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امللك يلتقي شخصّيات من قطاعات مختلفة 
سعادة الدكتور يعقوب نارص الدين

يف إطــار اللقــاءات املتواصلــة لجاللــة امللــك عبداللــه الثــاين مــع نخبــه مــن الشــخصيات الوطنيــة املميــزة يف قطاعــات 
مختلفــة، تــم لقــاء جاللتــه بحضــور ســمو االمــر الحســن بــن عبداللــه الثــاين، ويل العهــد، الدكتــور يعقــوب نارصالديــن  رئيس 

مجلــس أمنــاء الجامعــة.
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نظمــت الجامعــة ومركــز الدراســات االســراتيجية األمنــي ورشــة عمــل بعنــوان "إدارة االزمــات واإلدارة يف االزمــات " داخــل حــرم الجامعــة 
– مــدرج الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن.

بــدأت الجلســة االوىل مبحــارضة قيمــة قدمهــا د. يعقــوب نارصالديــن، تحــدث فيهــا بطريقــة تسلســلية عــن املفاهيــم الرئيســية للــذكاء 
االســراتيجي وإدارة األزمــات، وكيفيــة توظيفــه يف تجــاوز التحديــات بالطريقــة املثــى، وأوضــح "ان بدايــة اســتخدام الــذكاء االســراتيجي 
ــتخدامه يف  ــع اس ــم توس ــدو"، ث ــركات الع ــن تح ــات ع ــن املعلوم ــدر م ــر ق ــى أك ــول ع ــرض الحص ــكرية، لغ ــات العس ــت يف العملي كان

جميــع املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة األخــرى.
وأكــد نارصالديــن عــى اهميــة توفــر املعلومــات الحقيقيــة واملطلوبــة يف الوقــت املحــدد إىل قــادة املؤسســات مــن أجــل االســتجابة 
الرسيعــة لصناعــة قــرارات صائبــة، كــام شــدد عــى وجــوب اإلدارة الحصيفــة عنــد تأســيس وإنشــاء املؤسســات االقتصاديــة واالجتامعيــة 
ــواء  ــة، س ــتقبلية املحتمل ــات املس ــات واألزم ــتنتاج التحدي ــتقراء واس ــن اس ــا م ــام ميكنه ــي م ــلوب العلم ــا باألس ــية، وإدارته والسياس
كانــت سياســية أو اقتصاديــة او اجتامعيــة او كانــت ناتجــه عــن كــوارث طبيعيــة، واالعــداد االمثــل ملواجهتهــا أو عــى األقــل الحــد مــن 

مخاطــر حدوثهــا.
واشــاد نارصالديــن بالــدور الرائــد واألداء األمثــل الــذي قدمــه جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين يف إدارة االزمــات الخارجيــة التــي عصفــت 
ــذه  ــاوز كل ه ــه تج ــه وتوجيهات ــه بحكمت ــتطاع جاللت ــف اس ــرة، وكي ــنوات االخ ــالل الس ــا خ ــى وطنن ــارش ع ــر مب ــا تأث ــة وكان له باملنطق
التحديــات، ابتــداء مــن الحــرب عــى االرهــاب مــرورا بأزمــة الالجئــن الســورين، وصــوالً لجائحــة كورونــا، وكيــف متكنــت قيادتنــا الهاشــمية 
مــن معالجــة هــذه االزمــات بــذكاء اســراتيجي كبــر. مشــيداً بالتوجيهــات امللكيــة الســامية قبــل عــدة ســنوات بتأســيس املركــز الوطنــي 
لألمــن وإدارة االزمــات، الــذي ادى دورا اســتثنائيا للتنســيق بــن كافــة الجهــات املعنيــة خــالل العقديــن الســابقن، مــام خفــف مــن االثــار 
الســلبية لهــذه االزمــات، وبنهايــة الجلســة تــم فتــح بــاب النقــاش لهــذه املحــارضة القيمــة وتوجيــه األســئلة املبــارشة مــن الحضــور مــام 

خلــق تفاعــل بشــكل كبــر داخــل الجلســة.

جامعة الرشق األوسط MEU بالتعاون مع مديرية االمن العام 
تنظامن ورشة عمل بعنوان "ادارة االزمات واالدارة يف االزمات"
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ــكل  ــا بش ــن فيه ــة" ب ــات االمني ــر واألزم ــول اداره املخاط ــارضة "ح ــداالت مح ــل العب ــالل طاي ــة د. ط ــدم عطوف ــة ق ــة الثاني يف الجلس
ــى  ــا ع ــا ومدرب ــا متمرس ــم فريق ــوارث، تض ــات والك ــة إلدارة األزم ــدة متخصص ــكيل وح ــة تش ــر، واهمي ــل ادارة املخاط ــي مراح تفصي

ــات. ــة التحدي ــع كاف ــل م ــات والتعام ــتويات إلدارة االزم ــى املس اع
وقــال العبــداالت "ان التخطيــط متطلــب أســايس مهــم يف عمليــة إدارة األزمــات األمنيــة، حيــث أن اجراءاتنــا األمنيــة وأفعالنــا مــا هــي 
إال رد فعــل لجرميــة او عمــل مخــل بالقانــون ادى اىل نتائــج ســلبيه بــاألرواح واألمــوال" وأردف ان تطــور عــامل التكنولوجيــا ورسعــة نظــام 
االتصــاالت واملعلومــات تحتــم علينــا ايجــاد نظــام اتصــاالت داخــي وخارجــي فّعــال، يســاعد عــى توفــر املعلومــات واإلنــذارات يف 
وقــت مبكــر، كــام يجــب تبنــي فكــرة )التنبــؤ الوقــايئ( كمتطلــب أســايس يف عمليــة إدارة األزمــات األمنيــة، مــن خــالل إدارة ســبّاقة ذات 
نظــرة اســتقرائية بعيــدة املــدى، تعتمــد عــى الفكــر )التنبئــي اإلنــذاري( لتفــادي حــدوث أزمــة مبكــراً، عــن طريــق صياغــة منظومــة امنيــة 

وقائيــة مقبولــة، تعتمــد عــى املبــادرة واالبتــكار وتدريــب الضبــاط العاملــن عليهــا.
اختتمــت الورشــة بورقــة عمــل بعنــوان "توظيــف الســيناريو االســراتيجي يف إدارة دورة حيــاة االزمــة" قدمهــا أ. د أحمــد عــي صالــح، 
تزايــد وتــرة االزمــات، وتنــوع اشــكالها وتبايــن مجاالتهــا، فمنهــا الصحيــة، واالقتصاديــة، والسياســية،  تحــدث مــن خاللهــا عــن 
واالجتامعيــة، باإلضافــة اىل ارتفــاع ضحايــا االزمــات والتكاليــف املرتبطــة بهــا. كــام بــن مســؤولية الجامعــات ودورهــا املتوقــع يف 
إيجــاد الحلــول، وصياغــة االســراتيجيات املالمئــة ملواجهــة االزمــات، إذ ان للجامعــات ثالثــة أدوار هــي البحــث، والتدريــب، ونــر 

املعرفــة.
وأوضــح أهميــة الســناريو االســراتيجي يف إدارة االزمــات، وكيــف يســاعد عــى تنبــؤ باألزمــات املســتقبلية املحتملــة، وبالتــايل صياغة 

حلــول اســتباقية لهــذه االزمــات، وإيجــاد الخطــط البديلــة، االمــر الــذي يعطينــا القــدرة عــى تفــادي أكــر قــدر ممكــن مــن الخســائر.
يجــدر بالذكــر ان الجامعــة هــي مــن الجامعــات الرائــدة يف مجــال التعــاون مــع العديــد مــن الجهــات كال القطاعــن الحكومــي والخــاص، 
بهــدف توفــر الخــرات األكادمييــة والتدريبيــة والكفــاءات العلميــة لرفــد الوطــن بكــوادر فعالــة يف مختلــف املجــاالت، وتــأيت هــذه 
الورشــة ضمــن إطــار االتفاقيــة التــي وقعتهــا الجامعــة مــع مديــرة األمــن العــام، والتــي تعنــى بتبــادل الخــرات التدريبيــة والتدريســية 

لتطويــر برنامــج القيــادات األمنيــة املســتقبلية الواعــدة.
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MEU جامعة الرشق األوسط
تبتعث طلبة إىل جامعات أوروبية ضمن برنامج )ايراسموس بلس(

ــة خــالل الفصــل األكادميــي الثــاين 2021/2020،  ــة التخصصــات، البتعاثهــم إىل جامعــات أوروبيّ رّشــحت الجامعــة عــدًدا مــن طلبتهــا مــن كافّ
ــا املعلومــات وإدارة األعــامل  ــات تكنولوجي ــار الطــالب مــن كلي ــم اختي ــول مــن االتحــاد األورويب، وت ضمــن برنامــج )ايراســموس بلــس( املّم

وكليــة العــامرة والتصميــم.
وأشــار قســم التبّــادل الطــاليب يف عــامدة الرامــج الدوليّــة إىل أن التبــادل الطــاليب يحقــق فائــدة علميّــة مهمــة للطلبــة، كــام يســاعد يف إثــراء 

املعرفــة الثقافيّــة مــن خــالل االطّــالع عــى ثقافــة الدولــة املبتعــث إليهــا الطلبــة، فضــاًل عــن أن املبتعثــن هــم ســفراء لبالدهــم.
وتعقــد جامعــة الــرق األوســط عــرات االتفاقيّــات الّدوليــة والــراكات مــع مختلــف القطاعــات التعليميّــة يف العــامل، انطالقـًـا مــن مفهــوم 

التشــاركيّة مــع الجميــع.
وجــرى اختيــار الطبلــة املبتعثــن وفًقــا لتعليــامت التبــادل يف عــامدة الرامــج الدوليـّـة وحســب أســس اختيــار الطلبــة ضمــن برامــج ايراســموس 

بلــس للتبــادل الطــاليب.
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جامعة الرشق األوسط MEU ودائرة الجامرك االردنية
يوّسعان أفاق الرشاكة يف مجاالت ابتكارية ورياديّة

عقــد مركــز االبتــكار وريــادة األعــامل يف الجامعــة اجتامًعــا مــع دائــرة الجــامرك األردنيــة ملتابعــة ســر املشــاريع التــي تنــدرج يف إطــار االتفاقيــة املرمــة 
بــن الطرفــن ، والتــي ترمــي إىل إجــراء األبحــاث وتطويــر حلــول تقنيــة ورياديــة مبتكــرة.

وحــدد الطرفــان موعــد إطــالق برنامــج  IVC-5000  بعــد اإلنتهــاء مــن املرحلــة التجريبيــة وإعتــامده بشــكل رســمي عــى كافــة املعابــر الحدوديــة والبيانات 
الجمركيــة خــالل الشــهر القــادم للعــام الحايل.

ويهــدف برنامــج  IVC-5000  إىل تطويــر العمليــات عــن طريــق الحــد مــن عمليــات تزويــر الوثائــق، والتحقــق مــن الوثائــق بطريقــة أســهل وأرسع، كــام 
ميكــن ربطهــا مــع العديــد مــن الدوائــر األخــرى خــارج دائــرة الجــامرك، للتأكــد مــن صحــة الوثائــق الجمركيــة، إىل جانــب الحــد مــن املخالطــة والحــرص عــى 

وجــود التباعــد االجتامعــي، مــا يســاهم يف التقليــل مــن انتشــار فــروس كورونــا.
وحــر االجتــامع رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور عالءالديــن الحلحــويل، ونائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس 
املنصــور، ومســاعد مديــر عــام الجــامرك لشــؤون التســهيل واللتــزام العميــد أحمــد العــامل، ومديــر مديريــة تكنولوجيــا املعلومــات يف الجــامرك العميــد 
خلــدون املومنــي، وممثلــن مــن رشكــة  )cct(، وعــدد مــن ضبــاط دائــرة الجــامرك األردنيــة، إضافــة إىل مديــر مركــز االبتــكار وريــادة األعــامل يف الجامعــة 

الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق ومديــر وحــدة الرقابــة والتدقيــق أســامة الخليــي.
مــن الجديــر ذكــره أن إطــالق الرنامــج هــو مثــرة التعــاون املتبــادل بــن جامعــة الــرق األوســط ودائــرة الجــامرك األردنيــة، إذ ســينتج عنــه تســجيل ملكيـّـة 

فكريـّـة مشــركة لصالــح الطرفــن.
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جامعة الرشق األوسط MEU و مركز الدراسات االسرتاتيجية االمنية 
يعقدان دورة تدريبية يف اللغة االنجليزية 

ر

عقــدت كليــة اآلداب والعلــوم دورة تدريبيــة يف اللغــة اإلنجليزيــة، اســتهدفت أعضــاء مركــز الّدراســات االســرتاتيجية األمنيــة يف مديريــة 

األمــن العــام، وذلــك ضمــن سلســلة الــدورات التــي تقّدمهــا الجامعــة للمركــز.

وجــاءت الــدورة بربنامــج مكثــف بواقــع 15 ســاعة مقّســمة عــى خمســة أســابيع، جــرى فيهــا تقســيم املشــرتكني إىل ثالثــة مجموعــات 

بنــاء عــى نتائجهــم يف امتحــان املســتوى.

وقــال عميــد كليــة اآلداب والعلــوم الدكتــور أحمــد مــوىس أن مثــل هــذه الــدورات تــأيت انطالًقــا مــن إميــان الجامعــة بالخدمــة املجتمعيــة 

وتعزيــز التواصــل مــع مؤسســات الدولــة املختلفة. 

ــة التدريســية يف  وأوضحــت رئيســة قســم اللغــة اإلنجليزيــة الدكتــورة نرسيــن يوســف أن الــدورة التــي نّفذهــا عــدد مــن أعضــاء الهيئ

ــا.  ــة وتطويره ــة اإلنجليزي ــل باللغ ــارات التواص ــز مه ــدف إىل تعزي ــم؛ ته القس

ــتقبلية  ــة املس ــادات األمني ــج القي ــا لربنام ــام، تطبيًق ــن الع ــة األم ــة ومديري ــني الجامع ــرتكة ب ــة املش ــياق االتفاقي ــك يف س ــأيت ذل وي

الواعــدة، وهــو أحــد برامــج الخطــة اإلســرتاتيجية ملديريــة األمــن العــام يف تأهيــل قيــادات أمنيــة متســلحة بالعلــم واملعرفــة قــادرة عــى 

مواجهــة التحديّــات والظــروف األمنيــة املســتجدة مــن خــالل توحيــد الجهــود والتشــاركية وفتــح قنــوات االتصــال والتواصــل مــع كافــة 

مؤسســات املجتمــع.



النرشة اإللكرتونية
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MEU جامعة الرشق األوسط
تنظّم جلسة متكينية لتجاوز قلق االمتحانات

نظـّـم مركــز اإلرشــاد والخدمــات النفســيّة جلســة متكينيـّـة بعنــوان "قلــق االمتحانــات وعالقتــه بالضغــوط النفســية"، بالتزامن مــع الفرة 
التحضريـّـة لالمتحانــات عــن بعــد، وخّصــت الطلبــة الذيــن يعانــون مــن الحالــة االنفعاليـّـة املصاحبــة للشــعور بالقلق مــن االمتحانات.

وأشــارت مديــرة املركــز الدكتــورة أمــاين دغلــس إىل أن القلــق هــو شــعور طبيعــي، وهــو مفهــوم مجــرّد كأي عاطفــة، ويكــون القلــق 
صحيـًـا عندمــا يكــون إيجابيـًـا، مــا يدفعنــا إلمتــام وإنجــاز املهــاّمت، امــا النــوع اآلخــر مــن القلــق وهــو القلــق الســلبي أو املــريض، والــذي 

يعمــل عــى التأثــر الســلبي عــى حياتنــا مــام يصاحبــه مــن أفــكار وســلوكيّات مضطربــة. 
وبيّنــت دغلــس، أن بعــض الطلبــة يعانــون مــن قلــق االمتحــان وتعريهــم حالــة نفســية تســبب لهــم ضيــق شــديد وقلــق يحــدث خــالل 
ــد  ــه ق ــام أن ــات يف األكل، ك ــاش، واضطراب ــرق واالرتع ــب والتع ــان القل ــديّة كخفق ــراض جس ــع أع ــب م ــد تتصاح ــان وق ــات االمتح أوق

يصاحبــه أعــراض تؤثــر عــى الجانــب املعــريف أو الســلويك لديهــم .
وقدمــت دغلــس عديــد النصائــح للطلبــة للدراســة بالشــكل األمثــل، كتوفــر الكتــاب املرجعــي واملحتــوى الــدرايس وإعــادة عمــل 
املالحظــات، وتنظيــم مــكان مريــح وبعيــد عــن املشــتتات، ومامرســة الرياضــة ومتاريــن التنّفــس، واالهتــامم بــاألكل الصحــي واالبتعاد 

عــن املنبهــات، والنــوم الــكايف.
أمــا عــن كيفيّــة التعامــل مــع قلــق االمتحــان، بينــت دغلــس بأنــه البــد مــن إدارة حالــة القلــق داخليًــا وإيجــاد دافــع لإلنجــاز، ومــن املهــم 
توجيــه القلــق الحــايل يف اتجاهــات إيجابيــة باالبتعــاد عــن اإلفــادات الســلبيّة للــذات، ومامرســة التفكــر التأمــي، واالســتعداد النفــي، 

وتنميــة االهتاممــات.
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MEU جامعة الرشق األوسط
تنظم جلسة متكني نفيس ملنتسبي الجامعة والطلبة 

نظـّـم مركــز اإلرشــاد والخدمــات النفســية جلســة متكينيـّـة نفســيّة ملنتســبي الجامعــة وطلبتهــا بعنــوان "كيفيــة التعامــل مــع ضغوطات 
جائحــة كورونــا واملحافظــة عــى الصحة النفســيّة".

قدمــت مــن خاللهــا مديــرة املركــز الدكتــورة أمــاين دغلــس، رشحــاً عــن الظــروف الحياتيـّـة الضاغطــة والتــي نتجــت عــن جائحــة كورونــا، وأن 
هــذه الظــروف كانــت مبثابــة تحــدي للجميــع ومــا رافقهــا مــن مفاهيــم جديــدة )التباعــد االجتامعــي، التعلـّـم عــن بعــد، والعمــل عــن بعــد(.

وأضافــت، لقــد تأثرنــا نفســيًا بالحظــر ومــا رافــق هــذه الظــروف مــن عزلــة اجتامعيـّـة، وارتفــاع أعــداد اإلصابــات وفقــدان األحبـّـة مــام عمــل 
عــى ازديــاد نســبة القلــق والتوتــر والشــعور بالضغــط النفــّي لـَـدى عــدد كبــر مــن أفــراد املجتمــع.

كــام تحدثــت عــن اســراتيجيات التخفيــض مــن نســبة الضغوطــات النفســيّة والتــي ميكــن مامرســتها عــى الفــرد، كالعنايــة واالنتبــاه 
للــذات وأيّضــا يف إدارة الضغــط النفــّي كالتقليــل مــن ســامع األخبــار عــن إصابــات كورونــا واللجــوء ملصــادر املعلومــات املوثوقــة، 
إضافــة إىل الركيــز عــى اإليجابيــة كعــدد حــاالت الشــفاء،  والخــروج للطبيعــة مــا لــه تأثــر إيجــايب عــى صحتنــا الجســديّة و التقليــل مــن 
هرمونــات الضغــط، وضبــط آليـّـة التنّفــس والســيطرة عليــه بالركيــز عــى التنّفــس العميــق ملــدة 3 إىل 5 دقائــق، ومامرســة التامريــن 
ــة بتخصيــص ١٥٠ دقيقــة أســبوعيًا للنشــاط البــدين ملــا لــه  الرياضيــة والتّنويــع بهــا والعمــل مبــا أشــارت إليــه منظّمــة الصحــة العامليّ

فوائــد صحيّــة ونفســيّة جّمــة.
ــد  ــن بع ــو ع ــي ول ــل اليوم ــى التّواص ــرص ع ــّي، والح ــل االجتامع ــائل التّواص ــتخدام وس ــن اس ــل م ــة التقلي ــس إىل أهميّ ــارت دغل وأّش
ــت  ــق بالوق ــا يتعل ــوازن مب ــن الت ــوع م ــق ن ــى خل ــل ع ــة إىل رضورة العم ــّي باإلضاف ــدوء النف ــز  اله ــؤدي إىل  تعزي ــا ي ــن م ــع اآلخري م

املخصــص للّدراســة أو العمــل وحياتنــا الخاصــة وأكــّدت عــى رضورة الفصــل بينهــام.
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جامعة الرشق األوسط MEU واملؤسسة العامة للغذاء والدواء 

تنظاّمن محارضة تعريفّية بالدور الرقايب للمؤسسة
 

نظّمــت كليـّـة الصيدلــة يف الجامعــة محــارضة تعريفيــة بالــدور الرقــايب للمؤّسســة العامــة للغــذاء والــدواء، عــر تقنيــة االتصــال املــريئ 
عــن بعــد.

ــة يف األردن  ــة األدوي ــدواء مأمونيّ ــذاء وال ــة الغ ــا مؤّسس ــع فيه ــّجل وتتاب ــّدرس وتس ــي ت ــة الت ــة الكيفيّ ــارضة إىل معرف ــت املح وهدف
 JFDA Regulations COVID-19 وخاّصــة خــالل الجائحــة، حملــت املحــارضة عنــوان

وعرّفــت اخصائيــة اليقظــة الدوائيـّـة يف املؤسســة حيــاء بنــات، بــدور املؤّسســة يف دراســة وتســجيل ومتابعــة مأمونيـّـة جميــع األدويــة 
يف األردن مــن خــالل أســس وتعليــامت واضحــة، وبينــت كيفيــة تطبيــق هــذه األســس.

وعرضــت بنــات، أهــم األنشــطة واإلجــراءات التــي جــرى اتّخاذهــا يف مجــال اليقظــة الدوائيــة لضــامن ســر العمــل عــى أكمــل وجــه، 
وقارنــت بــن دور املؤّسســة يف الظــروف العاديّــة ودورهــا يف ظــروف الوبــاء التــي زادت مــن أهميّــة املؤّسســة يف التأكــد مــن 

ــة. ــالل الجائح ــتحرات خ ــودة املس ــة وج ــة وفاعليّ مأمونيّ
ــه والتيّقــظ ألي مشــكلة متعلّقــة باألدويــة خــالل تقديــم  ــة دور الصيــدالين يف التنبّ واختتمــت املحــارضة بتســليط الَضــوء عــى أهميّ
الرّعايــة الصيدالنيــة والتقــاط ورصــد اآلثــار الجانبيـّـة وتقديــم الحلــول للتقلّيــل مــن حــدوث أي مشــاكل متعلّقــة بالــدواء وضــامن مأمونية 

الــدواء خاصــة وبأنهــم خــراء األدويــة وخــط الدفــاع األخــر بــن املريــض وأخــذه للــدواء. 
وتــأيت هــذه املبــادرة متاشــيًا مــع رؤيــة الجامعــة يف تجويــد مخرجــات التعليــم يف كليّــة الصيدلــة وتطويــر مهــارات الطــالب يف 

املامرســة الصيدالنيّــة وبنــاء الــراكات مــع مؤّسســات املجتمــع املحــي.
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جامعة الرشق األوسط MEU ومعهد الجزيرة لإلعالم
تختتامن دورة صحافة الهاتف املحمول 

اختتمــت أعــامل الــدورة األوىل لصحافــة الهاتــف املحمــول والتــي أعدهــا معهــد الجزيــرة لإلعــالم لطلبــة كليــة االعــالم يف 
الجامعــة، وشــارك يف الــدورة مجموعــة مــن الطلبــة املتوقــع تخرجهــم العــام الحــايل، وتعتــر هــذه الــدورة هــي باكــورة التعــاون 

املشــرك بــن الجامعــة معهــد الجزيــرة ضمــن برنامــج ســفراء الجزيــرة.
قــام املــدرب العاملــي عدنــان الشــوايش بتقديــم الــدورة والتــي تســاهم يف متكــن الطلبــة مــن التعــرف عــى مفهــوم صحافــة 
ــارات  ــاب مه ــب اكتس ــورة إىل جان ــر الص ــات تحري ــرايف وتطبيق ــر الفوتوغ ــة للتصوي ــد التقني ــم القواع ــول وأه ــف املحم الهات

تصويــر الفيديــو وبرامــج املونتــاج.
ــة النصــوص وإرســال املــواد وتســجيل املقابــالت عــر  ــي يحتاجهــا الصحفــي لكتاب ــة عــى التطبيقــات الت ــم تدريــب الطلب وت

ــول. ــف املحم الهات
ويف نهاية الدورة تم تسليم الطلبة املشاركن شهادات معتمدة ملهارة جديدة تعينهم يف سوق اإلعالم الرقمي.
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جامعة الرشق األوسط MEU ومركز الدراسات االسرتاتيجية االمنية 
ينفذان دوره تدريبية يف ادارة البيانات  

ــات باســتخدام برنامــج SPSS، اســتهدفت أعضــاء مركــز  ــة متخصصــة يف إدارة البيان ــة مجانيّ ــة اآلداب والعلــوم دورة تدريبي عقــدت كلي
الّدراســات االســراتيجية األمنيــة يف مديريــة األمــن العــام، وهــي واحــدة مــن سلســة دورات تعقدهــا الجامعــة لالكادمييــة ضمــن مذكّــرة 
تفاهــم لتوثيــق العالقــات التنســيقية يف مجــال دعــم برنامــج القيــادات األمنيــة املســتقبليّة الواعــدة، مبــا يتوافــق واملعايــر القياديــة 

والتنافســية العامليــة.
واكــد مــدرب الــدورة الدكتــور باســل أبوفــودة عــى إن الــدورة رمــت إىل التعــرّف إىل كيفيــة إدارة البيانــات باســتخدام برنامــج SPSS مــن 
خــالل التدريــب عــى مهــارات اســتخدام الرنامــج يف تحليــل بيانــات فعليــة باســتخدام األســاليب اإلحصائيــة املختلفــة، إضافــة إىل كيفيـّـة 

قــراءة نتائــج التحليــل اإلحصــايئ وتفســرها.
بدورهم مثن املتدربون جهود كلية اآلداب والعلوم ومنتسبيها يف التواصل املستمر لخدمة املجتمع املحي.

وتــأيت هــذه الــدورة التــي أرشف عليهــا عميــد كليــة اآلداب والعلــوم الدكتــور أحمــد  مــوىس، انطالقـًـا مــن املســؤولية املجتمعيــة للجامعة، 
وتجســيًدا لــدور الجامعــة يف خدمــة املجتمــع املحي.
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ــة تكنولوجيــا املعلومــات نــدوة علميــة عــن األمــن الســيراين ألقاهــا املديــر التنفيــذي لركــة Red Secure Tech حاتــم  نظّمــت كليّ
حينــا ومديــرة التدريــب يف الركــة املهندســة دنيــا بينــو.

ــة مبــا يتناســب والتطــور  وتــأيت هــذه املحــارضة بهــدف رفــع املســتوى املعــريف لطلبــة الكليــة وتوســيع آفاقهــم ومداركهــم املعرفيّ
التكنولوجــي.

ورشح الســيد حينــا واملهندســة بينــو املختَصــن بأمــن املعلومــات خــالل املحــارضة التــي حرهــا عميــد كليــة تكنولوجيــا املعلومــات 
ــرز( يف  ــة )الهاك ــل القراصن ــة عم ــة، آلي ــة الكلي ــة وطلب ــور عبدالرحمــن أبوعرقــوب وعــدد مــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداري الدكت

اصطيــاد ضحاياهــم عــر شــبكة اإلنرنــت، ومــدى خطورتهــم يف العــامل واملجتمعــات وكذلــك صعوبــة كشــفهم.
ــّن املحارضيــن أهميــة تســليح الطلبــة باملعرفــة يف مجــال األمــن الســيراين، ال ســيام بعــد االنتشــار الواســع لتقنيــات الهواتــف   وب

ــة وإنرنــت األشــياء والحوســبة الســحابية. الذكي
 ويف نهاية الندوة تم تقديم توصيّات للحّد من الهجامت السيرانيّة وحامية األنظمة والبيانات الشخصيّة.

MEU جامعة الرشق األوسط
تنظّم ندوة علمّية عن األمن السيرباين
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جامعة الرشق األوسط MEU ودائرة االثار العامة 
تنظاّمن حملة نظافة لقرص املشّتى 

بالتعــاون مــع دائــرة االثــار العامــة نظّــم نــادي العمــل التطوعــي يف عــامدة شــؤون الطلبــة بالتعــاون، حملــة نظافــة لقــر املشــتّى، 
شــارك فيهــا مجموعــة مــن الطلبــة املتطوعــن.

ونظمــت هــذه الحملــة للعــام الخامــس عــى التــوايل، وهــي ضمــن جهــود الجامعــة املبذولــة يف العمــل التطوعــي والخدمــة 
املجتمعيّــة.

حيث تضم الجامعة يف رحابها 24 ناديًا ثقافيًا ورياضيًا، تعنى جميعها بالنشاطات املجتمعية.



النرشة اإللكرتونية

14كانون الثاين 2021

  MEU جامعة الرشق األوسط
تطلق حملة "شتوة خري" السابعة 

ــس  ــك املالب ــع بن ــاون م ــوايل بالتع ــى الت ــابعة ع ــر" الس ــتوة خ ــة "ش ــة، حمل ــؤون الطلب ــامدة ش ــي يف ع ــل التطوع ــادي العم ــق ن أطل
ــوع بــراء بعــض مســتلزمات  ــة اســابيع، وقــام فريــق متطّ ــة وعــى مــدار ثالث ــة والنقّدي الخــري، حيــث شــملت جمــع التّرعــات العينيّ

الشــتاء وتّوزيعهــا عــى األرس املحتاجــة يف املجتمــع املحــّي.
كذلك قام النادي بالتعاون مع بنك املالبس بتنظيم يومن تطوعين، لفرز وترتيب املالبس داخل مبنى البنك.

وأشــاد عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور ســليم رشيــف بــدور الهيئــة الخريــة األردنيــة الهاشــمية عــى مــدار الســبع ســنوات، ومــا اعتــره 
ســنة حميــدة يف العمــل التطوعــي.

ــل  ــة واملُث ــة، وترســيخ أســس التكافــل االجتامعــي، وزرع املحبّ وتــأيت الحملــة ضمــن مســاعي الجامعــة يف مضــامر الخدمــة املجتمعيّ
اإلنســانية.
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MEU جامعة الرشق األوسط
انتهاء أوىل مراحل جائزة املعلّم املتميز 

 

ــه  ــا العبدالل ــزة امللكــة راني ــة جائ ــة مــن ِقبــل جمعيّ ــز، واملنظّم ــم املتميّ ــزة املعلّ ــة لجائ ــارة امليداني انتهــت مرحلــة مقابــالت مــا قبــل الزي
للتميـّـز الربــوي، وهــي واحــدة مــن مراحــل جائــزة امللكــة رانيــا العبداللــه للتميــز الربــوي والتــي تســتهدف املعلمــن واملرشــدين الربويــن 

الحاصلــن عــى أعــى التقديــرات يف مراحــل التقييــم األوىل.
ــًحا  ــز 40 مرش ــوي املتمي ــد الرب ــزة املرش ــارك لجائ ــام ش ــحة، في ــًحا ومرّش ــز 264 مرّش ــم املتميّ ــزة املعلّ ــة لجائ ــذه املرحل ــارك يف ه وش

ومرّشــحة.
وكشفت املقابالت عن الساّمت الشّخصيّة للمرشحن وقّدرتهم عى عرض أمثلة وتجارب حقيقيّة من مامرساتهم يف امليدان.

ــة،  ــتوى املديريّ ــى مس ــر ع ــهادة تّقدي ــى ش ــن ع ــة، والحاصل ــارات امليدانيّ ــن للزي ــي: )املؤهل ــات ه ــة فئ ــحن إىل ثالث ــف املرّش وصّن
ــة(. ــة راجع ــر تغذيّ ــى تقاري ــيحصلون ع ــة وس ــذه املرحل ــن له والواصل

وتشّكلت اللّجان من هيئة مقيمّي جمعيّة جائزة امللكة رانيا العبدالله لجائزيت املعلم واملرشد الربوي املتميّز لعام 2020  .
ــك إدراكا  ــامية، وذل ــة س ــادرة ملكي ــام 2005 مبب ــت ع ــوي تأسس ــز الرب ــه للتمي ــا العبدالل ــة راني ــزة امللك ــة جائ ــارة إىل أّن جمعي وتجدراإلش
ــادئ التميــز  ــف مواقعهــم يف ترســيخ مب ــا بــدور الربويــن يف مختل ــاء مجتمــع منتــج ومفكــر، وإميانً ألهميــة الربيّــة والتعليــم يف بن

ــال. ــر األجي ــة تفك ــايب يف طريق ــر اإليج والتأث
               


