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  MEU جامعة الرشق األوسط
تستقبل املستشار الثقايف العراقي

زار املستشــار الثقــايف العراقــي، األســتاذ الدكتــور وســيم التميمــي، الجامعــة، والتقــى خــال زيارتــه الدكتــور يعقــوب نــارص 
الديــن/ رئيــس مجلــس األمنــاء، واألســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل/ رئيــس الجامعــة، واألســتاذة الدكتــورة ســام 
املحاديــن/ نائــب الرئيــس للشــؤون األكادمييــة، واألســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور/ نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة 
ــة  ــاع الطلب ــوال وأوض ــة أح ــّي، و متابع ــّي واألكادمي ــاون العلم ــات التع ــز عاق ــث تعزي ــارة لبح ــذه الزي ــأيت ه ــة ؛ وت والقانوني

العراقيــن يف الجامعــة.
وقــد بــن األســتاذ الدكتورعــاء الديــن الحلحــويل حــرص الجامعــة عــى تقديــم كافــة أشــكال الدعــم والرعايــة للطلبــة 
العراقيــن، وأن الجامعــة تــويل اهتاممــاً كبــراً لطلبتهــا، وتســعى إىل الرتكيــز عــى النــوع، وليــس الكــّم؛ ليكــون طلبتهــا خــر 

ــم. ــد تخرُّجه ــة بع ــفراء للجامع س
ــه األســتاذ الدكتــور وســيم التميمــي شــكره وتقديــره إىل إدارة الجامعــة؛ لِــاَم تقدمــه مــن دعــم للطلبــة  ومــن جهتــه وجَّ
ــع بهــا جامعــة الــرق األوســط يف  ــمعة املرموقــة التــي تتمت ــاًء عــى السُّ ــه بن ــد أنَّ العراقيــن الدارســن يف الجامعــة، وأكَّ
ــتام  ــذ اس ــي من ــور التميم ــا األســتاذ الدكت ــة يزورُه ــا – أول جامع ــي – دون غره ــت ه ــايل يف األردن كان ــم الع ــاع التعلي قط

ــِه يف الســفارة العراقيــة. َمهامِّ
وأبــدى األســتاذ الدكتــور التميمــي خــال جولتــه يف مرافــق الجامعــة، ومــن بينهــا مرافــق كليتــي: الصيدلــة واإلعــام، إعجابــه 
وا عــن فخرهــم  مبــا تقدمــه الجامعــة مــن خدمــات متميــزة لطلبتهــا، حيــث التقــى ببعــض الطلبــة العراقيــن الذيــن عــرَّ

ــة. ــم للجامع ومحبته
ومــن الجديــر بالذكــر أن الجامعــة تحتضــن العديــد مــن الطلبــة العراقيــن املنتســبن يف برنامــج البكالوريــوس واملاجســتر 

يف مختلــف التخصصــات.
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ــلم  ، الــذي نُظِّــَم بالتعــاون مــا بــن مديريــة األمــن العــام/ مركــز السِّ ــلم املُجتمعــيِّ اختتَمــْت يف رحــاب الجامعــة فعاليــات مــروع الفريــِق الوطنــيِّ للسِّ
املُجتمعــيِّ وجامعــة الــرق األوســط، بالتشــاركية مــع الرطــة الفيدراليــة االســرتاليّة، وبحضــور ســعادة األســتاذ الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن  رئيــس 
مجلــس األمنــاء، وعطوفــة العميــد الدكتــور عــي الزعبــي/ قائــد أمــن إقليــم الوســط، وعطوفــة العقيــد )ماثيــو جييــل( ضابــط ارتبــاط الرطــة الفيدراليــة 

. األســرتالية، وعــدٍد مــن أعضــاء الهيئتــن، التدريســية واإلداريــة، وعــدٍد مــن ضبــاط وأفــراد األمــن العــامِّ
ات التــي تعرَّضــْت وتتعــرَُّض لهــا املُجتمعــاُت، ومنهــا  وقــال ســعادة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن يف كلمتــه : ”نلمــس جميعــاً العديــد مــن املُتغــرِّ
 ، عــاً يف الســلوك الُجرِْمــيِّ ــر، إذ شــهْدنا تنوُّ ــا مل تكــن معروفــة إطاقــاً، أو أنَّهــا كانــت موجــودة ولكــْن مبســتوى غــر ُمؤثِّ املُجتمــع األردينُّ، والتــي إمَّ

ــلوك مل نعهْدهــا مــن قبــل، ويف مقدمتهــا األفــكار املتطرِّفــة والتطــرُّف العنيــف". وظهــوَر ُصــَوٍر جديــدٍة للفكــر والسُّ
وعــر عــن ســعادته مبناســبة مئويــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية قائــا: "ننطلــق مــن خالكــم بثبــات إىل مئويــة الدولــة الثانيــة مــن عمــر اململكــة 
األردنيــة الهاشــمية"، مؤمنــن بــأن يكــون هــذا الــدور مســتمراً، فاملقصــود ليــس مواجهــة آنيــة، إمنــا نــر فكــرر ســليم متــوازن يضمــن مجتمعــا آمنــاً 

متامســكا أمــام كافــة األخطــار.
، يضمــُن تحقيــق األمــِن الشــامِل للُمجتمــعِ  مــن جانبــه أكَّــد عطوفــة العميــد عــي الزعبــي، قائــد أمــن إقليــم الوســط، عــى أهميــة تحقيــق هــدٍف عــامٍّ
األردينِّ بكافــة مؤسســاته ومواطنيــه وضيوفــه مــن خــال تفعيــل دور املواطــن ومنظــامت املجتمــع املــدينِّ يف املنظومــة االجتامعيــة واألمنيــة، 
ــٍة  والعمــل مــن خــال رؤيــٍة ورســالٍة ترتكــزان عــى رضورة العمــل بــروح الفريــق الواحــد مــع ُمكوِّنــات املجتمــع كافــة؛ للمحافظــة عــى بيئــٍة ُمجتمعيَّ

ــاً، وســلوكيَّاً. ســليمٍة: فكريَّ
، كلمــة قــال فيهــا: إنَّنــا نعلــُم جميعــاً بــأنَّ مســؤولية األمــن ال تنحــر يف الهيئــات  ــلم املُجتمعــيِّ م ريــاض البطــوش، رئيــس مركــز السِّ وألقــى املُقــدَّ
ــكاتها  ــا ومش ــد احتياجاته ــق يف تحدي ــا الح ــن له ــي َم ــة؛ فه ــع كاف ــات املجتم ــات وفئ ــاركية مؤسس ــا إىل تش ــل تتعداه ــا، ب ــة وحده ــزة االمني واألجه

األمنيــة مــن خــال تفعيــل دور املواطــن ومنظــامت املجتمــع املــدينِّ يف املنظومــة االجتامعيــة واألمنيــة.
، بعنــوان:”  ــلم املُجتمعــّي، كــام ُعــرَِض “ســكتش” مرسحــيٌّ ــلم املُجتمعــّي، وآخــر خــاّص مبراحــل مــروع السِّ وتخلَّــل الحفــَل َعــرُْض فيلــٍم عــن مركــز السِّ

ــّم والبُكــم “، تنــاول اســتغال فئــات الشــباب ذوي اإلعاقــة يف تنفيــذ أفــكار التنظيــامت اإلرهابيــة والفكــر املتطــرِّف. الصُّ
ــس  ــن رئي ــة ب ــدروع التذكاري ــليم ال ــاُدِل تس ــّي، بتب ــلم املُجتمع ــز السِّ ــام يف مرك ــم اإلع ــس قس ــة، رئي ــر الخايل ــد عم ــذي أدارُه الرائ ــُل ال ــى الحف وانته
ــلم املُجتمعــّي، كــام تــمَّ  ــلم املُجتمعــّي، وتســليم الشــهادات التقديريــة للشــباب املُشــاركن يف دورة السِّ الجامعــة وقائــد إقليــم الشــامل ومركــز السِّ

ــاً. ــاع عــى معــرض الصــور التــي تناولــْت جوانــب مــن ســلوكيات الفكــر املُتطــرِّف اجتامعيَّ القيــاُم بجولــٍة للحضــور يف )Sky Light( لاطِّ

MEU  جامعة الرشق األوسط

لم املُجتمعي  تستضيُف الحفَل الختامي ملرشوع الفريق الوطني لِلسِّ

ضمن نشاطات الجامعة مبئوية الدولة
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بدعــوة مــن مديريــة األمــن العــام زار وفــد مــن الجامعــة يرأســه ســعادة الدكتــور يعقــوب نارصالديــن رئيــس مجلــس األمنــاء واألســتاذ 
ــة املديريــن واألســتاذ ايــرس النمــر   ــن – نائــب رئيــس هيئ ــارص الدي ــور احمــد ن ــن الحلحــويل – رئيــس الجامعــة والدكت ــور عاءالدي الدكت
مديــر االعــام والعاقــات العامــة حيــث تــم عقــد اجتــامع مــع عطوفــة العميــد الدكتــور معتصــم أبــو شــتال – مســاعد مديــر االمــن العــام 
لــإدارة والدعــم اللوجســتي ورئيــس اللجنــة اإلرشاقيــة العليــا لرنامــج القيــادات األمنيــة الواعــدة واملقــدم معــن الحــوري – رئيــس مركــز 

الدراســات األمنيــة والرائــد ارشف أبــو رمــان – رئيــس فــرع القيــادات األمنيــة .
يف بدايــة اللقــاء رحــب عطوفــة العميــد الدكتــور معتصــم أبــو شــتال بالحضــور وأثنــى عــى الراكــة الفاعلــة واملميــزة بــن مديريــة 

األمــن العــام والجامعــة.
ــن  ــة االم ــع مديري ــاون م ــة والتع ــدراً الراك ــة مق ــوة الكرمي ــذه الدع ــره له ــكره وتقدي ــن ش ــن ع ــارص الدي ــوب ن ــور يعق ــر الدكت ــدوره ع ب
العــام ومؤكــداً عــى اســتعداد الجامعــة الكامــل لتقديــم كافــة اشــكال الدعــم األكادميــي والتعليمــي والثقــايف لتعزيــز أوارص العمــل 

ــرتك. املش
ويف نهايــة اللقــاء قــام عطوفــة العميــد الدكتــور معتصــم أبــو شــتال بتقديــم درع تكرميــي مــن مديريــة األمــن العــام للدكتــور يعقــوب 
نــارص الديــن تكرميــاً للــدور التــي تقــوم بــه الجامعــة كونهــا كانــت الســباقة يف عقــد مذكــرة تفاهــم تهــدف اىل توثيــق العاقــات 
ــة. ــادات األمنيــة املســتقبلية الواعــدة مبــا يتوافــق واملعايــر القياديــة والتنافســية العاملي التنســيقية يف مجــال دعــم برنامــج القي

 MEU جامعة الرشق األوسط
تقوم بزيارة اىل مديرية األمن العام



النرشة اإللكرتونية

4شباط 2021

 MEU جامعة الرشق األوسط
تحقق مزيداً من التقدم عىل مستوى تصنيف الجامعات األردنية الحكومية والخاصة

صــدرت نتائــج التصنيــِف العاملــي األســرتايل للجامعــات "UniRank" للــدورة األوىل للعــام )2021( الــذي أظهــر تحقيــق الجامعــة للمرتبــة 
ــة. ــة والخاص ــات الحكومي ــتوى الجامع ــى مس ــة ع ــة الثامن ــة، واملرتب ــة الخاص ــات األردني ــتوى الجامع ــى مس ــة ع الثاني

ــة )98(  ــى املرتب ــت ع ــث حصل ــدورات الســابقة، حي ــة بال ــامل مقارن ــات الع ــتوى جامع ــامً عــى مس ــاً ومِه ــاً واضح ــُف تقدم ــَر التصني ــام أظه ك
ــة. ــة العربي ــة باللغ ــات الناطق ــامل للجامع ــتوى الع ــى مس ــة ع ــل )200( جامع ــن أفض ضم

بــدوره هنــأ رئيــس الجامعــة، عطوفــة األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل، أرسة الجامعــة عــى تحقيــق هــذا اإلنجــاز، الــذي يــدل عــى تقــدم 
ــوَِّن رشاكاٍت عــدة مــع  ــمعة والصــورة املتميــزة التــي تحظــى بهــا؛ مــام يفتــح للجامعــة آفاقــاً رحبــة لتُك الجامعــة بوتــرة متســارعة، وعــى السُّ

جامعــات عامليــة عريقــة ومتقدمــة تصنيفيــاً يف املــؤرشات العامليــة؛ للوصــول إىل مرافــئ التألــق واإلبــداع العلمــي والبحثــي.
وأضــاف الحلحــويل أنَّ هــذا النجــاح مــا هــو إال مثــرة لجهــوٍد تراكميَّــة مــن القامئــن واملُنتســبن للجامعــة وبجهــود أعضــاء الهيئتــن، التدريســية 
واإلداريــة، املتواصلــة لارتقــاء بالجامعــة، وأن الظهــور املـُـرِّف يف هــذا التصنيــف العاملــّي ليــس مســتغرباً عــى جامعتنــا، وهــو يؤكــد عــى 

أننــا نســر بخطــى ثابتــة نحــو العامليــة.
ً لســمعة الجامعــات مــن حيــث االنتشــار، وجــودة التعليــم، واإلنتــاج البحثــي، وكذلــك حافــزاً مِهــامً لهــذه  وتعــد التصنيفــات مــؤرشاً مِهــامَّ

الجامعــات لتقديــم املزيــد مــن الجهــد والعمــل الــدؤوب لرفعــة التعليــم األكادميــي.
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تحقق انجازاً جديداً

ــع  ــف املواق ــب تصني ــر )Impact Ranking( حس ــار التأث ــة يف معي ــمية والخاص ــة الرس ــات األردني ــن كافــة الجامع ــة األوىل ب ــة املرتب ــت الجامع حقق
ــار الــذي ميثــل مــا نســبته )%50( مــن الــوزن الــكي لهــذا التصنيــف. ــة للجامعــات )Webometrics( لهــذا العــام، وهــو املعي اإللكرتوني

ويــأيت هــذا اإلنجــاز مؤكــداً عــى االهتــامم العــايل الــذي توليــه الجامعــة للوصــول إىل الجــودة العاليــة ملخرجــات التعليــم حيــث تقــوم الجامعــة مبتابعتــه 
ــر  ــار التأث ــي معي ــف وه ــذا التصني ــر ه ــات معاي ــن متطلب ــال تحس ــن خ ــرتوين م ــة اإللك ــع الجامع ــن موق ــة بتحس ــات الازم ــث البيان ــر وتحدي وتطوي
)Impact( والتــي تقــاس وبــوزن )%50(، واالنفتــاح )OPENNESS( بــوزن )%10(  والتميــز )Excellence Rank(  مــن خــال األوراق البحثيــة املنشــورة 

يف املجــات ذات التأثــر العــايل )بــوزن %40(.
ويصــدر تصنيــف )Webometrics( عــن املركــز اإلســباين لتقييــم الجامعــات واملعاهــد )CSIC( وهــو يصنــف ترتيــب أكــر مــن )12000( جامعــة ومعهــد 

عــايل عــى مســتوى العــامل.
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 MEU جامعة الرشق األوسط
زيارة السفري املكسييك لدى اململكة 

ر

اســتقبل رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل، واألســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة 

والقانونيــة، والدكتــور محمــود الديــي مديــر مركــز االستشــارات والتدريــب واللغــات، يــوم أمــس اإلثنــن الســفري املكســييك روبريتــو 

ردريغــو هرنانديــز والوفــد املرافــق لــه.

وعــرض الحلحــويل نبــذة عــن نشــأة الجامعــة التــي تأسســت عــام 2005 كجامعــة للدراســات العليــا، ثم أضافــت اليهــا برامــج البكالوريوس 

مــع بدايــة الفصــل الثــاين 2008-2009 مــن خــال كلياتهــا التســع؛ وهــي تطــرح حاليــا 23 تخصًصــا لربنامــج البكالوريــوس، و9 تخصصــات 

يف برنامــج املاجســتري. ودبلوًمــا عالًيــا يف الرتبيــة، وأشــار إىل اســرتاتيجية الجامعــة وغاياتهــا وأهدافهــا، واإلنجــازات التــي حققتهــا يف 

التصنيفــات العامليــة، واالعتــادات الدوليــة، والــرشاكات مــع الجامعــات املرموقــة يف برامــج مســتضافة ومشــرتكة، ومواكبــة الــذكاء 

ــي  ــاون األكادمي ــه بالتع ــدى اهتام ــة، وأب ــة عاملي ــون جامع ــعيها ألن تك ــال، وس ــذا املج ــة يف ه ــي ريادي ــي، وه ــي والرقم االصطناع

وتبــادل الخــربات مــع الجامعــات املكســيكية.

بــدوره أشــاد الســفري املكســييك روبريتــو ردريغــو هرنانديــز باملســتوى الرفيــع الــذي متلكــه جامعــة الــرشق االوســط مــن إمكانيــات 

الربمجــة  مجــاالت  يف  الحديثــة  والتخصصــات  وخرباتهــا،  املكســيكية،  الجامعــات  عراقــة  كذلــك  واســتعرض  وخــربات،  وقــدرات 

والتكنولوجيــا والهندســة واللغــات، وأعــرب عــن االهتــام بالتعــاون مــع الجامعــة يف عــدة مجــاالت وتخصصــات؛ لتعزيــز التبــادل 

الثقــايف والــرتايث والبحــث العلمــي.

تــم خــال اللقــاء بحــث ســبل التعــاون وإمكانيــة تبــادل الخــربات واملعرفــة، وعمــل زيــارات لألســاتذة والطلبــة ولفــرتات قصــريه، وترويــج 

دراســة اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا، ودراســة اللغــة اإلســبانية، واســتضافة الباحثــن، وتبــادل الطلبــة بــن الطرفــن.
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 MEU جامعة الرشق االوسط
تشكل لجنة عليا لاحتفاالت بذكرى مئوية تأسيس الدولة األردنية

انطاقــاً مــن الرؤيــة الوطنيــة للجامعــة وتأكيــداً النتامئهــا ووالئهــا ألردننــا الغــايل ولقيادتــه الهاشــمية العظيمــة، دعــا رئيــس الجامعــة 
األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل مــدراء الدوائــر واملراكــز املعنيــة وبحضــور نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ 
الدكتــور انيــس منصــور لعقــد اجتــامع تنســيقي للتحضــر والتجهيــز إلطــاق الفعاليــات واألنشــطة التــي تنــوي الجامعــة إقرارهــا وعــى 

مــدار العــام لتتناســب مــع أهميــة هــذه املناســبة الوطنيــة الغاليــة.
طرحــت ونوقشــت خــال االجتــامع عــدد مــن املقرتحــات واألفــكار للعديــد مــن األنشــطة والفعاليــات التــي ســوف يتــم العمــل عــى 
ــة  ــة وبحثي ــادرات مجتمعي ــة ومب ــة وأكادميي ــات ثقافي ــن فعالي ــة، وتتضم ــرم الجامع ــارج ح ــل وخ ــة داخ ــة املقبل ــال املرحل ــا خ اطاقه

ــة. ــطة ال منهجي وانش
ــة  ــاء الهيئ ــن أعض ــدد م ــويل وع ــن الحلح ــاء الدي ــور ع ــتاذ الدكت ــة األس ــة برئاس ــة األردني ــيس الدول ــة تأس ــه مئوي ــكيل لجن ــم تش ــد ت وق
التدريســية ومــدراء الدوائــر تكــون مهمتهــا تنظيــم خطــة متكاملــة لاحتفاليــة ومبــا يتــاءم مــع الخطــة الوطنيــة الحتفاليــة مئويــة 

تأســيس الدولــة األردنيــة.
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جامعة الرشق األوسط MEU و وزارة العمل
يوقع اتفاقية تعاون بن مؤسسة التدريب املهني

للموامئــة والربــط بــن التعليــم األكادميــي لطلبــة الجامعــات وبــن التدريــب امليــداين لتمكينهــم مــن املهــارات الازمــة لدخــول ســوق العمــل وقــع 
وزيــر العمــل ووزيــر الدولــة لشــؤون االســتثامر الدكتــور معــن القطامــن يف مقــر الــوزارة اتفاقيــة تعــاون بــن مؤسســة التدريــب املهنــي والجامعــة.
وأكــد القطامــن بحضــور رئيــس الجامعــة الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل ومديــر عــام مؤسســة التدريــب املهنــي املهنــدس زيــاد عبيــدات أن الــوزارة 
تعمــل مبــوازاة التشــاركية مــع القطــاع الخــاص عــى تعزيــز التعــاون والتشــاركية أيضــا مــع الجامعــات لتبــادل الخــرات بينهــا وبــن مؤسســة التدريــب 

املهنــي واالســتفادة مــن معاهــد هــذه املؤسســة التــي عملــت لســنوات طويلــة يف مجــال تدريــب وتأهيــل الشــباب لســوق العمــل.
ــة تجمــع بــن  ــة ومؤهل ــر دور جامعــة الــرق األوســط وتعاونهــا مــع مؤسســة التدريــب املهنــي يف ســبيل توفــر كــوادر أردنيــة مدرب ومثــن الوزي

ــات. ــف القطاع ــل يف مختل ــوق العم ــات س ــي احتياج ــي وتلب ــب العم ــة والتدري ــهادة األكادميي الش
بــدوره أكــد رئيــس جامعــة الــرق األوســط األســتاذ الدكتــور عاءالديــن الحلحــويل عــى أهميــة الراكــة مــع مؤسســة التدريــب املهنــي التــي مــن 
ــم  ــة لتمكينه ــة للطلب ــر املســاقات التدريبي ــي وتطوي ــب العم ــي والتدري ــم األكادمي ــن التعلي ــزج ب ــرات وامل ــادل الخ ــح املجــال أمــام تب ــأنها فت ش

وتأهيلهــم لســوق العمــل بعــد التخــرج مــن جامعاتهــم.
ــة  ــدرات الطلب ــاء ق ــاس يف بن ــات أس ــع الجامع ــة م ــدات إن الراك ــاد عبي ــدس زي ــي املهن ــب املهن ــة التدري ــام ملؤسس ــر الع ــال املدي ــه ق ــن جهت م
وتحضرهــم لدخــول ســوق العمــل ليكونــوا كــوادر مؤهلــة ومدربــة، مشــراً إىل أن هــذه االتفاقيــات تتيــح املجــال لتعزيــز التعــاون مــع الجامعــات يف 

مجــال عقــد برامــج تدريبيــة مختلفــة وبكافــة املســتويات املهنيــة )اإلعــداد املهنــي( ذات االهتــامم املشــرتك.
وأشــار عبيــدات إىل أن االتفاقيــة تهــدف أيضــاً إىل تســويق الرامــج والــدورات التدريبيــة املهنيــة املشــرتكة مــن خــال الوســائل املتاحــة لــدى 
املؤسســة والجامعــات، اضافــة إىل تنفيــذ الــدورات التدريبيــة التــي تطلبهــا الجامعــات واإلرشاف عليهــا واجــراء االختبــارات واصــدار الشــهادات 

حســب األنظمــة والتعليــامت املتبعــة لديــه.
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جامعة الرشق األوسط UEM ومديرية األمن العاّم 

ينظان ورشة عمل
 

ــلم  ــة التطــرُّف"، وذلــك بالتعــاون مــع مديريــة األمــن العــام/ مركــز السِّ ــاب الجامعــة ورشــة عمــل بعنــوان "دور املــرأة يف مواجه نظمــت يف رح
م  املجتمعــي والرطــة الفيدراليــة األســرتالية، بحضــور ســعادة العقيــد )ماثيــو جيــل(، ضابــط ارتبــاط الرطــة الفيدراليــة األســرتالية، وعطوفــة املُقــدَّ

ــلم املجتمعــي يف مديريــة األمــن العــاّم، وعــدد مــن مرتبــات الرطــة النســائية. ريــاض البطــوش، رئيــس مركــز السِّ
ــة  ــن الجامع ــا ب ــارك م ــاون والتش ــة التع ــا إىل أهمي ــار فيه ــي أش ــر والت ــرس النم ــتاذ أي ــة، األس ــات العاّم ــام والعاق ــرة اإلع ــر دائ ــة مدي ــح الجلس افتت
ــداً أنَّ جامعــة الــرق األوســط – كدأبهــا – ســبَّاقة يف تبنِّــي  ــلم املُجتمعــّي والرطــة الفيدراليــة االســرتالية، ُمؤكِّ ومديريــة األمــن العــامِّ / مركــز السِّ

ــم. ــأن تكــون دامئــاً الجــادَّة واملُلتزمــة والســاعية للتعلُّ قضايــا املجتمــع؛ تحقيقــا لرؤيتهــا ب
بــدأت الجلســة التدريبيــة األوىل مبحــارضة قيمــة قدمهــا الرائــد محمــود الســكر، تحــدث فيهــا عــن أهميــة وأهــداف التامســك املجتمعــي، واملحــاور 
التــي يعمــل مــن خالهــا وعــن دور اإلعــام يف مكافحــة الفكــر املتطــرف وأبــرز التحديــات األمنيــة واالجتامعيــة التــي تواجــه مجتمعنــا يف التصــدي 
لألفــكار املتطرفــة ومــن أهمهــا اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي مــن قبــل تلــك الجامعــات املتطرفــة يف اســتقطاب الشــباب والتأثــر عليهــم 

فكريــاً.
ــم عامــة حــول التطــرف والتطــرف العنيــف" بــن فيهــا  ــادي محــارضة حــول "مفاهي ــة قــدم املــازم األول صــدام العب ــة الثاني يف الجلســة التدريبي

ــبابه. ــه، وأس ــرف، عوامل ــوم التط مفه
وأوضــح النقيــب حســام البــكار رئيــس فــرع الدراســات يف مركــز الســلم املجتمعــي مــن خــال محــارضة حــول "الفكــر املتطــرف واقــع وتحديــات" بــن 

فيهــا أبــرز األســباب والعوامــل املؤديــة للتطــرف، مــع رشح تفصيــي عــن التحديــات التــي بــرزت مؤخــرا يف مواجهــة التطــرف.
وبــن الرائــد عمــر الخايلــة رئيــس فــرع اإلعــام يف مركــز الســلم املجتمعــي مــن خــال محــارضة قدمهــا بعنــوان “اإلشــارات املبكــرة للتطــرف” يف 
الجلســة الرابعــة أبــرز التغــرات التــي تظهــر عــى الشــخص أثنــاء تعرضــه لعمليــات التجنيــد واالســتقطاب، وأهميــة وجــود ثقافــة لــدى األرسة مــن أجــل 

تســهيل عمليــة العــاج مــن أثــار األفــكار املتطرفــة.
واشــارت املــازم الثــاين ناديــة غيــث يف الجلســة التدريبيــة الخامســة إىل أهميــة دور األرسة يف مكافحــة التطــرف املبكــر داخــل أفــراد األرسة مــن 

خــال محــارضة حــول "النشــأة األرسيــة ودورهــا يف مواجهــة التطــرف".
اختتمــت الورشــة مبحــارضة بعنــوان "دور املــرأة يف تحقيــق الســلم واألمــن املجتمعــي" قدمتهــا الدكتــورة ليــى جــرار عضــو هيئــة التدريــس يف كلية 

اإلعــام، تحدثــت فيهــا عــن أهميــة دور املــرأة يف تحقيــق الســلم واألمــن املجتمعــي.
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تعقد دورة التطبيقات العملية يف املحاسبة املالية

اختتمــت كليــة األعــامل دورة بعنــوان "التطبيقــات العمليــة يف املحاســبة املاليــة" لطلبــة الســنة الرابعــة والطلبــة الخريجــن، 
ـم لتخصــص  مهــا الدكتــور أحمــد مرعــي لطلبــة قســم املحاســبة، وقــد جــاءْت هــذه الــدورة متاشــياً مــع ُمخرَجــات التعلُـّ قدَّ

ــات املحاســبية عــى برنامــج محاســبي. املحاســبة ومــا يحتاجــه ســوق العمــل مــن التطبيــق العمــي للعملي
ــج  ــتمر للمناه ــر املس ــة والتطوي ــة واملهني ــورات العلمي ــة التط ــال مواكب ــن خ ــة م ــاءات مؤهل ــداد كف ــدورة إىل إع ــت ال هدف
الدراســية، والرتكيــز عــى مــا يتطلبــه ســوق العمــل يف معظــم مجــاالت املحاســبة، ومنهــا: املحاســبة املاليــة، واملحاســبة 
اإلداريــة، ومحاســبة التكاليــف، ومراجعــة الحســابات وتدقيقهــا، والتحليــل املــايل، وتهــدف الخطــط يف قســم املحاســبة 
إىل التطويــر املســتمر حيــث تطــرح تخصصــات: التكنولوجيــا املاليــة، والعلــوم املاليــة واملرفيــة، وماجســتر املحاســبة، 

  Bedfordshire ــة ــع جامع ــة م ــج الدولي ــة إىل الرام باإلضاف
ومــن الجديــر ذكــره أنَّ أعضــاء الهيئــة التدريســية يف كليــة األعــامل يســعون مــن خــال الــدورات التــي يقدمونهــا لطلبــة الكليــة 
أْن يكــوَن لهــم دور ِريــادي يف خدمــة املجتمــع؛ وذلــك لتشــجيع البحــث، واإلســهام يف فتــح آفــاق جديــدة للبحــث املُحاَســِبِي.
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 MEU جامعة الرشق األوسط

تستكمل جلساتها التدريبية بالتعاون مع مديرية األمن العام، ومؤسسة امللك الحسن معهد العناية بصحة األرسة

أنهيــت يف رحــاب الجامعــة ورشــة عمــل "دور املــرأة يف مواجهــة الفكــر املُتطــرِّف" التــي تركــز عــى املخــزون الفكــري واملعــريف لــدى 
، وبالتشــاركية مــع الرطــة الفيدراليــة االســرتاليَّة. ــلم املُجتمعــيِّ املشــاركن، بالتعــاون مــع مديريــة األمــن العــامِّ / مركــز السِّ

َمهــا املـُـازم األول، إبراهيــم زريقــات، بعنوان "دور مؤسســات املجتمع  تــم يف الجلســة التدريبيــة األوىل، ضمــن ورشــة العمــل، والتــي قدَّ
يف تحقيــق الســلم املجتمعــي" الحديــث عــن أهميــة تحقيــق العــدل والســلم املجتمعــي بــن أبنــاء املجتمــع، ودَعــا املُحــارض فيهــا إىل 

إعــاء قيــم التســامح والحــوار البنــاء، وكذلــك إىل مكافحــة ثقافــة التطــرف والعنــف، مــن خــال نــر ثقافــة التعايــش املُجتمعــّي.
وبــن املــازم الثــاين، أســيد الخالــدي، خــال الورشــة التدريبيــة الثانيــة كيــف وظفت املجموعــات املتطرفــة منّصات التواصــل االجتامعي 
ــد عــى أهميــة مكافحــة هــذه الظاهــرة  عايــة، وأكَّ يف أنشــطة الرتويــج والتجنيــد، مــن خــال اخــرتاق الحســابات واســتخدامها ألغــراض الدِّ

يف ظــلِّ التطــور التكنولوجــي الحديــث.
وأكَّــد املـُـازم األول، ســند برســيق، مــن خــال الجلســة التدريبيــة الثالثــة بعنــوان "مراحــل التجنيــد وطــرق الحاميــة مــن التجنيــد اإللكــرتوين" 

دة. عــى رضورة أخــذ الحيطــة والحــذر مــن بعــض الحســابات عــى مواقــع التواصــل االجتامعــّي املُتعــدِّ
وأوضــح الدكتــور أميــن الرفــوع، عضــو الهيئــة التدريســية يف جامعــة الــرق األوســط /كليــة الحقــوق يف الجلســة التــي تحــدث فيهــا عــن 
ــاة الشــباب، واملجتمــع  دور وســائل اإلعــام يف مواجهــة الفكــر املتطــرف والتطــرف العنيــف، الــذي أصبــح القــوة األكــر تأثــراً يف حي

. بشــكل عــام، كــام أبــَرز دوَر وســائل اإلعــام يف مواجهــة التطــرُّف الفكــريَّ
ــداث  ــاء واألح ــتدراج النس ــم اس ــف يت ــة، وكي ــات املتطرِف ــوع الجامع ــول موض ــات ح ــد ربيح ــب محم ــارضة للنقي ــة مبح ــت الورش واختتم

لتجنيدهــم، وأهميــة اإلطــار القانــوين يف مكافحــة التطــرف.
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ــة الرقميــة وعــر التجمعــات  أقامــت كليتــا اإلعــام يِف جامعــة الــرق األوســط وجامعــة ذي قــار العراقيــة اليــوم نــدوة حــول “املَْعرِفَ
ــاَل  ــن ِخ ــس قســم اإلعــام الرقمــي يِف جامعــة الــرق األوســط محــارضة ِم ــي رَئِي ــود الرََّجِب ــور َمْحُم ــة”، حيــث قــدم فيهــا الدكت الرقمي

ــة. ــة الرقمي التقني
ــار،  ــة ذي ق ــط وجامع ــرق األوس ــة ال ــي يِف جامع ــام الرقم ــمي اإلع ــن قس ــاون ب ــة التع ــارَضَة إىَل أهمي ــة املَُح ــي يِف بداي ــار الرََّجِب أش
ــا،  ــات، وجزأته ــتّت املجتمع ــي ش ــة الَِّت ــورة الرقمي ــا الث ــي احدثته ــرات الَِّت ــم التغ ــا، َوأَه ــة، ومواصفاته ــات الرقمي ــْن املجتمع ث َع ــدَّ َوتََح

وغــرت يِف القيــم، والعــادات والتقاليــد، والســلوكيات.
وأكــدَّ الرََّجِبــي عــى أن أكْــَر تََحــٍد فرضتــه التغــرات الرقميــة وهــَو فقــدان الوظائــف لَِعــَدٍد ِمــن االشــخاص يِف تخصصــات ُمْختَلَِفــة، َولَكنَّــُه 
شــدد عــى أن َذلـِـَك صنــع فُرًصــا أخــرى يِف نفــس الَوقـْـت، َداعيًــا إىَل اســتثامر األدوات الرقميــة يِف فتــح مجــاالت َجِديــَدة لِلَْعَمــِل خاصــة 

يِف تخصــص اإلعــام.
َويِف نهاية املَُحارَضَة َجَرى نقاش عميق حول َما جاء يف الجلسة، ُخصوًصا التغرات الَِّتي طرأت عى اإلعام ِبَسبِب الرقمية.

جامعة الرشق االوسط MEU وجامعة ذي قار العراقية 
تعقدان ندوة مشرتكه



النرشة اإللكرتونية
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تختتم دورة صحافة الهاتف املحمول الثانية 

اختتمــت يف كليــة اإلعــام أعــامل دورة صحافــة الهاتــف املحمــول الثانيــة املنعقــدة عــر االتصــال املــريئ عــن بعــد، والتــي قدمهــا 
معهــد الجزيــرة لإعــام لطلبــة كليــة اإلعــام يف الجامعــة.

قدمــت الــدورة املدربــة الصحافيــة فاتــن جباعــي، وقــد ركــزت عــى آليــات التعامــل مــع جهــاز الهاتــف املحمــول يف األحــداث املختلفــة 
بــدون حواجــز األجهــزة الكبــرة، بــل باالعتــامد عــى اختبــار التقنيــات الحديثــة والرسديــات الجديــدة.

ويــأيت عقــد دورة "صحافــة الهاتــف املحمــول"؛ الســتكامل املتابعــات البحثيــة، والــدورات املقدمــة مــن معهــد الجزيــرة لطلبــة 
الجامعــة.

يف نهايــة الــدورة تســلّم الطلبــة املشــاركون شــهاداٍت ُمعتمــَدة ملهــارات جديــدة يف حقــل اإلعــام الرقمــي مــن معهــد الجزيــرة لإعام، 
وجامعــة الرق األوســط.



النرشة اإللكرتونية

14شباط 2021

جامعة الرشق األوسط MEU ومؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
يعقدان دورة "تحرير األخبار الرقمية"

اختتمت دورة تحرير األخبار وتقدميها " Social Media" يف مركز التدريب التابع ملؤسسة اإلذاعة والتلفزيون.
ــْوت، وآليــات اســتثامر هــذه النــرات ونرهــا يِف منصــات  ْورَة عــى نــرات األخبــار الرقميــة، وكيفيــة تقدميهــا، ومهــارات الصَّ ركــزت الــدَّ

التواصــل االجتامعــي، َوأعقبهــا تطبيــق عمــي يِف اســتديوهات اإلذاعــة َوالِتلِفزيون.
ْورَة د. محمــود الرََّجِبــي رئيــس قســم اإلعــام الرقمــي يف جامعــة الــرق األوســط عــى أهميــة تأهيــل مذيعــي ومقدمــي  وأكــد مــدرب الــدَّ
األخبــار مبهــارات التعامــل َمــع أدوات ووســائل اإلعــام الرقمــي، وإعــادة صياغــة َهــِذِه النــرات ِبَشــْكل مائــم لِلُمْحتــوى الرقمــي، ِمــامَّ 

يُــؤدِّي إىَل انتشــارها، وتعميــم فوائدهــا عــى الَجِميــع.
وأثنــى الطلبــة املشــاركن عــى املوضوعــات املميــزة التــي تناولتهــا محــاور الــدورة التدريبيــة والتــي تكســبهم الخــرات واملعلومــات 

الجديــدة التــي تدعــم تخصصهــم الجامعــي، وتســاعدهم لدخــول ســوق العمــل.


