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"الرشق األوسط" توقع اتفاقيتي تعاون مع جامعتي  Silk Wayو Silk Road

أبرمــت جامعــة الــرق األوســط مذكــريت تفاهــم مشــركة مــع جامعــة  Silk Wayالكازاخســتانية وجامعــة  Silk Roadاألوزبكســتانية،
بهــدف فتــح آفــاق تعــاون متبــادل يف مجــاالت البحــوث الرتبویــة  ،األنشــطة املنھجیــة العلمیــة  ،والتدریســیة يف مجــال التعلیــم
والعلــوم.
مــن جانبــه  ،أشــاد رئیــس جامعــة  ، Silk Wayاألســتاذ الدكتــور ، Madiyar Yunussovبســمعة جامعــة الــرق األوســط ،مــا ینمــي
الرغبــة لتعزیــز عالقــات وســبل التعــاون بیــن الجانبیــن ،واالتفاقيــات العديــدة التــي ابرمتهــا جامعــة الــرق األوســط مــع جامعــات اقليميــة
وعامليــة لالســتفادة مــن الخــرات ،والربامــج املشــركة دولیــا ،وتبــادل األبحــاث واملشــاریع العلمیــة .
وتتضمــن بنــود االتفاقیــة  ،التــي وقعهــا عــن جامعــة الــرق األوســط الدكتــور بــال الرواشــدة ،مديــر مركــز حقــوق االنســان ،تنظيــم
تدريــب ألعضــاء ھیئــة التدریــس وتبــادل األكادیمییــن الداخلییــن وطلبــة البكالوريــوس و املاجســتیر والدكتــوراه ،جــذب علــاء لتقديــم
املحــارضات ،وتنظيــم نــدوات علميــة لطلبــة املاجســتري،باالضافة اىل تطويــر الربامــج التعليميــة املشــركة اىل جانــب شــهادة الدبلوم .
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تكنولوجيا معلومات "الرشق األوسط" تفوز بأفضل بحث علمي

عــان  -فــازت كلیــة تكنولوجیــا املعلومــات يف جامعــة الــرق األوســط بجائــزة أفضــل بحــث علمــي يف املؤمتــر الــدويل INTHITEN
حــول إنرتنــت األشــیاء وممكناتھــا بالــذكاء اإلصطناعــي يف شــبكات 5G/IMT2020
ویمنــح البحــث العلمــي الفائــز ،واملقــدم مــن رئیــس قســم علــم الحاســوب يف الكلیــة ،الدكتــور أحمــد الزعبــي ،ومبشــاركة كل مــن عمیــد
الكلیــة ،الدكتــور عبدالرحمــن أبوعرقــوب ،ورئیــس قســم نظــم املعلومــات الحاســوبیة الدكتــور أحمــد الحمــوز ،طریقــة فاعلــة لتصنیــف
واســرجاع العنــارص ثالثیــة األبعــاد  Objects 3Dمــن خــال الشــبكات العصبونیــة املعتمــدة عــى التعلــم العمیــق Learning Deep
ویؤكــد الدكتــور الزعبــي أن ھــذه الشــبكات تتمیــز ببنــاء خصائــص قلیلــة الحجــم مبــا یحســن كفــاءة نظــام االســرجاع والتصنیــف مــن
نواحــي دقــة النتائــج ورسعــة املعالجــة وتكلفــة تخزیــن العنــارص ثالثیــة األبعــاد يف الذاكــرة الفعلیــة ،ویمكــن توظیــف الخوارزمیــة يف عــدة
تطبیقــات مــن ّ أھمھــا الواقــع اإلفــرايض واملعــزز ومعالجــة الصــور الطبیــة والطباعــة ثالثیــة األبعــاد.
ویجمــع  ICUMT2019املنعقــد بدورتــھ الحادیــة عــر يف دبلــن بإیرلنــدا الباحثیــن يف مجــاالت نظــم التحكــم واملعلومــات واإلتصــاالت
الحدیثــة یذكــر أن جامعــة الــرق األوســط تحــرص عــى دعــم البحــث العلمــي والباحثیــن يف كل املجــاالت وتھیــئ بیئــة مناســبة ألعضــاء
الھیئــة التدریســیة واإلداریــة لإلبــداع والتمیــز.
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تربوية "الرشق األوسط" تلتقي طلبة مدارس املحور الدولية

عــان  -نظمــت كليــة العلــوم الرتبويــة يف جامعــة الــرق األوســط زيــارة إىل مــدارس "املحــور الدوليــة" يف العاصمــة عــان ،بهــدف
تعريــف طلبتهــا بالربامــج والتخصصــات األكادمييــة التــي تطرحهــا الجامعــة.
وأكــد رئيــس قســم اإلدارة واملناهــج يف الكليــة ،الدكتــور عثــان نــارص منصــور ،أثنــاء الزيــارة التــي التقــى فيهــا مديــر عــام املــدارس
األســتاذ أحمــد مســاملة ،أن هــذه الزيــارات متثــل تجســيدا حقيقيــا وترجمــة لرســالة جامعــة الــرق األوســط ،القامئــة عــى خدمــة املجتمع
املحــي ،ومســاندة أبنائــه ودعــم قدراتهــم ورعايتهــا.
مــن جانبــه ،اثنــى االســتاذ أحمــد مســاملة عــى جهــود جامعــة الــرق األوســط وســمعتها الطيبــة يف خدمــة املجتمــع املحــي ،مشــرا
إىل أهميــة مثــل هــذه الزيــارات ،التــي تعــرف الطلبــة بالربامــج والتخصصــات االكادمييــة التــي تطرحهــا الجامعــة ،ومــدى قدرتهــا عــى
تلبيــة طموحاتهــم يف املســتقبل.
وقـدّم الدكتــور عثــان منصــور خــال لقائــه الطلبــة ،إيجــازا عــن جامعــة الــرق األوســط ودورهــا البنــاء واملتواصــل واملســتمر ،وتوفــر
أفضــل أوارص التعــاون بــن الجامعــة واملجتمــع املحــي.
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امللحق اإلعالمي األمرييك يشيد بالعالقات الوطيدة مع األردن

عــان -أشــاد امللحــق اإلعالمــي يف الســفارة األمريكيــة يف عــان والناطــق الرســمي باســمها ،دان مانجــس ،بالعالقــات التاريخيــة واالســراتيجية
الوطيــدة والثابتــة التــي تربــط بــن الواليــات املتحــدة واململكــة األردنيــة الهاشــمية ،والتــي متتــد اىل نحــو ســبعني عامــا.

وقــال خــال اســتضافته ،اليــوم الثالثــاء ،يف منصــة حــوارات وســط البلــد ،الــذي يبــث مــن جامعــة الــرق األوســط ويقدمــه اإلعالمــي عضــو هيئــة
التدريــس يف كليــة اإلعــام الدكتــور هــاين البــدري ،بحضــور ســعادة رئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن ،ورئيــس الجامعــة األســتاذ
الدكتــور محمــد الحيلــة وعــدد مــن أســاتذة وطلبــة الجامعــة ،أن هــذه العالقــات تتســم باملوضوعيــة والدميومــة واالحــرام املتبــادل.

وتطــرق دان إىل العديــد مــن الجوانــب املتعلقــة بالسياســة الخارجيــة األمريكيــة ،واملســاعدات التــي تقدمهــا بــاده لــأردن ،واملواقــف األمريكيــة حيــال

العديــد مــن القضايــا يف املنطقــة.

وأعــرب امللحــق اإلعالمــي األمريــي عــن ســعادته بزيــارة جامعــة الــرق األوســط وبتفاعــل الطلبــة وثقافتهــم ومتابعتهــم ملختلــف القضايــا والشــؤون

املحليــة والخارجيــة.

مــن جانبــه ،قــال رئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن إن لدينــا رغبــة كبــرة بــأن يكــون هنــاك تعــاون وثيــق بــن جامعــة الــرق األوســط

والســفارة األمريكيــة ،يف إطــار حــرص الجامعــة عــى االنفتــاح وتبــادل املعــارف وفتــح آفــاق رحبــة أمــام طلبتهــا ،مســتعرضا أبــرز مالمــح الربامــج الدوليــة

املســتضافة يف الجامعــة.

وأضــاف أن كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط متميــزة للغايــة ،وجــاء تأسيســها "لــي نســاهم يف مأسســة اإلعــام ،وليكــون لــه ضوابــط
وأخالقيــات ودقــة يف املعلومــات".

مــن جهــة ثانيــة ،تــم خــال اجتــاع بــن امللحــق اإلعالمــي األمريــي والوفــد املرافــق ،الــذي ضــم مســاعده جــروم شــرمان واألخصائيــة اإلعالميــة لينــا
صــاح ،مــع رئيــس جامعــة الــرق األوســط األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة وعميــد كليــة اإلعــام الدكتــور عــزت حجــاب ،والدكتــور كامــل خورشــيد رئيــس
قســم الصحافــة ،والدكتــور هــاين البــدري ،بحــث إمكانيــة التعــاون بــن الجانبــن يف عــدة مجــاالت ،وإنشــاء مرشوعــات تســهم يف دعــم طلبــة الجامعــة،
وعقــد دورات ونــدوات مشــركة وتقويــة اللغــة االنجليزيــة لــدى الطلبــة ،وفتــح البــاب أمامهــم للمشــاركة يف الفعاليــات واألنشــطة التــي تنظمهــا

الســفارة.
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"الرشق األوسط" تحتفل بذكرى املولد النبوي الرشيف

عــان  -أقامــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط ،اليــوم الثالثــاء وبرعايــة رئيــس الجامعــة االســتاذ الدكتــور محمــد
محمــود الحيلــة ،احتفــاال مبناســبة ذكــرى املولــد النبــوي الرشيــف.
وقــال رئيــس قســم األنشــطة الطالبيــة يف عــادة شــؤون الطلبــة نــور الديــن عــاوي ،يف كلمــة العــادة خــال االحتفــال الــذي حــره
مندوبــا عــن راعــي الحفــل ،نائــب رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور محمــود الــوادي ،وعمــداء الكليات واعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلدارية
والطلبــة ،إن مولــد الهــادي بعــث يف الكــون نــورا وضيــاء ،مشــرا إىل أن رســالته صــى اللــه عليــه وســلم ،هــي رســالة اإلســام والســام
الســمحة الطيبــة ،ومنهجــه منهــج اعتــدال منــاف للغلــو والتطــرف.
وتخلــل برنامــج الحفــل ،كلــات تحــدث فيهــا أصحابهــا عــن اخــاق وفضائــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،إضافــة لقصائــد شــعرية
ووصــات انشــادية ،وابتهــاالت دينيــة تغنــت بحــب النبــي وبعظيــم اخالقــه ،أداهــا املنشــد التونــي محمــد عيــاد مبصاحبــة "كــورال"
الجامعــة.
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"الرشق األوسط" تقيم يوما طبيا للرعاية الصحية

عــان  -نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة بالتعــاون مــع كليــة الصيدلــة يف جامعــة الــرق األوســط ،وبالرشاكــة مــع نقابــة الصيادلــة
األردنيــن ،يومــا طبيــا للرعايــة الصحيــة ،بهــدف خدمــة أبنــاء املجتمــع املحــي وتقديــم املبــادرات التطوعيــة للطلبــة واألهــايل.
وأكــد نقيــب الصيادلــة األردنيــن الدكتــور زيــد الكيــاين يف كلمــة لــه خــال مراســم االفتتــاح ،وحرضهــا عضــو مجلــس أمنــاء الجامعــة
الدكتــور أحمــد نــارص الديــن ،ومــن إدارة مكافحــة املخــدرات النقيــب نبيــل الرواشــدة ،وعميــد كليــة الصيدلــة الدكتــور عــار املعايطــة،
وعميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور مأمــون الحنيطــي ،ونــواب رئيــس الجامعــة والعمــداء ،أن جامعــة الــرق األوســط ،وخاصــة كليــة
الصيدلــة ،تعــد ســباقة يف تنظيــم الفعاليــات الداعمــة للقطــاع الصيــديل والصحــي ،ومســتندة يف ذلــك عــى رؤيتهــا املســتقبلية
ملهنــة الصيدلــة ،وترجمــة ذلــك باطــاق برنامــج الصيدلــة الربيطــاين املشــرك ســراثكاليد.
مــن ناحيتــه ،أشــار رئيــس قســم األنشــطة الطالبيــة يف عــادة شــؤون الطلبــة ،االســتاذ نــور الديــن العــاوي ،أن تنظيــم هــذه الفعاليــة،
يــأيت إميانــا مــن الجامعــة عــى التواصــل مــع كافــة فئــات ورشائــح املجتمــع املــدين ،والعمــل عــى خدمــة أبنــاء املجتمــع مبختلــف
رشائحهــم بإقامــة األيــام الطبيــة التــي تعنــى بالرعايــة الصحيــة ،األمــر الــذي يعكــس دور الجامعــة يف ترجمــة رؤيتهــا القامئــة عــى
التواصــل مــع مؤسســات املجتمــع وخدمــة أبنائــه.
بــدوره ،اثنــى النقيــب الرواشــدة عــى الــدور الــذي تؤديــه جامعــة الــرق األوســط باملســاهمة يف مــد يــد العــون ملؤسســات املجتمــع
املحــي ،مؤكــدا أن إدارة مكافحــة املخــدرات تعمــل بالرشاكــة مــع مؤسســات املجتمــع للوقايــة مــن آفــة املخــدرات وتأثريهــا عــى
اإلنســان ،وهــي سياســة تتبعهــا إدارة األمــن العــام للحــد مــن هــذه الظاهــرة.
واشــتمل يــوم الرعايــة الصحيــة عــى إجــراء فحوصــات مختلفــة وتشــخيص للعديــد من األمــراض والعيــون والجلديــة والعظــام والضغط
والســكري واألنــف واألذن والحنجــرة ،وفحوصــات للعيــون وقيــاس نســبة الدهنيــات وتوزيع منشــورات طبيــة توعوية.
ويــأيت هــذا اليــوم الطبــي مــن إميــان جامعــة الــرق األوســط بأهميــة التواصــل املســتمر مــع املجتمــع املحــي بكافــة فئاتــه التــي
تعكــس دور الجامعــة الحقيقــي يف خدمــة املجتمــع وتقديــم الرعايــة الصحيــة والربامــج التثقيفيــة.
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ريادة أعامل "الرشق األوسط" تشارك بإطالق برنامج إدارة االبتكار الجديد ملركز
امللك عبدالله الثاين للتميز

عــان  -شــارك مدیــر مركــز اإلبتــكار وریــادة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط ،الدكتــور عبدالرحمــن زریــق ،يف الحفــل الــذي أقیــم
مبناســبة إطــاق مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتمیــز لربنامجــھ الخــاص بــإدارة اإلبتــكار الحكومــي ،وذلــك بالتعــاون مــع معھــد إدارة
االبتــكار العاملــي ،وبرعایــة مــن الوكالــة األمریكیــة للتنمیــة الدولیــةUSAID .
وأكــد الدكتــور زریــق يف كلمــة لــھ خــال حفــل االفتتــاح ،أن املعھــد یھــدف بشــكل أســايس لتعزیــز ثقافــة اإلبتــكار يف العــامل ،مضیفــا
أن العــامل یشــھد شــغفا للتحــول نحــو إدارة االبتــكار ،واعتبارھــا القــدرة األساســیة للنمــو املســتدام ،فیــا تســعى العدیــد مــن الجھــات
واالفــراد للتعلــم واســتخدام وتنفیــذ أدوات وتقنیــات االبتــكار يف اإلدارة والتطویــر املؤســي ،و كیفیــة تطبیــق افضــل معاییــر اإلبــداع
واإلبتــكار ،مشــیرا إىل أن ھــذه الربامــج تســھم يف نــر ثقافــة التمیــز واالبتــكار يف القطاعــات الحكومیــة يف األردن.
تجــدر اإلشــارة إىل أن الدكتــور عبدالرحمــن زریــق حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف قیــادة االبتــكار مــن جامعــة كالیفورنیــا لــإدارة يف ســان
دییغــو يف الوالیــات املتحــدة ،وھــو معتمــد يف االبتــكار االســراتیجي مــن جامعــة ھارفــارد ومعھــد االبتــكار العاملــي يف بوســطن،
كــا یعتــر ســفیر االبتــكار ملنطقــة الــرق األوســط وعضــو لجنــة يف صنــدوق البحــث العلمــي واالبتــكار يف األردن ،ونــر العدیــد مــن
األبحــاث يف مجــات عاملیــة مرموقــة يف مجــال االبتــكار املؤســي والفــردي .
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"الرشق األوسط" تحتفل باستقبال طلبتها الجدد للعام الجامعي 2020/2019

عامن  -أقامت جامعة الرشق األوسط ،حفال مبناسبة استقبال الطلبة الجدد للعام الجامعي .2020/2019
ورحــب نائــب رئيــس الجامعــة لشــؤون الكليــات اإلنســانية ،األســتاذ الدكتــور محمــود الــوادي ،يف كلمــة افتتــاح الحفــل ،الــذي نظمتــه
عــادة شــؤون الطلبــة بالتعــاون مــع مركــز اســتقطاب الطلبــة ،وحــره عمــداء الكليــات وأعضــاء الهيئتــن األكادمييــة واالداريــة ،بالطلبــة
الجــدد ،مؤكــدا عــى رســالة جامعــة الــرق األوســط القامئــة عــى معــاين صناعــة قــادة املســتقبل ،وتهيئــة الطلبــة لتحمل املســؤوليات
يف مســرة التنميــة وبنــاء الوطــن.
مــن جانبــه ،دعــا نائــب رئيــس الجامعــة لشــؤون الكليــات العلميــة األســتاذ الدكتــور عــاء الحلحــويل يف كلمــة لــه ،الطلبــة الجــدد لالســتثامر
يف النشــاطات التــي توفرهــا جامعــة الــرق األوســط ،خاصــة مــا يتعلــق بالنشــاطات واملشــاريع التــي يطلقهــا مركــز االبتــكار وريــادة
األعــال ،وذلــك بهــدف صقــل شــخصية الطالــب والتعــرف عــى قدراتــه ومواهبــه وتوظيفهــا.
بــدوره ،أكــد عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور مأمــون الحنيطــي ،أن هــذه الفعاليــات متثــل فرصــة حقيقيــة إلطــاع الطلبــة الجــدد عــى
الخدمــات املقدمــة مــن الجامعــة ،مشــددا عــى أنهــا متثــل جــزءا مــن النشــاطات الالمنهجيــة التــي تحــرص العــادة عــى تنظيمهــا ،ملــا
لهــا مــن اهميــة كبــرة يف مســرة الطلبــة ،ال ســيام وانهــا تعمــل عــى اكســابهم املهــارات املطلوبــة التــي تؤهلهــم لســوق العمــل،
وتســاهم مــن جانــب آخــر يف خدمــة أبنــاء املجتمــع املحــي.
وتخلــل الحفــل ،فقــرات فنيــة قدمهــا الفنــان األردين حســن الســلامن ،إضافــة ملســابقات ثقافيــة ورياضيــة متنوعــة ،وعــروض مرسحيــة
وفنيــة ،أداهــا طلبــة الجامعــة ،نالــت إعجــاب الطلبــة والحضــور.
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جامعة الرشق األوسط ترحب بطلبتها الدوليني الجدد

عامن – رحبت جامعة الرشق األوسط بطلبة الربامج الدولية الجدد املنضمني لها يف العام األكادميي 2020-2019
جــاء ذلــك خــال حفــل اســتقبال أقامتــه عــادة الربامــج الدوليــة ،بحضــور عضــو مجلــس األمنــاء الدكتــور أحمــد نــارص الديــن ،الــذي رحــب بالطلبــة الجــدد
متمنيــا لهــم مزيــدا مــن التقــدم والنجــاح.
وباالعتــاد عــى التميــز األكادميــي واإلنجــازات الرفيعــة وســعي جامعــة الــرق األوســط للعامليــة التــي حققتهــا خــال العقــد املــايض ،واختيار مســارات
تعليميــة جديــدة تعــد األوىل يف املنطقــة قامــت الجامعــة بالتعــاون مــع جامعــة ســراثكاليد الربيطانيــة بطــرح برنامــج الصيدلــة الربيطــاين املشــرك،
والتعــاون مــع جامعــة بدفورشــر  Bedfordshireبطــرح برامــج وتخصصــات أكادمييــة تســتضيفها جامعــة الــرق األوســط لتخصصــات أكادمييــة،
مينــح مبوجبهــا الطالــب شــهادة جامعيــة بريطانيــة ،كــا تهــدف عــادة الربامــج الدوليــة اىل توفــر بيئــة تعليميــة حديثــة وشــاملة ،الســتقطاب الطــاب
املميزين.
ويف تعليــق لــه عــى انطــاق الســنة األكادمييــة الجديــدة ،قــال نائــب الرئيــس لشــؤون الكليــات العلميــة األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل "إننــا يف
الجامعــة نحــرص عــى التطويــر الشــامل لطالبنــا ،مــن خــال تزويدهــم باملناهــج الدراســية التــي تلبــي احتياجــات مختلــف القطاعــات ،مــع إيجــاد منصــة
لهــم تســاعدهم عــى متابعــة دراســاتهم ،وتحقيــق التفــوق يف تخصصاتهــم .نحــن عــى ثقــة تامــة مــن قدراتنــا الفائقــة التــي تضمــن لنــا إعــداد خريجينــا
وفــق أرقــى املعايــر ،ومســاعدتهم عــى تــويل مهــام املناصــب القياديــة يف القطاعــن العــام والخــاص عــى الصعيديــن املحــي والعاملــي".
وعــر الدكتــور رميونــد بــراون ممثــل جامعــة بيدفوردشــر الربيطانيــة عــن فخــره واعتــزازه قائــا  :ميثــل التعليــم الســاحة املثــى للتعــاون بــن اململكــة
املتحــدة واململكــة األردنيــة الهاشــمية  .وت ُعتــر اململكــة املتحــدة مــن البلــدان الرائــدة عامليًــا يف مجــال التعليــم  -حيــث توجــد أربــع جامعــات بريطانيــة
ضمــن أفضــل  10جامعــات عــى مســتوى العــامل ،كــا أننــا نجــري البحــوث املتطــورة ونحقــق االبتــكار ،عــاوة عــى أننــا بلــد منفتــح وحريــص عــى بنــاء
الــراكات .ويف األردن يوجــد آالف  ،مــن الشــباب األذكيــاء الذيــن يدركــون أن التعليــم هــو مفتــاح مســتقبل بلدهــم ومســتقبلهم .إن هــذه الرشاكــة
قــادرة عــى إحــداث تحــول يف مســتقبل البلديــن ومســاعدتنا عــى تحقيــق النجــاح ألجــل األجيــال القادمــة.
ومــن األســباب التــي ســاعدت يف شــهرة جامعــة بيدفوردشــر  ،الفــرص التــي توفرهــا لطالبهــا الكتســاب الخــرة البحثيــة والتدريســية مــن خــال برامجهــا.
وباإلضافــة إىل الخــرة العمليــة ،توفــر املناهــج للطــاب فرصــة اإلملــام العميــق يف تخصصاتهــم وتعزيــز خرباتهــم وتحســن قدراتهــم عــى املنافســة.
وتركــز الجامعــة عــى تطويــر برامجهــا لتكــون قــادرة عــى التعامــل مــع كافــة التحديــات ،وأدى هــذا االلتــزام إىل تحســن تخصصاتهــا وتطويــر تركيزهــا عــى
البحــث وكفاءتهــا يف إدارة املشــاريع والتأســيس لبيئــة مثاليــة للطلبــة الذيــن يتطلعــون ملســارات مهنيــة جديــدة ،واكتســاب مهــارات ومؤهــات عاليــة،
وتوســعة نطــاق شــبكات عالقاتهــم ،واإلســهام باملعرفــة يف املجــاالت الدراســية التــي يختارونهــا.
ومــع وجــود املواهــب الحريصــة عــى مواصلــة الدراســات العليــا املتميــزة يف جودتهــا مــن أجــل تعزيــز حياتهــم املهنيــة واألكادمييــة ،فقــد نجحــت
الجامعــة أيضــا يف اســتقطاب وجــذب اهتــام الطلبــة األردنيــن.
وتخلــل الحفــل عــرض فيديــو قصــر عــن تجربــة خريجــي جامعــة الــرق الوســط يف بيدفورشــر ،كــا تضمــن الحفــل فقــرات فنيــة مبتكــرة أضفــت حامســا
عــى الحضــور الســتقبال العــام الجديد.
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"الرشق األوسط" تشارك يف أسبوع الريادة العاملي

عــان  -تشــارك جامعــة الــرق األوســط يف فعاليــات أســبوع الريــادة العاملــي للعــام الخامــس عــى التــوايل  ،اميانــا بدورهــا يف
دعــم ثقافــة ريــادة األعــال ومتكــن الشــباب مــن انشــاء مرشوعــات رياديــة ذات أثــر اقتصــادي وإجتامعــي عليهــم وعــى أرسهــم
ومجتمعهــم.
ويهــدف أســبوع الريــادة العاملــي الــذي ينظمــه مركــز امللكــة رانيــا للريــادة ســنويا ،ويقــام خــال الفــرة مــن  18اىل  24ترشيــن الثــاين
الجــاري مبشــاركة عــدة هيئــات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة ،إىل تعزيــز ثقافــة ريــادة األعــال لــدى األوســاط الشــبابية وعمــوم فئــات
املجتمــع وتوعيتهــم بدورهــا يف دعــم اإلقتصــاد اىل جانــب تســليط الضــوء عــى محــاور فكريــة وتجــارب رياديــة.
وقــال األســتاذ الدكتورعــاء الديــن الحلحــويل نائــب الرئيــس لشــؤون الكليــات العلميــة ":نســعى مــن خــال مشــاركتنا يف أســبوع الريادة
العاملــي والرشاكــة مــع مركــز امللكــة رانيــا للريــادة ،إىل زيــادة الوعــي بريــادة األعــال لــدى الطلبــة وإطالعهــم عــى دورهــا الرئيــس يف
بنــاء االقتصاديــات املعــارصة ،مؤكــدا أهميــة إلتــزام مؤسســات القطــاع الخــاص والعــام مبســؤولياتها املجتمعيــة ودعــم مثــل هــذه
األنشــطة املحوريــة التــي ترمــي إىل تعزيــز قــدرات الشــباب ومتكينهــم مــن املســاهمة يف تحقيــق التنميــة املســتدامة".
وأكــد الدكتــور ســليم رشيــف مســاعد رئيــس جامعــة الــرق األوســط لشــؤون خدمــة املجتمــع عــى أهميــة املشــاركة يف هــذا الحــدث
العاملــي قائــا ":تكمــن أهميــة هــذا الحــدث يف قدرتــه عــى تزويــد املشــاركني مــن الشــباب وطلبــة الجامعــات باملعرفــة والخــرة
الالزمــة يف مجــال ريــادة األعــال لتفعيــل دورهــم يف عمليــة التنميــة اإلقتصاديــة ومســاعدتهم عــى تحويــل أفكارهــم الرياديــة إىل
مشــاريع ووضعهــا حيــز التنفيــذ" ،مشــرا إىل مجــاالت اإلســتفادة مــن خــرات املشــاركني يف فعاليــات األســبوع فض ـاً عــن إمكانيــة
لقــاء الجهــات الداعمــة واملمولــة للمشــاريع الرياديــة.
يشــار اىل أن جامعــة الــرق األوســط ســتعقد العديــد مــن الفعاليــات وورش العمــل خــال األســبوع يف حــرم الجامعــة ،مــن بينهــا :
مهــارات التفكــر العلمــي الريــادي ،التســويق الصيــدالين املبــدع ،مناقشــة القضايــا التســويقية املعــارصة وربطهــا بعــامل الريــادة،
قصــة نجــاح جامعــة الــرق األوســط يف الربامــج الدوليــة (جامعــة بيدفوردشــر الربيطانيــة ،جامعــة ســراثيكاليد األســكتلندية).
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حقوق "الرشق األوسط" تنظم محارضة حول "الخربة األمريكية األوروبية
يف التحكيم و الوساطة"

عــان -نظمــت كلیــة الحقــوق يف جامعــة الــرق األوســط محــارضة حــول "الخــرة األمریكیــة األوروبیــة يف التحكیــم و الوســاطة"،
ألقاھــا عضــو ھیئــة التدریــس يف جامعــة  University Magnus Vytauasاالســتاذ الدكتــور تشــارلز فرانســیس ،وذلــك ضمــن برنامــج
ایراســموس بلــس الخــاص بتبــادل أعضــاء الھیئــة التدریســیة.
وتطــرق الدكتــور فرانســیس خــال املحــارضة ،التــي اســتھدفت طلبــة كلیــة الحقــوق يف برنامــج املاجســتیر ،إىل مھــارات الحلــول البدیلــة
لفــض املنازعــات ،والتطــور التاریخــي للوســاطة يف الوالیــات املتحــدة األمریكیــة ،وأھمیــة دور املجتمــع يف حــل النزاعــات والوصــول
اىل العدالــة
مــن جانبــه أكــد عمیــد الربامــج الدولیــة يف الجامعــة الدكتــور ھشــام ابــو صایمــة ،أن ھــذه النشــاطات التــي یــرف عــى تنفیذھــا قســم
التبــادل الطــايب والتبــادل األكادیمــي ،تھــدف إىل تحقیــق تبــادل الخــرات والتجــارب االكادیمیــة مــع كــرى الجامعــات العاملیــة ،وكل
ذلــك ضمــن برنامــج ایراســموس بلــس املمــول مــن االتحــاد األورويب.
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هندسة "الرشق األوسط" تبحث التعاون املشرتك مع "جمعية الطاقة العامليني"

عــان – زار نائــب رئيــس جمعيــة الطاقــة العامليــن املهنــدس ســامر زوايــدة ،قســم هندســة الطاقــة املتجــددة يف كليــة الهندســة
بجامعــة الــرق األوســط ،بهــدف بحــث ســبل التعــاون املشــرك بــن الجانبــن.
واســتعرض رئيــس قســم الطاقــة املتجــددة يف الجامعــة الدكتــور ســامر أســعد ،خــال اللقــاء الــذي حــره عــدد مــن أعضــاء الهيئتــن
التدريســية واإلداريــة والطلبــة ،آخــر املســتجدات املتعلقــة مبراقبــة وتنظيــم شــؤون الطاقــة املتجــددة وترشــيدها محليــاً وعامليــا،
باالضافــة اىل املســاهمة يف تشــجيع املبــادرات والربامــج التــي تــؤدي اىل تنميــة وتطويــر اســتغالل مصــادر الطاقــة املتجــددة،
واســتخدام أســاليب ترشــيد الطاقــة وتحســن كفاءتهــا عــى املســتوى املحــي.
مــن جانبــه ،أكــد املهنــدس ســامر الزوايــدة حــرص الطرفــن عــى تأســيس مــا تســمى  Energy Chapterيف جامعــة الــرق األوســط،
بهــدف ضــم طلبــة قســم الطاقــة املتجــددة إىل جانــب أعضــاء هيئــة التدريــس إلطالعهــم بشــكل مســتمر عــى أهــم التطــورات الحاصلــة
يف حقــل الطاقــة املتجــددة ،و املســاهمة يف صياغــة ووضــع الخطــط والربامــج الشــاملة الســتغالل مصــادر الطاقــة املتجــددة ،بــدءا
مــن مختــرات الجامعــة وترشــيد الطاقــة لتعزيــز مســاهمتها املســتقبلية يف خليــط الطاقــة الــكيل للجامعــة كنقطــة انطــاق .
يذكــر أن هــذه اللقــاءات التــي تنظمهــا جامعــة الــرق األوســط تــأيت انســجاما مــع رســالة الجامعــة الراميــة إىل إعــداد القــادة وتهيئتهــم
لســوق العمــل مســتقبال ،اضافــة لســعي قســم الطاقــة املتجــددة يف كليــة الهندســة يف إعــداد وتطويــر السياســات والترشيعــات
املالمئــة لتحقيــق أمــن التــزود بالطاقــة بشــكل مســتدام.
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طلبة "الرشق األوسط" يشاركون يف جلسة حوارية مع رئيس الوزراء

عــان -شــارك عــدد مــن طلبــة جامعــة الــرق األوســط يف لقــاء حــواري مــع دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بعنــوان (املوازنــة
العامــة وأولويــات الحكومــة) ،بدعــوة مــن مركــز الدراســات االســراتيجية يف الجامعــة األردنيــة ،وبحضــور عــدد مــن الطاقــم الــوزاري يف
املركــز الثقــايف امللــي.
وأشــار الــرزاز يف حديثــة ،خــال اللقــاء الــذي حــره الطلبــة مــن يف كليــة الحقــوق عــاد لــدادوة ومالــك الخطيــب مــن كليــة االعــال ،ومــن
كليــة الهندســة ،الطالبــان صهيــب األســود وصهيــب الســاحوري ،اىل رضورة وضــع خطــة واضحــة للوصــول اىل االســتقالل االقتصــادي
واملــايل واالعتــاد عــى الــذات .كــا أكــد دولتــه عــى رضورة إعــادة النظــر يف الرواتــب واألجــور التــي يتقاضاهــا القطــاع العــام ،وان
االســتامع اىل شــكوى املواطــن يجــب ان تكــون مــن اهــم الخدمــات التــي تقــدم لــه مــن قبــل الحكومــة.
وتطــرق رئيــس الــوزراء اىل رضورة االرتقــاء بالصحــة والتعليــم والنقــل العــام ،مشــرا ً يف الوقــت ذاتــه اىل ان الحكومــة تهــدف يف موازنــة
العــام  2020اىل عــدم زيــادة الرضائــب وتحســن األجــور والخدمــات الحكوميــة.
وتأيت هذه املشاركة تنفيذا لرؤى جاللة امللك عبد الله الثاين برضورة إرشاك الشباب يف الحياة السياسية و واقع الحكومة.
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النرشة اإللكرتونية

"الرشق األوسط " تشارك يف الجلسة التفاعلية لهيئة اإلعالم

عــان  -شــاركت كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط ممثلــة بعميدهــا األســتاذ الدكتــور عــزت حجــاب يف الجلســة التفاعليــة لهيئــة
اإلعــام بعنــوان " لجنــة شــكاوى اإلعــام املــريئ واملســموع ودورهــا يف تطويــر املحتــوى اإلعالمــي " .
وتناولــت الجلســة التعريــف بواليــة لجنــة الشــكاوى ودورهــا يف حــل اي نــزاع حــول املضمــون الــذي تبثــه املحطــات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة
،مــا يلحــق األذى املــادي أو املعنــوي عنــد املتلقــي وحــل هــذه االشــكاليات املختلفــة خــارج نطــاق املحاكــم باإلضافــة اىل الرتكيــز عــى
جــودة وأهميــة وصــدق املحتــوى اإلعالمــي .
وقــدم ممثلــو الجامعــة مداخــات مختلفــة أشــاروا خاللهــا إىل مــدى أهميــة تعريــف الجمهــور املســتهدف بهــذه اللجنــة مــن خــال عــرض
ونــر أنشــطتها املختلفــة ومهامهــا اإلعالميــة ،إضافــة إىل الورقــة النقاشــية بعنــوان " األرتقــاء باملحتــوى اإلعالمــي " .
كــا واشــارت لجنــة الشــكاوى إىل رضورة توفــر مــن يراقــب اإلعــام يف ظــل التحديــات واالشــاعات الكاذبــة التــي يتعــرض لهــا وأن مصلحة
املجتمــع ال تتحقــق إال مــن خــال قيــام اإلعــام مبهامــه بطريقــة مهنيــة وااللتــزام بالترشيعــات والقوانني .
الجديــر ذكــره ،ان هــذه اللجنــة تشــكلت وفــق قانــون اإلعــام املــريئ واملســوع رقــم  26لســنة  ،2015واملكونــة مــن تســعة أعضــاء مــن
أصحــاب الخــرة واألختصــاص تأكيـدًا عــى ضــان إســتقاللية وســائل اإلعــام .
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النرشة اإللكرتونية

الرشق األوسط" تنظم ورشة عمل حول علم النفس اإلعالمي

عــان -عقــد مركــز التدریــب والتطویــر اإلعالمــي يف جامعــة الــرق األوســط ورشــة عمــل مكثفــة حــول "دور علــم النفــس اإلعالمــي برســم
السیاســة االعالمیــة واملھنیــة لوســائل االعــام والتواصــل االجتــاع" .
وھدفــت الــدورة ،التــي شــارك فیھــا عــدد مــن موظفــي املؤسســات اإلعالمیــة واألمــن العــام ،إىل إثــراء خــرات املشــاركین يف مجــال
أھمیــة الــدور الفاعــل الــذي یلعبــھ علــم النفــس يف عمــل الصحافــة واالعــام واملؤسســات كافــة مــن عاملیــن وجمھــور مســتھدف.
وافتتــح عمیــد كلیــة اإلعــام األســتاذ الدكتــور عــزت حجــاب والدكتــور أرشف املناصیــر مدیــر مركــز التدریــب والتطویــر االعالمــي ،ورشــة
العمــل ،التــي حــارض فیھــا الدكتــور ســلیم رشیــف مســاعد رئیــس الجامعــة ومــدرس علــم النفــس االعالمــي بالكلیــة ،وتســلم املشــاركون
يف نھایــة الورشــة شــھادات مشــاركة.
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النرشة اإللكرتونية

السفري الكازاخستاين من "الرشق األوسط" :ندعم الوصاية الهاشمية عىل
املقدسات يف فلسطني

عــان – نظــم مركــز حقــوق اإلنســان يف كليــة الحقــوق بجامعــة الــرق األوســط محــارضة للســفري الكازاخســتاين يف األردن ،حيدربــك
توماتــوف ،حرضهــا رئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن ،تنــاول فيهــا عمــق العالقــات التــي تجمــع األردن وكازاخســتان.
وبــن الســفري الكازاخســتاين خــال املحــارضة التــي حرضهــا طلبــة كليــة الحقــوق ،آفــاق التشــاور مــا بــن جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين
ابــن الحســن ،والرئيــس الكازاخــي نزارباييــف حــول القضايــا اإلقليميــة والدوليــة ،خاصــة مــا يتعلــق بإرســاء األمــن والســام يف املنطقــة.
وأكــد الســفري توماتــوف دعــم بــاده للوصايــة الهاشــمية بقيــادة جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن عــى املقدســات اإلســامية
واملســيحية يف فلســطني ،مؤكــدا عــى أن مجــاالت التعــاون بــن البلديــن يف كل االتجاهــات متاحــة وبنــاءة ،خاصــة مــا يتعلــق بقطاعات
االعــال والزراعــة والطاقــة املتجددة.
وأجــرى رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن ورئيســها األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة ،محادثــات مــع الســفري
الكازاخســتاين ســبقت املحــارضة ،تناولــت امكانيــات تعزيزوتوثيــق التعــاون األكادميــي بــن جامعــة الــرق األوســط ونظرياتهــا
الكازاخســتانية ،فيــا أكــد الدكتــور نــارص الديــن أن هــذه العالقــات هــي الكفيلــة لتعريــف املجتمــع األردين بعراقــة وأصالــة الشــعب
الكازاخــي.
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النرشة اإللكرتونية

امللحق الثقايف العامين يزور "الرشق األوسط" ويلتقي الطلبة العامنیین

عــان -أســتقبل رئيــس جامعــة الــرق األوســط األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلة،ســعادة الســيد اســاعيل البلــويش امللحــق الثقــايف
العــاين والوفــد املرافــق .
وقــال الدكتــور الحيلــة ان الجامعــة تحــرص عــى راحــة ومتيــز الطلبــة العــرب ومنهــم الطلبــة العامنيــن ،كــا تطــرق اىل الربامــج االجنبيــة
املســتضافة .
مــن جانبه،اعــرب امللحــق الثقــايف العــاين عــن ســعادته بزيــارة جامعــة الــرق األوســط  ،والتــي تــأيت يف إطــار حــرص امللحقيــة الثقافيــة
يف الســفارة العامنيــة عــى متابعــة أحــوال وأوضــاع الطلبــة العامنيــن الدارســن يف االردن .
والتقــى امللحــق العــاين خــال الزيــارة مــع الطلبــة العامنيــن  ،وحثهــم عــى التميــز األكادميي،وعــى االلتــزام بأنظمــة وقوانــن الجامعة،
ومتابعــة الخطــط الدراســية ،واختيــار التخصــص املناســب لســوق العمــل العــاين ،وإعطــاء الصــورة الطيبــة عــن ســلطنة ُعــان أينــا
وجــدوا ،واســتمع ملطالبهــم واستفســاراتهم .
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النرشة اإللكرتونية

"الرشق األوسط تبحث التعاون األكادميي مع "هامبورغ التقنية األملانية

عــان  -اســتقبلت جامعــة الــرق األوســط وفــد ً ا أكادیمیــا أملانیــا مــن جامعــة ھامبــورغ التقنیــة ،بھــدف بحــث ســبل التعــاون املشــرك
وتعزیــز .التبــادل املعــريف والبحثــي بیــن الجانبین.
وأكــد نائــب رئیــس الجامعــة لشــؤون الكلیــات العلمیــة ،األســتاذ الدكتــور عــاء الدیــن الحلحــويل خــال اللقــاء ،الــذي حــره رئیــس قســم
الطاقــة املتجــددة ،الدكتــور ســامر أســعد ،أن جامعــة الــرق األوســط فتحــت آفاقــا واســعة ألنــواع جدیــدة مــن التعــاون يف مجــاالت
نقــل املعرفــة ،واالســتفادة مــن التجــارب الدولیــة املثــى واملمیــزة لــدى الجامعــات العاملیــة املرموقــة ،وذلــك يف إطــار إســراتیجیة
الجامعــة لالنفتــاح عــى .الفضــاء العاملــي لتطویــر العلــوم الجامعیــة واســالیب التدریــس .
مــن جھتــھ ،أشــاد الوفــد األملــاين بتجربــة جامعــة الــرق االوســط يف اســتقطاب جامعــات عاملیــة واحتضانھــا يف اململكــة ،مشــیرا إىل
متیــز الكفــاءة األكادیمیــة واإلداریــة التــي تدیــر الجامعــة ،األمــر الــذي ینعكــس ایجابــا عــى مســتوى التعلیم األكادیمــي العــايل يف األردن،
مشــیدا .بــذات الوقــت بعمــق العالقــات الثنائیــة التــي تجمــع مــا بیــن األردن واملانیــا .
وقــدم الدكتــور الحلحــويل رشحــا عــن الجامعــة وكلیاتھــا وأقســامھا والربامــج األكادیمیــة التــى تطرحھــا يف مختلــف الدرجــات العلمیــة،
الربیطانیــة ،وبرنامــج بكالوریــوس الصیدلــة MPharmمــع جامعــة  Strathclydeباالضافــة اىل الربامــج والتخصصــات األكادیمیــة
لجامعــة بیدفوردشــیر Bedfordshireالربیطانیــة الربیطــاين املشــرك الجدیــر ذكــره  ،أن جامعــة الــرق األوســط تســعى لكســب العدیــد
مــن العالقــات االكادیمیــة الدولیــة لتقدیــم مســتوى تعلیــم ذي كفــاءة عالیــة عــى .مســتوى الوطــن العــريب.
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النرشة اإللكرتونية

توسيع مجاالت التعاون بني جامعتي الرشق األوسط وسرتاثكاليد الربيطانية

عــان – عقــدت يف جامعــة الــرق األوســط جلســة مباحثــات مــع وفــد مــن جامعــة ســراثكاليد التــي تأسســت يف غالســكو بأســكتلندا
عــام  ،1796وتعتــر أول جامعــة تكنولوجيــة يف اململكــة املتحــدة ،وذلــك مــن أجــل وضــع خطــة عمــل للرشاكــة يف برامــج األعــال
والهندســة والحقــوق واآلداب والعلــوم ،وتكنولوجيــا املعلومــات ،والــذكاء االصطناعــي ،بعــد أن أطلقــت الجامعتــان برنامجــا مشــركا
للعلــوم الصيدالنيــة والدوائيــة ،منتصــف شــهر أيلــول املــايض.
وتــم التوقيــع عــى مذكــرة تفاهــم بــن الجانبــن ،متهيــدا ملواصلــة االجــراءات املتعلقــة مبوافقــات ومعايــر االعتــاد األكادميــي،
ووضــع املســاقات والخطــط الدراســية.
وقــال الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط عقــب املباحثــات والتوقيــع عــى مذكــرة التفاهــم ،ان
هــذه الربامــج مــع جامعــات عامليــة ،ذات تاريــخ عريــق يف التعليــم األكادميــي والبحــث العلمــي مــن شــأنها أن تعــزز مــن تجربتنــا املحليــة
للنهــوض بقطــاع التعليــم العــايل ،وجعلــه أكــر اســتجابة ملتطلبــات التنميــة الشــاملة ،وأكــر انســجاما مــع التطــورات الحديثــة يف
مجــاالت العلــوم املختلفــة ،وثــورة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،والحقبــة الصناعيــة الرابعــة.
وأوضــح أن هــذه الربامــج املشــركة تــأيت ملبيــة لرؤيــة جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن لتطويــر التعليــم يف بلدنــا األردن ،مــن
خــال مكوناتــه القامئــة عــى أفضــل معايــر الجــودة يف املنطقــة ،ومــن خــال االنفتــاح عــى التجــارب العامليــة املثــى ،واالســتفادة
منهــا عــن طريــق التعــاون والرشاكــة العمليــة.
وأضــاف أن مــن شــأن هــذه الربامــج جــذب الطلبــة العــرب اىل األردن ،مبــا يرتتــب عــى ذلــك مــن مداخيــل مــن العملــة الصعبــة للدولــة ،اىل
جانــب تقريــب املســافة أمــام الطلبــة األردنيــن والعــرب للدراســة يف جامعــات بريطانيــة يف األردن ،مبــا يوفــر عليهــم الكثــر مــن األعبــاء
املاديــة واملعنويــة ،خاصــة وأن الشــهادات تصــدر عــن تلــك الجامعــات ،وهــي معتمــدة كذلــك مــن وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي
األردنيــة ،وبالتــايل مــن جميــع الــوزارات املثيلــة يف البــاد العربيــة والصديقــة.
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إطالق سلسلة فعاليات مشرتكة بني ريادة أعامل "الرشق األوسط" والسفارة األمريكية

عــان  -نظــم مركــز االبتــكار وریــادة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط ،وبالتعــاون مــع الســفارة األمریكیــة يف عــان ،محــارضة حــول
مھــارات التخطیــط يف الحیــاة العملیــة والعلمیــة للطلبــة ،ألقاھــا مدیــر اللغویــات يف الســفارة األمریكیــة ،األســتاذ لــؤي عــازر ،وذلــك
ضمــن سلســلة مــن الفعالیــات املشــركة التــي أطلقھــا املركــز مؤخــرا بالرشاكــة مــع الســفارة.
وتطــرق املتحــدث خــال املحــارضة ،التــي حرضھــا مدیــر مركــز االبتكار وریــادة األعــال يف الجامعة ،الدكتــور عبد الرحمن زریق ،ومســؤولة
التواصــل الخارجــي والتعلیــم يف الســفارة األمریكیــة الســیدة ھیــذر دیوجــاردي ،وعــدد مــن أعضــاء الھیئتیــن التدریســیة واإلداریــة والطلبــة،
للحدیــث عــن مســیرتھ املھنیــة ،والتحدیــات التــي واجھھــا عــر مشــوار عمله.
بــدوره ،أكــد الدكتــور عبــد الرحمــن زریــق أن ھــذا اللقــاء ،یــأيت ضمــن الجھــود التــي یبذلھــا مركــز االبتــكار وریــادة األعــال يف جامعــة
الــرق األوســط ،ملســاعدة وتشــجیع أصحــاب األفــكار الریادیــة ،خاصــة الطلبــة ،لتحویــل أفكارھــم االبتكاریــة إىل مشــاریع حقیقــة محلیـاً
وإقلیمی ـاً ،إضافــة ملــا لھــذا املوضــوع مــن وقــع كبیــر عــى األھــداف التــي یرجوھــا املركــز يف املســتقبل القریــب.
الجدیــر ذكــره ،أن مركــز االبتــكار وریــادة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط یعمــل عــى إدارة الریــادة واالبتــكار عنــد الطلبــة ،ویســاھم
يف مســاعدتھم حــول كیفیــة تطویــره وتنمیتــه إضافـ ًة لرتكیــزه عــى األفــكار الخالقــة ،وربطھــا مبــارشة مــع املســتثمرین ورواد األعــال،
وذلــك بھــدف تحویــل األفــكار إىل مشــاریع حقیقیــة.
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تعزيز مجاالت التعاون بني جامعة الرشق األوسط وكلية الدفاع الوطني امللكية

عــان – اتفقــت جامعــة الــرق األوســط وكلیــة الدفــاع الوطنــي امللكیــة األردنیــة ،عــى تعزیــز وتفعیــل التعــاون بینھــا ،بعــد أن كان
الجانبــان وقعــا اتفاقیــة تعــاون مشــرك عــام .2017
جــاء ذلــك خــال جلســة عمــل مشــركة عقــدت يف جامعــة الــرق األوســط مــع وفــد مــن كلیــة الدفــاع الوطنــي امللكیــة األردنیــة ،أشــاد
خاللھــا ســعادة الدكتــور یعقــوب نــارص الدیــن رئیــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق االوســط  ،مبــا وصلــت الیــھ كلیــة الدفــاع الوطنــي
امللكیــة األردنیــة مــن مكانــة رفیعــة يف مجــاالت العلــوم االســراتیجیة وتوظیفھــا يف تحقیــق األھــداف الوطنیــة.
وقــال الدكتــور یعقــوب نــارص الدیــن ان كلیــة الدفــاع الوطنــي امللكیــة تعتــر جامعــة عــى مســتوى اقلیمــي ،وھــي مبعــث فخــر لنــا جمیعــا
كأردنییــن ،مؤكــدا أن "جامعــة الــرق األوســط جاھــزة لتقدیــم كل امكاناتھــا لخدمــة الكلیــة ،فنحــن نعتــر ذلــك خدمــة وطــن ،يف ظــل
قیــادة جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســین.
" وقــدم آمــر كلیــة الدفــاع الوطنــي امللكیــة األردنیــة العمیــد الركــن عــي مقابلــة ،خــال الجلســة ،التــي حرضھــا رئیــس جامعــة الــرق
األوســط األســتاذ الدكتــور محمــد الحیلــة ونائبــاه وعمــداء الكلیــات ،وعــدد مــن كبــار ضبــاط الكلیــة ،ایجــازا عــن الكلیــة وبرامجھــا وخططھــا
وتوجھاتھــا املســتقبلیة ،معربــا عــن تقدیــره للرشاكــة القامئــة مــع جامعــة الــرق األوســط وحــرص الكلیــة عــى تنمیتھــا وســعیھا لتنفیــذ
جمیــع بنــود اتفاقیــة التعــاون ،كــا وجــھ الدعــوة للجامعــة لحضــور واملشــاركة يف الــدورات واملحــارضات واملؤمتــرات التــي تعقــد يف
الكلیــة ومــن ضمنھــا مؤمتــر عــان ومتریــن ادارة األزمــات.
ویشــمل التعــاون بیــن جامعــة الــرق األوســط وكلیــة الدفــاع الوطنــي امللكیــة :التعــاون البحثــي واالكادیمــي ،وتبــادل أعضــاء الھیئــات
التدریســیة بھــدف اإلطــاع عــى خــرات وتجــارب كل منھــم ،وتقدیــم محــارضات مشــركة حســب التخصصــات ،وتبــادل املعلومــات
والخــرات وتعزیــز التعــاون املشــرك باالبحــاث العلمیــة وعقــد املؤمتــرات والنــدوات وورش العمــل املشــركة  ،وتبــادل املطبوعــات
والنــرات والدوریــات واإلصــدارات العلمیــة ،ومشــاركة الطلبــة مــن كال الجانبیــن باملؤمتــرات والنــدوات وورش العمــل التــي یقیمھــا احــد
الجانبیــن  ،واالســتعانة باملراجــع العلمیــة املتوفــرة يف مكتبــة الجامعــة.
وحــر عــدد مــن طلبــة كلیــة الدفــاع الوطنــي محــارضة حــول األمــن الســیرباين للدكتــور ریمونــد بــراون ،ضمــن مســاقات الربنامــج
املشــرك بیــن جامعــة الــرق األوســط وجامعــة "بیدفوردشــیر" الربیطانیــة.
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"الرشق األوسط" تشارك يف مؤمتر حول اسرتاتيجيات التنمية والتعليم يف دول املتوسط

عــان -شــاركت جامعــة الــرق األوســط ،يف مؤمتــر " االتجاهــات الحديثــة يف العامرة والفنــون والــراث واآلداب واســراتيجيات التنمية
والتعليــم بــدول حــوض البحــر األبيــض املتوســط -آفــاق جديــدة يف االبــداع واالبتــكار والتكنولوجيــا" ،الذي عقــد يف مدينة االســكندرية.
واســتعرضت الدكتــورة متــارا يعقــوب نــارص الديــن مســاعد رئيــس جامعــة الــرق األوســط  ،يف كلمــة ألقتهــا يف الجلســة االفتتاحيــة
للمؤمتــر ،الــذي اســتمر ثالثــة أيــام ،فلســفة جامعــة الــرق األوســط يف مجــاالت تشــجيع الفنــون واملشــاريع الصغــرة واملتوســطة
واملســؤولية املجتمعيــة والتعــاون مــع القطــاع العــام ،والرشاكــة والتعــاون مــع املؤسســات األكادمييــة والبحثيــة عــى املســتوى
الــدويل.
وأشــارت اىل أن جامعــة الــرق األوســط تحتضــن العديــد مــن برامــج جامعــة بيدفوردشــر الربيطانيــة عــى مســتوى البكالوريــوس
واملاجســتري والدكتــوراه ،وتقيــم رشاكات مــع جامعــات عربيــة وأجنبيــة كان آخرهــا الربنامــج املشــرك يف العلــوم الصيدالنيــة والدوائيــة
مــع جامعــة ســراثكاليد االســكتلندية العريقــة ،متهيــدا للرشاكــة يف برامــج علميــة وبحثيــة أخــرى ،مبينــة أن ذلــك يعتــر مثــاال حيــا عــى
التعــاون الــذي يخــدم العلــم واملعرفــة والثقافــة عــى حــد ســواء.
وأشــادت الدكتــورة متــارا باألثــر االيجــايب العميــق الــذي حققــه برنامــج عواصــم الثقافــة العربيــة ،مشــرة اىل أن األردن اســتفاد مــن هــذه
التجربــة فأقــام مــروع املــدن الثقافيــة ،بحيــث تنتقــل الفعاليــات الثقافيــة مــن فنــون وآداب وصناعــات تقليديــة مطــورة كل عــام مــن
مدينــة اىل أخــرى.
وضــم أيضــا وفــد جامعــة الــرق األوســط الــذي شــارك يف املؤمتــر ،الدكتــورة ســائدة عفانــة رئيــس قســم االدارة الســياحية يف كليــة
األعــال ،والدكتــورة نهلــة الناظــر عضــو هيئــة التدريــس يف قســم ادارة األعــال.
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“الرشق األوسط”ونقابة املعلمني تتفقان عىل توسيع التعاون بينهام

عــان -أكــدت جامعــة الــرق األوســط ونقابــة املعلمــن حرصهــا وســعيهام لتعزيــز التعــاون بينهــا وتفعيــل بنــود مذكــرة التعــاون
املوقعــة بــن الجانبــن العــام املــايض ،والتــي متتــد ألربــع ســنوات.
وتــم االتفــاق خــال زيــارة قــام بهــا ،اليــوم األربعــاء ،وفــد مــن مجلــس نقابــة املعلمــن برئاســة نائــب النقيــب الدكتــور نــارص النــوارصة
للجامعــة ،واجتامعــه مــع رئيــس مجلــس األمنــاء ســعادة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن ،بحضــور األســتاذ الدكتــور محمــد الحيلــة رئيــس
الجامعــة وعــدد مــن عمدائهــا وأســاتذتها ،عــى تشــكيل فريقــي عمــل ملتابعــة جميــع التفاصيــل والبنــود التــي تتضمنهــا مذكــرة التعــاون
والخــروج بتوصيــات عمليــة بشــأنها.
وقــال ســعادة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن أن جامعــة الــرق األوســط تقــدر مكانــة املعلــم ودوره املحــوري يف بنــاء وطنــه واعــداد أجيــال
املســتقبل ،وتؤمــن بالرســالة الســامية للتعليــم ،وتدعــم أي جهــود مــن شــأنها تطويــر املعلــم والعمليــة التعليميــة.
مــن جانبــه ،قــال الدكتــور نــارص النــوارصة نائــب نقيــب املعلمــن " لدينــا ارصار عــى ادامــة العالقــة املتميــزة مــع جامعــة الــرق األوســط،
الــرح العلمــي الكبــر الــذي نفخــر بــه ونعتــز" ،مشــرا اىل أهميــة العمــل عــى تطويــر التعــاون بــن الجانبــن.
وأضــاف أن النقابــة لديهــا رؤيــا واضحــة لتطويــر التعليــم واملعلــم ،مبديــا اعتــزازه وفخــره باملعلــم األردين ،الــذي يتمتــع بســمعة طيبــة
وثقافــة عاليــة ويبــذل جهــودا كبــرة يف الغــرف الصفيــة يف ســبيل ايصــال املعلومــة للطالــب بأفضــل صــورة ممكنــة.
وشــدد النــوارصة عــى حــرص النقابــة عــى فتــح آفــاق التعــاون مــع جميــع الجهــات واملؤسســات للتعــاون يف مجــاالت التدريــب وتزويــد
املعلــم باملهــارات التــي تســاهم يف خدمــة العمليــة التعليميــة واالرتقــاء بهــا ،مؤكــدا أيضــا حــرص النقابــة عــى تطويــر املعلــم مهنيــا
وماديــا عــى حــد ســواء.
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تكنولوجيا معلومات "الرشق األوسط" تنظم ورشة علمية حول "الذكاء االصطناعي"

عــان – نظمــت كلیــة تكنولوجیــا املعلومــات يف جامعــة الــرق األوســط ورشــة علمیــة متخصصــة يف مجــال "الــذكاء االصطناعــي"،
بھــدف تعریــف الطلبــة بالربنامــج األكادیمــي الجدیــد الــذي اطلقتــھ الكلیــة
واســتضافت الورشــة ،التــي حرضھــا عمیــد كلیــة تكنولوجیــا املعلومــات الدكتــور عبــد الرحمــن أبــو عرقــوب ،وأعضــاء الھیئتیــن التدریســیة
واإلداریــة والطلبــة ،مندوبــة رشكــة "لبیبــة للــذكاء اإلصطناعــي" ،املھندســة نــور الشــلبي ،حیــث أطلعــت الحارضیــن عــى املھــارات التــي
یتطلبھــا ســوق العمــل يف مجــاالت الــذكاء االصطناعــي.
مــن جانبــه أكــد الدكتــور عبــد الرحمــن أبــو عرقــوب ،أن اســتحداث جامعــة الــرق األوســط لتخصــص بكالوریــوس "الــذكاء االصطناعــي"،
وضمــن كلیــة تكنولوجیــا املعلومــات ،یــأيت تلبیــة للحاجــات الخدماتیــة للمجتمــع ،ومتاشــیا مــع الثــورة الصناعیــة والتقنیــة الرابعــة التــي
ســتحدث تغیــرات كبیــرة عــى الحیــاة البرشیــة  ،إضافــة إىل أن التخصــص ســیھيء خریجیــن لھــم املقــدرة واملھــارات لتطویــر تطبیقــات
الــذكاء االصطناعــي مــا یخــدم قطاعــات كثیــرة يف ســوق العمــل.
یذكــر ان جامعــة الــرق األوســط أعــدت خطــة متكاملــة ومختــرات متخصصــة ومجھــزة بأحــدث املعــدات والربمجیــات ،لجعــل مخرجــات
التخصــص تظھــر بأفضــل صــورة ،معتمــدة عــى اكفــأ الخــراء يف ھــذا املجــال واســتنادا عــى بحــوث علمیــة متطــورة ومحكمــة ،وذلــك
ســعیا مــن الجامعــة اىل التوســع باســتحداث تخصصــات جدیــدة وفــق معاییــر الجــودة ونھــج الجامعــة ورســالتھا وتعزیــز دورھــا يف
تحقیــق الریــادة لتواكــب مســتوى نظیراتھــا مــن الجامعــات املحلیــة واإلقلیمیــة والعاملیــة.
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