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الدكتور يعقوب نارص الدين لـ"حياة أف .أم" :األردنيون أثبتوا للعامل التصاقهم بالقيادة
الهاشمية وقدرتها عىل تجاوز كل التحديات

عــان  -أكــد رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن ،عــى حقيقــة قــوة تجــذر الدولــة األردنيــة
وصالبتهــا ،واملختلطــة بتالحــم الشــعب ،مــا يجعــل األردن ،بقيــادة جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن ،عــى الرغــم مــن صغــر
حجمــه الجغــرايف ،منوذجــاً فريــدا ً يف مواجهــة األزمــات والتحديــات ،إىل جانــب تراكــم اإلنجــازات الوطنيــة.
وبــن الدكتــور نــارص الديــن ،خــال اســتضافته عــى إذاعــة حيــاة اف .ام ،للحديــث عــن الذكــرى الرابعــة والســبعني الســتقالل اململكــة،
والتــي يحييهــا األردنيــون يف الخامــس والعرشيــن مــن أيــار ،أن الســتقالل األردن معــان كثــرة ،لعــل مــن أعمقهــا ،هــو التناغــم املتــن مــا
بــن القيــادة والشــعب خــال األزمــات ،مــا عــزز اإلنجــازات ،ورفــع الــروح املعنويــة لــدى املواطنــن.
وأوضــح الدكتــور نــارص الديــن ،أن األردنيــن أثبتــوا للعــامل أجمــع ،أنهــم الشــعب الوحيــد الــذي التصــق بقيادتــه ،وآمــن بقدرتهــا عــى تجــاوز
كل التحديــات ،للوصــول بــه لــر األمــان واالطمئنــان ،وهــو مــا أوفــت بــه القيــادة الهاشــمية ،كعادتهــا عــى الــدوام ،خاصــة يف هــذه األيــام،
ومــا ميــر بــه الوطــن والعــامل مــن تأثــرات كبــرة لجائحــة فــروس كورونــا.
وأكــد الدكتــور نــارص الديــن ،أن جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن ،حفظــه اللــه ورعــاه ،وخــال األيــام األوىل لتفــي فــروس
كورونــا ،وجــه الحكومــة مــن املركــز الوطنــي إلدارة األزمــات ،باتخــاذ كافــة التدابــر للمحافظــة عــى صحــة وحيــاة األردنيــن ،مشــددا ً عــى
أنهــا أولويــة قصــوى ،ليكــون األردن االمنــوذج املميــز يف املنطقــة يف مواجهــة فــروس كورونــا.
وعــر الدكتــور نــارص الديــن ،يف ختــام حديثــه ،عــن إميانــه وإميــان األردنيــن جميعــا بتجــاوز هــذه الجائحــة ،بقــدرة اللــه أوالً ،ثــم قيــادة جاللــة
امللــك عبــد اللــه الثــاين ثانيـاً ،مؤكــدا ً عــى صالبــة إرادة األردنيــن يف امللــات ،وتجاوزهــا نحــو االســتقرار يف كل يشء ،خاصــة االقتصــاد
الوطني.
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رسالة دكتوراه بامتياز مع مرتبة الرشف من جامعة مؤتة
للباحث الدكتور الصيدالين أحمد يعقوب نارص الدين

عــان  -حصــل الباحــث الدكتــور الصيــدالين أحمــد يعقــوب نــارص الديــن ،عــى درجــة الدكتــوراه بامتيــاز مــع مرتبــة الــرف ،مــن جامعــة
مؤتــة ،عــن رســالة حملــت عنــوان "أثــر الريــادة االســراتيجية يف األداء املســتدام للجامعــات الخاصــة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية..

التفكــر الرشــيق متغــرا ً وســيطاً".

وأوصــت الدراســة ،وفقــا للمعطيــات امليدانيــة ،بتعزيــز مامرســات الريــادة اإلســراتيجية يف الجامعــات الخاصــة ،ملــا لهــا مــن دور فاعــل
يف اكتســاب الفــرص الرياديــة وإدارة املــوارد الرياديــة بكفــاءة ،ودعــم توجهــات األداء املســتدام بشــكل مكثــف ،لتحقيــق البقــاء والتميــز
للجامعــات ،وإرضــاء أصحــاب املصالــح ،والفئــات املجتمعيــة كافــة ،إضافــة لتشــجيع منهجيــة التفكــر الرشــيق املعــارصة ،لوضــوح

غاياتهــا وتركيزهــا عــى خفــض الجهــود والتكاليــف واملــوارد ،مــع املحافظــة عــى الجــودة ،وزيــادة االســتثامر يف العالقــة بــن مامرســات
الريــادة اإلســراتيجية ،والتفكــر الرشــيق؛ لتحقيقهــا أعــى مســتويات التكامــل املعــريف والســلويك ،والعمــي والتطبيقــي.

وتألفــت لجنــة املناقشــة ،مــن الدكتــورة فاطمــة ربابعــة مرشفــة ورئيســة ،وعضويــة كل مــن األســتاذ الدكتــور عــي العضايلــة ،والدكتــور

غــازي أبــو قاعــود ،واألســتاذ الدكتــور هــاين أرتيمــة ،مناقشــا خارجيـاً.
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"الرشق األوسط" تهنئ الدكتور أحمد يعقوب نارص الدين لحصوله عىل
درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الرشف

عــان – تتقــدم أرسة جامعــة الــرق األوســط ،ممثلــة برئيــس مجلــس األمنــاء وأعضائــه ،ورئيــس الجامعــة ومجلــس العمــداء ،وأعضــاء
الهيئتــن التدريســية واإلداريــة ،والطلبــة ،بالتهنئــة والتربيــك إىل عضــو مجلــس األمنــاء الدكتــور الصيــدالين أحمــد يعقــوب نــارص
الديــن ،مبناســبة حصولــه عــى درجــة الدكتــوراه يف اإلدارة االســراتيجية ،بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الــرف ،مــن جامعــة مؤتــة العتيــدة.
وحــاز الدكتــور أحمــد نــارص الديــن هــذه املرتبــة ،عقــب مناقشــة رســالة حملــت عنــوان “أثــر الريــادة االســراتيجية يف األداء املســتدام
را وســيطا” ،.التــي أوصــت بتعزيــز مامرســات الريــادة
للجامعــات الخاصــة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية ..التفكــر الرشــيق متغ ـ ً
االســراتيجية يف الجامعــات الخاصــة ،ملــا لهــا مــن دور فاعــل يف اكتســاب الفــرص الرياديــة وإدارة املــوارد الرياديــة بكفــاءة ،ودعــم
توجهــات األداء املســتدام بشــكل مكثــف ،لتحقيــق البقــاء والتميــز للجامعــات ،إضافــة لتشــجيع منهجيــة التفكــر الرشــيق املعــارصة،
مــع املحافظــة عــى الجــودة.
وتعــرب جامعــة الــرق األوســط ،عــن فخرهــا بهــذا اإلنجــاز العلمــي املتميــز ،متمنيــة أن يجعــل يف هــذا البحــث الفائــدة املرجــوة لقطــاع
التعليــم العــايل يف بلدنــا األردن الحبيــب ،والنهــوض بجامعاتنــا الوطنيــة ،والتقــدم بهــا وفــق أرفــع معايــر التفكــر والتخطيــط واإلدارة
االســراتيجية ،والجــودة والحوكمــة ،يف ظــل قائــد الوطــن وراعــي املســرة ،جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن املعظــم،
حفظــه اللــه ورعــاه.
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اختيار عميد صيدلة "الرشق األوسط كمحرر مشارك ملجلة Pharmacy Education
التابعة لالتحاد العاملي للصيادلة

عــان  -اختــارت مجلــة التعليــم الصيــدالين  Pharmacy Educationالتابعــة لالتحــاد العاملــي للصيادلــة  ،FIPعميــد كليــة الصيدلــة
يف جامعــة الــرق األوســط ،األســتاذ الدكتــور عــار املعايطــة ،كمحــرر مشــارك  ،Associate Editorوذلــك عقــب جولــة تقدمــت فيهــا
لالنضــام لعضويــة الهيئــة التحريريــة العديــد مــن الطلبــات ملرشــحني مــن كافــة انحــاء لعــامل.
وتعــد مجلــة  ،Pharmacy Educationالتــي تأسســت عــام  2000تحــت مظلــة االتحــاد العاملــي للصيادلــة ،مــن أهــم املجــات العلميــة
الدوليــة واملحكمــة ،التــي تهتــم بنــر األبحــاث والسياســات التــي تعمــل عــى تطويــر التعليــم الصيــدالين ،إضافــة إىل ســعيها الدائــم
لبنــاء شــبكة علميــة للتواصــل بــن األكادمييــن والباحثــن والصيادلــة املامرســن يف التعليــم املهنــي والصيــدالين ،مــع الرتكيــز عــى
طــرق التعليــم والتعلــم الجديــدة والرياديــة ،وتطويــر الخطــط الدراســية الخاصــة بكليــات الصيدلــة ،وربطهــا مــع نتاجــات التعلــم العامليــة
التــي يحتاجهــا صيادلــة املســتقبل ،إىل جانــب وضــع السياســات التــي تعمــل عــى تنميــة القــوى العاملــة العامليــة ملهنــة الصيدلــة،
فيــا تعتــر املجلــة مصنفــة عامليــا يف قاعــدة بيانــات  Scopusو .Clarivate – Web of Science
تجــدر اإلشــارة إىل أن كليــة الصيدلــة يف جامعــة الــرق األوســط ،كانــت قــد أطلقــت العــام املــايض برنامــج بكالوريــوس الصيدلــة
الربيطــاين املشــرك  MPharmاألول مــن نوعــه يف املنطقــة مــع جامعــة ســراثكاليد الربيطانيــة ،واملصنفــة يف املرتبــة األوىل عــى
مســتوى بريطانيــا ،والــذي يتيــح للطالــب األردين والعــريب دراســة الربنامــج بشــكل مشــرك بــن الكليتــن ،وذلــك عــى شــكل  ،2+3إذ
ســيقيض الطالــب أول ثــاث ســنوات دراســية مــن الربنامــج يف جامعــة الــرق األوســط ،ثــم يكمــل الســنتني األخريتــن مــن الربنامــج يف
بريطانيــا ،ليحصــل عــى شــهادة مشــركة بــن الجامعتــن.
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استحداث ثالثة تخصصات بكالوريوس وتخصص دبلوم عايل يف "الرشق األوسط"

عــان  -وافــق مجلــس التعليــم العــايل ،خــال جلســة عقدهــا عــر تقنيــة االتصــال املــريئ عــى اســتحداث أربعــة تخصصــات يف جامعــة
الــرق األوســط ،ثالثــة منهــا لدرجــة البكالوريــوس ،والرابــع يف درجــة الدبلــوم ،وذلــك بــد ًءا مــن الفصــل الــدرايس األول للعــام الجامعــي
.2021/2020
وأوعــز املجلــس باملوافقــة عــى اســتحداث تخصــي املاليــة التكنولوجيــة  ،"Technology Financial "Fintechوذكاء األعــال
( ،)Intelligence Businessيف درجــة البكالوريــوس يف كليــة األعــال ،واســتحداث تخصــص تصنيــع املســتحرضات التجميليــة
والكيامويــة ( ،)Formulation of Cosmetic Chemical Productsلدرجــة البكالوريــوس يف كليــة الصيدلــة ،إضافــة الســتحداث
الدبلــوم العــايل يف الرتبيــة يف كليــة العلــوم الرتبويــة.
وتــأيت هــذه االســتحداثات ،متاشــياً مــع التوجيهــات امللكيــة الســامية ،بتقديــم التخصصــات التــي تواكــب التطــورات التكنولوجيــة
الحديثــة ،وتحــايك متطلبــات القطــاع الصناعــي والتعليمــي ،والســوق املحــي والعاملــي ،وتطبيق ـاً للسياســة العامــة لجامعــة الــرق
األوســط ،وخطتهــا االســراتيجية بتخريــج الكفــاءات املؤهلــة للعمــل يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة املهمــة ،مبــا فيهــا التعليميــة
والصيدالنيــة ،والبنــوك واألعــال.
وحرصــا مــن جامعــة الــرق األوســط عــى تنميــة وتأهيــل وتطويــر قــدرات املعلمــن واملعلــات األردنيــن ،فقــد حرصــت عــى اســتحداث
الدبلــوم العــايل يف الرتبيــة ،الــذي ســيعمل عــى متكــن املعلمــن مــن أداء رســالتهم الخالــدة ،والحصــول عــى االمتيــازات اإلداريــة
املهمــة يف مســرتهم التعليميــة.
يذكــر أن جامعــة الــرق األوســط ،ومــن خــال بحــوث علميــة متطــورة ومدروســة ،تســعى إىل التوســع باســتحداث تخصصــات جديــدة،
وفــق معايــر الجــودة ونهــج الجامعــة ورســالتها وتعزيــز دورهــا يف تحقيــق الريــادة ،لتواكــب مســتوى نظرياتهــا مــن الجامعــات املحليــة
واإلقليميــة والعامليــة ،ومواكبــة املســتجدات العلميــة املعــارصة.
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طلبة جامعة الرشق األوسط يطلقون مرشوعاً إبداعياً لتطوير شعارها

عــان  -أطلــق مجموعــة مــن طلبــة قســم التصميــم الجرافيــي يف كليــة العــارة والتصميــم يف جامعــة الــرق األوســط ،مرشوعــا
إبداعيــا يهــدف إىل عمــل تصــور لتصميــم وتطويــر شــعار الجامعــة والفتتهــا التعريفيــة ،ترجمــة منهــم لــرورة االســتفادة مــن فتــح البــاب
أمــام إبداعــات طلبــة الجامعــة بــإرشاف الدكتــور وائــل عبــد الصبــور.
وتتضمــن تصميــات املــروع املقدمــة مــن قبــل الطلبــة ،عــى العديــد مــن األفــكار اإلبداعيــة الفنيــة ،والتــي تتميــز مبحــاكاة التقــدم
املتســارع الــذي تشــهده جامعــة الــرق األوســط ،ال ســيام يف جوانــب املعــارصة والتجديــد عــى مســتوى الفكــرة والتصميــم ،يعكــس
قيــم الجامعــة مــن حيــث صناعــة القيــادة الشــبابية املتميــزة ،لــه داللــة فريــدة ومبتكــرة تعكــس هويتهــا ،وتجســد رؤيتهــا.
والجديــر ذكــره ،أن تخصــص التصميــم الجرافيــي يف كليــة العــارة والتصميــم ،يشــهد إقبــاالً متزايــدا ً للتســجيل يف برنامــج البكالوريــوس
مــن قبــل الراغبــن يف التأهيــل املتميــز يف جوانبــه ،ويعتــر مــن الربامــج التــي تجمــع مــا بــن التعليــم النظــري ومــا بــن التطبيــق املهنــي؛
مــن حيــث تعريــض الطالــب للمشــاكل التــي تواجــه ســوق العمــل وربطهــا بالحلــول التــي ميكــن أن تســهم يف رفــع ســوية الطالــب أكادمييـاً
ومهنيـاً و تؤثــر إيجابـاً يف ســوق العمــل.
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"ريادة أعامل" جامعة الرشق األوسط تلتقي دائرة الجامرك االردنية" ..إلكرتونيا"

عــان  -عقــد مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط ،اجتامعــا عــن بعــد عــر منصــة  zoomالتقــى خاللــه ممثلــن
عــن دائــرة الجــارك األردنيــة ،ملناقشــة أهــم التطــورات عــى صعيــد االتفاقيــة املربمــة مــا بــن الطرفــن ،والعمــل عــى إيجــاد حلــول
مبتكــرة ،خصوص ـاً مــع تفــي فــروس كورونــا ،واإلجــراءات املتبعــة التــي مــن شــأنها املحافظــة عــى ســامة العاملــن واملتابعــن
يف املراكــز الحدوديــة التابعــة لدائــرة الجــارك.
وبــن مديــر قســم تكنولوجيــا املعلومــات يف دائــرة الجــارك ،العميــد أحمــد العــامل بعــض اإلجــراءات املتبعــة والتحديــات التــي تواجــه
املراكــز الحدوديــة ،ومــن ضمنهــا مبــدأ عمــل الـــ  ،Back-To-Backواملتبعــة لتفــادي اختــاط ســائقي الشــاحنات القادمــن مــن
الخــارج ،وأيضــا ،التحــوالت الرقميــة لبعــض الخدمــات الجمركيــة ،كاملعامــات الورقيــة ،ومــدة االنتظــار يف املراكــز ،والتــي مــن شــأنها
الحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا.
بــدوره ،أشــار مديــر مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط ،الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق خــال االجتــاع ،إىل أهميــة
الرشاكــة مــا بــن الجامعــة ودائــرة الجــارك ،ومبــدأ عمــل اتفاقيــة التعــاون ،إضافــة إىل تقديــم الحلــول التكنولوجيــة املتبعــة يف
العــامل يف ظــل جائحــة كورونــا ،وكيفيــة نشــوء بعــض االحتياجــات الجديــدة لــدى املســتهلكني ،وأهميــة دور االبتــكار يف إيجــاد حلــول
للتحديــات التــي تواجــه مختلــف املؤسســات.
ويف معــرض االجتــاع "اإللكــروين" ،تــم التطــرق حــول إعطــاء نبــذة عــن ســر املــروع والخطــوات القادمــة مــن أجــل إطــاق مــروع
 ،5000-IVCوالــذي يتمثــل يف التحقــق مــن الوثائــق الرقميــة املصــدرة مــن قبــل دائــرة الجــارك ،بهــدف للحــد مــن ظاهــرة التزويــر.
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جامعة الرشق األوسط تحقق نجا ًحا باه ًرا يف تقديم االمتحانات النهائية عن ُبعد

اســتمرا ًرا للنجــاح املتميّــز الــذي حقّقتــه جامعــة الــرق األوســط يف إدامــة العمليــة التعليميّــة التعلّميّــة عــن بُعــد خــال األزمــة التــي
ـي فــروس كورونــا؛ س ـطّرت الجامعــة نجا ًحــا جدي ـدًا وملحوظًــا فيــا يتعلــق بتقديــم طلبتهــا امتحاناتهــم النهائيّــة يف
نجمــت عــن تفـ ّ
متطلبــات الجامعــة عــن بُعــد ،بنســبة حضــور بلغــت  ،99%يف حــن مل تواجــه الجامعــة أيّــة مشــكلة فنيّــة تتعلّــق بتقديــم االمتحانــات
عــن بُعــد.
كل
ويف هــذا اإلطــار أشــاد األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة رئيــس الجامعــة بالجهــود التــي بذلتهــا دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات يف توفــر ّ
مــا يلــزم إلنجــاح ســر االمتحانــات النهائيــة عــن بُعــد ،وقــد أفــادت يف ســبيل تحقيــق ذلــك مــن البنيــة التحتيّــة التكنولوجيّــة املتطــورة التــي
متتلكهــا الجامعــة ،ومــن التســهيالت التــي قدمتهــا إدارتهــا بهــذا الشــأن؛ التزا ًمــا منهــا بتنفيــذ قــرارات مجلــس التعليــم العــايل ،وأوامــر
ـا أ ّن عقــد االمتحانــات النهائيــة سيســتم ّر عــن بُعــد يف مــواد التخصصــات
الدفــاع الصــادرة عــن الحكومــة الرشــيدة بهــذا الخصــوص ،علـ ً
املختلفــة بعــد عطلــة عيــد الفطــر مبشــيئة اللــه تعــاىل.
وكان رئيــس الجامعــة قــد و ّجــه يف وقــت ســابق رســالة إىل طلبتهــا كافــة ،أكــد لهــم فيهــا حــرص الجامعــة عــى تســهيل الســبل أمــام
ـدرايس مبــا يتوافــق مــع مصلحتهــم الفُضــى ،وصــوال إىل تحقيــق آمالهــم وآمــال الوطــن العزيــز بهــم ،مشــيدًا يف
إمتامهــم الفصــل الـ
ّ
الوقــت نفســه بجهــود أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة املبذولــة يف هــذا اإلطــار ،وقــد أمثــرت النجــاح املشــهود.
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امللك يبارك جهود رشكاء جامعة الرشق األوسط يف “بنك الشفاء والصحة األردين”

عــان – هنــأ جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن ،وبحضــور ويل العهــد ،ســمو األمــر الحســن ،مجموعــة مــن املتطوعــن مــن
مختلــف محافظــات اململكــة ،الذيــن أسســوا ألعــال اســتثنائية خــال أزمــة كورونــا ،مــن بينهــا ،بنــك الشــفاء والصحــة األردين ،أحــد
رشكاء جامعــة الــرق األوســط يف خدمــة املجتمــع األردين ،بشــهر رمضــان امل ُبــارك ،وشــكرهم جاللتــه عــى جهودهــم الكبــرة يف
مســاعدة املواطنــن.
وأبــدى جاللتــه خــال اللقــاء الــذي شــارك فيــه رئيــس الهيئــة اإلداريــة للبنــك ،الســيد أرشف الكيــاين ،فخــره بالعمــل الــذي أنجــزوه خــال
األزمــة ،مخاطبــا جاللتــه املتطوعــن بقولــه“ ،عندمــا أســمع منكــم أعــرف أننــا يف األردن بخــر” ،مؤكــدا ً أن “لقــايئ بكــم يرفــع املعنويات،
ولكــم منــي كل الدعــم”.
واســتمع جاللــة امللــك إىل إيجــاز قدمــه املتطوعــون حــول مبادراتهــم يف مختلــف املجــاالت الخرييــة واإلنســانية والتوعويــة خــال
أزمــة كورونــا ،حيــث أكــد الســيد أرشف الكيــاين يف مداخلتــه أن بنــك الشــفاء والصحــة ،يهــدف للمســاهمة يف تحقيــق مفهــوم األمــن
الصحــي يف األردن ،مشــرا ،أن فريــق عمــل البنــك وضــع خطــة عملــه للتعامــل مــع األزمــة ،ورســم عــدة أهــداف يســعى لتحقيقهــا،
أهمهــا أن يســاهم يف الحفــاظ عــى األردن ،وإظهــار الصــورة امل ُرشقــة للمملكــة أمــام العــامل ،مبينــا أن بنــك الشــفاء أطلــق عــدة حمــات
ومبــادرات وبرامــج خــال أزمــة كورونــا ،القــت نجاحــا كبــرا وانتشــارا واســعا بــن املواطنــن.
وكانــت جامعــة الــرق األوســط وبنــك الشــفاء والصحــة األردين ،قــد أطلقــا مؤخــرا ،فريقــا تطوعيــا يحمــل اســم “أعــوان الشــفاء جامعــة
الــرق األوســط” ،يضــم عــددا مــن أســاتذة وطلبــة الجامعــة ،وذلــك ضمــن العمــل املشــرك بينهــا يف تنفيــذ برامــج وخدمــات خرييــة
للمجتمــع األردين.
تجــدر اإلشــارة ،إىل أن جامعــة الــرق األوســط ومؤسســة أصدقــاء األمــن الوطنــي ،والتــي يديرهــا أيضــا الســيد أرشف الكيــاين ،ابرمتــا
مذكــرة تعــاون مشــركة فيــا بينهــا يف مجــال تبــادل الخــرات العلميــة واألكادمييــة وتنفيــذ برامــج ومشــاريع توعويــة وتثقيفيــة مــن
شــأنها تعزيــز منظومــة األمــن املجتمعــي يف األردن ،إضافــة إلنشــاء نــاد طــايب داخــل الجامعــة ،تــرف عليــه املؤسســة والجامعــة
يهــدف إىل نــر مفهــوم األمــن املجتمعــي بــن طلبــة الجامعــة ،مــا اعتــر ســابقة عــى مســتوى الوطــن.
هــذا ،وأخــذت جامعــة الــرق األوســط ،ومنــذ تأسيســها عــى عاتقهــا خدمــة الوطــن ،وتخريــج أفــواج مــن الطلبة ،متســلحني باملســؤولية
املجتمعيــة ،مرتجمــة ذلــك بتنفيــذ الربامــج واألنشــطة الالمنهجيــة ،التــي ترتكــز عــى بنيــة تعليميــة متطــورة ومتقدمــة يف نــر التوعيــة
املجتمعيــة ،ونــر تلــك الثقافــة بــن طلبتهــا وأفــراد املجتمــع ،بكافــة الطــرق والوســائل.
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النرشة اإللكرتونية

جامعة الرشق األوسط تلتقي ممثيل مكتب "ايراسموس بلس" األردن ..إلكرتونيا

عــان – عقــدت عــادة الربامــج الدوليــة ممثلــة بقســم التبــادل الطــايب واألكادميــي يف جامعــة الــرق األوســط اجتامع ـاُ
الكرتونيــاً عــر تطبيــق  2020 Zoomمــع ممثــي مكتــب ايراســموس بلــس يف األردن ،ملناقشــة مشــاريع التبــادل الطــايب
واألكادميــي الحاليــة واملســتقبلية ،وبحضــور مجموعــة مــن طلبــة التبــادل الطــايب.
وتنــاول االجتــاع عــرض موجــز عــن أهــم نشــاطات وفعاليــات قســم التبــادل الطــايب واألكادميــي ،باإلضافــة إىل مناقشــة
آخــر املســتجدات املتعلقــة مبتابعــة إنجــازات مشــاريع التبــادل األكادميــي ،ومعرفــة آليــة وأســس اختيــار الطلبــة والــكادر
األكادميــي يف جامعــة الــرق األوســط ،كــا تــم مناقشــة آثــار مشــاريع ايراســموس بلــس عــى املجتمــع والجامعــة والطلبــة
والــكادر األكادميــي ،ومعرفــة التحديــات التــي تواجــه القســم وكيفيــة التعامــل معهــا يف ظــل أزمــة كورونــا الحاليــة.
ويعمــل قســم التبــادل الطــايب والتبــادل األكادميــي يف عــادة الربامــج الدوليــة بجامعــة الــرق األوســط منــذ تأسيســه،
عــى تعزيــز العالقــات االســراتيجية الدوليــة مــع املؤسســات األجنبيــة ذات العالقــة يف الدعــم املــادي واملعنــوي ،وصــوال
لتحقيــق االســتفادة مــن الخــرات الدوليــة يف نقــل املعرفــة ،وكل ذلــك يف ســبيل االســراتيجية التــي تســر عليهــا الجامعــة،
وهــي الولــوج اىل الفضــاء العاملــي.
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النرشة اإللكرتونية

"ريادة أعامل" جامعة الرشق األوسط يشارك يف جلسة تفاعلية طالبية
حول مفاهيم االبتكار

عــان – شــارك مديــر مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط ،الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق ،يف جلســة تفاعليــة مــن
خــال االتصــال املــريئ عــن بعــد ،مــع مجموعــة طلبــة مــن كليــة لومينــوس الجامعيــة التقنيــة ،تناولــت الحديــث حــول مفهــوم االبتــكار
وريــادة األعــال.
وأشــار الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق ،الــذي يشــغل منصــب ســفري االبتــكار للمعهــد العاملــي إلدارة االبتــكار يف بوســطن بالواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،إىل أهــم الصفــات التــي يجــب أن يتحــى بهــا رياديــو األعــال ،ورضورة أن يكــون الشــخص متأكــدا ً فعليـاً مــا يــود أن يفعلــه
قبــل الدخــول إىل عــامل ريــادة األعــال ،وبــذل جهــد كبــر عنــد البــدء فيــه ،عــدا عــن النشــاطات املتعلقــة بالعمــل واالســتمرار يف تقديــم
الكثــر مــن التضحيــات ،وتخطــي مختلــف العقبــات إلنجاحــه ،ذلــك أن الوظيفــة تضمــن لــك تجنــب الفقــر ،لكنهــا لــن تجعلــك غنيـاً ،متطرقــا
للحديــث عــن عقليــة الوفــرة ،وعقليــة النــدرة ،التــي تعنــي قلــة الوفــرة ،وهــي أن "تؤمــن أن هنــاك فرصـاً تكفــي الجميــع يف هــذه الدنيــا".
تجــدر اإلشــارة إىل أن الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف قيــادة االبتــكار مــن جامعــة كاليفورنيــا لــإدارة يف ســان
ديغــو بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وهــو معتمــد يف االبتــكار االســراتيجي مــن جامعــة هارفــرد ،ومعهــد االبتــكار العاملــي الكائــن يف
بوســطن ،كــا يعتــر ســفري االبتــكار ملنطقــة الــرق األوســط ،وعضــو لجنــة يف صنــدوق البحــث العلمــي واالبتــكار يف األردن.
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النرشة اإللكرتونية

"ريادة أعامل" جامعة الرشق األوسط يبحث إيجاد حلول ابتكارية للنهوض باالقتصاد
بعد انتهاء أزمة فايروس كورونا

عــان  -شــارك مديــر مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط ،الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق ،يف الجلســة الحواريــة
الخامســة ،التــي عقدتهــا مؤسســة التفكــر العامليــة ،التابعــة ملعهــد االبتــكار العاملــي ،عقــب تأســيس مجلــس  Think Tankالعاملــي،
للتباحــث وإيجــاد حلــول ابتكاريــة للنهــوض باالقتصــاد واألعــال ،ومســاعدة الحكومــات والــركات يف جميــع أنحــاء العــامل إليجــاد حلــول
ومنــاذج ،لكيفيــة العــودة إىل األعــال التجاريــة بعــد انتهــاء أزمــة فايــروس كورونــا.
ووافــق األعضــاء عــى مجموعــة مــن اإلجــراءات الفوريــة ،التــي مــن شــأنها دعــم االقتصــاد العاملــي ،وتنظيــم مجموعــة مــن النــدوات
عــر شــبكة اإلنرتنــت ،ملناقشــة أفضــل املامرســات حــول العــامل ،بشــأن العــودة إىل العمــل بشــكل طبيعــي ،وعقــد نــدوة جديــدة عامليــة
تناقــش دور االبتــكار.
ويهــدف هــذا املجلــس لتحقيــق نتائــج ملموســة بدعــم مــن الحكومــة الفيدراليــة األمريكيــة والحكومــات املحليــة ،إضافــة للعديــد مــن
الــركات العمالقــة املتأثــرة بجائحــة وبــاء كورونــا ،مثــل جوجــل وإنتــل وبيبســيكو ،وغريهــا مــن كــرى الــركات العامليــة.
ويُعــد معهــد إدارة االبتــكار العاملــي ،أكــر منظمــة مهنيــة لالبتــكار يف العــامل ،وهــي مؤسســة غــر ربحيــة ،تأسســت عــام  2009مــن
قبــل مــاريس االبتــكار وريــادة األعــال ،ويتطلــع معهــد  GIMإىل جعــل االبتــكار نظامــا تجاريــا احرتافيــا ،ميكــن تبنيــه يف املؤسســات
الحكوميــة واملنظــات والــركات التجاريــة.
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النرشة اإللكرتونية

جامعة الرشق األوسط تعد خطة للتعايف من آثار جائحة كورونا

عــان  -اســتجابة لقــرارات وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،اســتكملت جامعــة الــرق األوســط ،خطتهــا للتعــايف مــن
جائحــة فــروس كورونــا خــال الفــرة املقبلــة ،تحديــدا ً فــرة الصيــف ،تطرقــت فيهــا إىل الخطــوات واملحــاور الالزمــة اتخاذهــا،
ضمــن اســراتيجية سياســة الجامعــة يف إدارة املخاطــر.
وتركــزت الخطــة عــى عــدة محــاور أساســية ،تضمنــت املحافظــة وحاميــة البيئــة ،والوقايــة مــن املخاطــر املحتملــة لفــروس
كورونــا وكيفيــة التعامــل معهــا حــارضا ً ومســتقبالً ،وتوفــر نظــام رقابــة داخليــة ،ذات كفــاءة وفاعليــة تتميــز بإمكانيــة الحصــول
عــى إشــارات اإلنــذار املبكــر لألخطــار املحتملــة ،إضافــة إىل إيجــاد الوعــي والثقافــة لــدى جميــع الفئــات املنتســبة للجامعــة.
وتهــدف الخطــة إىل تأمــن ســامة العاملــن والطلبــة واملراجعــن وكافــة الجهــات ذات العالقــة ،واســتئناف واســتمرار
األنشــطة واألعــال األكادمييــة واإلداريــة يف الحــرم الجامعــي بشــكل تدريجــي ،وذلــك مــن خــال تطويــر اإلجــراءات الالزمــة
للتعامــل مــع املخاطــر املتوقعــة خــال هــذه املرحلــة ،وتطويــر اســتخدام الخدمــات اإللكرتونيــة يف مجــال التعليــم والعمــل،
إضافــة لبنــاء قــدرات املــوارد البرشيــة عــى التعامــل مــع األزمــات واملخاطــر.
واشــتملت الخطــة عــى إعــداد برنامــج متكامــل لتقليــل احتامليــة تأثــر عمليــات الجامعــة بشــكل كبــر ،وإعــداد اســراتيجية
تنــص عــى توســيع جهــود مكافحــة الجامعــة للوبــاء ،متســقة مــع مراحــل التفــي ،ووضــع إطــار مفصــل وشــامل لكافــة
األنظمــة واإلجــراءات التــي متكــن الجامعــة مــن القــدرة عــى مواصلــة عملياتهــا يف حــال تغيــب عــدد كبــر مــن موظفيهــا،
إضافــة لتحديــد برنامــج اختبــار للتأكــد مــن قــدرات التخطيــط الوبــايئ للجامعــة ،ويســمح باســتمرارية العمــل ،فيــا شــكلت
الجامعــة لغايــات تحديــد آليــة تنفيــذ الخطــة ،واملســؤوليات ،لجنــة عــى مســتوى الجامعــة ملتابعــة التنفيذ بالشــكل املناســب
وضمــن األطــر الزمنيــة املحــددة.
كــا تضمنــت الخطــة النمــوذج التفصيــي لتنفيــذ الخطــة عــى مســتوى الجامعــة ،ويحتــوي األهــداف الرئيســية والفرعيــة،
ومــؤرشات األداء ،ومتطلبــات األداء ،واإلجــراءات التنفيذيــة ،واإلطــار الزمنــي للتنفيــذ ،والجهــة أو الجهــات املســؤولة عــن
التنفيــذ.
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التزاماً مبسؤوليتها املجتمعية ..جامعة الرشق األوسط تعلن حزمة قرارات
تضامنية مع طلبتها

عــان  -متاشــياً مــع الرغبــة امللكيــة الســامية بالوقــوف جنبــا إىل جنــب مــع قضايــا الوطــن ،وتضامنــا مــع األحبــة الطلبــة ،يف ظــل
الظــروف الطارئــة الصعبــة التــي ميــر بهــا األردن والعــامل ،أعلنــت جامعــة الــرق األوســط عــن منــح طلبتهــا خصومــات تصــل إىل ،%30
مــن رســوم الســاعات املعتمــدة عــى الفصــل الصيفــي للعــام الجامعــي  ،2020/2019ســواء تواصلــت الدراســة عــن بعــد ،أو كانــت يف
الحــرم الجامعــي.
كــا أعلنــت الجامعــة ،خصــم  100دينــار أردين مــن رســوم مواصــات الفصــل الــدرايس الثــاين الحــايل ،وترصيدهــا يف حســاب الطالــب،
كــا قــررت أيضــا تقســيط الرســوم املســتحقة عــى طلبتهــا ،واملســجلني يف الفصــل الــدرايس الثــاين  ،وذلــك عــى ثالثــة أقســاط
شــهرية متســاوية.
وتــأيت هــذه القــرارات ،انطالقــاً مــن االلتــزام باملســؤولية املجتمعيــة ،ورســالة جامعــة الــرق األوســط القامئــة عــى مســاندة أبنــاء
املجتمــع املحــي ،وتعزيــز مســرة التنميــة والبنــاء والعطــاء يف أردننــا الغــايل ،خاصــة يف الظــروف االســتثنائية التــي ميــر بهــا الوطــن،
نتيجــة أزمــة جائحــة فــروس كورونــا.
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طالبة "الرشق األوسط" نانيس "محمد خري" املجذوب ..تلبي النداء الهاشمي وتدرب
عرشات الكوادر التعليمية يف الداخل والخارج

عــان  -تثمــر جهــود جامعــة الــرق األوســط ،انطالقــا مــن رؤيتهــا القامئــة عــى الجديــة وااللتــزام والســعي للتعلُّــم ،وترجمــة لرســالتها
حــول إعــداد القــادة ،مــن خــال تهيئــة بيئــة محفــزة عــى التعلُّــم والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع ،حــول غــرس مبــادئ القيــم الســامية
للمجتمــع األردين يف أبنائهــا الطلبــة ،لتتولــد هــذه الطاقــات واقع ـاً عملي ـاً ،خاصــة يف هــذه الظــروف االســتثنائية التــي ميــر بهــا الوطــن
والعــامل.
وتتواصــل كل يــوم املبــادرات التــي يطلقهــا طلبــة جامعــة الــرق األوســط ،تلبيــة لنــداء قائــد البــاد ،جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن
الحســن حفظــه اللــه ورعــاه  ،حــن ناشــد األردنيــن جميعــا بــرورة التكاتــف ،كل مــن موقعــه ،لتجــاوز هــذه الجائحــة الصحيــة ،املتمثلــة
بوبــاء فــروس كورونــا.
وكانــت الطالبــة نانــي محمــد خــر املجــذوب ،امللتحقــة بربنامــج املاجســتري يف تخصــص تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف
التعليــم ،تعتــر مثــاالً المعـاً متألقـاً ،مــن بــن عــرات األمثلــة ،حــول القيــام بواجــب خدمــة الوطــن ،وبــذل املســتطاع ،تلبيــة لهــذا النــداء
الهاشــمي ،واملســاهمة يف دفــع البــاء ،وتحمــل املســؤولية ،والقيــام باملســاندة يف مجــال تخصصهــا األكادميــي يف التعليــم.
وتلخــص نانــي عملهــا املجــد منــذ بدايــة االزمــة ،ولغايــة هــذه اللحظــة ،بتقديــم دورات وورشــات تدريبيــة بتصميــم وإعــداد املحتــوى
الرقمــي واالختبــارات الرقميــة ،مــن خبــال تطبيــق برنامــج  ،ZOOMحيــث قدمــت إحــدى عــرة ورشــة تدريبيــة ،مســتهدفة  300معل ـاً
ومعلمــة ،مــن مختلــف املــدارس الحكوميــة والخاصــة ،وتدريــب الكــوادر اإلداريــة ،مــن مــدراء املــدارس وطواقــم االرشاف الفنــي
والتقنــي ،إضافــة لتقديــم ورشــة تدريبيــة ملعلــات متدربــات مــن أكادمييــة امللكــة رانيــا.
ومل تكتــف نانــي بتقديــم الدعــم التعليمــي داخــل األردن ،بــل تعــدى ذلــك خــارج حــدود الوطــن ،ليتجســد بالتعــاون مــع عــدد مــن
أكادمييــات التنميــة البرشيــة والتدريــب يف دولــة الكويــت الشــقيقة ،والجمهوريــة الرتكيــة ،ليتــم تدريــب أكــر  150شــخصاً حــول مهــارات
املعلــم الرقمــي ،مــن خــال برنامــج  ZOOMوالبــث املبــارش عــى صفحــات الفيســبوك.
وتوجهــت الطالبــة نانــي ،بالشــكر إىل رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط ،الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن ،لرؤيتــه الحكيمــة
واملميــزة يف اتبــاع املنهجيــة القوميــة ،إلعــداد القــادة مــن الطلبــة ،والعمــل املتواصــل ليبقــى خريجــو الجامعــة األفضــل يف امليــدان.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن نانــي "محمــد خــر" املجــذوب ،هــي خريجــة جامعــة الــرق األوســط مــن كليــة العلــوم الرتبويــة يف تخصــص
بكالوريــوس تكنولوجيــا التعليــم ،عقــب نيلهــا املرتبــة األوىل عــى دفعتهــا خــال الفصــل الــدرايس الثــاين والصيفــي عــام  ،2018هــي
واآلن طالبــة ماجســتري يف تخصــص تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم.
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بالرشاكة مع "سرتاثيكاليد" الربيطانية ..جامعة الرشق األوسط تنظم ندوات
علمية حول تداعيات فريوس كورونا

عــان  -نظمــت عــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف جامعــة الــرق االوســط ،وبالتعــاون مــع جامعــة ســراثيكاليد االســكتلندية،
سلســلة مــن النــدوات العلميــة متعــددة التخصصــات ،حملــت عنــوان "االزدهــار بعــد االرضاب العاملــي بســبب جائحــة كورونــا " ،باســتخدام

وســائل االتصــال املــريئ عــن بعــد.

وأكــد نائــب رئيــس جامعــة الــرق األوســط لشــؤون الكليــات العلميــة ،األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل ،أن هــذه النــدوات ،التــي

شــهدت مشــاركة واســعة مــن باحثــن ومتخصصــن مــن جامعــات أمريكيــة وكنديــة وأوروبيــة ،تهــدف إىل تحقيــق فهــم أعمــق آلثــار جائحــة
فــروس كورونــا ،وذلــك مــن خــال مشــاركة التجــارب العامليــة يف التعامــل مــع األزمــة ،إضافــة للمســاعدة يف التعــرف عــى العــامل بعــد

جائحــة كورونــا ،ليكــون أكــر شــموالً ونجاحـاً يف الجانــب االجتامعــي واالقتصــادي.

وناقشــت الجلســات ،مواضيــع التحديــات االقتصاديــة والسياســية العامليــة التــي متخضــت عقــب انتشــار فــروس كورونــا ،ووجهــات

النظــر العلميــة مــن مختلــف األطــراف ملعالجــة تداعيــات االضطرابــات العامليــة ،إضافــة الســتعراض الفــرص والحلــول إلعــادة انعــاش
االقتصــاد ،خاصــة باســتخدام الطاقــة البديلــة.
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كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الرشق األوسط تنظم ندوة "إلكرتونيا"
حول ضغوط العمل يف ظل جائحة كورونا

عــان  -يف إطــار التواصــل مــع املجتمــع املحــي بكافــة قطاعاتــه ،واســتمرار لعمليــة التواصــل مــع أبنــاء املجتمــع املحــي ،قدمــت كليــة العلوم
الرتبويــة يف جامعــة الــرق األوســط ،وأكادمييــة ســنامر الدوليــة نــدوة عــن التعلــم االلكــروين وضغــوط العمــل ،حملــت عنــوان "ضغــوط العمــل

يف ظــل جائحــة كورونــا" ،باســتخدام وســائل االتصــال املــريئ عــن بعــد.

وتناولــت النــدوة ،التــي قدمهــا عميــد كليــة العلــوم الرتبويــة األســتاذ الدكتــور عاطــف مقابلــة ،واألســتاذ الدكتــور أحمــد أبــو كريــم ،محــاور التعلــم

االلكــروين وضغــوط العمــل يف املــدارس ،وأهميــة الوعــي مباهيــة التعلــم واإليفــاء مبتطلبــات التعلــم اإللكــروين ،وااللتــزام مبتابعــة الطلبــة
وتخفيــف الضغــوط النفســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تواجــه الطلبــة وأوليــاء األمــور ،وتقديــم النــرات التوعويــة عــر كافــة الوســائل،

وتوفــر بيئــة مســاندة.

واســتعرضت النــدوة ضغــوط العمــل التــي تواجــه املعلمــن وآثارهــا الســلبية عــى ســلوك املعلمــن ،ومواقفهــم تجــاه أعاملهــم ومؤسســاتهم،

كــا تــم التطــرق إىل اإلدارة الواعيــة ،التــي تــويل ضغــوط العمــل األهميــة ،مــن حيــث طــرق إدارتهــا وســبل التغلــب عليهــا ،ســواء عــى مســتوى
األفــراد أم الجامعــات ،واالهتــام الــذي تســتحقه حتــى يتمكــن املعلمــون مــن أداء أعاملهــم بفاعليــة ،فيــا شــهدت النــدوة التفاعــل والحــوار

والنقــاش ،واإلجابــة عــى اســئلة واستفســارات الحضــور.

وشــهدت النــدوة االلكرتونيــة ،مشــاركة واســعة مــن قبــل إدارة مــدارس أكادمييــة "ســنامر" واملعلمــن ،وطلبــة جامعــة الــرق األوســط ،وأوليــاء

أمــور طلبــة املــدارس ،إضافــة لعــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف كليــة العلــوم الرتبويــة يف جامعــة الــرق األوســط.
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