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استعراض إلنجازات كلية الصيدلة خالل اجتامع مجلس الكلية االستشاري األول

اســتعرض عميــد كليــة الصيدلــة يف جامعــة الــرق األوســط MEU، األســتاذ الدكتــور عــار املعايطــة، خــال االجتــاع األول 
ملجلــس الكليــة االستشــاري للعــام األكادميــي 2022/2021، أقســام الكليــة املســتحدثة، وهــي: قســم العلــوم الصيدالنيــة 
األســايس،  وقســم علــم األدويــة والصيدلــة الرسيريــة، وقســم التكنولوجيــا الصيدالنيــة، وقســم املســتحرضات التجميليــة 

والكياويــة، باإلضافــة إىل برنامــج املاجســتري الجديــد يف العلــوم الصيدالنيــة.

وأوضــح أن الكليــة انتهــت مــن عمليــة التقــدم لاعتاديــة األمريكيــة ACPE لربنامــج الصيدلــة الربيطــاين املشــرك، 
وشــهادة ضــان الجــودة املحليــة، مشــريًا إىل األبحــاث العلميــة املحكمــة التــي نــرت خــال العــام 2021، والبالــغ عددهــا 

ــا. 40 بحثً

وقــال املعايطــة  إن الكليــة وظّفــت نشــاطاتها خــال جائحــة كورونــا لخدمــة املجتمــع، متمثلــة مبكتبــة التجــارب املخربيــة 
اإللكرونيــة، باإلضافــة إىل حملــة "صيــدالين الــرق األوســط" التوعويــة.

حــرض االجتــاع أمــن رس مجلــس نقابــة الصيادلــة األردنيــن الدكتــور صــاح قنديــل، ونائــب املديــر العــام ملجموعــة 
ــات Pharmacure الدكتــور فــارس  ــر العــام ملجموعــة صيدلي ــات Drug Center الدكتــورة فــداء الخطيــب،  واملدي صيدلي

ــن. ــة والخريج ــن الطلب ــن ع ــة إىل ممثل ــران، باإلضاف زه
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زارت مؤسســة الجمعيـّـة امللكيـّـة للفنــون الجميلــة واملتحــف الوطنــي األردين ســمو األمــرية وجــدان الهاشــمي، رفقــة الفنانــة 
التشــكيلية الريفــة هنــد نــارص، جامعــة الــرق األوســط MEU، ملشــاهدة املعــرض التشــكييل االنطباعــي للدكتــورة 

أنصــاف الربــي، مــن كليــة العــارة والتصميــم.

وأبــدت األمــرية الهاشــمي ســعادتها باملنــاخ الفنــي الــذي وفــرّه املعــرض التشــكييل، الــذي افتتحتــه الريفــة النــارص يف 
ــة املســتخلصة مــن الواقــع  ــة والتعبريي ــون الجميل ــزاًل للفن ــة إن الجامعــة نجحــت يف أن تكــون من ــام،  قائل ــل أي الجامعــة قب

والهويــة األردنيــة، وأن مــا تبذلــه يف ســبيل احتضــان إبــداع منتســبيها مــن الطلبــة واألســتاذة يحــرم وترفــع لــه القبعــات.
مــن جانبهــا، أكــدت الريفــة – مــن جديــد - ســعادتها باملســتوى الفنــي الــذي وصلــت إليــه لوحــات املعــرض، األمــر الــذي 

دفعهــا إىل زيارتــه مــن جديــد بصحبــة األمــرية.

وكانــت جامعــة الــرق األوســط قــد نظمــت معرًضــا فنيًّــا للفنانــة الدكتــورة الربــي، عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة العــارة 
والتصميــم، إلميانهــا بأهميــة دعــم مواهــب منتســبيها كافــة، ورفدهــا مبــا ينميهــا ويطورهــا.

األمرية وجدان الهاشمي والرشيفة هند نارص تزوران
املعرض الفني لجامعة الرشق األوسط
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ناقشــت كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســطMEU ،  نتائــج رســالة املاجســتري املوســومة بـ"أنشــطة االئتــاف الصحــي لحايــة 
املريــض ودورهــا يف التوعيــة بحقوقــه" للباحثــة هيفــاء غيــث، بحضــور أســاتذة مــن كليتــي اإلعــام والصيدلــة، ومجموعــة مــن أعضــاء 

الهيئــة اإلداريــة لائتــاف. 

الباحثــة غيــث توصلــت يف دراســتها إىل قيــام االئتــاف بتنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة االتصاليــة وفــق خطــط منظمــة، وليــس بصــورة 
عشــوائية، مــع اعتادهــا عــى الجانــب اإلعامــي. 

وأشــارت إىل جهــود االئتــاف اإلعاميــة التــي يجــب توســعتها، وتنويعهــا، باإلضافــة إىل رضورة اســتخدام تقنيــات الفيديــو لنــر الصــورة 
الحقيقيــة للــدور الكبــري الــذي يقــوم بــه االئتــاف يف خدمة املريــض يف الـــمجتمع األردين. 

بدورهــا، أكــدت عميــدة كليــة اإلعــام واملرفــة عــى الرســالة، الدكتــورة حنان الشــيخ، ســعي كلية اإلعــام لتســخري نتائج البحــث العلمي، 
املتمثلــة برســائل املاجســتري، وأبحــاث أعضــاء الهيئــة التدريســية يف حــل مشــكات املؤسســات والهيئــات، موضحــًة أن هنــاك تعاونـًـا 

ثاثيـًـا ســيضم كليتــّي اإلعــام والصيدلــة، واالئتــاف؛ لبنــاء اســراتيجية إعاميــة مشــركة.

ــة  ــاعية لخدم ــاف الس ــاطات االئت ــر نش ــام يف ن ــة اإلع ــة، إىل أهمي ــار  املعايط ــور ع ــة الدكت ــة الصيدل ــد كلي ــار عمي ــه، أش ــن جانب م
رشيحــة واســعة مــن الـــمواطنن يف الـــمجتمع األردين، مؤكــًدا جاهزيــة طلبــة كليــة الصيدلــة للمســاهمة يف تحقيــق أهــداف االئتــاف.
عضــو الهيئــة اإلداريــة يف االئتــاف، وعضــو املجلــس االستشــاري لكليــة اإلعــام يف الجامعــة الدكتــورة مــرام الحــاج، أفادت بــأن التعاون 

مــع االئتــاف يحقــق أهداف الكلية يف خدمة الـــمجتمع والـــمرىض. 

ويف ســياٍق متصــل، نــّوه عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة اإلعــام، الدكتــور محمــود الرجبــي، إىل تغــري دور اإلعــام، وأن التأثــري األكــرب 
أصبــح مــن خــال مؤثــري منصــات التواصــل االجتاعــي، ومــا يتمخــض عنهــا مــن اســتخدامات متعــددة.

وفد من االئتالف الصحي يشارك يف نقاش نتائج رسالة ماجستري حول أنشطته اإلعالمية
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كرّمــت مديريــة األمــن العــام ثاثــة طلبــة مــن جامعــة الــرق األوســط MEU ملشــاركتهم يف برنامــج تدريبــي أقامــه مركــز 
الســلم املجتمعــي ملــدة 6 أشــهر، شــاركوا مــن خالــه يف ورش، ونشــاطات ملكافحــة الفكر املتطــرف، والتجنيــد اإللكروين.

وقــال املركــز إن الربنامــج يــأيت تنفيــًذا لرؤيــة جالــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن، التــي تركــز عــى اســتيعاب الطاقــات 
الشــبابية، وإيجــاد جيــل إعامــي قــادر عــى مواجهــة التحديــات الفكريــة والجرميــة.

خــال الربنامــج قــام الطلبــة بحضــور مســاعد مديــر األمــن الوقــايئ، وســعادة الســفري األســرايل، وضابــط ارتبــاط الرطــة 
الفيدراليــة األســرالية، ورئيــس مركــز الســلم املجتمعــي، برجمــة مــا تعلمــوه مــن خــال إنتــاج األفــام التوعويــة، والتقــاط 

ــة. ــم العــروض املرسحي ــة، وتقدي الصــور الفوتوغرافي

تكريم جامعة الرشق األوسط MEU ملشاركتها يف
برنامج تدريب أمنّي نفذه مركز السلم املجتمعي
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افتتحــت الريفــة هنــد نــارص، بحضــور القامئــة بأعــال رئيــس الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، املعرض 
.MEU التشــكييل االنطباعــي للدكتــورة أنصــاف الربــي، مــن كليــة العــارة والتصميــم يف جامعــة الرق األوســط

وأعربــت الريفــة عــن ســعادتها باملســتوى الفنــي الــذي وصلــت إليــه لوحــات املعــرض املســتلهمة مــن الواقــع، واملتأثرة 
بالبيئــة االجتاعيــة املحيطــة، مؤكــدة أن إقامــة الجامعــة للمعــرض يعنــي أنهــا تؤمــن بعلــم الجــال وأهميتــه يف منذجــة 

البيئــة، وهــو مــا يظهــر يف بنيتهــا التحتيــة املســتدامة، والذكيــة، والصديقــة للبيئــة.

بدورهــا، أبــدت املحاديــن إعجابهــا بالرســائل التــي تحملهــا لوحــات املعــرض، والبالــغ عددهــا 42 لوحــة، مشــرية إىل أهميــة 
ــن  ــن ع ــرّب الف ــا يُع ــًة عندم ــا، خاص ــا وأخاقيً ــم روحيًّ ــة إىل تهذيبه ــة، باإلضاف ــايف للطلب ــتوى الثق ــاء باملس ــن يف االرتق الف

البيئــة التــي ترعرعــوا فيهــا.

مــن جانبهــا، قالــت الربــي إن االنطباعيــة تعنــي أن يبنــي الفنــان أســلوبه باالعتــاد عــى التكوينيــة الجزئيــة، التــي تعنــي 
تجّمــع العنــارص وتوزعهــا وفــق نســقات فنيــة مقتبســة مــن البيئــة املحيطــة، وصــواًل إىل عمــل تتجســد فيــه األشــكال 
بشــكلها الطبيعــي املتكــون مــن حــول الفنــان، مضيفــًة أن ذلــك يــأيت عــن طريــق عمليــة بنــاء تخيليــة يســرجع الفنــان مــن 
ــة دعــم مواهــب  ــه، شــاكرة الجامعــة عــى إقامــة املعــرض الــذي يــأيت إلميانهــا بأهمي خالهــا إدراكــه للمشــاهد مــن حول

ــة واألســتاذة، ورفدهــا مبــا ينميهــا ويطّورهــا. منتســبيها مــن الطلب

يُذكــر أن الدكتــورة الربــي حاصلــة عــى شــهاديتّ دكتــوراه، األوىل يف الفلســفة )علــم الجــال( مــن جامعــة نيويــورك يف 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، والثانيــة يف العلــوم السياســية مــن جامعــة صوفيــا يف بلغاريــا.

الرشيفة هند نارص تشيد باملعرض الفني الذي أقامته جامعة الرشق األوسط
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حصلــت جامعــة الــرق األوســط MEU عــى كأس املركــز الثــاين يف مســابقة املحاكــات الصوريــة، التــي 
ــر. ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــوة م ــاءت بدع ج

املســابقة التــي أقيمــت بالتعــاون مــع املعهــد القضــايئ األردين، شــهدت إقصــاء جامعــة MEU لعــدٍد مــن 
الجامعــات املشــاركة، وهــي: الجامعــة األردنيــة، وجامعــة اإلرساء، وجامعــة الريمــوك، لتصــل بعدهــا إىل املرحلــة 
النهائيــة التــي اســتطاعت الجامعــة فيهــا تحقيــق املركــز الثــاين مــن بــن 16 جامعــة أردنيــة رســمية، وخاصــة 

ــاركة. مش

ــوق يف  ــة الحق ــة كلي ــف لطلب ــٍب مكث ــد تدري ــاء بع ــابقة ج ــاين يف املس ــز الث ــق املرك ــارة إىل أن تحقي ــدر اإلش تج
ــف. ــهر ونص ــدة ش ــة م الجامع

جامعة الرشق األوسط MEU تحصل عىل جائزة املركز الثاين يف
مسابقة املحاكامت الصورية
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شــارك عــدد مــن الجامعــات األردنيــة يف املســابقة العلميــة الصيدالنيــة التــي اســتضافتها كليــة الصيدلــة يف جامعــة 
الــرق األوســط MEU، بتنظيــم مــن مجموعــة RBC’s team الطابيــة.

املســابقة التــي تألفــت لجــان تحكيمهــا مــن أســاتذة كليــات الصيدلــة يف الجامعــات األردنيــة، تهــدف إىل تشــجيع املعرفــة 
الصيدالنيــة.

عميــد كليــة الصيدلــة يف الجامعــة األســتاذ الدكتــور عــّار املعايطــة، قــال إن املســابقة تــأيت ضمــن جهــود الجامعــة لرفــع 
كفــاءات طلبتهــا، ورفــد ســوق العمــل بخريجــن قادريــن عــى االنخــراط فيــه بفاعليــة.

جامعة الرشق األوسط تستضيف مسابقة صيدالنية مبشاركة جامعات أردنية
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حصلــت طالبــة الهندســة املدنيــة يف جامعــة الــرق األوســط MEU، رســل أبــو قلبــن، عــى جائــزة أفضــل عــرض تقدميــي 
ــومة  ــة املوس ــا البحثي ــال ورقته ــن خ ــك م ــاج، وذل ــاريع، وإدارة اإلنت ــة، واملش ــر للهندس ــادي ع ــدويل الح ــر ال يف املؤمت

."COVID-19 ولــة مــن مصــادر خارجيــة يف األردن خــال جائحــة بـ"تقييــم مخاطــر البنــاء يف املشــاريع املُمَّ

رئيــس قســم الهندســة املدنيــة يف الجامعــة الدكتــور محمــد الحســبان، أكــد أن الفــوز بالجائــزة نتيجــة حتميــة لحــرص الجامعــة 
ــزت بــن  ــة رســل متيّ ــا أن مشــاركة  الطالب ــكار، مضيًف ــاٍخ تعليمــي يشــجع عــى االبت ــة من عــى االســتثار يف طلبتهــا، بتهيئ

ــا. مشــاركات عــدد مــن الباحثــن املعروفــن عامليً

ويُعــّد املؤمتــر الــذي تقيمــه مؤسســة EPPM، مــن أهــم املؤمتــرات العامليــة يف مجــال إدارة الهندســة، واملشــاريع، 
واإلنتــاج، خاصــة وأن أعــرق الجامعــات البولنديــة تقــوم بعقــده.

طالبٌة من قسم الهندسة املدنية بالجامعة تفوز بجائزة أفضل عرض تقدميي لورقة بحثية
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شــاركت جامعــة الــرق األوســط MEU، األخــوة الُعانيــن احتفالهــم بيومهــم الوطنــي، بدعــوة الســفري العــاين هــال 
ــا للعاقــات املتينــة بــن البلديــن  بــن مرهــون بــن ســامل املعمــري، حتــى يكــون جــزًءا مــن االحتفــال الــذي يــأيت تكرميً

واملمتــدة ألكــر مــن 50 عاًمــا. 
نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، أكــد أن الطلبــة العانيــن ميثلــون 
ــة احتياجاتهــم  ــا أن الجامعــة حريصــة عــى تلبي ــة، وحســن التعامــل األخاقــي، مضيًف ــرة العلمي ــا للمثاب ــا حقيقيً أمنوذًج

كافــة بشــكٍل عــادل ودون متييــز.

بــدوره، أعــرب الســفري عــن فخــره باالرتباطــات املعرفيــة للجامعــة مــع املؤسســات والجامعــات العامليــة، باإلضافــة إىل 
بنيتهــا التحتيــة املتقدمــة التــي تعكــس جديتهــا يف املــي قدًمــا، مؤكــًدا أن عــى الطلبــة العانيــن أن يطمئنــوا، فهــم 

يف أيــٍد أمينــة، خاصــًة وأن األردن مــن أوائــل الــدول يف متابعــة جائحــة كورونــا العامليــة وأفضلهــا.

يذكر أن االحتفال شهد إلقاًء للقصائد العانية، وتنفيًذا جاعيًا للفلكور العاين، وتقدميًا للحلوى العانية.

جامعة الرشق األوسط تشارك طلبتها العامنيني احتفالهم باليوم الوطني
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ــيايس  ــج س ــيل يف برنام ــم الخلي ــط MEU، معتص ــرق األوس ــة ال ــام يف جامع ــة اإلع ــب كلي ــارك طال ش
ــة باســم "قهــوة الحريــة". ــا الفضائي ــاة رؤي ســاخر يعــرض أســبوعيًا عــرب قن

الخليــيل ظهــر يف الحلقــة الثالثــة املعنونــة بـ"مــربوك للوطــن املليــون حدعــش" بشــخصية ْمســاِعد بائــع 
ــجن  ــة الس ــة، وتكلف ــب البطال ــاع نس ــي: ارتف ــة، وه ــع مهم ــدة مواضي ــى ع ــة ع ــزت الحلق ــة؛ إذ رك املريمي

بالنســبة للحكومــة، والتهريــب.

وأوضــح أن مشــاركته تــأيت ترجمــة ملهــام الصحافــة التــي تعملهــا يف الجامعــة، حيــث تتمثــل إحداهــا 
بالصحافــة الســاخرة التــي تعنــى بنقــل الحــدث أو التعبــري عنــه باســتخدام قوالــب تهكميــة.

الطالب الخلييل بكلية اإلعالم يشارك يف برنامج تلفزيوين ساخر
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ــو  ــئن يف الجوجيتس ــامل للناش ــة الع ــة يف بطول ــة الفضي ــات بامليدالي ــه قطيش ــا عبدالل ــة ماي ــازت الطالب ف
املقامــة يف أبــو ظبــي؛ إذ متكنــت لــدى تغلبهــا عــى اللبنانيــة كارال مــاالر يف الــدور ربــع النهــايئ، واألســرالية 
ــة  ــع الربيطاني ــا م ــت فيه ــي التق ــة الت ــة النهائي ــول للمرحل ــن الوص ــايئ، م ــل النه ــدور قب ــوري يف ال ــن خ كال

ســيمران دوســانجه. 

بدورهــا شــكرت املدربــة رنــا القبــج، جامعــة الــرق األوســط عــى الدعــم الــذي قدمتــه لهــا، األمــر الــذي كان 
لــه أثــر إيجــايب ملشــاركتها، مضيفــة أن البطولــة ســتزيد مــن فــرص تألقهــا يف البطــوالت الدوليــة والعامليــة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن الطالبــة مايــا تتــدرب يف مدرســة MAT05 للفنــون القتاليــة، بــإرشاف املــدرب ســامي 
الجمــل، وبطلــة آســيا واملنتخــب املدربــة رنــا القبــج.

الطالبة مايا قطيشات تظفر بامليدالية الفضية يف بطولة الجوجيتسو 
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كرّمــت القامئــة بأعــال رئيــس الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، الفريــق 
الفائــز ببطولــة كــرة القــدم الخاســية لكليــات الجامعــة، التــي شــهدت منافســة قويــة بــن 

24 فريًقــا.

أرشف عــى البطولــة التــي بــدأت يف الســابع مــن نوفمــرب الحــايل، شــعبة النشــاط الريــايض 
طــه  الكابــن  هــا:  العــادة  مــن  حكــان  مبارياتهــا  وأدار  الطلبــة،  شــؤون  عــادة  يف 

الحوامتــة، والكابــن ســاح الصــواف. 

اختتام بطولة كرة القدم الخامسية لكليات الجامعة 



النرشة اإللكرتونية

13ترشين ثاين 2021

انتــزع فيلــم "فتــاة"  الدرامــي لطلبــة مــن جامعــة الــرق األوســط MEU، جائــزة فيلــم الشــهر يف املهرجــان 
الــدويل لألفــام بســنغافورة، مــن بــن 25 فيلــًا مشــاركًا يف املهرجــان.

كاتــب الفيلــم ومخرجــه، طالــب كليــة األعــال يف قســم اإلدارة الســياحية أديــب دعســان، أفــاد بــإن قصــة 
الفيلــم ســلطت الضــوء عــى معانــاة املــرأة القرويــة األردنيــة والتــي تصطــدم أحامهــا مــع مفــردات 

ــظ. ــع املحاف ــري املجتم ــن معاي ــا ضم ــق حلمه ــى تحقي ــر ع ــا ت ــة، إال أنه ــده الصارم ــع وقواع املجتم

ــينايئ،  ن الس ــاَّ ــان ع ــن مهرج ــري ضم ــم قص ــل فيل ــزة أفض ــى جائ ــم ع ــول الفيل ــارة إىل حص ــدر اإلش تج
ــه  ــس، بدورت ــدويل يف تون ــة ال ــان سوس ــاركته يف مهرج ــة إىل مش ــي، باإلضاف ــم الفرن ــان الفيل ومهرج

األوىل.
املــرسح  نــادي  لدعــم  املتاحــة  اإلمكانــات  الطلبــة  شــؤون  بعــادة  ممثلــًة  الجامعــة  وســخرت  هــذا 

كافــة. الامنهجيــة  األنشــطة  يف  طلبتهــا  مــن  واملبدعــن 

MEU  فيلم لطلبٍة من جامعة الرشق األوسط
 ينتزع جائزة املهرجان الدويل لألفالم يف سنغاورة
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نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط حملــة تطوعيــة للتــربع بالــدم، تحــت اســم 
"دمــك حيــاة"، بالتعــاون مــع بنــك الــدم األردين التابــع لــوزارة الصحــة، ودائــرة الرعايــة الصحيــة يف الجامعــة، 

تــربع مــن خالهــا 65 شــخًصا لصالــح بنــك الــدم.

رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن،  كان قــد تفقــد برفقــة القامئــة 
بأعــال رئيــس الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، متربعــي الــدم مــن األســتاذة والطلبــة، 

شــاكرًا القامئــن عــى الحملــة للرســالة الســامية التــي تحملهــا.

بدورهــا، قالــت املحاديــن إن الجامعــة تركــز يف تنفيــذ أنشــطتها عــى الــوازع اإلنســاين واألخاقــي، موضحــة 
أن تضافــر الجهــود إلنجــاح الحملــة يعنــي أن الجامعــة ملتزمــة بتحقيــق رســالتها الخدميــة النبيلــة. 

جامعة الرشق األوسط تنظم حملة تربع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة
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ــم مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجــن (صنــدوق امللــك عبداللــه الثــاين للتنميــة)  نظّ

يف جامعــة الــرق األوســط MEU، بالتعــاون مــع رشكــة الفديــة لألمــن الســيرباين، ورشــة تدريبية 

تُعنــى مبخاطــر الهجــات اإللكرونيــة، والحايــة مــن االســتغال غــري املــرح بــه لألنظمــة 

ــات. والشــبكات والتقني

الخصوصيــة  بقوانــن  التعريــف  إىل  تهــدف  وخريًجــا،  طالبًــا   85 فيهــا  شــارك  التــي  الورشــة 

وحايــة أصــول البيانــات، وتكاليــف الهجــات واالنتهــاكات املرتبطــة بســمعة املؤسســات، 

وأمنــاط خروقــات األمــن الســيرباين اآلخــذة يف االرتفــاع، خاصــة مــع تحديــات التصــدي لتكتيــكات 

املهاجمــن املتنوعــة.

وتأيت الورشة لرفع كفاءة الخريجن من خال إكسابهم املهارات املطلوبة لسوق العمل.

جامعة الرشق األوسط  MEU تنظم ورشة تعنى مبخاطر الهجامت اإللكرتونية لألنظمة 
والشبكات
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أكــد عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة اإلعــام بجامعــة الــرق األوســط MEU، الدكتــور أرشف املناصــري، 
خــال مشــاركته يف الربنامــج الصباحــي "يــوم بيــوم" عرب قنــاة A ONE، أهميــة الدراما واألفــام الوثائقية 

يف تنشــيط السياحة.
وأضــاف أن الجامعــة تركــز عــى توجيــه املســاقات الصحفيــة يف الخطــط الدراســية لكليــة اإلعــام مبــا 
يخــدم الســياحة األردنيــة، وأن ذلــك يرجــم مــن خــال األعــال الدراميــة، والبحــوث الفصليــة التــي يُعّدهــا 
الطلبــة ضمــن مشــاريع تخرجهــم، وتعــد مبثابــة حمــات تعريفيــة موســعة حــول املواقــع الســياحية يف 

األردن.
وبــّن املناصــري أن الجامعــة تهتــم ببلــورة مفهــوم اإلعــام بعيــًدا عــن النمطيــة الوظيفيــة، فهــو الســلطة 
التــي تقــوم بتنويــر الــرأي العــام إزاء القضايــا املهمــة وامللحــة باالعتــاد عــى املســؤولية املجتمعيــة، 

ومــن هــذا املنطلــق تكــون الســياحة جــزًءا ال يتجــزأ مــن القضايــا املهمــة التــي يغطيهــا اإلعــام.

املناصري: جامعة MEU تركز عىل توجيه مساقاتها الصحفية
يف مجاالت املسؤولية املجتمعية
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قــام فريــق مــن نــادي العمــل التطوعــي، يضــم طلبــًة مــن مختلــف كليــات الجامعــة، بطــاء األرصفــة 
.3 الخارجيــة للجامعــة، واملقابلــة للبوابــة رقــم 

حملــة الطــاء هــذه تــأيت بوصفهــا برامــج الجامعــة التطوعيــة املعنيــة بــإرشاك طلبتهــا يف نشــاطات 
المنهجيــة، تركــز عــى بنــاء شــخصياتهم، وتزودهــم مبهــارات التواصــل.

وتصقــل الحملــة املســؤولية الرقابيــة لــدى الطلبــة تجــاه جامعتهــم ومجتمعهــم؛ إميانًــا مــن الجامعــة بــأن 
مثــل هــذا النــوع مــن النشــاطات املجتمعيــة لــه أهمیــة بالغــة ال تقــل عــن أهمیــة املحــارضات الدراســية.

فريق العمل التطوعي يشارك يف طالء أرصفة الجامعة الخارجية
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ــاون مــع مجموعــة  ــط MEU، بالتع ــرق األوس ــة يف جامعــة ال ــة الصيدل ــت كلي نظم

RBC’s team  الطابيــة، فعاليــة "يــوم صيــدالين"، اســتضافت مــن خالهــا رشكات 

األدويــة واملنتوجــات الصيدالنيــة والتجميليــة األردنيــة؛ لتقديــم استشــارات مجانيــة، 

وعمــل فحوصــات طبيــة للطلبــة الجامعــة ومنتســبيها.

وشــارك يف الفعاليــة التــي تــأيت بهــدف تقديــم املشــورة الصيدالنيــة، نخبــة مــن 

أســتاذة كليــة الصيدلــة؛ ترجمــة لســعي الجامعــة املتواصــل يف بنــاء عاقــة متينــة مــع 

ــيل. ــع املح املجتم

كلية الصيدلة يف جامعة الرشق األوسط تنظم فعالية طبية
RBC’s team  بالتعاون مع
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التقــت القامئــة بأعــال رئيــس جامعــة الــرق األوســط MEU، األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، 
بحضــور عميــد كليــة األعــال الدكتــور هشــام أبــو صاميــة، طلبــة الدراســات العليــا يف الكليــة، ضمــن 
سلســلة اللقــاءات التــي تــأيت لتوطيــد العاقــة بــن رئاســة الجامعــة والطلبــة، تحقيًقــا للجــودة األكادمييــة 

ــة. املرموق
وأعربــت املحاديــن عــن ســعادتها بلقــاء الطلبــة، مشــرية إىل اهتــام الجامعــة بجــودة البحــث العلمــي 
ونوعيــة الرســائل الجامعيــة والبحــوث التــي يعدونهــا، إذ إنهــا يجــب أن تكــون مرتبطــة بالقطاعــات التــي 

يعملــون فيهــا.
ــا  بــدوره، قــال أبــو صاميــة إن الجامعــة تفتخــر بضمهــا نخبــة مــن األكادمييــن؛ األمــر الــذي ينعكــس إيجابً

ــزًا عــن غريهــم يف ســوق العمــل. عــى مســتوى الخريجــن، وجعلهــم أكــر متي
ــن  ــم م ــك يرج ــة، وأن ذل ــة عاملي ــات أكادميي ــع مؤسس ــد رشاكات م ــى عق ــة ع ــة حريص ــاف أن الكلي وأض
خــال اســتضافتها لربنامــج املاجســتري يف الـــ NMA Global مــع جامعــةBedfordshire ، مضيًفــا أن 

للكليــة برنامــج ماجســتري يف إدارة األعــال واملحاســبة.

كلية األعامل تعقد لقاًء لطلبة الدراسات العليا بحضور رئيس الجامعة
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ــب  ــد املحاديــن، بحضــور نائ ــورة ســام خال التقــت القامئــة بأعــال رئيــس جامعــة الــرق األوســط MEU األســتاذة الدكت
الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، ومســاعد الرئيــس الدكتــورة متــارا نــارص الديــن، 
ومديــرة مركــز االستشــارات والتدريــب واللغــات املهندســة جانــة الطنبــور، املهنــدس ســعد اســتيتيه ممثــًا عــن مجموعــة 

رشكات أيــوب اســتيتيه وإخوانــه، للتصميــم الداخــيل والديكــور؛ لبحــث ســبل التعــاون بــن الجانبــن.
ــم  ــم التصمي ــن يف قس ــا الخريج ــد طلبته ــة لرف ــة الجامع ــن خط ــأيت ضم ــة ي ــع املجموع ــاون م ــن إن التع ــت املحادي وقال
الداخــيل بكليــة الهندســة، بربامــج تدريبيــة عمليــة تلبــي حاجــة الســوق وتختــر ســنواٍت مــن الخــربة، خاصــة عندمــا يكــون 
التدريــب مــع مؤسســة وطنيــة لهــا اســمها وتاريخهــا، موضحــة أن ســد فجــوة معايــري الســوق الجديــدة لــن تتحقــق إال بإدماج 

الخريجــن يف العمــل امليــداين.
ــؤول،  ــي واملس ــة الحقيق ــك التنمي ــا رشي ــى أنه ــط ع ــرق األوس ــة ال ــر إىل جامع ــه تنظ ــتيتيه أن مجموعت ــد اس ــدوره، أك ب
مضيًفــا أن حرصهــا عــى تأهيــل طلبتهــا لســوق العمــل ســيجعلهم قادريــن عــى مواكبتــه، وزيــادة فــرص اســتقطابهم مــن 

أعــرق الــركات يف مجــال التصميــم والديكــور.
هــذا ومتحــور اللقــاء حــول الفجــوات العمليــة ومتطلبــات ســوق العمــل التــي ســتبنى عليهــا الــدورات والربامــج التدريبيــة 

ــا بــن الجانبــن. التــي ســيتم الكشــف عــن تنظيمهــا قريبً

تعاوٌن اسرتاتيجي بني جامعة الرشق األوسط
ومجموعة استيتيه للتصميم الداخيل
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ــة(، باإلضافــة إىل  ــادة العامــة للقــوات املســلحة األردني ــوي )القي ــه املعن ــرة التوجي شــارك وفــٌد ضــم مشــاركن مــن دائ

مشــاركن مــن اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، يف دورة اإلعــام املتقدمــة التاســعة، املنعقــدة يف حــرم جامعــة 

الــرق األوســط MEU؛ ملواكبــة التطــور املتســارع يف مجــال اإلعــام واالتصــال العســكري.

عميــدة كليــة اإلعــام، الدكتــورة حنــان الشــيخ، أوضحــت خــال الزيــارة أن الجامعــة تركــز عــى تطويــر بنيــة التعليــم بإدمــاج 

مناهــج نظريــاِت اإلعــام الحديثــة، ومهــارات التعامــل مــع شــبكات التواصــل االجتاعــي – بالنظــر لكونهــا أداة هامــة لفهــم 

الــرأي العــاّم وتشــكيله- مــع الخطــة الدراســية لكليــة اإلعــام.

ــم بالجانــب العمــيل؛  ــة تهت اوي، إن الكلي ــازن الفــدَّ ــة، الدكتــور م ــز التدريــب اإلعامــيِّ يف الجامع ــال مديــر مرك بــدوره، ق

ــتهم. ــاء دراس ــة أثن ــم للطلب ــدم الدع ــى يق ــاء حت ــز ج ــا أن املرك ــل، مضيًف ــوق العم ــا لس ــل طلبته لتأهي

هــذا وقــّدم الدكتــور رامــز أبــو حصــرية، دورة تدريبــة تتعلــق بكتابــة الخــرب الصحفــي املتقــدم، باإلضافــة إىل طريقــة بنائــه، 

وآليــة البحــث عــن أفــكاره، وحججــه، ومصــادره.

كــا وأعطــى الدكتــور محمــود الرجبــي محــارضة عــن اإلعــام الرقمــي وخوارزميــات منصــات التواصــل االجتاعــي التــي تؤثــر 

عــى طريقــة انتشــار املحتــوى، باإلضافــة إىل التضليــل اإلعامــي، وطــرق التصــدي لــه.

ــس  ــم النف ــة بعل ــه املتعلق ــال محارضت ــف، خ ــليم رشي ــور س ــة، الدكت ــؤون الطلب ــد ش ــح عمي ــل، أوض ــياٍق متص ويف س

اإلعامــي، أنــه مــن املهــم أن يكــون هنــاك اســتثار يف املبــادئ النفســية لــدى إعــداد اإلعامــي ورســالته، إىل جانــب فهــم 

الجمهــور املســتهدف منهــا.

تجــدر اإلشــارة إىل أنــه جــرى تبــادل الــدروع بــن الطرفــن، ليشــيد الوفــد املشــارك بالعاقــة التعاونيــة املُميَّــزة التــي تربطــه 

بالجامعة.

وفد من دائرة التوجيه املعنوي يشارك يف دورة اإلعالم املتقدمة التاسعة بالجامعة
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متكــن فريــق ”AR-ENA” مــن كليــة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط MEU، مــن الفــوز باملركــز األول يف مســابقة 
طلبــة الجامعــات األردنيــة /مركــز امللكــة رانيــا للريــادة، مــن بــن 22 فريًقــا مشــاركًا فيهــا.

  
ســمو األمــرية ســمية بنــت الحســن، كرّمــت الطالبــن نورهــان الغرابــيل، وعــاء حجازيــن، عــن مروعهــا املتعلــق بالــري 

الزراعــي الــذيك املعتمــد عــى الهيدروجيــل المتصــاص امليــاه النقيــة مــن الهواء.

ــة  ــة الزراعي ــاعد البيئ ــول أن يس ــري، واملأم ــات ال ــدة لعملي ــة الجدي ــح األنظم ــم مام ــذيك يرس ــن ال ــروع الطالب إن م
األردنيــة يف ترشــيد اســتهاك امليــاه، والنهــوض باالقتصــاد األردين.

وتــأيت مشــاركة الجامعــة يف املســابقة تلبيــة لدعــوة مركــز امللكــة رانيــا للريــادة، وقــد حــرض فعاليــات املســابقة كل من 
عطوفــة وزيــر الشــباب محمــد النابلــي، وســفرية االتحــاد األورويب ماريــا دوســيو، وعــدد مــن الهيئــات، واملؤسســات 

الحكوميــة والخاصــة، واملؤسســات غــري الربحية.
تجــدر اإلشــارة إىل أن عــادة شــؤون الطلبــة يف الجامعــة كانــت قــد هيــأت املنــاخ املناســب للطالبــن مــن أجــل 

املشــاركة يف املســابقة؛ ألن االســتثار يف الطلبــة ســيعكس نــوع البيئــة الجامعيــة الحاضنــة لهــم.  

جامعة الرشق األوسط  MEUتفوز باملركز األول يف تحدي الجامعات األردنية للريادة
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شــاركت جامعــة الــرق األوســط MEU، يف جلســة عصــف ذهنــي نظمتهــا هيئــة النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد، بالتعــاون مــع مــروع تعزيــز ســيادة القانــون املمــول مــن الســفارة الربيطانيــة؛ بهــدف توعيــة 

طلبتهــا إزاء قضايــا مهمــة منهــا الفســاد، والرشــوة.
مســاعد عميــد شــؤون الطلبــة يف الجامعــة، األســتاذة ناديــا نــارص الديــن، قالــت إن تحقيــق الشــفافية 
والعدالــة يف الجامعــة يتحقــق مــن خــال تبنيهــا ملبــدأ الحوكمــة يف تنظيــم العاقــة بينهــا وبــن الطلبــة، 
مضيفــة أن عــادة شــؤون الطلبــة تركــز عــى تغذيــة طلبتهــا بالقيــم األخاقيــة من خــال األنشــطة الثقافية، 

والرياضيــة، والفنيــة.
بــدوره، أوضــح رئيــس مجلــس الهيئــة الدكتــور أســامة املحيســن، أن هــذه الجلســة تــأيت تنفيًذا ألحد مشــاريع 
ــا إىل اقــراح األدوات التــي ستســاعد الهيئــة عــى  اإلســراتيجية الوطنيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد، داعيً

تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها، ســيا وأن أســاتذة الجامعــات هــم األقــدر عــى التعامــل مــع فئــة الشــباب.

جامعة الرشق األوسط تشارك يف جلسة عصف ذهني نظمتها "النزاهة ومكافحة الفساد"
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ــور  ــايئ، بحض ــث الجن ــام/إدارة البح ــن الع ــة األم ــع مديري ــم م ــرة تفاه ــط MEU، مذك ــرق األوس ــة ال ــت جامع وقع

رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، والقامئــة بأعــال رئيــس الجامعــة األســتاذة الدكتــورة 

ســام خالــد املحاديــن، يُنفــذ مــن خالهــا مشــاريع ونشــاطات مشــركة مــن شــأنها تثبيــت ركائــز األمــن يف املجتمــع  

والحــد مــن الجرميــة ومكافحتهــا.

ــة  ــس الجامع ــب رئي ــن، ونائ ــارص الدي ــد ن ــور أحم ــن الدكت ــة املديري ــس هيئ ــب رئي ــا نائ ــرض توقيعه ــي ح ــرة الت املذك

للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة، األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، تهــدف إىل تقديــم الدعــم األكادميــي، والبحثــي، 

واللوجســتي، والفنــي، يتخللهــا عقــد الــدورات التدريبيــة، واملحــارضات األكادمييــة، وورش العمــل التفاعليــة، 

وإطــاق املبــادرات الرياديــة، واألنشــطة املجتمعيــة، يف إطــار عمليــة تعــاوٍن مشــركة لتبــادل الخــربات بــن 

الفريقــن.

ــال،  ــة، واالحتي ــة واملرفي ــم اإللكروني وركــزت املذكــرة عــى تشــخيص املظاهــر الســلبية يف املجتمــع، كالجرائ

ــم اإلســاءة لألطفــال واالتجــار بهــم. ــة الفكريــة، إىل جانــب جرائ وامللكي

مشاريع مشرتكة بني جامعة الرشق األوسط
ومديرية األمن العام للحد من الجرمية 
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قالــت القامئــة بأعــال رئيــس جامعــة الــرق األوســط، األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، خــال 
لقــاٍء جمعهــا بهيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، بحضــور عــدد مــن األكادميــن يف الجامعــة، ومــدراء 
دوائــر الهيئــة، إن سياســة الجامعــة قامئــة عــى مفهــوم الحوكمــة الرشــيدة، ومعايــري النزاهــة، ومأسســة 

العمــل مبــا يحافــظ عــى العدالــة والشــفافية.
ــا لرؤيــة الجامعــة بعقــد رشاكات مســتدامة، وفاعلــة مــع  وأضافــت أن الراكــة مــع الهيئــة تــأيت تحقيًق

ــة. مؤسســات الدول
بــدوره، أشــاد مديــر مديريــة النزاهــة والوقايــة عبــد العزيــز العــرواين بجامعــة الــرق األوســط؛ فهــي مــن 
أوائــل الجامعــات التــي دعــت إىل ترســيخ الحوكمــة الرشــيدة، كونهــا املقــر الدائــم لألمانــة العامــة ملجلس 

حوكمــة الجامعــات العربيــة.
ــايل  ــم الع ــة وزارة التعلي ــت مبخاطب ــاص؛ إذ قام ــاع الخ ــة للقط ــل حوكم ــت دلي ــة وضع ــح أن الهيئ وأوض

ــة. ــات الخاص ــة الجامع ــات حوكم ــي لغاي ــث العلم والبح
ويف نهايــة اللقــاء، ناقــش الحــارضون جملــة مــن املواضيــع املتعلقــة بالعدالــة، واملســاواة، وتكافــؤ 
الفــرص بــن املوظفــن، والجرائــم املخلــة بالثقــة العامــة، وطــرق إيجــاد بيئــة وطنيــة مناهضــة للفســاد.

تعاون حوكمي مستدام بني جامعة الرشق األوسط
وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
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أقامــت جامعــة الــرق األوســطMEU ، برعايــة رئيــس مجلــس أمنائهــا الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، 
املؤمتــر الــدويل األول لقســم اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا، والثامــن لجمعيــة أســاتذة اللغــة اإلنجيزيــة وآدابهــا 

ــة مــن دول شــقيقة وصديقــة. والرجمــة يف الجامعــات العربيــة، مبشــاركة نحــو 100 باحــث وباحث

وقــال نــارص الديــن، بحضــور القامئــة بأعــال رئيــس الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، 
والربوفيســور األمريــي تيمــويث برينــان، وعــدد مــن أكادمييــي الجامعــة؛ إن الجامعــة مل تتــواَن يوًمــا عــن 
توفــري املنــاخ البحثــي لطلبتهــا، ســيا وأن بنيتهــا التحتيــة خصصــت يف البدايــة للدراســات العليــا، مضيًفــا 
أن هــذا املؤمتــر يُعــّد فرصــة حقيقيــة لتبــادل املعــارف والخــربات؛ فمــن خــال البحــوث املبنيــة عــى 

التخطيــط الســليم ميكــن اســتراف املســتقبل.

وبــدوره، أشــاد رئيــس الجمعيــة األســتاذ الدكتــور جهــاد حمــدان بجامعــة الــرق األوســط التــي تســتقطب 
الــراكات املحليــة والدوليــة، شــاكرًا رئاســة الجامعــة عــى بنيتهــا البحثيــة والعلميــة والتدريســية املتينــة، 

التــي تكــرس العلــم وتوليــه االهتــام.

MEU إشادة مبؤمتر اللغة اإلنجليزية املقام يف جامعة الرشق األوسط
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افتتحــت كليــة الصيدلــة يف جامعــة الــرق األوســط MEU، برعايــة رئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــور يعقــوب 

نــارص الديــن، املوســم الثقــايف الرابــع لكليــة الصيدلــة، وقــد حمــل لهــذا العــام عنــوان:  "موســم مئويــة 

الدولــة األردنيــة".

ويف كلمتــه التــي ألقاهــا خــال حفــل االفتتــاح، تحــدث نــارص الديــن عــن مخرجــات اللجنــة امللكيــة لتحديــث 

املنظومــة السياســية، املعروضــة اآلن عــى مجلــس النــواب، باإلضافــة إىل التوصيــات املتعلقــة بأهميــة 

متكــن الشــباب واملــرأة، وقانــويّن األحــزاب واالنتخــاب.

وحــرض اللقــاء الحــواري الــذي أداره عميــد كليــة الصيدلــة األســتاذ الدكتــور عــار املعايطــة، القامئــة بأعــال 

رئيــس الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، وعــدد مــن أعضــاء هيئــه التدريــس، والطلبــة.

كلية الصيدلة يف جامعة الرشق األوسط
تفتتح املوسم الثقايف الرابع
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نظمــت كليــة العــارة والتصميــم بجامعــة الــرق األوســط MEU، ورشــة تدريبيــة قدمتهــا الركــة العامليــة 
العاطفيــة  الشــخص  اســتجابة  عــى  تأثرياأللــوان، ودرجاتهــا،  عــن فلســفة  للحديــث  JOTUN؛  للدهانــات 

والســلوكية.

ركــزت الورشــة عــى أهميــة التنســيق بــن التدرجــات اللونيــة، العامــل األكــر صعوبــة يف البيئــات الفندقيــة 
الجاهــري  عــى اهتامــات  باالعتــاد  الداخــيل  التصميــم  أهميــة تطويــر مفاهيــم  يعنــي  مــا  الداخليــة، 

املســتهدفة واأللــوان التــي تلبــي احتياجاتهــم.

وقــّدم الورشــة كل مــن مديــر تصميــم JOTUN يف الــرق األوســط، والهنــد، وأفريقيــا، املدربــة نــدى 
الســعداوي، واملديرالتنفيــذي لركــة Design Consultants الســيدة كريســتيان زانيــك، اســتعرضتا مــن 
خالهــا مجموعــة مــن األعــال والتصاميــم يف ديب، واململكــة العربيــة الســعودية، وأســكتلندا، وبريطانيــا، 

ــا. وماليزي

هــذا وأدى الطلبــة املشــاركون يف الورشــة مــن كليــة العــارة والتصميــم متاريــن جاعيــة ركــزت عــى تصميم 
غــرف فندقية.

جامعة الرشق األوسط MEU تنظم ورشة تدريبية عن فلسفة التصاميم الداخلية
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أقامــت كليــة اإلعــام يف جامعة الرق األوســط MEU ورشــة تدريبية، مبشــاركة أعضاء الهيئة التدريســية 
وطلبــة كليتــي اإلعــام والحقــوق، نوقشــت فيهــا قوانــن املســؤولية الجزائيــة لربامــج املحطــات اإلذاعيــة 

والتلفزيونيــة، املســجلة، أو املنتجــة، أو املعادة بوســاطتها.

وقــّدم الورشــة التــي تــأيت عــى هامــش املؤمتــر الــدويل الثالــث للوعــي اإلســراتيجي والحوكمــة، الخبــري 
ــة، واألســاس  ــة والتلفزيوني ــة املحطــات اإلذاعي القانــوين واملحامــي محمــد قطيشــات، إذ عــرّف مباهي
ــر  ــات، حج ــل يف املحط ــات العم ــة أخاقي ــا أهمي ــون، مبيًن ــوص القان ــا لنص ــؤوليتها وفًق ــوين ملس القان

ــا. ــا ألبجديــات الصحافــة العلي أســاس لنمذجــة مهامهــا وفًق

بدورهــا، أفــادت عميــد كليــة اإلعــام الدكتــورة حنــان الشــيخ، بــأن الجامعــة تــدرس اســتحداث برنامــج 
ماجســتري يُعنــى بالتريعــات اإلعاميــة، مؤكــدة الحاجــة لربنامــج يرمــم ويهــذب التجــاوزات التــي قــد 
تحــدث نتيجــة عــدم إدراك التريعــات، والتــي يجــب النظــر إليهــا بوصفهــا منبًهــا ميكــن مــن خالــه صقــل 

تجــارب اإلعاميــن الصحافيــة وتدعيمهــا.

MEU ورشة تدريبية يف جامعة الرشق األوسط
ملناقشة املسؤولية الجزائية للمحطات اإلذاعية والتلفزيونية
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ــل املجتمعــي  ــا يف مركــز التأهي ــا طبيً ــة يف جامعــة الــرق األوســط MEU، يوًم ــة الصيدل نظّمــت كلي

للمعاقــن – قســم الطالبيــة يف لــواء الجيــزة، تضمــن تقديــم خدمــات كشــفية، وتوعويــة مجانيــة تغطــي 

األمــراض الباطنيــة، وارتفــاع ضغــط الــدم، مــع رصف األدويــة للمراجعــن باملجــان.

عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور عــار املعايطــة، شــكر جهــود الــركات الصيدالنيــة، ومســتودعات 

األدويــة الداعمــة للفعاليــة، متمثلــة مبســتودع يــان لألدويــة، ورشكــة الحيــاة للصناعــات الدوائيــة، ورشكــة 

ســنافارما.

ــة األســتاذ الدكتــور  هــذا وكانــت الفعاليــة مبشــاركة رئيــس لجنــة خدمــة املجتمــع واألنشــطة الامنهجي

ــة الكليــة. ــة التدريســية، وطلب خليــل الطيــف، وأعضــاء الهيئ

كلية الصيدلة يف جامعة الرشق األوسط تنظم يوًما طبيًّا يف لواء الجيزة


