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جامعة الرشق األوسط )MEU( تتبوأ مكانة متقدمة
يف التصنيف العاملي

 Webometric Ranking(، رتبــوأت جامعــة الــرق األوســط موقعــاً متقدمــاً ضمــن التصنيــف العاملــي الصــادر عــن مــؤرش
Universities( والــذي يضــم أكــر مــن واحــد وثالثــون ألــف موقــع إلكــرويّن للجامعــات يف مختلــف بلــدان العــامل، محققــة 

بذلــك نقلــة نوعيــة ومتميــزة مقارنــة مــع باقــي الجامعــات األجنبيــة والوطنيــة.
وأوضــح رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتــور عــالء الديــن الحلحــويل، أّن تصنيــف جامعــة الــرق األوســط قفــز مــن املرتبــة 
ــات  ــن الجامع ــا ب ــف م ــن التصني ــن ضم ــة مرتبت ــع الجامع ــز موق ــن قف ــاً، يف ح ــة  2615 عاملي ــح يف املرتب 3662 ليصب

ــاً. ــارشة محلي ــة الع ــح يف املرتب ــة، وأصب األردني
وأشــار مديــر دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات، املهنــدس رائــد اللحــام، أن هــذا التصنيــف الــذي يتــم قياســه عــن طريــق معيــار 
ــات  ــتوى الجامع ــى مس ــز األول ع ــى املرك ــار ع ــذا املعي ــة يف ه ــت الجامع ــث حصل ــبة )%50(، حي ــر )Impact( بنس التأث
الحكوميــة والخاصــة، وكذلــك معيــار االنفتــاح )Openness( بنســبة )%10(، ومعيــار التميــز )Excellence Rank( بنســبة 

)%40( يف مجــال األوراق البحثيــة املنشــورة يف املجــالت ذات التأثــر العــايل.
ويــأيت هــذا اإلنجــاز يف التصنيــف ليؤكــد حــرص الجامعــة العــايل عــى تعزيــز مكانتهــا: محليــاً، وإقليميــاً، ودوليــاً، يف شــتى 
املجــاالت التــي مــن شــأنها تحقيــق رؤيتهــا نحــو رفــع مســتوى جــودة مخرجاتهــا التعليميــة مــن خــالل تحديــث وتطويــر بياناتهــا 

عــى موقعهــا اإللكــرويّن بشــكل ينســجم مــع متطلبــات ومعايــر هــذا التصنيــف.
ويٌشــار إىل أّن التصنيــف العاملــّي )Webometrics Ranking University( يصــدر عــن املجلــس العــايل للبحــث العلمــي 
يف إســبانيا، ويهــدف إىل تقييــم وتعزيــز مكانــة مؤسســات التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، وتشــجيع املقــاالت العمليــة 
املُحّكمــة بطريقــة املعلومــات املتاحــة )الوصــول املفتــوح( عــى شــبكة اإلنرنــت، إذ يُعــّد هــذا املــؤرش مــن أهــم وأكــر 
املــؤرشات العامليــة لتقييــم الجامعــات عــى املســتوى الــدويل؛ لكونــه يتضمــن يف مؤرشاتــه واحــد وثالثــون ألــف جامعــة.
وتحــرص جامعــة الــرق األوســط عــى تعزيــز مكانتهــا العلميــة، وحضورهــا الــدويل، مــن خــالل قيامهــا برجمــة وتطبيــق 
ــتوى  ــأنها االرتقــاء مبس ــي مــن ش ــة مبختلــف الوســائل الت ــد مــن العاملي ــق مزي ــراتيجيتها الســاعية نحــو تحقي رؤيتهــا واس
مســاقاتها التعليميــة، وتوفــر شــتى وســائل التعليــم ضمــن األســاليب الدوليــة املتطــورة؛ لتحقيــق أكــر قــدر مــن املعرفــة 

لطلبتهــا.
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 رعــى ســعادة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، رئيــس مجلــس األمنــاء، 
حفــل تكريــم فريــق العمــل املُكلّــف بالحصــول عــى شــهادة ضــان 
ــة،  ــة عاّم ــأرسة الجامع ــزازه ب ــره واعت ــاً تقدي ــال، مبدي ــة األع ــودة لكلي الج
وأرسيتْ: عــادة االعتــاد والجــودة واملعلومــات، وكليــة األعــال عــى 

وجــه الخصــوص.

للعمــل  أّن هــذا اإلنجــاز إمنــا جــاء تتويجــاً  الدكتــور يعقــوب  بــًن  وقــد 
لــدى كليــة األعــال عــى تحقيــق املزيــد  الدائــم  الــدؤوب، والحــرص 
مــن التميــز، مشــيداً بالجهــود املميــزة التــي بذلــت مــن قبــل أعضــاء 
الهيئتــن التدريســية واإلداريــة فيهــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف الخطــة 
االســراتيجية للجامعــة، التــي تســعى إىل النهــوض مبســتواها، ورفــع 
ــازات  ــن اإلنج ــد م ــو املزي ــا نح ــز تطلعاته ــاً، وتعزي ــاً ودولي ــا محلي تصنيفه
للوصــول إىل أقــى درجــات االلتــزام واالنســجام مــع التطــورات الدوليــة 
يف مجــال ضــان وضبــط الجــودة بشــكٍل يعمــل عــى النهــوض بالتعليــم 
شــتّى  يف  الجامعــة  مبكانــة  لالرتقــاء  املتطــورة  وأســاليبه  األكادميــي 

واألصعــدة. املجــاالت 

مــن جانبــه، أكَّــد رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتــور عــالء الديــن الحلحــويل، 
الجــودة هــو اســتمرار للنهــج  أنَّ حصــول كليــة األعــال عــى شــهادة 
املميــز والجهــود املتواصلــة مــن أرسة الجامعــة التدريســية واإلداريــة 
ــات  لتعزيــز ثقافــة ضــان الجــودة وضبطهــا؛ لكونهــا أصبحــت مــن بدهيَّ
ــات الجامعــة ومراكزهــا، موضحــاً أّن تطبيــق  ــة يف كلي املارســة اليومي
معايــر الجــودة يعــّد خيــاراً إلزاميــاً ضمــن الخطــة االســراتيجية للجامعــة، 

وُمعربــاً عــن تقديــره للجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا كليــة األعــال مــن أجــل 
الحصــول عــى هــذه الشــهادة، والتــي تــدلُّ عــى مــدى التــزام الكليــة 
وتطلعــات  رؤى  تحقــق  التــي  الجــودة  ومتطلبــات  معايــر  مبختلــف 

الجامعــة، ورســالتها نحــو العامليــة.

والجــودة  االعتــاد  عميــد  اللــوزي،  أحمــد  الدكتــور  األســتاذ  وتحــدث 
عــى شــهادة  األعــال  كليــة  أهميــة حصــول  أنَّ  واملعلومــات، مبينــاً 
تقدميــاً  واألكــر  األكــر  الكليــة  كونهــا  مــن  تــأيت  الجــودة  ضــان 
ــادة  ــتجابة الج ــد االس ــّم يؤك ــاز امله ــذا اإلنج ــاً أنَّ ه ــات، موضح للتخصص
وتحقيــق  األداء،  جــودة  مســتوى  رفــع  عــى  وعزمهــا  الجامعــة  ــه  لتوجُّ
اإلنجــازات األكادمييــة واإلداريــة يف مختلــف املجــاالت، مشــراً إىل أنَّ 
هــذه الشــهادات تُســهم يف تحســن جــودة التعليــم، وتحــث عــى تشــجيع 
التنافســية بــن الجامعــات، ال ســيَّا وأنَّ هــذا اإلنجــاز ســيكون باكــورة 

العامليــة. الجــودة  عــى شــهادات ضــان  الحصــول  لالســتمرار يف 

بــدوره، أوضــح عميــُد كليــة األعــال، الدكتــور هشــام أبــو صاميــة، أّن 
إنجــاز كليــة األعــال بحصولهــا عــى شــهادة الجــودة يُظهــر املســتوى 
املميــز يف إجراءاتهــا وعملياتهــا التدريســية التــي تســهم بشــكل مبــارش 
يف تخريــج طلبــٍة ذوي آفــاق علميــة وعمليــة مناســبة لرفــد متطلبــات 
ســوق العمــل، مؤكــداً حــرص الكليــة عــى مواكبــة أحــدث التطــورات 
واملســتجدات يف مجــال صناعــة األعــال واملــال؛ تجســيداً لرؤيــة الكليــة 

ورســالتها وأهدافهــا.

جامعة الرشق االوسط MEU تحتفل بحصول كلية األعامل
عىل شهادة ضامن الجودة
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محمــد  بالطالــب  ممثلــة  األوســط،  الــرق  جامعــة  شــاركت   
ــدت  ــان، انعق ــوق اإلنس ــول حق ــة ح ــرة قانوني ــة، يف مناظ الرواحن
يف حــرم الجامعــة، مبشــاركة ســت جامعــات أردنيــة، وبتنظيــم 
مــن الجمعيــة القانونيــة للنســاء العربيــات، بالتعــاون مــع الســفارة 

األمريكيــة لــدى اململكــة.
وقــام الدكتــور ســليم رشيــف، عميــد شــؤون الطلبــة، بحضــور 
الرواحنــة؛ لحصولــه عــى  الطالــب  بتكريــم  العــادة،  موظفــي 
ــه شــكر  ــر يف املســابقة، ونقــل إلي ــاين كأفضــل ُمناِظ املركــز الث
واعتــزاز رئيــس الجامعــة عــى هــذا اإلنجــاز الــذي يعكــس مســتوى 
التفــّوق العلمــّي الــذي يتمتــع بــه، علــاً بــأن الرواحنــة هــو أحــد 

طــالب كليــة اإلعــالم يف الجامعــة.
ــاً  ــويل اهتام ــط ت ــرق األوس ــة ال ــر أنَّ جامع ــر بالذك ــن الجدي وم
واملســابقات  املحافــل  مختلــف  يف  املشــاركة  يف  بالغــاً 
األكادمييــة والثقافيــة عــى املســتوى الوطنــّي والــدويّل؛ بهــدف 

أ أفضــل املراكــز  تعزيــز مكانــة الجامعــة، والرويــج لطلبتهــا لتتبــوَّ
ــهيالت؛  ــف التس ــم مختل ــوم بتقدي ــا تق ــاالت، ك ــتى املج يف ش
لتمكــن طلبتهــا وخّريجيهــا مــن االبتــكار والريــادة والخــروج عــن 

اإلطــار التقليــدي يف التفكــر واإلبــداع.

جامعة الرشق األوسط MEU تحصل عىل املركز الثاين
يف مناظرة قانونية
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جامعة الرشق االوسط MEU تحصل عىل منحتني ضمن برامج التبادل األكادميي

حصلــت جامعــة الــرق األوســط مــن خــالل وحــدة التبــادل الطاليب 
واألكادميــي يف عــادة الرامــج الدوليــة بالجامعــة عــى منحتــن 
ــع  ــاون م ــموس+(، بالتع ــي )إيراس ــادل األكادمي ــج التب ــن برام ضم
الركيــة،    )Istanbul Sabahattin Zaim University(جامعــة

ــم تنفيذهــا بتمويــل مــن االتحــاد األورويّب. والتــي يت
أحمــد  والدكتــور  زريــق،  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  ترشــيح  تــم  وقــد 
حراســيس، مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف كليــة إدارة األعــال 
يف الجامعــة؛ للتدريــس يف الجامعــة الركيــة، وتــم اختيــار عضــوي 
هيئــة التدريــس بنــاًء عــى معايــر وأســس التبــادل األكادميــي يف 
ــن  ــح لألكادميي ــذي يتي ــج ال ــذا الرنام ــط له ــرق األوس ــة ال جامع
وأعضــاء الهيئــة التدريســية فيهــا فــرص عاليــة املســتوى للتدريــس 
ــالع  ــة إىل االط ــن، إضاف ــن الجامعت ــرات ب ــادل الخ ــب وتب والتدري
تطويــر  يف  يســهم  الــذي  األمــر  املختلفــة،  الثقافــات  عــى 
املهــارات  الكتســاب  الفرصــة  ومنحهــم  وآفاقهــم،  مداركهــم 
ــا  ــاً مل ــك تحقيق ــات، وذل ــف الجامع ــة يف مختل ــة والتدريبي العملي

تســعى إليــه جامعــة الــرق األوســط للوصــول نحــو العامليــة.
ومــن الجديــر ذكــره أن قســم التبــادل الطــاليب والتبــادل األكادميــي 

يبــذل  األوســط  الــرق  بجامعــة  الدوليــة  الرامــج  عــادة  يف 
جهــوداً متواصلــة منــذ تأسيســه للعمــل عــى تعزيــز العالقــات 
االســراتيجية الدوليــة مــع املؤسســات األجنبيــة ذات العالقــة يف 
الدعــم املــادي واملعنــوي، وصــواًل إىل تحقيــق أقــى مســتوى 
ممكــن لالســتفادة مــن الخــرات الدوليــة يف نقــل املعرفــة؛ ســعياً 
لرجمــة رؤى وتطلعــات اســراتيجية الجامعــة لالنخــراط يف مختلف 
ــا  ــزة له ــة ممي ــوُّؤ مكان ــدويل، وتب ــم ال ــة يف التعلي ــرص املتاح الف

ــال. ــذا املج يف ه
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جامعة الرشق األوسط MEU تُدرج ضمن اإلطار الوطني األردين للمؤهالت

قــرر مجلــس هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل وضــان 
الوطنــي  اإلطــار  ضمــن  األوســط  الــرق  جامعــة  إدراج  جودتهــا 
األردين للمؤهــالت، وجــاء قــرار الهيئــة بعــد قيــام لجنــة متخصصــة 
منهــا بعــدة زيــارات للجامعــة، تأكــدت خاللهــا مــن اســتيفاء الجامعــة 
ملختلــف معايــر اإلدراج الرئيســة التــي يبلــغ عددهــا ســبعة معايــر؛ 
إذ قامــت الجامعــة مــن خــالل الجهــات املتخصصــة لديهــا بتجهيــز 

ــة. ــذه الغاي ــدة له ــات املعتم ــف املتطلب مختل
وأوضــح رئيــس جامعــة الــرق األوســط، األســتاذ الدكتــور عــالء 
مــع  ينســجم  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  أن  الحلحــويل،  الديــن 
فلســفة الجامعــة ورؤيتهــا؛ لتكــون رصحــاً علميــاً عــى مســتوي 
ر الخــرات واملؤهــالت املتفــردة وفــق أحــدث  عاملــي، وبيتــاً يُصــدِّ
املعايــر العامليــة، موضحــاً يف الوقــت ذاتــه أن الجامعــة تعمــل 
بأقــى طاقاتهــا لالنســجام مــع املســتجدات املتعلقــة باإلطــار 
مخرجــات  مســتوى  حيــث:  مــن  للمؤهــالت  األردين  الوطنــي 
تصنيــف  تعزيــز  لضــان  والكفايــات؛  واملهــارات،  املعرفــة، 
وتأهيــل  التعليميــة،  املخرجــات  مســتويات  أعــى  يف  الجامعــة 

املناســبة. املهــارات  وإكســابهم  الطلبــة 
ــدُّ  ــالت يُع ــي للمؤه ــار الوطن ــويل إىل أن اإلط ــور الحلح ــار الدكت وأش

منظومــة تعلــم شــاملة لتصنيــف املؤهــالت األكادمييــة واملهنيــة 
والتقنيــة والتدريبيــة والتعلــم املســبق، األمــر الــذي يســهم يف 
تيســر وزيــادة فــرص العمــل للخريجــن، إىل جانــب إمكانيــة انتقــال 
الطلبــة مــن مؤسســة تعليميــة إىل أخــرى داخــل األردن وخارجــه، 
مبينــاً أن الجامعــة عملــت عــى اســتحداث جهــة متخصصــة لتنفيــذ 
ومتابعــة مســتوى جــودة مخرجــات العمليــة األكادمييــة وانســجامها 
مــع مختلــف املعايــر ذات العالقــة، بالتنســيق مــع جميــع الكليــات 

واملراكــز واإلدارات التابعــة للجامعــة.
ــعى  ــة تس ــويل أن الجامع ــن الحلح ــالء الدي ــور ع ــتاذ الدكت ــّن األس وب
التعليــم  مخرجــات  بــن  املواءمــة  تعزيــز  إىل  متواصــل  بشــكل 
ــة  ــورات املحلي ــة التط ــالل مواكب ــن خ ــل م ــوق العم ــات س واحتياج
والعامليــة، وطــرح وتحديــث العديــد مــن الرامــج والتخصصــات 
املعايــر  العتــاد  املتواصلــة  الجهــود  وبــذل  واملســاقات، 
يســتند إىل  بشــكٍل  والدوليــة  الوطنيــة واإلقليميــة  واملتطلبــات 
الركيــز عــى مراحــل االســتقصاء والتطويــر املســتمر، إىل جانــب 
ــاء  ــة لخدمــة طلبتهــا وأبن مــا تقدمــه الجامعــة مــن الرامــج التدريبي
املجتمــع املحــي يف املجــاالت التقنيــة واملهنيــة التــي تفتقــر 

إليهــا ســوق العمــل محليــاً وإقليميــاً.
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جامعة الرشق األوسط MEU تستضيف االمتحان التحريري للمحامني املتدربني

احتضنــت جامعــة الــرق األوســط، يف رحابهــا االمتحــان التحريــرّي 

للمحامــن املتدّربــن لــدورة نيســان للعــام 2021، بــإرشاف لجنــة 

متخصصــة مــن مجلــس نقابــة املحامــن، وذلــك يف عــدد مــن 

القاعــات التدريســية يف الجامعــة، تــم تجهيزهــا مســبقاً بشــكل 

ــاون  ــان بالتع ــذا االمتح ــدم له ــات ورشوط التق ــع متطلب ــجم م ينس

والتنســيق مــع مجلــس النقابــة.

ــويل،  ــن الحلح ــالء الدي ــور ع ــتاذ الدكت ــة، األس ــس الجامع ــرب رئي وأع

عــن تقديــر الجامعــة الختيارهــا الســتضافة هــذا االمتحــان بشــكل 

ــزة  ــة املمي ــاً املكان ح ــابقة، موضِّ ــوام الس ــدار األع ــى م ــتمّر ع مس

لكليــة الحقــوق يف الجامعــة، ورقــي برامجهــا يف مختلــف املراحــل 

الجامعيــة، ومــا ترفــده مــن خريجــن ذوي قــدرات وخلفيــة أكادمييــة 

تريعيــة تواكــب التطــور التريعــي عــى املســتوى الوطنــّي، 

واإلقليمــّي، والــدويّل.

وقــّدم نقيــب املحامــن األردنيــن، األســتاذ مــازن ارشــيدات، شــكره 

وتقديــره الســتضافة الجامعــة هــذا االمتحــان، ومــا متيّــز بــه مــن 

إدارة مرنــة، وحســن إعــداد وتجهيــز، مبــا يف ذلــك إجــراءات الّســالمة 

تــّم  التــي  الفنيــة  الخدمــات  مــن  املتقــدم  واملســتوى  العاّمــة، 

تقدميهــا خــالل جميــع مراحــل انعقــاد االمتحــان؛ مــّا عــزز مســتوى 

ــن. ــدى املتقدم ــاّم ل ــاح الع االرتي

أحمــد  الدكتــور  الجامعــة،  يف  الحقــوق  كليــة  عميــد  أكّــد  بــدوره، 

اللــوزي، أّن الجامعــة قامــت باتخــاذ التدابــر املناســبة لضــان نجاح 

انعقــاد هــذا االمتحــان بصــورة مرقــة، تعكــس مكانــة الجامعــة 

ودورهــا يف االلتــزام مبتطلبــات واشــراطات الصحــة والســالمة 

العامــة، موضحــاً أّن ســمعة الجامعــة ومســتواها املرمــوق بــن 

نظراتهــا كان أســاس اختيــار النقابــة لعقــد هــذه االمتحانــات يف 

ــا. رحابه

ــاون  ــة للتع ــود متواصل ــذل جه ــط بب ــرق األوس ــة ال ــوم جامع وتق

والتنســيق مــع النقابــات املهنيــة، وهيئــات املجتمــع املــديّن؛ 

مبــا  والعلميــة  األكادمييــة  البيئــة  وتحفيــز  هــا،  َمهامِّ لتســهيل 

جهــة،  مــن  والخريجــن  الطلبــة  مبســتوى  النهــوض  يف  يســهم 

أخــرى. جهــة  مــن  واألكادمييــة  املهنيــة  وباملتطلبــات 
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جامعة الرشق األوسط MEU تنظم ندوة حوارية عن دور الشباب يف صناعة القرار 
السيايّس

الديــن،  نــارص  يعقــوب  الدكتــور  األوســط  الــرق  جامعــة  اســتضافت 
عضــو اللجنــة امللكيــة لتحديــث املنظومــة السياســية، واألســتاذ ســلطان 
الخاليلــة، مقــرر لجنــة متكــن الشــباب، يف لقــاء حــواري مــع مجموعــة 
ــات  ــالم يف الجامع ــات اإلع ــن كلي ــوس م ــتر والبكالوري ــة املاجس ــن طلب م
ــادل  ــوار وتب ــك للح ــا األردّن(؛ وذل ــباب )كلّن ــة ش ــن هيئ ــاء م ــة، واعض األردني
اآلراء ووجهــات النظــر حــول دور الشــباب يف صناعــة القــرار الســيايّس يف 

األردن، وطموحــات قانونيــة األحــزاب السياســية.
وتوطيــد  املعــريّف،  الهــرم  أهميــة  حــول  الديــن  نــارص  الدكتــور  وتحــّدث 
ورفــع مســتوى املعرفــة مــن خــالل تحليــل البيانــات واملعلومــات وكيفيــة 
الفائــدة  تعميــم  مفهــوم  إىل  للوصــول  مخرجاتهــا  وصياغــة  تطويرهــا 
بالشــكل الصحيــح ضمــن قواعــد التحليــل املنهجــي الصحيــح، موضحــاً 
ــباب يف  ــن الش ــأنه متك ــن ش ــا م ــكل م ــة ب ــباب معنيّ ــن الش ــة متك أن لجن
املجــال الســيايس، والتعــرّف عــى املعيقــات التــي تعرضهــم يف مارســة 
ــول املناســبة  ــة إيجــاد الحل ــاة السياســية، ومحاول دورهــم الفاعــل يف الحي

ملعالجتهــا، وإيصــال صوتهــم إىل ُمتّخــذي القــرار.
وبــّن األســتاذ الخاليلــة أّن عمــل اللجنــة ينــدرج ضمــن تجســر الفجــوات بــن 
ــرؤى  ــق ال ــا وف ــود منه ــدف املنش ــية واله ــاة السياس ــي للحي ــع الفع الواق
امللكيــة، مؤكــداً أهميــة الــدور اإلعالمــّي يف صناعــة وتعزيــز الثقــة لــدى 
املواطــن األردين، وكســب الــرأي العــاّم لــدى مختلــف الجهــات التريعيــة 
والتنفيذيــة والقواعــد الشــعبية، مشــراً يف الوقــت ذاتــه إىل أّن دور اللجنــة 

يتمثــل يف االســتاع إىل آراء الشــباب، ونقلهــا لِلّجنــة امللكيــة.
وأعقــب ذلــك نقــاش تنــاول العديــد مــن املواضيــع واملقرحــات، ركــزت 
يف مجملهــا عــى متكــن الشــباب سياســياً مــن خــالل تطويــر املناهــج 
إىل  وصــوالً  املدرســية،  املراحــل  مــن  ابتــداًء  التعليميــة،  واملســاقات 
ــر الُعمــر املســموح  ــه نحــو تغي ــة، خاصــة يف ظــل التوّج املراحــل الجامعي
بــه للرشــح ملجلــس النــواب، إضافــة إىل رضورة تعزيــز ثقافــة الخدمــة 
املجتمعيــة والعمــل التطوعــّي مــن خــالل حــّث الجامعــات عــى إيــالء هــذا 
املوضــوع أهميــة كــرى، وكذلــك قيــام الجامعــات بالعمــل عــى تعزيــز 
ــباب  ــح الش ــا، ورضورة من ــدى طلبته ــية ل ــة السياس ــتوى الثقاف ــع مس ورف

فــرص االنخــراط يف العمــل الســيايّس.
وقــّدم رئيــس هيئــة شــباب )كلّنــا األردّن( يف مداخلتــه خــالل اللقــاء، شــكره 

وتقديــره لجامعــة الــرق األوســط الســتضافتها هــذا اللقــاء الحــوارّي الهــاّم، 
التــي  الورقــة  ليتــّم تضمينهــا يف  الجامعــات؛  آراء طلبــة  واالســتاع إىل 
ــارص  ــور ن ــه الدكت ــرق إلي ــا تط ــيداً مب ــباب، مش ــن الش ــة متك ــتقدمها لجن س
الديــن حــول أهميــة الهــرم املعــريّف لتأهيــل الشــباب، وتعزيــز قدراتهــم 
ــات وآراء  ــم مقرح ــى تقدي ــادر ع ــباب األرديّن ق ــداً أّن الش ــية، مؤك السياس
ــة،  ــا العاّم تســهم يف تحديــث املنظومــة السياســية، والعمــل يف القضاي
ــول إىل  ــالح، والوص ــق اإلص ــية؛ لتحقي ــاة السياس ــة للحي ــن الناظم والقوان
م، وأشــار إىل نهــج ســمّو ويّل العهــد، وتبّنيــه لقضايــا الشــباب  أردنٍّ ُمتقــدِّ
ومــا يعكــس ذلــك مــن تشــجيع وحــث الشــباب عــى منــح أنفســهم فرصــة 

ــية. ــاة السياس ــاركة يف الحي ــر للمش أك
عــن  الجامعــة،  رئيــس  الحلحــويل،  الديــن  عــالء  الدكتــور  األســتاذ  وأعــرب 
رسوره باســتضافة هــذا اللقــاء الحــوارّي، مشــراً إىل دور الجامعــة يف تعزيــز 
الحوكمــة؛ انطالقــاً مــن إميانهــا بــدور الشــباب وقدرتهــم عــى إدارة التغيــر 
الشــفاف عــن طريــق االلتــزام بتطبيــق وتحديــث التريعــات والقوانــن 
واألنظمــة والتعليــات بعيــداً عــن كل املعايــر واالعتبــارات الشــخصية، 
مــن  االســتفادة  أهميــة  ذاتــه  الوقــت  يف  مؤكــداً  والجندريــة،  والقبليــة، 

خــرات الشــباب األكــر عمــراً، وأخذهــا بعــن االعتبــار.
الدكتــور  أكــد  والحضــور،  الطلبــة  ومقرحــات  آراء  إىل  االســتاع  وبعــد 
نــارص الديــن أنَّ اللجنــة ســتقوم بوضــع ورقــة سياســات، تتضّمــن جميــع 
املقرحــات واآلراء التــي تــّم طرحهــا ومناقشــتها خــالل اللقــاء، مبــا يف ذلــك 
تعديــل املســاقات التعليميــة التــي تحــرص الجامعــة عــى تطويرهــا بشــكل 
مســتمر يتزامــن مــع أنشــطة طالبيــة عديــدة تتنــاول القضايــا الوطنيــة، داعياَ 
الشــباب إىل االهتــام بشــكل أكــر بالتكنولوجيــا الحديثــة، وتعزيــز ثقافتهــم 
ومعارفهــم فيهــا، واالســتفادة مــّا تضخــه مــن معلومــات بشــكل ينســجم 
مــع الثوابــت الوطنيــة؛ لقيــادة التغيــر بشــكل إيجــايّب، والنهــوض بالوطــن 
ــة  ــة ثقاف ــار إىل أهمي ــا اش ــم، ك ــه وتوّجهاته ــاءات فئات ــى اختــالف انت ع
التطــّوع يف العمــل العــاّم، وأهميــة رأس املــال االجتاعّي الشــبايّب للتغير 
نحــو مزيــد مــن التقــّدم، داعيــاً إىل وضــع اســراتيجية وطنيــة للشــباب؛ ملــا 
لهــا مــن أهميــة كــرى يف االرتقــاء بدورهــم، وتعزيــز مكانتهــم املجتمعيــة 
عــى مختلــف املســتويات السياســية والوطنيــة مــن جهــة، وتشــجيعهم 

عــى املشــاركة الحزبيــة مــن جهــة أخــرى.
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جامعة الرشق االوسط MEU الدكتور زريق يحصل عىل شهادة استرشاف املستقبل من 
املعهد العاملي لالبتكار

حصــل الدكتــور عبدالرحمــن زريــق، مديــر مركــز االبتــكار وريــادة 
األعــال يف الجامعــة عــى شــهادة اســتراف املســتقبل مــن 
املعهــد العاملــي لالبتــكار، وتعــّد هــذه الشــهادة مــن الشــهادات 
النوعيــة التــي متكِّــن الحاصلــن عليهــا مــن اســتراف املســتقبل 
ــس االتجاهــات والتحــوالت الســوقية التــي  للمؤسســات، وتلمُّ
ميكــن أن تؤثــر فيهــا، والتحضــر للتغيــرات املحتملــة يف البيئــة 
الخارجيــة، كــا تســاعد املنظــات والــركات عــى اجتيــاز التغيــر 
مــن خــالل إعطــاء إنــذار مبكــر للعقبــات والفــرص املســتقبلية التي 
ــتعداد  ــؤولة لالس ــة املس ــن الحوكم ــة م ــات علمي ــب منهجي تتطل
ملــا هــو غــر متوقــع، إضافــة إىل رســم ســيناريوهات مســتقبلية 

دة. متعــدِّ

ــكار  ــادة االبت ــوراة يف قي ــور زريــق حاصــل عــى درجــة الدكت والدكت
كاليفورنيــا،  دييغــو/  ســان  يف  لــإدارة  كاليفورنيــا  جامعــة  مــن 
مــن  االســراتيجي  االبتــكار  يف  ومعتمــد  املتحــدة،  الواليــات 
ــن يف بوســطن،  ــكار العاملــي الكائ جامعــة هارفــرد، ومعهــد االبت
وقــام بنــر العديــد مــن األبحــاث يف مجــالت عامليــة مرموقــة 

االبتــكار املؤســّي والفــردّي. يف مجــال 
ــاً  ــويل اهتام ــط ت ــرق األوس ــة ال ــر أنَّ جامع ــر بالذك ــن الجدي وم
وأعضــاء  طلبتهــا  لــدى  الريــادة  نهــج  لتعزيــز  متواصــالً  وحرصــاً 
هيئتهــا التدريســية؛ نظــراً ملــا ميثلــه هــذا النهــج مــن أهميــة كــرى 
يف إدارة التغيــر، والتوجــه نحــو مزيــد مــن عوملــة املســتقبل 

والعمــّي. األكادميــّي 
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جامعة الرشق األوسط MEU تقيم اليوم الوظيفي

بالتعاون مع صندوق امللك عبدالله الثاين

تحــت رعايــة عطوفــة األســتاذ الدكتــور عــالء الديــن الحلحــويل، رئيــس 

عميــد  رشيــف،  ســليم  الدكتــور  وبحضــور  األوســط،  الــرق  جامعــة 

شــؤون الطلبــة، ومبشــاركة عــدد مــن رشكات القطــاع الخــاّص، وهيئــات 

القطــاع العــاّم، نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف الجامعــة، بالتعــاون 

مــع صنــدوق امللــك عبداللــه الثــاين للتنميــة اليــوم الوظيفــي، عــر 

.)Microsoft Teams( املــريئ  االتصــال  وســيلة 

رّحــب ســعادة الدكتــور عــالء الديــن الحلحــويل باملشــاركن مــن مختلــف 

والتمويــل،  والتأمــن،  األدويــة،  ورشكات  البنــوك،  مــن:  الجهــات، 

التطوعــي،  العمــل  ومؤسســات  الوظيفــي،  واإلرشــاد  واالتصــاالت، 

ــة،  ــات األردني ــف الجامع ــن مختل ــة م ــّي، والطلب ــع املح ــراد املجتم وأف

ــَا قامــت بــه هــذه الجهــات  بكلمــٍة، قــّدم مــن خاللهــا شــكره وتقديــره لِ

مــن حســن التعــاون والتنســيق إلنجــاح هــذه الفعاليــة، مؤكِّــداً اســتعداد 

الطلبــة  ملســاعدة  املتاحــة  الســبل  شــتى  يف  للتعــاون  الجامعــة 

والخريجــن ومختلــف فئــات املجتمــع املحــي مبــا يحقــق رؤيــة الجامعة 

وأهدافهــا للنهــوض مبســتوى التأهيــل مــن أجل التشــغيل وزيــادة فرص 

العمــل مــن خــالل تقديــم املســاقات األكادمييــة املناســبة لتجســر 

الفجــوات، وســّد احتياجــات ســوق العمــل.

بــدوره، أشــاد الدكتــور رشيــف بالــدور الّريــادّي ملؤسســات املجتمــع 

املــديّن التــي قامــْت بــدوٍر مميّــٍز يف إنجــاز هــذا اليــوم الوظيفــي؛ لدعــم 

تطلعــات الشــباب يف الحصــول عــى فــرص عمــل مناســبة، مشــراً يف 

حديثــه إىل الــدور الرائــد واملتميــز الــذي يقدمــه صنــدوق امللــك عبداللــه 

الثــاين للتنميــة يف دعــم أبنائنــا الطلبــة والخريجــن.

وقــد أبــدى املشــاركون اعتزازهــم بجامعــة الــرق األوســط، وتقديرهــم 

لتعاونهــا املســتمّر يف تقديــم خدماتهــا ملســاعدة وتعزيــز دور الــركات 

والطلبــة ومختلــف فئــات املجتمــع املحــي، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا 

بســوق العمــل والتشــغيل.

اليــوم الوظيفــي، ورشــة  الجامعــة، عــى هامــش فعاليــات  وأقامــت 

ــز  ــور فاي ــا الدكت ــتقبل(، قّدمه ــل املس ــن أج ــل م ــوان: )العم ــة بعن تدريبي

البــدرّي، عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة األعــال بالجامعــة، وشــارك 

فيهــا عــدٌد مــن الطلبــة والخريجــن، حيــث تناولــت الورشــة أهــّم املحــاور 

والعنــارص املتعلقــة بكيفيــة وضــع األســس واملعايــر املناســبة لتحديد 

الوظائــف املطلوبــة للــركات واحتياجاتهــا املهنيــة، ويف الوقــت ذاتــه 

تقديــم النصائــح التوعويــة واإلرشــادية للطلبــة والخريجــن حــول كيفيــة 

إعــداد الســرة الذاتيــة، والطــرق املناســبة للتقــدم للوظائــف بشــكٍل 

، ينســجم مــع تطــورات ســوق العمــل: محليــاً، وإقليميــاً،  علمــيٍّ ومْهنــيٍّ

ــاً. ودولي
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ATSGIRES ضمن املرشوع األورويّب

عقــد األســتاذ الدكتــور عــالء الديــن الحلحــويل، رئيــس الجامعــة، بحضــور قســم الدعــم الخارجــي واملشــاريع الدوليــة يف عــادة 
ــوريتن،  ــث الس ــق والبع ــي دمش ــية لجامعت ــة التدريس ــاء الهيئ ــن أعض ــدد م ــع ع ــاً م ــاً إداري ــة اجتاع ــة بالجامع ــج الدولي الرام
ــر املناهــج الدراســية  الــركاء يف املــروع األورويب )ATSGIRES( ضمــن برنامــج )إيراســموس+( الــذي يهــدف إىل تطوي
يف مجــال الطاقــة املتجــددة الذكيــة لعــدد مــن الجامعــات املشــاركة يف املــروع، باإلضافــة إىل جامعــات أخــرى منتقــاة، 

ــرى. ــن األردّن ودول أخ م
ــات  ــى الجامع ــاً ع ــه إيجاب ــان انعكاس ــروع، وض ــداف امل ــق أه ــود؛ لتحقي ــذل الجه ــتمرار ب ــة اس ــويل أهمي ــد الحلح ــد أك وق
املشــاركة فيــه، مبــا يف ذلــك تأســيس ثالثــة مختــرات تختــص بالشــبكات الذكيــة يف الطاقــة املتجــددة يف كلٍّ مــن: األردّن، 
واملغــرب، وســوريا، باإلضافــة إىل اســتحداث مســاقات جديــدة يف مجــال الخطــط األكادمييــة يف الجامعات، وتقديم مشــاريع 

جديــدة تهــدف إىل خدمــة املجتمــع املحــّي: وطنيــاً، وإقليميــاً.
وأعقــب ذلــك نقــاش دار بــن الســادة املشــاركن يف االجتــاع، تنــاول أهــمَّ اآلثــار التــي حققهــا املــروع يف املجتمــع، 
والجامعــات، والــكادر األكادميــّي، إىل جانــب االطــالع عــى التحديــات التــي تواجــه الجامعــات يف تنفيــذ املــروع وكيفيــة 
التعامــل معهــا، إضافــة إىل بحــث ســبل التعــاون والتنســيق بــن الجامعــات مــن خــالل تفعيــل ســبل وآليــات البحــث العلمــّي، 

ــركة. ــة املش ــج التعليمي ــاريع والرام ــد املش وعق
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مندوبــاً عــن رئيــس الجامعــة، و ضمــن احتفــاالت الجامعــة مبئويــة تأســيس الدولــة األردنيــة، رعــى الدكتــور ســليم رشيــف/ عميــد شــؤون 
الطلبــة، بحضــور الدكتــور خالــد الزعبــي/ عميــد كليــة األمــرة رحمــة الجامعيــة – جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، مبــاراة الخــايس لكــرة القــدم 

بــن فريقــي: الجامعــة، والكليــة.
وأســفرْت نتيجــة املبــاراة عــن فــوز فريــق جامعــة الــرق األوســط، وقــام كلٌّ مــن: الدكتــور ســليم رشيــف، والدكتــور خالــد الزعبــي، بتكريــم 
العبــي الفريقــن، وتســليم امليداليــات والــكأس للفريــق الفائــز، كــا قــّدم عميــد كليــة األمــرة رحمــة الجامعيــة درع الجامعــة التــذكارّي إىل 

منــدوب رئيــس الجامعــة.
ــمُّ  وتحــرص جامعــة الــرق األوســط عــى املشــاركة بشــكل متواصــل يف مختلــف الفعاليــات واألنشــطة الرياضيــة والثقافيــة التــي تِت
ــدة  ــن فائ ــه م ــود ب ــا تع ــطة؛ مل ــذه األنش ــم يف ه ــرص انخراطه ــادة ف ــة، وزي ــز دور الطلب ــدف تعزي ــي؛ به ــتوى الوطن ــى املس ــا ع إقامته

ــة وجســدية تنعكــس بشــكل إيجــايّب عــى أدائهــم األكادميــّي، والعلمــّي، والعمــّي. ذهني
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 أكــد العــن حســن هــزاع املجــايل أن األردن منــذ تأسيســه قبــل مئــة 
عــام جعــل مــن القانــون ضانــة لنظــام ســيايس وإداري اجتاعــي 
هويــة  ضمــن  والواجبــات  والحقــوق  الدولــة،  شــمولية  إطــار  يف 

ــاملة. ــة وش ــة جامع وطني
ودعــا  يف لقــاء حــواري لــه يف جامعــة الــرق األوســط عــن مئويــة 
الدولــة األردنيــة  إىل رضورة التمســك بالقيــم واملبــادئ األصيلــة 
التــي تشــكلت منهــا الهويــة األردنيــة، واملفاهيــم التــي رســخت 
النظــر عــن املنبــت والعــرق والديــن،  بــرف  الوطنــي،  االنتــاء 
اإلصــالح  وعمليــات  واملؤسســات،  القانــون  دولــة  إطــار  ضمــن 
املتواصلــة، الهادفــة إىل تثبيــت قواعــد الدولــة وقوتهــا وقدرتهــا 

عــى التقــدم والنمــو واالزدهــار.
لــه امللــك  الهاشــمي  منــذ جاللــة املغفــور  النظــام  أّن  وأوضــح 
الحســن إىل جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن  حظــي 
د وُمســتنر،  ــر والــوالء، وظــل يتمتــع بفكــٍر ُمتجــدِّ باإلجــاع والتقدي
حفــظ عــى الــدوام مصالــح الدولــة ومكانتهــا اإلقليميــة والدوليــة، 
األحــداث بحكمــة  التأثــر يف  عــى  قــادراً  بلــداً  األردن  وجعــل مــن 

واقتــدار.
وأشــار إىل أن جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن يقــود 
واالجتاعــي؛  واالقتصــادي  الســيايس  اإلصــالح  عمليــة  بنفســه 

أكــر  الدخــول إىل مئويــة جديــدة وهــو  حتــى يتمكــن األردن مــن 
قــوة وقــدرة عــى تجــاوز التحديــات والعقبــات، وتحقيــق طموحــات 
األردنيــن، وضــان مســتقبل أبنائهــم، مؤكِّــداً أنَّ قــرار جاللــة امللــك 
بتشــكيل لجنــة تحديــث املنظومــة السياســية يــأيت يف ســياق رؤيتــه 
ألهميــة العمــل الســيايس، واملشــاركة الشــعبية يف اتخــاذ القــرار.
األمنــاء،  مجلــس  رئيــس  الديــن،  نــارص  يعقــوب  الدكتــور  وكان 
قــد رحــب بالعــن حســن املجــايل متحدثــاً رئيســاً يف احتفــاالت 
الجامعــة مبئويــة الدولــة، مؤكــداً بصفتــه عضــو اللجنــة امللكيــة 
لتحديــث املنظومــة السياســية أنَّ اللجنــة تعمــل بِجــد واجتهــاد عــى 
إنجــاز مقرحاتهــا حــول قانــون األحــزاب، وقانــون االنتخــاب، وقانــون 
ــر  ــن األط ــرأة ضم ــباب وامل ــن الش ــب متك ــة، إىل جان اإلدارة املحلي
ــامية،  ــة الس ــة امللكي ــتجيب للرؤي ــا يس ــة مب ــتورية والتريعي الدس

ويحقــق آمــال األردنيــن وطموحاتهــم.
الديــن  عــالء  الدكتــور  األســتاذ  أدارهــا  التــي  املحــارضة  وعِقــب 
الحلحــويل، رئيــس الجامعــة، جــرى حــوار بــن العــن املجــايل وطلبــة 
الجامعــة وأعضــاء الهيئــة التدريســية حــول مضامــن املحــارضة، 
وخدمــة  العلمــي  والبحــث  العــايل  التعليــم  تهــم  التــي  والقضايــا 

الشــاملة. التنميــة  قضايــا  يف  الجامعــات  ودور  املجتمــع، 

لقاؤه الحواري داخل حرم جامعة الرشق األوسط املجايل يؤكد قوة الدولة وقدرتها عىل 
التقدم نحو املئوية الثانية


