقايــة منــه، وإمكانيــة االجهــزة الذكيــة التــي يرتديهــا االنســان، مثــل أســاور املعصــم، عــى كشــف الفــروس يف الجســم، 

حتــى قبــل ظهــور االعــراض عليــه.

بــدوره، قــدم مديــر مركــز االبتــكار وريــادة االعــال الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق، لعــدد مــن الســلوكيات الجديدة، التــي ظهرت عــى مجتمعنا 
منــذ بدايــة أزمــة فــروس كورونــا، لتجتــاح هذه األفــكار حواجــز املــكان والزمان. 

ويعمــل مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف جامعــة الــرشق األوســط، ومــن خــال سلســلة مــن النشــاطات والفعاليــات، منــذ بــدء أزمــة 
كورونــا، بهــدف ترســيخ فكــرة أن العــامل اآلن أصبــح يوجــه بصرتــه حــول االبتــكار وتكنولوجيــا املعلومــات وريــادة األعــال، مؤمنــا 
بقــدرات الشــباب االردين املٌبتكــر، والــذي يســتحق إتاحــة الفــرص إلطــاق هــذه الطاقــات، ومــن ذلــك، تعزيــز الرشاكــة مــا بــني املركــز 

ورشكــة Qualcomm األمريكيــة.

بالرشاكة مع Qualcomm األمريكية.. ريادة أعامل جامعة الرشق األوسط تبحث
 تأثري أزمة كورونا عىل اتجاهات التكنولوجيا املستقبلية 
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باستخدام االتصال عن بعد.. جامعة الرشق األوسط تناقش رسالة ماجستري 
يف كلية الحقوق

عــان – نوقشــت يف جامعــة الــرشق األوســط، رســالة ماجســتر، عــر تطبيــق خاصيــة االتصــال املــريئ عــن بعــد، يف تخصــص 
القانــون الخــاص يف كليــة الحقــوق، حملــت عنــوان “رضــا املريــض يف العمليــات التجميليــة وأثــره يف املســؤولية املدنيــة.. 

دراســة مقارنــة”، للباحــث بشــر محمــد رحيــم بــاالين.

وأكــد عميــد الدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف جامعــة الــرشق األوســط، الدكتــور هشــام أبــو صاميــة، أن مناقشــة هــذه 
الرســالة عــر وســائل االتصــال املــريئ عــن بعــد، التــي تابعهــا مســاعد رئيــس الجامعــة، وعميــد كليــة الحقــوق الدكتــور أحمــد 
اللــوزي، تعتــر األوىل عــى مســتوى األردن، لتؤكــد أن الجامعــة، تواصــل العمليــة التعليميــة واألكادمييــة، وعــى اعــى 
املســتويات والدرجــات، وبــكل ســهولة ويــر، يف ظــل الظــروف الصحيــة التــي تعيشــها اململكــة واملنطقــة والعــامل، بســبب 

ــا. تداعيــات انتشــار فــروس كورون

ــن  ــا، وم ــوا داخلي ــات عض ــد الذنيب ــور محم ــا، والدكت ــا ورئيس ــي مرشف ــون الحنيط ــور مأم ــن الدكت ــة، م ــة املناقش ــت لجن وتألف
ــة. ــارج الجامع ــن خ ــوا م ــر، عض ــد الفواع ــاء محم ــور ع ــرش، الدكت ــة ج جامع
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باستخدام االتصال املريئ عن بعد.. جامعة الرشق األوسط تنظم ورشة ضمن مرشوع
 "رواد املستقبل للتغيري"

عــان – نظمــت كليــة الحقــوق يف جامعــة الــرشق األوســط، ممثلــة مبركــز حقــوق اإلنســان، وبالرشاكــة مــع جمعيــة الشــبكة القانونيــة 
للنســاء العربيــات، ومركــز اإلعاميــات العربيــات، ورشــة عمــل يف ســياق مــرشوع رواد املســتقبل للتغيــر، تحــت عنــوان "مواقــع 
.”zoom“ التواصــل االجتاعــي"، قدمهــا األســتاذ املــدرب تامــر العوايشــة، وذلــك مــن خــال اســتخدام تطبيــق االتصال مــريئ عن بعــد
وتناولــت الورشــة، التــي حرضهــا عميــد كليــة الحقــوق، الدكتــور أحمــد اللــوزي، ومديــر مركــز حقــوق االنســان، الدكتــور بــال الرواشــدة، 
إضافــة للمديــر التنفيــذي للشــبكة األســتاذة ســاح مرمــش، رشحــا مفصــا حــول طــرق وأساســيات اســتخدام وســائل التواصــل 
االجتاعــي مــن جانــب طلبــة الجامعــات، بهــدف رفــع الخــرات واملهــارات لديهــم، فيــا اســتهدفت عــددا مــن طلبــة كليتــي الحقــوق 

واالعــام، واســتمرت ملــدة يومــني متتاليــني.
وأكــد الدكتــور أحمــد اللــوزي حــرص جامعــة الــرشق األوســط، عــى التواصــل الدائــم مــع مؤسســات املجتمــع املــدين، لتوفــر كافــة 
اشــكال الخــرة العمليــة لطلبــة الجامعــة، ومحاولــة تشــبيكهم مــع أصحــاب الخــرة يف مجــاالت تخصصاتهــم، بهــدف توفــر التدريــب 

املتخصــص، مــن خــال برامــج التطويــر املهنــي، التــي ســتعمل عــى رفــع وتعزيــز القــدرات االحرافيــة للطلبــة.
بدورهــا، أبــدت املديــر التنفيــذي للجمعيــة، األســتاذة ســاح مرمــش، ســعادتها برجمــة بنــود مذكــرة التفاهــم، التــي أبرمتهــا مؤخــرا 
مــع جامعــة الــرشق األوســط، ورؤيتهــا واقعــا يتحقــق، مؤكــدة أنهــا ستســعى لتنظيــم العديــد مــن الــدورات والحلقــات والنــدوات وورش 

العمــل، تتنــاول املواضيــع ذات االهتــام املتبــادل مــا بــني الطرفــني.
ــا  ــد أبرمت ــات، ق ــاء العربي ــة للنس ــبكة القانوني ــة الش ــوق، وجمعي ــة الحق ــة بكلي ــط، ممثل ــرشق األوس ــة ال ــارة، إىل أن جامع ــدر اإلش وتج

ــني. ــني الجانب ــركة ب ــا املش ــة القضاي ــة ومناقش ــة واألكادميي ــارب العلمي ــرات والتج ــادل الخ ــدف تب ــم به ــرة تفاه مذك
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كلية العلوم الرتبوية يف "الرشق األوسط" تلتقي منتسبي منتدى ساكب.. "الكرتونيا"

عــان - يف اســتمرار لعمليــة التواصــل املتينــة مــع أبنــاء املجتمــع املحــيل، التقــى قســم الربيــة الخاصــة وتكنولوجيــا التعليــم يف كليــة 
العلــوم الربويــة يف جامعــة الــرشق األوســط، منتســبي منتــدى ســاكب االفــرايض، مــن خــال نــدوة علميــة باســتخدام وســائل االتصــال 

املــريئ عــن بعــد، حملــت عنــوان "التعليــم عــن بعــد.. الواقــع واملأمــول يف ظــل أزمــة فايــروس كورونــا".

وتناولــت النــدوة، التــي أدارهــا رئيــس قســم الربيــة الخاصــة وتكنولوجيــا التعليــم يف كليــة العلــوم الربويــة، الدكتــور فــادي عــودة، 
وبحضــور عميــد كليــة العلــوم الربويــة األســتاذ الدكتــور عاطــف مقابلــة، الركيــز عــى تفعيــل برامــج تدريبيــة لتأهيــل املعلــم الســتخدام 

ــم. ــا التعلي ــد، وتكنولوجي ــن بع ــم ع ــة يف التعل ــة متخصص ــج أكادميي ــل برام ــة لتفعي ــروين، إضاف ــم اإللك أدوات التعل

وتطرقــت النــدوة االفراضيــة، إلنجــازات جامعــة الــرشق األوســط، وهــي الجامعــة الوحيــدة التــي متنــح درجــة البكالوريــوس يف تكنولوجيــا 
التعليــم، واملاجســتر يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم، إضافــة لتقديــم النصــح واإلرشــادات حــول التعلــم يف 

البيــت، معتــرة أن البيــت أصبــح مدرســة بحــق.

وشــهدت النــدوة االلكرونيــة، مشــاركة واســعة مــن قبــل طلبــة الجامعــات وأوليــاء أمورهــم، ومعلمــني ومعلــات، وأســاتذة جامعــات من 
األردن وخارجهــا، إضافــة لعــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف جامعــة الــرشق األوســط.



النرشة اإللكرتونية

11نيسان  2020

جامعة الرشق األوسط تطلق برنامج "سباق األفكار" بالرشاكة مع الجامعة األملانية

أطلقــت جامعــة الــرشق األوســط، ممثلــة مبركــز االبتــكار وريــادة األعــال، برنامــج "ســباق قــادة التأثــر The Impact Leaders بالرشاكــة 
مــع الجامعــة األملانيــة، بهــدف املســاهمة يف إيجــاد حلــول للتحديــات التــي تواجههــا قطاعــات التعليــم واملجتمــع، والتــي تأثــرت بانتشــار 

فايــروس كورونــا املســتجد حــول العــامل، COVID-19 مــن خــال تدريــب الفــرق املشــاركة واملنافســة فيــا بينهــم )عــر اإلنرنــت(.

وتــأيت هــذه املســابقة لكافــة طلبــة الجامعــات واملــدارس واملعلمــني وأعضــاء هيئــة التدريــس وأي شــخص مبتكــر وميتلــك القــدرة عــى 
تحويــل فكرتــه إىل مــرشوع يخــدم املجتمــع والوطــن، فيــا ينقســم الرنامــج إىل مرحلتــني، حيــث متثــل املرحلــة األوىل، مرحلــة جمــع 

التحديــات التــي تواجــه املجتمــع، فيــا تبــدأ املرحلــة الثانيــة يف 2020/4/13 لتشــكيل فــرق لحــل التحديــات والبــدء بالعمــل.

وســتقوم الفــرق املختــارة للمشــاركة يف املســابقة بعــرض أفكارهــم ومشــاريعهم للجنــة التحكيــم واختيــار االفضــل منهــا ليتــم دعمهــا 
وتنفيذهــا عــى أرض الواقــع، باإلضافــة إىل تشــبيك الشــباب الريــادي صاحــب الفكــرة مــع رشكات وقطاعــات مهتمــة يف ريــادة األعــال 
واالبتــكار، للنهــوض بإبداعــات الشــباب، ودعــم اقتصــاد الوطــن، والحــد مــن التحديــات والعوائــق الكبــرة، التــي تواجهنــا يوميــا يف ظــل 

أزمــة كورونــا.

الجديــر ذكــره، أن مديــر مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف جامعــة الــرشق األوســط الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق، هــو أحــد االعضــاء 
األساســيني يف اللجنــة املُحكمــة للمشــاريع، والــذي تــم اختيــاره مؤخــرا مــن قبــل معهــد إدارة االبتــكار العاملــي “GIMI” مبقــره يف 
مدينــة بوســطن االمريكيــة، ليكــون ضمــن فريــق مجلــس Think-Tank Leaders العاملــي، للتباحــث وإيجــاد حلــول ابتكاريــة للنهــوض 
باالقتصــاد واألعــال، ومســاعدة الحكومــات والــرشكات يف جميــع أنحــاء العــامل، لكيفيــة العــودة إىل األعــال التجاريــة بعــد انتهــاء أزمــة 

ــا.  ــروس كورون فاي
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تشكيل أول فريق ألعوان الشفاء يف جامعة الرشق األوسط

ضمــن العمــل املُشــرك مــا بــني بنــك الشــفاء والصحــة األردين وجامعــة الــرشق األوســط يف تنفيــذ برامــج وتقديــم خدمــات 
خريــة يف خدمــة املجتمــع األردين ، أطلــق كا الطرفــني فريقــاً تطوعيــاً يحمــل عنــوان أعــوان الشــفاء جامعــة الــرشق األوســط .

الفريــق الــذي يُضــم عــدداً مــن طلبــة جامعــة الــرشق األوســط باإلضافــة لعــدد مــن أســاتذة الجامعــة ، جــاء اســتجابة للرنامــج 
ــات  ــن املؤسس ــدد م ــود ع ــد جه ــدف توحي ــفاء به ــوان الش ــوان أع ــراً بعن ــفاء مؤخ ــك الش ــُه بن ــذي أطلق ــري ال ــي الخ التطوع

ــع . ــة املجتم ــراد يف خدم واألف

ُمســاعد رئيــس جامعــة الــرشق األوســط لخدمــة املجتمــع الدكتــور ســليم رشيــف قــال : )بــأن إحتضــان جامعــة الــرشق األوســط 
إلطــاق فريــق أعــوان الشــفاء يــأيت ضمــن إســراتيجية جامعــة الــرشق األوســط يف دعــم وتنفيــذ برامــج خريــة إجتاعيــة 

خدماتيــة تخــدم ُمختلــف رشائــح املُجتمــع (.

ونــوه الدكتــور ســليم إىل أّن التطــوع يف مثــل هكــذا برامــج مــن قبــل الطلبــة يُكســبهم عــّدة مهــارات وتعــزز انتاؤهــم لوطنهــم 
وُمجتمعهــم الــذي يعيشــون فيــه ، وســيمتلك الطالــب روح العمــل التعــاوين التشــاريك ويجعــل لديــه الُقــدرة عــى أن يكــون 
ــل املســؤولية ، وهــذا مــا تعمــل الجامعــة عــى زرعــه يف نفــوس  ــك القــدرة عــى تحّم ــداً ومعطــاء، مــا مينحــه ذل الفــرد قائ

طلبتهــا .

مديــر عــام بنــك الشــفاء والصحــة األردين الدكتــورة نيفــني أبــو زيــد قالــت: )بــأن بنــك الشــفاء يعتــز دامئــاً بالرشاكــة التــي تربطــُه 
مــع جامعــة الــرشق األوســط ، هــذا الــرح األكادميــي الرائــع الــذي لفــَت إنتبــاه الجميــع لنشــاطِه الدائــم والنوعيــة املُميــزة 

لكــوادره وطلبتــه (.

ونّوهــت الدكتــورة أبــو زيــد إىل أّن مثــل هكــذا رشاكات وتنفيــذ مثــل هكــذا برامــج خدماتيــة تطوعيــة تُســاعد بنــك الشــفاء يف 
املــي قُدمــاً يف مــا يقدمــُه مــن خدمــة للفئــات الضعيفــة يف ُمجتمعنــا ، كــا أّن هنــاك فائــدة للطلبــة املُشــاركني يف مثــل 
هكــذا برامــج ، حيــث أنهــا تزيــد مــن قُدرتهــم عــى حــل املشــكات بتفكــر واٍع وســليم وتزيــد مــن مهاراتهــم اليدويــة والفكريــة .
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جامعة الرشق األوسط ترصف رواتب موظفيها لشهر نيسان كاملة

عــان - وجــه رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرشق األوســط، الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، يف رســالة عاجلــة إىل رئاســة الجامعــة بالعمــل، 
كاملعتــاد عــى رصف رواتــب كوادرهــا التدريســية واإلداريــة والهندســية كاملــة، ودون املســاس بالحقــوق الوظيفيــة والعقديــة القامئــة، 
انطاقــا مــن التزامهــا باملســؤولية املجتمعيــة التــي تحملهــا، وتعميقــا وتأكيــدا عــى مبــدأ التكافــل بــني أفــراد أرسة الجامعــة، وامتداداتهــا 
العائليــة واالجتاعيــة، والحفــاظ عــى كرامــة املوظــف لديهــا، يف ظــل األحــوال املعيشــية الصعبــة التــي ميــر بهــا الوطــن، وهــو يخــوض 

معركــة االنتصــار ضــد وبــاء فايــروس كورونــا.

وأكــد الدكتــور نــارص الديــن، خــال الرســالة، التــي هنــأ فيهــا بحلــول شــهر مضــان الكريــم، الوقــوف إىل جانــب كافــة العاملــني يف الجامعــة، 
الذيــن ســاهموا ويســاهمون يف هــذه الظــروف الصعبــة، يف إدامــة العمــل عــن بعــد، وبأعــى مســتويات املســؤولية األكادمييــة 
واألخاقيــة، والذيــن ال يتوانــون يف عطائهــم لجامعــة الــرشق األوســط، للمحافظــة عــى حقــوق الطلبــة وواجباتهــم، أو مــن خــال الفــرق 
املتواجــدة يف الجامعــة، وذلــك عــى الرغــم مــن الحظــر املنــزيل الــذي تفرضــه الحكومــة األردنيــة، ألمــن الوطــن واملواطــن، واســتجابة 

للحالــة الراهنــة، التــي تقتــي تعامــل الجميــع معهــا، مــن وحــي شــهر رمضــان الفضيــل.

وأبــدى الدكتــور نــارص الديــن فخــره واعتــزازه بكــوادر جامعــة الــرشق األوســط، وتفاعلهــا مــع كل املبــادرات الوطنيــة يف مواجهــة الوبــاء، 
مجســدة تعبــرا صادقــا عــن الرشاكــة القامئــة مــا بــني القطاعــني العــام والخــاص، إضافــة للنجــاح الباهــر يف تطبيــق وســائل وعنــارص 
ــم  ــه وزارة التعلي ــل علي ــذي تعم ــار ال ــتقبا يف اإلط ــاده مس ــة اعت ــة الجامع ــا لني ــد، منوه ــن بع ــي ع ــث العلم ــي والبح ــم األكادمي التعلي

ــم العــايل وضــان جودتهــا. ــة اعتــاد مؤسســات التعلي العــايل والبحــث العلمــي، وهيئ

ــان  ــة ي ــل مجموع ــط، وممث ــرشق األوس ــة ال ــاء جامع ــس أمن ــس مجل ــن، رئي ــارص الدي ــوب ن ــور يعق ــعادة الدكت ــارة، إىل أن س ــدر اإلش وتج
التجاريــة، قــد ســاهم بتــرع مقــداره 100 ألــف دينــار أردين، لصالــح وزارة الصحــة االردنيــة، تلبيــة لنــداء الوطــن، وتعبــرا عــن املســؤولية 

الوطنيــة واملجتمعيــة.
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عــان - عقــدت كليــة األعــال يف جامعــة الــرشق األوســط، لقــاء مفتوحــا مــع طلبتهــا، عــن بعــد، باســتخدام تطبيــق االتصــال املــريئ 
Zoom، بهــدف اســتطاع آرائهــم حــول تجربــة التعلــم عــن بعــد، ودراســة كافــة االقراحــات والحلــول، لتجويــد عمليــة التعليــم بشــكل عــام.

وأكــد نائــب رئيــس الجامعــة، وعميــد كليــه األعــال االســتاذ الدكتــور محمــود الــوادي، يف بدايــة اللقــاء، الــذي شــهد مشــاركة أعضــاء هيئه 
التدريــس يف الكليــة، أن العمليــة التعليميــة التقليديــة يف كافــة املســارات، متأثــرة إىل حــد كبــر بالوضــع الراهــن الــذي يعيشــه األردن 
والعــامل، يف ظــل تداعيــات انتشــار فايــروس كورونــا، إال أن الخطــوات االســتباقية التــي قامــت بهــا الجامعــة، مــن تطويــر أدوات التعلــم 
عــن بعــد لديهــا، لتفــرز العديــد مــن اإليجابيــات، أبرزهــا، التأكــد باســتمرار، ومــن خــال العديــد مــن التقاريــر، مــن ســر العمليــة التعليميــة، 

إضافــة للخــرة العلميــة العمليــة الجديــدة.

وعــرض الطلبــة خــال اللقــاء، للصعوبــات واالشــكاليات واملاحظــات التــي واجهتهــم خــال مراحــل تلقــي التعليــم االلكــروين عــن بعــد، 
والحلــول التــي تــم تقدميهــا لتجاوزهــا، ومواصلــة الدراســة بســهولة ويــر، فيــا تــم توضيــح آليــة تقســيم الطلبــة يف املرحلــة الحاليــة، 

وخــال مرحلــة االختبــار النهــايئ، واملقــرر اجراؤهــا يف الحــرم الجامعــي.

كلية االعامل يف "الرشق األوسط" تلتقي طلبتها عرب وسائل االتصال املريئ عن بعد
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طلبة الصيدلة يف "الرشق األوسط": عملية التعلم عن بعد تسري باحرتافية عالية

ــة  ــا مــا بــني عــادة الكليــة وطلب ــة بجامعــة الــرشق األوســط، لقــاء تفاعلي عــان - نظمــت لجنــة األنشــطة الامنهجيــة يف كليــة الصيدل
ــه  ــر ب ــي مت ــوال الت ــر التج ــة، وحظ ــروف الصحي ــل الظ ــة، يف ظ ــى الطلب ــية ع ــا النفس ــد، وآثاره ــن بع ــم ع ــة التعل ــة عملي ــة، ملناقش الكلي

ــريئ عــن بعــد. ــك باســتخدام االتصــال امل ــا، وذل ــروس كورون ــات انتشــار فاي اململكــة بســبب تداعي

وناقــش اللقــاء، الــذي ترأســه عميــد كليــة الصيدلــة األســتاذ الدكتــور عــار املعايطــة، وشــهد حضــور عــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية 
يف الكليــة، مشــاركة الطلبــة للمارســات الفضــى، التــي تزيــد مــن إنتاجيتهــم، والركيــز عــى دراســتهم، إضافــة التخــاذ مــا يلــزم بهــدف 

مــن خطــوات عمليــة لتخفيــف حالــة امللــل يف ظــل الظــروف املعيشــية الحاليــة. 

وأجمــع املشــاركون مــن األســاتذة والطلبــة خــال اللقــاء االلكــروين التفاعــيل، عــى أن خــر وســيلة لضــان اســتمرار اإلنتاجيــة يف ظــل 
الوضــع الراهــن، هــي تنظيــم عــادات روتينيــة يوميــة، تضــاف إىل قامئــة األهــداف املــراد تحقيقهــا عــى املــدى القريــب واملتوســط، 

واملحافظــة عــى مارســة هوايــات ممكنــة التنفيــذ يف الحجــر املنــزيل، كالرياضــة والطبــخ والرســم، وقــراءة الكتــب. 

وخــرج االجتــاع بنتائــج إيجابيــة، كان مــن أبرزهــا، أن عمليــة التعلــم عــن بعــد، التــي تطبقهــا جامعــة الــرشق األوســط، تســر باحرافيــة عاليــة، 
واعتــاد عليهــا الطلبــة وانتظمــوا فيهــا، إال أن ذلــك مل مينعهــم أي الطلبــة مــن التأكيــد عــى رغبتهــم بالعــودة اىل جامعتهــم، واالنتظــام 

يف الدراســة بشــكل اعتيــادي، شــاكرين يف ذات الوقــت، أســاتذة كليــة الصيدلــة عــى جهودهــم الكبــرة ملواصلــة العمليــة التعليميــة.
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تنفيذا للرغبة امللكية.. مجلس أمناء جامعة الرشق األوسط يشدد عىل
 مواصلة نجاح عملية التعلم عن بعد 

ــاء جامعــة الــرشق األوســط، برئاســة رئيــس املجلــس، الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، عــر تطبيــق خاصيــة االتصــال  عــان - التئــم مجلــس أمن
ــا بقــرارات الحكومــة االردنيــة، وتطبيقــا لقوانينهــا املتعلقــة مبارســة األعــال عــن بعــد. املــريئ عــن بعــد؛ وذلــك التزاًم

ــة االتصــال املــريئ عــن بعــد؛ مجموعــة مــن اإلجــراءات والقــرارات للحــد مــن األرضار  ــه عــر تطبيــق خاصي وناقــش املجلــس، يف أول اجتــاع ل
املرتبــة جــراء أزمــة تداعيــات فــروس كورونــا، مشــددا يف الوقــت نفســه عــى مواصلــة ضــان اســتمرارية نجــاح عمليــة التعلــم عــن بعــد لــكل 
املــواد املطروحــة لهــذا الفصــل الــدرايس مــن العــام الجامعــي 2020/2019، وذلــك تنفيــذا للرغبــة امللكيــة املعظمــة بإنجــاح العمليــة رغــم 

الظــروف التــي متــر بهــا اململكــة والعــامل.
كــا تنــاول االجتــاع، بحــث آخــر املســتجدات املتعلقــة بإنجــاز خطــة الطــوارئ املعلنــة مــن جانــب جامعــة الــرشق االوســط، ملواجهــة انتشــار 

فــروس كورونــا، وااللتــزام بقــرارات الدولــة األردنيــة، والبقــاء يف املنــازل، ومراعــاة تعليــات وزارة الصحــة واألجهــزة األمنيــة بشــكل تــام.
واســتمع أعضــاء املجلــس، مللخــص أوجــز مــن خــال رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة، مجريــات ســر العمليــة التعليميــة مــن 
خــال نظــام التعليــم اإللكــروين يف الجامعــة، والخطــط القامئــة لتجــاوز هــذه الظــروف االســتثنائية، عــر االســتمرار يف تفعيــل منظومــة التعليــم 
عــن بعــد طــوال فــرة تعليــق الدراســة، وفــق إجــراءات تضمــن اســتمرار العمليــة التعليميــة األكادمييــة بــكل فاعليــة وجــودة للمحتــوى النظــري 

لكافــة الكليــات.
ــة ولضــان اســتمرارها  ــة والتقنيــة واإلداريــة وغرهــا، إلنجــاح العمليّ وشــدد رئيــس الجامعــة الدكتــور الحيلــة، عــى وضــع كل إمكانياتهــا املاليّ
عــن بُعــد، مشــددا عــى ان جامعــة الــرشق األوســط، كانــت ســباقة يف التعامــل مــع انتشــار الفــروس والتصــدي لخطــره، واتخــذت كذلــك جميــع 

اإلجــراءات الازمــة الســتمرار العمليــة.
واطلــع رئيــس املجلــس واعضــاؤه عــى رشح حــول نتائــج العمليــة حتــى اللحظــة، تناولــت تجــاوب الزمــاء أعضــاء الهيئــة التدريســية، ومبادرتهــم، 
ــاه  ــؤولية تج ــعورهم باملس ــة، وش ــي الطلب ــة، ووع ــة واملدعم ــواد النظري ــل إىل 100% للم ــبة تص ــة وبنس ــواد التعليمي ــع امل ــى رف ــم ع وحرصه

رضورة اســتكال العمليــة التدريســية.
ــة،  ــول االزم ــن حل ــر م ــت مبك ــط يف وق ــرشق األوس ــة ال ــا جامع ــي اتخذته ــراءات الت ــى اإلج ــة، ع ــاء الجامع ــس أمن ــى مجل ــياق، أثن ويف ذات الس
ســواء مــن خــال قيامهــا بعقــد ورشــات تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، للتــدرب عــى تطبيــق التعليــم عــن بعــد، أو مــن خــال مســاعدة الطلبــة 
واملجتمــع املحــيل، بالحمــات اإلعاميــة والتثقيفيــة التــي أطلقتهــا الجامعــة مبكــرا، إضافــة إلطــاع الــرأي العــام عــر التقاريــر اإلعاميــة، املرئيــة 

واملقــروءة لكافــة الخطــوات التــي اتخذتهــا أوال بــأول.


