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جامعة الرشق األوسط تبحث سبل التعاون مع رشكة املتحدة للربمجيات التطبيقية

التقــت رئيســة جامعــة الــرق األوســط األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، مؤســس رشكــة املتحــدة للربمجيــات 
التطبيقيــة العامليــة"UBA"، ووكيــل رشكــة "ســيلز فــورس" الســيد حــازم بــواب؛ لبحــث ســبل التعــاون الثنــايئ يف 

مجــال التطبيقــات وحلــول األعــال.

اللقــاء الــذي حــره كل مــن مديــر املبيعــات اإلقليمــي لركــة ســيلز فــورس الســيد ماثيــو المــربت، وعميــد كليــة 
ــس  ــة، ورئي ــن الخزاعل ــور أمي ــبية الدكت ــة واملحاس ــوم املالي ــم العل ــس قس ــة، ورئي ــو صامي ــام أب ــور هش ــال الدكت األع
قســم االعتــاد والتصنيــف الــدويل يف الجامعــة الدكتــور يــزن أبوعيشــة مــن كليــة الهندســة، اســتعرض أبــرز الخطــط 
والربامــج التــي َســتُمّكن طلبــة الجامعــة مــن منذجــة أفكارهــم الورقيــة وتحويلهــا إىل رشكات ناشــئة عــى أرض الواقــع.

وقالــت الدكتــورة املحاديــن إن الجامعــة تركــز يف رشاكاتهــا مــع املؤسســات املختلفــة عــى تأهيــل طلبتهــا بحرفيــة؛ 
مبــا يضمــن أفضــل الفــرص الوظيفيــة لهــم.

مــن جانبــه، أبــدى الســيد البــواب اســتعداد رشكــة "UBA" التــي تعمــل مــزوًدا إقليميًّــا رائــًدا لتطبيقــات األعــال، لتدريــب 
وتوظيــف مجموعــة مــن طلبــة الجامعــة يف كليــات الهندســة، واألعــال، وتكنولوجيــا املعلومات.
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ــور،  ــس املنص ــور أني ــتاذ الدكت ــة األس ــة والقانوني ــؤون اإلداري ــط للش ــرق األوس ــة ال ــس جامع ــب رئي ــى نائ التق
مديــرة مــدارس فيادلفيــا الوطنيــة الســيدة إينــاس عبــد القــادر؛ لتوقيــع مذكــرة تفاهــٍم ثنائيــة يف مجــاالت 

اإلبــداع، واالبتــكار، وريــادة األعــال.
ــايب، إىل  ــد الش ــيد محم ــة الس ــة يف الجامع ــات الطلب ــز خدم ــر مرك ــا مدي ــر توقيعه ــي ح ــرة الت ــت املذك هدف
إقامــة صــات مبــارشة بــن املارســات األكادمييــة، والرتبويــة، والعمليــة، باإلضافــة إىل تشــجيع التعــاون يف 

ــا. ــة وتطويره ــث املعرفي ــاريع البح مش
وركــزت املذكــرة عــى إرشاك طلبــة املــدارس يف نشــاطات المنهجيــة داخــل حــرم الجامعــة مبــا يوفــر لهــم تجربــة 

الحيــاة الجامعيــة.
وقــال الدكتــور املنصــور إن الجامعــة تهتــم دامئـًـا يف تعميق التعاون الثنــايئ وتطويره مع املؤسســات املختلفة 
يف املجــاالت العلميــة، والتعليميــة، والثقافيــة، واألكادمييــة، والتدريبيــة، وتبــادل الخــربات واملعــارف؛ تحقيًقــا 

لهدفهــا املتمثــل يف توســيع قاعــدة رشاكاتهــا مــع املجتمــع املحــي والخارجــي.

مذكرة تفاهٍم بني جامعة الرشق األوسط
ومدارس فيالدلفيا الوطنية
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حصــل أوائــل طلبــة قســم العلــوم املاليــة واملحاســبية يف جامعــة الــرق األوســط عــى منــح املحاســب 
اإلداريــن،  للمحاســبن  العاملــي  املعهــد  مــن  كل  نظمهــا  فعاليــة  خــال   ،”CMA"املعتمــد اإلداري 

ــن. ــبن اإلداري ــة للمحاس ــة األردني والجمعي

حــر الفعاليــة التــي عرّفــت بأهميــة الشــهادة، رئيــس القســم الدكتــور أميــن الخزاعلــة، إىل جانــب عــدد مــن 
أعضــاء هيئــة التدريس.

وأوضــح الدكتــور الخزاعلــة أن حصــول الطلبــة عــى املنــح يوثــق اســتثار الجامعــة يف طلبتهــا مــن خــال 
ــا أن شــهادة "CMA" تغطــي عــدة موضوعــات، مــن بينهــا:  ــة ترفــد أفكارهــم وتنميهــا، مبيًن ــة تعليمي بيئ

تحليــل البيانــات املاليــة، والرقابــة املاليــة، ومحاســبة التكاليــف، وإدارة املخاطــر.

أوائل كلية األعامل يف "الرشق األوسط" يحصلون عىل
"CMA" منح املحاسب اإلداري املعتمد
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أعلنــت جامعــة الــرق األوســط عــن تقدميهــا بالتعــاون مــع "كابيتــال" بنــك قرًضــا تعليميـًـا تصــل فــرتة ســداده إىل 60 شــهرًا، 
مــع فــرتة ســاٍح تصــل إىل 27 شــهرًا لدرجــة البكالوريــوس، و3 أشــهر لطلبــة الدراســات العليــا.

ــف  ــرض إىل 34 أل ــل الق ــل متوي ــي %0، ويص ــر ه ــداد املبك ــح والس ــة املن ــبة عمول ــي، ونس ــرض التعليم ــدة الق ــبة فائ نس
ــار.  ــزا بســقف 500 دين ــار، مــع منــح املقــرتض بطاقــة في دين

وميكن للراغبن بالحصول عى القرض مراجعة الدائرة املالية يف الجامعة.

جامعة الرشق األوسط تقدم قروًضا تعليمية
بفرتة سداٍد تصل إىل 60 شهًرا دون فوائد
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ــور  ــس املنص ــور أني ــتاذ الدكت ــة األس ــة والقانوني ــؤون اإلداري ــط للش ــرق األوس ــة ال ــس جامع ــب رئي ــث نائ بح
مــع مديــر الركــة الوطنيــة للتشــغيل والتدريــب العميــد الركــن عبــد اللــه النعيمــي، ســبل التعــاون يف مجــال 

ــة التــي وقعــت بــن الطرفــن. ــًذا لاتفاقي التدريــب املهنــي والتقنــي، وإجــراء األبحــاث والدراســات، تنفي

وقــال الدكتــور املنصــور إن الجامعــة تبحــث دامئًــا عــن تعزيــز شــبكتها التعاونيــة يف مجــاالت االستشــارات 
والتدريــب، وتوســيعها، مضيًفــا أن مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف الجامعــة ســيعمل عــى تطويــر األفــكار 

ــالتها. ــة ورس ــة الجامع ــًة لرؤي ــة تلبي ــاالت التقني ــويقها يف املج ــة، وتس ــة الرقمي التكنولوجي

وركــزت االتفاقيــة عــى عقــد برامــج تدريبيــة مهنيــة ذات اهتــام مشــرتك، باإلضافــة إىل تنفيــذ عــدٍد مــن 
يــة الحتياجــات ســوق العمــل املحــي اســتثاريًا وإنتاجيًــا. املشــاريع املُغذِّ

جامعة الرشق األوسط توقع اتفاقية تعاون مع "الوطنية للتشغيل"
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شــارك عميــد شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط الدكتــور ســليم رشيــف، يف برنامــج "نحــي 
ســوا" عــرب شاشــة التلفزيــون األردين؛ ليتحــدث عــن الشــائعة وتأثريهــا عــى الــرأي العــام، إىل جانــب طــرق 

التصــدي إليهــا.
وقــال إن فضــول املتلقــي يف الحصــول املعلومــة يعــزز مــن انتشــار الشــائعات، يــأيت ذلــك مــن خــال 
نقــل معلومــات غــري مؤكــدة تشــري إىل قصــة تعكــس تكويًنــا ناقًصــا ومتناقًضــا، مضيًفــا أن التســاؤل عــن 
توقيــت ظهــور الشــائعة، ومــدى وصولهــا إىل أقطــاب القصــص وأفرادهــا، واملســؤول عــن تصديرهــا 

يحــر عمليــة انتشــارها، ويُظهــر مامــح الوعــي التــي يجــب أن يتمســك بهــا املتلقــي.
وأضــاف الدكتــور رشيــف أن حــاالت الطــوارئ تســتدعي مــن الجهــات اإلعاميــة اتبــاع عــدد مــن األخاقيــات 
الصحفيــة يف نــر القصــص، باالعتــاد عــى مــا يوضــح القصــة دون إخــال بأبجديــات الصحافــة العليــا، 
ال أن تكــون رشيــًكا يف نــر معلومــات غــري متكافئــة املصــادر والغايــات، تتســبب يف ظهــور مــا يســمى 

مبتازمــة "الذعــر املجتمعــي".
وبــّن أن التغطيــة اإلعاميــة لهــا تأثــري كبــري عــى فهــم الجمهــور وإدارة الطــوارئ، وأن تركيزهــا عــى الحــد 
مــن تدفــق الشــائعات وتعطيــل وصولهــا املشــّوه إىل املتلقــي، يكــون مــن خــال تصميــم منــوذج 

ــة مــا تنــره وســائل اإلعــام. ــم مصداقي تحّققــي أخاقــي يقــوم بتقيي

جامعة الرشق األوسط تشارك يف برنامجٍ عرب
"التلفزيون األردين" للحديث عن تأثري الشائعة
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شــارك عميــد كليــة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط الدكتــور هشــام أبــو صاميــة يف مؤمتــر الــرق األوســط لتطويــر 
كليــات األعــال يف جامعــة البحريــن؛ ملناقشــة املارســات الفضــى التــي تضمــن بيئــة تعليميــة تتميــز بجــودة برامجهــا 

األكادمييــة، ومشــاركتها الفاعلــة مــع قطــاع األعــال.

وأوضــح العميــد أبــو صاميــة أن املشــاركة يف املؤمتــر تثبــت فــرادة كليــة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط مــن بــن 
ــات  ــة األخــرية، هــو كلي ــم العــايل يف اآلون ــا أن الجــزء األرسع منــًوا يف نظــام التعلي ــات األعــال يف املنطقــة، مضيًف كلي
إدارة األعــال، وأن ذلــك يلتقــي مــع وجــود مجموعــة ثابتــة مــن ركائــز أدبيــات األعــال التــي انتهجتهــا الجامعــة يف الكليــة، 

لتضمــن امتيــاز أجندتهــا البحثيــة.

وقــد تضمنــت فعاليــات املؤمتــر تقديــم درع الجامعــة لــكل مــن جمعيــة تطويــر كليــات األعــال AACSB، وجامعــة البحريــن 
التــي عقــد فيهــا املؤمتــر عــى مــدار يومــن متتاليــن، مبشــاركة عمــداء كليــات األعــال يف جامعــات املنطقــة، ومنســقي 

االعتاد.

يذكــر أن كليــة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط حصلــت مؤخــرًا عــى أهليــة االعتــاد الــدويل األمريــي لكليــات األعــال 
AACSB خــال مــدة قياســية، لتصبــح بذلــك يف مصــاف كليــات األعــال األرقــى يف العــامل.

"أعامل الرشق األوسط" يف البحرين، وعميد الكلية: املشاركة تثبت متيزنا
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شــارك عــدد مــن طلبــة نــادي العمــل الريــادي التابــع لعــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط، بالتنســيق 
ــة  ــات الامركزي ــة، واالنتخاب ــس البلدي ــات املجال ــحي انتخاب ــن مرش ــدد م ــرٍة لع ــد، يف مناظ ــاة – راص ــز الحي ــع مرك م

ملحافظــة البلقــاء.

وتــأيت زيــارة منطقــة عــن باشــا يف املحافظــة بهــدف تشــجيع الطلبــة عــى املشــاركة يف االنتخابــات، وتعزيــز دور 
املواطنــة الفاعلــة لديهــم، ليقــوم الطلبــة بجمــع املعلومــات، وإجــراء عــدد مــن اللقــاءات مــع املرشــحن.

ــن  ــادي يُحسِّ ــاوي، إن الن ــن ع ــور الدي ــتاذ ن ــة األس ــة يف الجامع ــات الطابي ــطة والخدم ــم األنش ــس قس ــال رئي وق
مهــارات منتســبيه القياديــة والشــخصية، باإلضافــة إىل ربــط املعرفــة األكادمييــة بالخــربة العمليــة لديهــم.

وأضــاف أن أربــاب العمــل يبحثــون عــن أفــراد يتمتعــون مبســتويات مهــارة متزايــدة، وأن الجامعــة تهيـّـئ لطلبتهــا يف 
مجــال األنشــطة املجتمعيــة التفاعليــة، واألدوار القياديــة؛ بســبب ارتباطهــا بالتطلعــات التعليميـّـة.

طلبة من جامعة الرشق األوسط يشاركون يف مناظرة انتخابية يف البلقاء
لتنمية شخصيتهم القيادية
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اختــارت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب جامعــة الــرق األوســط؛ لتفعيــل برنامــج "أنــا أشــارك"، املعنــي بتعزيــز مشــاركة 

الشــباب يف عمليــة صنــع القــرار، ابتــداًء مــن الفصــل الــدرايس الثــاين 2022/2021.

وأوضحــت الهيئــة أن اختيــار الجامعــة لهــذا الغــرض يــأيت لضــان دميومــة الربنامــج واســتمراره، موضحــًة أن منســقي 

الربنامــج مــن الهيئــة واملعهــد الدميقراطــي الوطنــي ســيبدؤون عمليــة االســتقطاب، ومــن ثــم إدارة الجلســات 

ــات. والتدريب

وحــول هــذا األمــر، أكــد عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور ســليم رشيــف أن الجامعــة تهتــم بصقــل شــخصيات طلبتهــا عــرب 

دمجهــم يف أنشــطة خارجيــة تركــز عــى إكســابهم املهــارات الحياتيــة املختلفــة وتحســينها، وتلبّــي يف الوقــت نفســه 

احتياجاتهــم الرتفيهيــة.

ــة  ــربة التعليمي ــز الخ ــة، ولتعزي ــة للجامع ــج األكادميي ــتكال املناه ــأيت الس ــطة ي ــن األنش ــوع م ــذا الن ــاف أن ه وأض

للطالــب؛ إذ إنهــا توفــر بيئــة للمشــاركة والتفاعــل بــن الطلبــة املشــاركن، مــا يــؤدي إىل تعلــم الطلبــة ملهــارات 

التفــاوض، وآليــات التواصــل، وطــرق إدارة الوقــت مبــا يضمــن الكفــاءة األكادمييــة والفكريــة.

تفعيل برنامج "أنا أشارك" يف جامعة الرشق األوسط
و"املستقلة لالنتخابات" تثمن جهودها
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قامــت عضــو الهيئــة التدريســية يف كليــة الصيدلــة بجامعــة الــرق األوســط الدكتــورة آمنــه شــتيوي، بزيــارة بحثيــة إىل 

ــة "University of Eastern Finland"، وذلــك يف إطــار التعــاون مــع املركــز الوطنــي لألبحــاث يف  ــدا الرقي جامعــة فنلن

فنلنــدا CSC؛ إذ تــم اختيارهــا ضمــن دورة تقديــم مشــاريع االتحــاد األورويب HPC-Europa3 للعــام 2021-2022 عــى 

ــي.  املســتوى العامل

ــم  ــق بتصمي ــة UEF، يتعل ــن جامع ــو م ــي بوس ــور آنت ــع الربوفيس ــاون م ــا بالتع ــتيوي بحثً ــورة ش ــت الدكت ــارة قدم ــال الزي خ

 Modeling of acetylcholinestrase inhibitors for“ عنــوان:  تحــت  الزهاميــر،  مــرض  لعــاج  واكتشــافها  األدويــة 

 "Alzheimer's disease

هــذه الزيــارات العلميــة البحثيــة تعكــس إميــان الجامعــة بأهميــة البحــث العلمــي، وبقدرتهــا عــى تطويــر املعرفــة لــدى 

الباحثــن، وتؤكــد حرصهــا عــى دعمهــم لتقديــم أبحــاث نوعيــة، ذات جــودة عاليــة، تراعــي أولويــات البحــث العلمــي، وتســهم 

ــع. ــة املجتم يف خدم

تعاوٌن بحثي بني "صيدلة الرشق األوسط" وجامعة فنلندا الرشقية
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ــة األرسَّة  ــط، جمعي ــرق األوس ــة ال ــة يف جامع ــؤون الطلب ــادة ش ــع لع ــي التاب ــل التطوع ــادي العم ــن ن ــٌة م زار طلب

ــة. ــدد مــن الفقــرات الرتفيهي ــن الهدايــا، وع ــة م ــاء للمســنن؛ لتقديــم مجموع البيض

وأكــد رئيــس قســم األنشــطة الطابيــة األســتاذ نــور الديــن عــاوي أن الجامعــة تــويل اهتاًمــا كبــريًا مبختلف األنشــطة 

اإلنســانية التــي تــأيت امتــداًدا لربامــج الجامعــة يف مجــال املســؤولية املجتمعيــة، نظــرًا لدورهــا املهــم يف الحفــاظ 

عــى مســتوى األداء األكادميــي، وتغذيــة الــوازع األخاقــي واإلنســاين يف نفوســهم.

ــي  ــأيت كأحــد األنشــطة الت ــي نظمتهــا الجامعــة مــع مركــز زهــا الثقــايف ومؤسســة ويل العهــد، ت ــارة الت يذكــر أن الزي

ــم. ــل لديه ــارات التواص ــز مه ــا، وتعزي ــخصيات طلبته ــل ش ــدف إىل صق ته

جامعة الرشق األوسط تقدم هدايا وفقرات ترفيهية داخل جمعية للمسنني
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ــس  ــب رئي ــا نائ ــن، يرافقه ــد املحادي ــام خال ــورة س ــتاذة الدكت ــط األس ــرق األوس ــة ال ــة جامع ــت رئيس التق
الجامعــة للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، بالســفري العــاين الســيد هــال 
بــن مرهــون املعمــري يف الســفارة العانيــة، وذلــك يف إطــار توطيــد العاقــات األكادمييــة بــن الطرفــن، 

وبحــث ســبل تعزيــز العاقــات الثنائيــة يف املجــاالت والربامــج املختلفــة. 

وأوضحــت الدكتــورة املحاديــن أثنــاء اللقــاء أن مــا مييــز جامعــة الــرق األوســط هــو برامجهــا املســتضافة 
واملشــرتكة مــع جامعــة بيدفورشــري الربيطانيــة التــي ميتــد تاريخهــا التعليمــي ألكــر مــن 100 عــام، وجامعــة 
ــى  ــل ع ــة تعم ــية، والخدمي ــة، والتدريس ــا اإلداري ــة هيئاته ــة بكاف ــدًة أن الجامع ــة، مؤك ــرتاثيكايد العريق س

توفــري البيئــة التعليميــة األفضــل لطلبتهــا.

ــة،  ــرة العلمي ــا للمثاب ــا حقيقيً ــون أمنوذًج ــن ميثل ــن الذي ــة العاني ــور بالطلب ــور املنص ــاد الدكت ــدوره، أش ب
وحســن التعامــل األخاقــي، مؤكــًدا حــرص الجامعــة عــى تلبيــة احتياجاتهــم بشــكل يــوازي طموحاتهــم 

ــة ذات جــودة عاليــة تواكــب متطلبــات العــر. وتطلعاتهــم، عــرب توفــري بيئــة تعليمي

مــن جانبــه، أعــرب الســفري العــاين الســيد املعمري عن فخــره واعتزازه بجامعــة الرق األوســط، وارتباطاتها 
العلميــة واملعرفيــة مــع أبــرز املؤسســات املحليــة والدوليــة، مشــريًا إىل بنيتهــا التحتيــة املتقدمــة التــي 
تعكــس جديتهــا يف املــي قدًمــا يف االرتقــاء مبســتوى التعليــم العــايل، وأن الســفارة تعمــل عــى تهيئــة 

اإلجــراءات املتعلقــة بالطلبــة العانيــن وتســهيلها بــكل الوســائل املتاحــة. 

جامعة الرشق األوسط تبحث تعزيز العالقات مع السفارة العامنية
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تعيني األستاذ الدكتور "أبو مغيل" عميًدا للربامج الدولية يف جامعة الرشق األوسط

قرر مجلس أمناء جامعة الرق األوسط تعين األستاذ الدكتور عزام أبو مغي، عميًدا للربامج الدولية يف الجامعة.

ويف هــذا الصــدد، قــال الدكتــور أبــو مغــي إن عــادة الربامــج الدوليــة ستســتمر يف بنــاء وتطويــر العاقــات الثنائيــة مــع 
ــة. ــل الدولي ــة يف املحاف ــل الجامع ــب متثي ــن، إىل جان ــة الدولي رشكاء الجامع

ــة مرموقــة، يف خطــوٍة تــأيت لتطويــر  وأضــاف أن العــادة تهــدف إىل توســيع الــراكات االســرتاتيجية مــع جامعــات عامليّ
ــة. ــة داخــل الجامعــة مبــا يتناســب ومتطلبــات مثياتهــا مــن الربامــج الدوليّ ــة الوطنيّ الربامــج األكادمييّ

ــال،  ــر األع ــى تطوي ــز ع ــه ترك ــة؛ إذ إن أبحاث ــات العلمي ــاالت يف املج ــن املق ــد م ــر العدي ــي ن ــو مغ ــور أب ــر أن الدكت يذك
ــب،  ــال، وإدارة املواه ــرتاتيجية األع ــل اس ــية، وتحلي ــدرة التنافس ــر الق ــة، وتطوي ــبكات الريادي ــي، والش ــكار املؤس واالبت

ــام 2019.  ــانية يف ع ــوم اإلنس ــات العل ــة / كلي ــتوى الجامع ــى مس ــز ع ــث املتمي ــزة الباح ــى جائ ــل ع ــه حص ــا أن ك

وعــن التعليــم، فقــد حصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف اإلدارة مــن جامعــة عــان العربيــة عــام 2011، ودرجــة املاجســتري 
يف إدارة األعــال مــن جامعــة الــرق األوســط عــام 2007، ودرجــة البكالوريــوس يف إدارة األعــال مــن جامعــة فرينــدس 

بالواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام 1990.

تأّسســت عــا دة الربامــج الدوليــة يف العــام الجامعــي 2018 / 2019 ، وذلــك يف إطــار توســعة إســرتاتيجية ملهــات مكتــب 
العاقــات الدوليــة يف جامعــة الرق األوســط.

وتــأيت إعــادة هندســة العاقــات الدوليـّـة يف الجامعــة، نتيجــة إطــاق  برامــج احتضــان ورشاكــة مــع جامعــات عامليـّـة مرموقــة، 
يف خطــوة رياديـّـة ع مســتوى األردّن و املنطقــة.
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نظّــم قســم الطاقــة املتجــددة يف كليــة الهندســة، والفــرع الطــايب لجمعيــة مهنــديس الطاقــة العامليــن يف 
جامعــة الــرق األوســط نــدوة علميــة تحــت عنــوان: "دور املــرأة يف قطــاع الطاقــة املتجــددة يف األردن والعــامل 

العــريب"، وذلــك عــى هامــش االحتفــال بيــوم املــرأة العاملــي الــذي يصــادف الثامــن مــن آذار.
وتــأيت النــدوة يف إطــار التعــاون املشــرتك مــا بــن قســم الطاقــة املتجــددة يف الجامعــة، وجمعيــة مهنــديس 
الطاقــة العامليــن، ومبشــاركة ممثلــن عــن "جمعيــة معــاً للطاقــة واملنــاخ"، و"منصــة ســوالرابيك العربيــة"، 
و"جمعيــة الــركات العاملــة يف قطــاع الطاقــة املتجــددة وإدارة الطاقــة"، و"الهيئــة املســتقلة لانتخابات/أنــا 

أشــارك".

وناقــش املتحدثــون بحضــور عميــد كليــة الهندســة يف الجامعــة األســتاذ الدكتــور بــال العكــش، ورئيــس قســم 
هندســة الطاقــة املتجــددة الدكتــور ســامر أســعد، إنجــازات املــرأة االقتصاديــة، واالجتاعيــة، والعلميــة، ودورهــا 
الفاعــل يف القطــاع الهنــديس وإســهاماتها يف قطــاع الطاقــة املتجــددة عــى وجــه الخصــوص، مؤكديــن أهميــة 
تســليط الضــوء عــى انجــازات املــرأة وإبداعاتهــا يف هــذه املجاالت، واالســتفادة مــن قصص النجــاح واملبادرات 

النســائية امللهمــة يف مجــال هندســة الطاقــة املتجــددة.

ويف ختام الندوة، تفضل عميد كلية بتوزيع الشهادات التقديرية عى ممثي الجهات املشاركة.

جامعة الرشق االوسط تعقد ندوة حول دور املرأة يف قطاع الطاقة املتجددة
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بــدأت جامعــة بيدفوردشــري الربيطانيــة املســتضافة يف جامعــة الــرق األوســط الفصــل الــدرايس الثــاين، 
بإعطــاء أســاتذة مــن كادرهــا الربيطــاين محــارضات برنامــج البكالوريــوس يف تخصصــات إدارة االعــال 

الدوليــة، وأمــن الحاســوب، والجرائــم اإللكرتونيــة، والتســويق لســنوات الطلبــة الدراســية كافــة.

ــن  ــدرج ضم ــارضات تن ــو مغــي، قــال إن هــذه املح ــزام أب ــور ع ــة األســتاذ الدكت ــد عــادة الربامــج الدولي عمي
ســياق تنفيــذ الربامــج املســتضافة ألول جامعــة بريطانيــة يف األردن، مضيًفــا أنهــا تتيــح لدارســيها الحصــول 

عــى درجــات )البكالوريــوس، واملاجســتري، والدكتــوراه( يف تخصصــات عديــدة.

وأشــار إىل أن تاريــخ بيدفوردشــري الِعلمــّي، والتعليمــّي الغنــّي ميتــّد إىل أكــر مــن 100 عــام، كــا أنهــا حاصلــة 
عــى جوائــز عــدة عــى مســتوى بريطانيــا يف مجــاالت: البحــث العلمــي، وتطويــر أســاليب التعلُّــم ومصــادره.

تجــدر اإلشــارة اىل أن اســتضافة جامعــة الــرق األوســط لربامــج جامعــة بيدفوردشــري الربيطانيــة منــذ عــام 
2018، يــأيت تنفيــًذا لتوجيهــات الورقــة النقاشــيّة الســابعة لجالــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن، 

وتوصيــات االســرتاتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البريّــة 2025-2016.

جامعة بيدفوردشري الربيطانية املستضافة يف "الرشق األوسط" تبدأ فصلها الدرايس الثاين
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شــارك عميــد شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط الدكتــور رشيــف ســليم مندوبًــا عــن رئيســة الجامعــة 
األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، يف حفــل فنــي مبناســبة عيــد ميــاد جالــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن 

ــدات. ــر عبي ــور نذي ــة رئيــس الجامعــة الدكت ــة، تحــت رعاي الحســن املعظــم، أقيــم يف الجامعــة األردني

وشــارك يف الحفــل عــدد مــن منتســبي كــورال الجامعــة وطلبتهــا؛ إذ قــّدم فريــق الكــورال فقــرات فنيــة غنائيــة 
متنوعــة، ضمــن جوقــة مكونــة مــن طلبــة مختلــف الجامعــات األردنيــة، كــا عــرض طلبــة كليــة العــارة والتصميــم 
يف الجامعــة عــدًدا مــن اللوحــات الفنيــة اإلبداعيــة، والتصاميــم الهندســية الصديقــة للبيئــة يف املعــرض الفنــي 

الــذي أقيــم عــى هامــش االحتفــال.  

جامعة الرشق االوسط تشارك يف حفل فني مبناسبة

عيد ميالد جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني
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اســتضافت جامعــة الــرق األوســط االمتحــان التحريــري لنقابــة املحامــن، الــذي دأبــت عــى اســتضافته منــذ 
ســنوات عــدة، بحضــور نقيــب املحامــن األســتاذ مــازن ارشــيدات، وبإرشافــه.

وأكــد النقيــب ارشــيدات أهميــة اســتمرار هــذا التعــاون، شــاكرًا رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة الدكتــور يعقــوب 
نارصالديــن، ورئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، وأعضــاء الهيئتــن: التدريســية، 

ــان. ــري االمتح ــاح س ــت إلنج ــي بذل ــم الت ــة، لجهوده واإلداري

ــًة  مــن جهتهــا، أكــدت رئيســة الجامعــة حــرص "الــرق األوســط" عــى توفــري متطلبــات االمتحــان كافــة، ُمرحبّ
باملتقدمــن واملتقّدمــات لامتحــان.

وبــدوره، قــال عميــد كليــة الحقــوق األســتاذ الدكتــور أحمــد اللــوزي، إن اختيــار الجامعــة لعقــد االمتحــان التحريــري 
مــراٍت متتاليــة يــأيت للتجهيــزات التــي وفرتهــا الجامعــة، وللســمعة األكادمييــة واإلداريــة التــي تتميــز بهــا، 

لتعكــس بذلــك حجــم التعــاون مــع املجتمــع املحــّي.

يذكــر أن عقــد االمتحــان التحريــري للنقابــة يــأيت ضمــن خطــة احرتازيــة صحيــة، بــإرشاف لجنــة الســامة العامــة 
يف جامعــة الــرق األوســط.

نقيب املحامني يثني عىل استقبال جامعة الرشق األوسط املنظم لالمتحان التحريري 
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التقــت رئيســة جامعــة الــرق األوســط األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن بطلبــة الدبلــوم العــايل يف الجامعــة ملناقشــة 
عــدد مــن األمــور املتعلقــة بالربامــج والخطــط الدراســية، والوقــوف عى أبرز التحديــات واملعيقــات التي تواجههم، واالســتفادة 
مــن التغذيــة الراجعــة للطلبــة يف تطويــر الربامــج والخطــط الخاصــة بهــم مبــا يتــاىش مــع سياســة الجامعــة األكادمييــة، 

وتعليــات وزارة التعليــم العــايل.

وبينــت رئيســة الجامعــة خــال اللقــاء الــذي حــره عميــد كليــة العلــوم الرتبويــة الدكتــور أحمــد الحمــوز، وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة 
التدريســية يف الكليــة، أهميــة عقــد مثــل هــذه اللقــاءات بشــكل دوري، بهــدف تفعيــل قنــوات التواصــل بــن الجامعــة وطلبتهــا، 
والتباحــث يف كل مــا يســتجد مــن أمــور تتعلــق بالطلبــة وبرامجهــم، مشــرية اىل أن الجامعــة تضــع جميــع إمكانياتهــا وطاقاتهــا 

يف ســبيل تهيئــة البيئــة التعليميــة واألكادمييــة املثــى التــي تضمــن جــودة التعليــم األكادميــي ومخرجاتــه.

وأكــدت املحاديــن أن الجامعــة ترحــب بــأي مقرتحــات تطويريــة يقدمهــا الطلبــة، وأن الجامعــة تعمــل جاهــدة لرتجمــة مقرتحاتهــم 
إىل واقــع ملمــوس يســهم يف تحقيــق طموحاتهــم، وتســهيل اإلجــراءات الخاصــة بربامجهــم االكادمييــة مبــا ال يتعــارض مــع 
طبيعــة عمــل بعضهــم يف مؤسســات القطاعــن العــام والخــاص، مشــددة عــى أهميــة متابعــة تعليــات املرشــد األكادميــي 

يف الكليــة، واملوقــع االلكــرتوين للجامعــة فيــا يتعلــق بالتعليــات الخاصــة بشــؤون الطلبــة.

ــة  ــى إدام ــل ع ــا، وتعم ــّل اهتامه ــة ج ــويل الطلب ــة ت ــار إىل أن الكلي ــوز، أش ــد الحم ــور أحم ــة الدكت ــوم الرتبوي ــة العل ــد كلي عمي
التواصــل معهــم عــرب وســائل مختلفــة لتزويدهــم بأهــم اإلعانــات، واإلجــراءات، والتحديثــات، واالرشــادات املســاعدة املتعلقــة 

بربامجهــم األكادمييــة.   

مــن جانبهــم، طــرح الطلبــة الحضــور عــدًدا مــن املاحظــات التــي تتعلــق بأوقــات الــدوام خــال شــهر رمضــان الفضيــل، والتعليــم 
اإللكــرتوين، والتفــوق األكادميــي، وغريهــا مــن املوضوعــات، وأشــادوا بالجهــود الكبــرية التــي تبذلهــا الجامغــة، واملســتوى 

األكادميــي املتميــز الــذي تتمتــع بــه

رئيسة جامعة الرشق األوسط تلتقي بطلبة الدبلوم العايل
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أشــادت اإلعاميــة الروســية ناســتيا ســفيب بربامــج جامعــة الــرق األوســط األكادمييــة، قائلــة إن برنامــج 

التعليميــة الازمــن للطلبــة الذيــن يتطلعــون ليصبحــوا  الرتجمــة التطبيقيــة يوفــر األســاس والخــربة 

مرتجمــن محرتفــن ومؤهلــن.

وأبــدت إعجابهــا مبواكبــة الربنامــج ألحــدث التقنيــات يف مجال الرتجمة، مشــتمًا مســاقات تعنى مبهارات 

الحاســوب يف الرتجمــة، وبرامــج ذاكــرة الرتجمــة، إىل جانــب الرتجمــة الفوريــة واملرئيــة واملســموعة، 

مؤكــدة أن املســتوى التعليمــي الــذي وصــل إليــه األردن يشــجع الراغبــن يف الدراســة التوجــه إليــه.

ويف ســياٍق متصــل، أكــدت اإلعاميــة ســفيب اهتامهــا باآلثــار التاريخيــة يف األردن، إىل جانــب إعجابهــا 

بكــرم الضيافــة الــذي يتحــى بــه الشــعب األردين.

اإلعالمية سفيب تشيد بربنامج الرتجمة التطبيقية يف جامعة الرشق األوسط
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جامعة الرشق األوسط تشارك يف ورشة اعتامد AACSB الخاص بكليات األعامل

 How to Qualify for“ شــاركت رئيســة جامعــة الــرق األوســط األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، يف ورشــة عمــل
AACSB Accreditation” الخاصــة باإلعتــاد األمريــي لكليــات األعــال، وبتنظيــم مــن إتحــاد الجامعــات العربيــة، بهــدف 
التأكيــد عــى أهميــة إهتــام كليــات األعــال بتوفــري متطلبــات معايــري اإلعتــاد املســتندة عــى املهــام، والــرؤى التكامليــة، 
وجــودة ونوعيــة الربامــج األكادمييــة، باإلضافــة اىل توافــر برامــج أكادمييــة مبتكــرة تحــايك إحتياجــات ومتطلبــات األســواق 
املحليــة واإلقليميــة والعامليــة، وضــان توافــر بيئــة تعليميــة ذات جــودة عاليــة تحفــز عــى اإلبتــكار واإلبــداع لــدى أعضــاء 

الهيئــة التدريســية والطلبــة.

ــداد،  ــفيق ح ــور ش ــتاذ الدكت ــة، واألس ــو صامي ــام أب ــور هش ــال الدكت ــة األع ــد كلي ــا عمي ــارك فيه ــي ش ــة، الت ــت الورش وتناول
ــل  ــا؛ املراح ــن بينه ــاور م ــن املح ــد م ــال، العدي ــة األع ــن كلي ــندس م ــو الس ــم أب ــور إبراهي ــان، والدكت ــد عث ــور محم والدكت
ــة  ــة املختلف ــاور الورش ــي مح ــة تغط ــات عملي ــي )AACSB(، وتطبيق ــاد األمري ــل لإلعت ــات التأه ــة لغاي ــوات الازم والخط

للوصــول اىل أفضــل املارســات يف مجــال الجــودة األكادمييــة.

وأشــارت األســتاذة الدكتــورة املحاديــن إىل أن اإلعتــاد األمريــي )AACSB( يضمــن لكليــات األعــال، وعــى نحــو خــاص 
كليــة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط ،الوصــول اىل أفضــل املارســات والتطبيقــات يف مجــال الجــودة األكادمييــة، 
وتدفعهــا اىل مراجعــة الربامــج والخطــط األكادمييــة، وضــان تطويرهــا مــن خــال اإللتــزام بتطبيــق معايــري اإلعتــاد 
األمريــي، والرتكيــز عــى التخطيــط اإلســرتاتيجي، والقيــادة الفكريــة، وتحفيــز اإلبــداع واإلبتــكار، وإحــداث التأثــري املجتمعــي.

وأشــار عميــد كليــة األعــال الدكتــور أبــو صاميــة إىل أن حصــول كليــة األعــال عــى اإلعتــاد األمريــي )AACSB( ســوف 
يضعهــا يف مصــاف كليــات األعــال العامليــة، خاصــة أن نســبة كليــات األعــال التــي حصلــت عــى اإلعتاديــة املرموقــة ال 

يتجــاوز  %5 عامليًــا، وســيعمل عــى توطيــد العاقــات مــع القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة واملجتمــع املحــي. 

ــر  ــز وتطوي ــهام يف تعزي ــدف اإلس ــام 1916؛ به ــت يف الع ــال “AACSB” تأسس ــات إدارة األع ــر كلي ــة تطوي ــر أن هيئ ويذك
ــادة فــرص توظيــف الخريجــن. برامــج األعــال، وزي
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نظمــت جامعــة األوســط محــارضة حــول تعزيــز الخطــاب الحقوقــي عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي، مبشــاركة عــدد 
مــن طلبــة مســاقي االتصــال واملجتمــع، وصحافــة البيانــات، يف كليــة اإلعــام بالجامعــة.  

وركــزت املحــارضة التــي قدمهــا كل مــن الســيد ظافــر عبــد الحــق ممثــًا عــن منصــة بــاز اإللكرتونيــة، والصحفيــة غــادة 
الشــيخ، عــى حــدود املســاحات التــي توفرهــا منصــات التواصــل االجتاعــي مــن أجــل الخطــاب الحقوقــي.

ــة  ــود الربمجي ــكل القي ــدي ل ــل التص ــن أج ــة؛ م ــة امللكي ــة عربي ــات رقمي ــود منص ــة وج ــق أهمي ــد الح ــيد عب ــد الس وأك
املُقيّــدة لوصــول الرســائل واملنشــورات املرتبطــة بالقضايــا العربيــة.

وقالــت الصحفيــة غــادة الشــيخ إن الصحافــة العربيــة ال تــويل املجــاالت الحقوقيــة اإلنســانية االهتــام الــكايف، رغــم 
ــموضوعات، مشــددة عــى أهميــة اهتــام طلبــة كليــة اإلعــام بهــذا الحقــل  ــز الحقوقيــن لاهتــام بتلــك الـ تحفي

الحســاس. 

وأشــارت عضــو هيئــة التدريــس يف الكليــة الدكتــورة منــى أبــو جامــع، إىل رضورة توظيــف الغــرف الصوتيــة املنتــرة 
حديثـًـا عــرب الـــمنصات الرقميــة يف خدمــة القضايــا العربيــة.

ــع  ــة م ــات حواري ــة يف جلس ــيخ أن إرشاك الطلب ــان الش ــورة حن ــام الدكت ــة اإلع ــدة كلي ــدت عمي ــاء، أك ــة اللق ويف نهاي
الشــخصيات مــن ذوي االختصــاص، يــأيت بهــدف اطاعهــم عــى أهــم املســتجدات يف عــامل الصحافــة الرقميــة، إىل 

جانــب توســعة مداركهــم الصحافيــة.

جامعة "الرشق األوسط" تنظم محارضة حول تعزيز الخطاب الحقوقي
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عقــدت جامعــة الــرق األوســط ورشــة عمــل تدريبيــة لطالبــات الثانويــة العامــة يف مدرســة األمــرية عاليــة للبنــات، 
حــول اســرتاتيجيات التعلــم وإدارة الوقــت، يف إطــار اهتــام موصــول باملســؤولية املجتمعيــة والتعــاون مــع 

رئيــس مجلــس التطويــر الرتبــوي ملــدارس جبــل اللويبــدة وجبــل عــان املهنــدس عمــر الفاعــوري.
 

واســتعرض عميــد شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط الدكتــور ســليم رشيــف، مجموعــة مــن األدوات التــي 
ميكــن االســتعانة بهــا إلنجــاز املهــات ضمــن خطــة زمنيــة محــددة، ووســائل تجنــب إضاعــة الوقــت واملاطلــة، 
ــرن  ــي م ــدوٍل زمن ــتعانة بج ــة، واالس ــر أهمي ــات األك ــن امله ــة تدوي ــات، وأهمي ــداف واألولوي ــد األه ــرق تحدي وط

يُنشــط قــدرات الطالــب الذهنيــة، ويجعلهــا عــى قــدر مــن الكفــاءة والفعاليــة.

وقــال الدكتــور رشيــف إن القــدرة عــى تحديــد األولويــات هــي مفتــاح الحفــاظ عــى منــط حيــاة متناغــم ومتــوازن؛ 
إذ إن ذلــك يــأيت باســتخدام مخطــط أســبوعي يذكــر باألهــداف قصــرية املــدى، مثــل: مراجعــة الــدروس، والتحضــري 

لامتحانــات.

ــة  ــة يف خدم ــرتاتيجية الجامع ــداًدا الس ــا، امت ــة وطالباته ــن إدارة املدرس ــانًا م ــت استحس ــي الق ــة، الت ــأيت الورش وت
ــة. ــات املحلي ــع املجتمع ــل م ــور للتواص ــوات وجس ــاء قن ــع، وبن املجتم

جامعة الرشق األوسط تعقد ورشة عمل حول اسرتاتيجيات إدارة الوقت
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ــة  ــة االتصــال عــن بعــد "ZOOM"، الداعي ــة العلــوم الرتبويــة يف جامعــة الــرق األوســط، عــرب تقني اســتضافت كلي

ــار  ــان"، يف إط ــهر رمض ــتعداد لش ــول "االس ــث ح ــي؛ للحدي ــب النابل ــد رات ــور محم ــيخ الدكت ــة الش ــامي فضيل اإلس

ــة. برامــج الجامعــة التوعوي

تحــدث الدكتــور النابلــي يف املحــارضة عــن أهميــة االســتعداد للشــهر مــن خــال رؤيــة تربويــة وســلوكية ســليمة 

تُهــّذب النفــس وتزكيهــا، وتحثهــا عــى العطــاء، مشــريًا إىل فضائــل الشــهر، وعظمــة قصصــه، وفضــل الدعــاء فيــه، 

وأهميــة العمــل املخلــص طيلــة أيامــه، مستشــهًدا بعــدٍد مــن قصــص األنبيــاء والصالحــن مــن القــرآن الكريــم وآياتــه.

ــن  ــو 80 م ــا نح ــة، وحره ــي الطراون ــور ع ــة الدكت ــس يف الكلي ــة التدري ــو هيئ ــارضة عض ــم املح ــى تنظي وأرشف ع

ــة. ــية يف الكلي ــة التدريس ــاء الهيئ ــة وأعض الطلب

ويف ختــام املحــارضة اســتمع فضيلــة الشــيخ لعــدد مــن مداخــات الطلبــة، وأعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــة 

العلــوم الرتبويــة، ممــن أثنــوا عــى أهميــة املحــارضة.

"الرشق األوسط" تستضيف الدكتور محمد راتب النابليس للحديث عن االستعداد لرمضان
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ــان  ــط مبهرج ــرق األوس ــة ال ــيقية يف جامع ــورال املوس ــة الك ــاء فرق ــن أعض ــة م ــا وطالب ــارك 21 طالبً ش
األغنيــة الوطنيــة الــذي أقيــم يف جامعــة فيادلفيــا، وذلــك احتفــااًل بعيــد ميــاد جالــة امللــك، ويــوم الوفــاء 

والبيعــة، وذكــرى يــوم الكرامــة.

وقــال املــرف املوســيقي يف عــادة شــؤون الطلبــة الســيد محمــد الســيد، إن الفريــق تســلّم درع 
الجامعــة تقديــراً ملشــاركته التــي القــت استحســانًا مــن الجهــة املنظمــة والحضــور.

ــا، والريمــوك، وإربــد األهليــة،  يذكــر أن عــدد الفــرق املشــاركة يف املهرجــان بلــغ عددهــا 5 هــي: فيادلفي
والزرقــاء الخاصــة، والــرق األوســط.

كورال "الرشق األوسط" يشارك يف مهرجاٍن موسيقي احتفااًل بعيد ميالد القائد
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زيارة لطلبة “الرشق األوسط” إىل الهيئة املستقلة لالنتخابات

نظمــت جامعــة الــرق األوســط زيــارة لطلبــة النــادي الريــادي يف عــادة شــؤون الطلبــة إىل الهيئة املســتقلة 
لانتخابــات بهــدف تعزيــز الحــس الوطنــي، واملواطنــة الفاعلــة، واملســؤولية املجتمعية والوطنيــة لديهم.

والتقــى الطلبــة برئيــس الهيئــة املســتقلة لانتخابــات الســيد خالــد الكالــدة وعــدد مــن موظفــي الهيئــة، 
واســتمعوا اىل إيجــاز حــول دور الهيئــة يف تنظيــم أمــور العمليــة االنتخابيــة.

وأجــاب الســيد الكالــدة عــن جميــع األســئلة واالستفســارات التــي طرحهــا الطلبــة املشــاركون، مؤكــًدا أهميــة 
مشــاركة القطــاع الشــبايب يف اململكــة ودوره يف نجــاح االنتخابــات، ووضــع بصاتهــم يف اختيــار املرشــحن 
األنســب، والقادريــن عــى متثيلهــم، وتحمــل املســؤوليات يف تنفيــذ واجباتهــم الوطنيــة واملجتمعيــة عــى 

حــد ســواء.

ويف نهايــة اللقــاء، دار نقــاش حــواري بــن طلبــة النــادي الريــادي والســيد الكالــدة حــول أهــم القضايــا التــي 
تتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة والتنظيميــة، واألدوار املختلفــة التــي ميكــن أن تســهم بهــا الهيئــة يف إنجــاح هــذه 

العمليــة.
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وقّعــت جامعــة الــرق األوســط مذكــرة تفاهــم مــع املؤسســة العامــة للضــان االجتاعــي بهــدف فتــح قنــوات 
ــث يف  ــجيع البح ــويقها، وتش ــة وتس ــاريع البحثي ــر املش ــب تطوي ــة، إىل جان ــة، وتدريبي ــة، وتربوي ــاون أكادميي تع
االهتــام  ذات  العمــل  وورش  العلميــة،  النشــاطات  إقامــة  وإمكانيــة  واالستشــارات،  الدراســات،  مجــاالت 

املشــرتك.
ــة  ــة العام ــام املؤسس ــر ع ــاعد مدي ــف، ومس ــليم رشي ــور س ــة الدكت ــؤون الطلب ــد ش ــم عمي ــرة التفاه ــع مذك وق
للضــان االجتاعــي األســتاذ يــارس عكــروش، بحضــور كل مــن مديــرة املــوارد البريــة يف الجامعــة األســتاذة 
فاتــن خريســات، ومــن املؤسســة مديــر ملــف الجامعــات الخاصــة الدكتــور عــي الرحامنــة، ومديــر الدائــرة 

القانونيــة األســتاذ شــامان املجــايل، ومديــر التوعيــة الدكتــور حســام الســعدي.
وقــال الدكتــور رشيــف يف حديثــه عــن الخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة ألبنــاء الوطــن إن الســعي الدائــم لهــا 
ــزة  ــزاز، ومي ــر واعت ــدر فخ ــي مص ــن، ه ــات العامل ــف فئ ــي ملختل ــان االجتاع ــمولية الض ــر ش ــال تطوي يف مج
ــة،  ــة، والتدريبي ــا األكادميي ــف كوادره ــة مبختل ــا أن الجامع ــة، مضيًف ــات الراقي ــا إال املجتمع ــع به ــة ال تتمت خاص
ــر عــرب كافــة اإلمكانــات املتاحــة لتحقيــق الفائــدة  ــام لتوفــري الدعــم لربامــج التطوي واإلعاميــة عــى اســتعداد ت

املرجــوة مــن توقيــع هــذه املذكــرة.
وأشــاد األســتاذ عكــروش بنشــاطات الجامعــة ومخرجاتهــا األكادمييــة، وحرصهــا الدائــم عــى إقامــة رشاكات 
ــن،  ــاء الوط ــا ألبن ــل خدماته ــم أفض ــا لتقدي ــعيًا منه ــدين، س ــع امل ــات املجتم ــع مؤسس ــة م ــة وتعليمي أكادميي
مؤكــًدا أن توقيــع هــذه املذكــرة مــا هــو إال تأكيــد عــى اهتامهــا بالتعليــم العــايل ملوظفيهــا وأبنائهــم، وتلبيــة 

احتياجاتهــم.

توقيع مذكرة تفاهم بني "الرشق األوسط" و"الضامن االجتامعي"
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اســتعرض عميــد كليــة الهندســة يف جامعــة الــرق األوســط األســتاذ الدكتــور بــال العكــش، خــال 
االجتــاع األول ملجلــس الكليــة االستشــاري للعــام األكادميــي 2022/2021، إنجــازات الكليــة، والخطــط 
الدراســية، والربامــج الهندســية املتكاملــة واملتامئــة مــع متطلبــات ســوق العمــل املحــي، واإلقليمــي، 

والعاملــي.

ــز البحــث العلمــي التطبيقــي مــع القطــاع الهنــديس املحــي،  ــذي بحــث ســبل تعزي وحــر االجتــاع، ال
رؤســاء األقســام، ومســاعدو العميــد لشــؤون الجــودة واالتصــال مــع الصناعــة، إىل جانــب عــدد مــن 
الطاقــة  وهندســة  املدنيــة،  الهندســة  مجــاالت  يف  الصناعــي  القطــاع  ومهنــديس  االستشــارين، 

املتجــددة، وهندســة األنظمــة الذكيــة، وخريجــي الكليــة وطلبتهــا.

وتنــاول االجتــاع مســألة التدريــب الهنــديس امليــداين، ومشــاريع التخــرج، والــدورات التدريبيــة التــي 
يحتاجهــا الطالــب الخريــج حتــى يكــون مســتعًدا لســوق العمــل، وأســس تطويــر البيئــة التعليميــة، والرتكيــز 

عــى احتياجــات الطلبــة، وتعزيــز املســاقات العمليــة التــي تدمــج التكنولوجيــا بالعلــم املعــارص.

"هندسة الرشق األوسط" تعقد اجتامعها االستشاري األول
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كرّمــت رئيســة جامعــة الــرق األوســط األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن عــدًدا مــن أكادمييــي 

ــن قامــوا بعقــد دورات تدريبيــة مجانيــة خــال الفصــل الــدرايس األول  الجامعــة، وطلبتهــا، وخريجيهــا، ِممَّ

للعــام الجامعــي 2022/2021، عرفانًــا لجهودهــم التطوعيــة املتواصلــة، بالتعــاون مــع مكتــب اإلرشــاد 

ــة. ــؤون الطلب ــادة ش ــة، يف ع ــاين للتنمي ــه الث ــك عبدالل ــدوق املل ــن، وصن ــة الخريج ــي ومتابع الوظيف

وأشــادت الدكتــورة املحاديــن بجهــود املتطوعــن عــى مــا قدمــوه مــن دورات تعمــل عــى صقــل مهــارات 

ــع احتياجــات  ــا يتناســب م ــم مب ــة قدراته ــة، إىل جانــب تنمي ــة والحياتي ــر معارفهــم العلمي الطلبــة، وتطوي

ســوق العمــل، ويواكــب التطــورات التكنولوجيــة املعــارصة.

وأكــدت الدكتــورة املحاديــن أن مــا تــم تقدميــه تجــاوز حــدود خدمــة الطلبــة واملجتمــع املحــي، مضيفــًة 

أن نــر قيــم التطــوع والتعلــم املجــاين يضيــف خــربات أكــرب للمدربــن الذيــن يوظفــون تجاربهــم العمليــة 

لتلبيــة احتياجــات الطلبــة مــن مختلــف التخصصــات.

جامعة الرشق األوسط تكرم

أكادمييني متطوعني وطلبة وخريجني
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نظمــت كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط محــارضة حــول “صناعــة القصــة الخربيــة” قدمهــا الدكتــور 
أكــرم خــزام، بحضــور رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، ونائــب رئيــس هيئــة املديريــن 

الدكتــور أحمــد يعقــوب نــارص الديــن، وعميــدة كليــة اإلعــام الدكتــورة حنــان الشــيخ.

وتنــاول املحــارض األســس الصحفيــة يف صناعــة القصــص اإلخباريــة، ومحــددات التعامــل مــع البيانــات 
ــة للنــر. ــة القابل ــة للمــواد اإلخباريــة يف صورتهــا النهائي ــة، وطــرق املعالجــة الصحفي واملعلومــات اإلخباري

ويف نهايــة املحــارضة دار نقــاش حــواري بــن الحضــور، أكــد فيــه الدكتــور نــارص الديــن أهميــة تفاعــل الطلبــة 
مــع هــذا النــوع مــن املــواد التدريســية التــي تتيــح تطويــر معارفهــم، وصقــل مهاراتهــم اإلعاميــة، مضيًفــا أن 
النقــاش التفاعــي يعــد مــن أفضــل طــرق تطويــر املعــارف، واملهــارات الشــخصية واملهنيــة عــى حــد ســواء.

ووجهــت الدكتــورة املحاديــن الطلبــة الحضــور إىل رضورة االســتفادة مــا أمكــن مــن خــربات املحــارض يف 
ــة والحــوار الفعــال مســألة أساســية يف  ــة التفاعلي ــة، مشــرية إىل أن البيئ التعامــل مــع طبيعــة القصــة الخربي

ــم. ــم والتعلي ــال التعل مج

ونــّوه الدكتــور خــزام إىل مشــاركة نائــب رئيــس هيئــة املديريــن، ورئيســة الجامعــة يف املحــارضات وقــال: إن 
هــذه املشــاركة دليــل عــى اهتــام إدارة الجامعــة ورئاســتها بأهميــة املســاقات الدراســية التفاعليــة يف كليــة 

اإلعــام.

جامعة الرشق األوسط تنظم محارضة حول صناعة القصة الخربية
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افتتحــت رئيســة جامعــة الــرق األوســط األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن فعاليــات 
اليــوم الصحــي الريــايض تحــت شــعار “كــوين أقــوى”؛ وذلــك احتفــاًء بعيــد األم، ويــوم املــرأة 
العاملــي، بالتعــاون مــع عــدد مــن الــركات املتخصصــة يف تقديــم الخدمــات الصحيــة 

ــات. لألمه

وتقديــم  للجســم،  مجانيــة  فحوصــات  إجــراء  أقــوى”  “كــوين  يــوم  فعاليــات  وتضمنــت 
استشــارات ونصائــح طبيــة مــن قبــل أخصائيــن يف التغذيــة، وعــروض لربامــج رياضيــة، 

الطلبــة. ألمهــات  الــركات  مــن  هدايــا  وتقديــم  تشــجيعية،  وخصومــات 

“كوين أقوى” يوم صحي ريايض يف جامعة الرشق األوسط
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نظّمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط، بالتعــاون مــع أكادمييــة الــرواد للتدريــب واالستشــارات، برنامًجا 
تأهيليًــا للطلبــة الخريجــن، واملتوقــع تخرجهــم؛ بهــدف إعدادهــم ملرحلــة مــا بعــد التخــرج، وصقــل مهاراتهــم العمليــة 

والحياتيــة الازمــة لانخــراط يف ســوق العمــل.

واشــتمل الربنامــج عــى عــدد مــن برامــج املهــارات الخاصــة املرتبطــة بتعزيــز ثقة الطلبــة بأنفســهم يف مواجهــة الصعوبات 
ــا،  ــة وتصميمه ــة االحرتافي ــرية الذاتي ــة الس ــارات صياغ ــة مه ــة، وتنمي ــد الجامع ــا بع ــة م ــا يف مرحل ــون له ــد يتعرض ــي ق الت

باإلضافــة اىل إعــداد وبنــاء الصفحــات الشــخصية عــى منصــات التوظيــف.

ويف نهايــة الربنامــج الــذي أداره مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجــن يف العــادة، وصنــدوق امللــك عبــد اللــه 
الثــاين للتنميــة يف الجامعــة، قــّدم عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور ســليم رشيــف درع الجامعــة تكرميًــا للســيد أميــن اللحــام 

مــن أكادمييــة الــرواد للتدريــب واالستشــارات عــى جهــوده يف إنجــاح فعاليــات الربنامــج.

جامعة الرشق األوسط تنظم برنامًجا تأهيلًيا لخريجيها
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اســتضافت كليــة االعــام يف جامعــة الــرق األوســط، عــرب تقنيــة االتصــال عــن بعــد "ZOOM"، الصحــايف 
الســوداين محمــود متيــم؛ للحديــث حــول مهــارات إعــداد املقابــات الصحافيــة بشــقيها التلفزيــوين 
واإلذاعــي، فهــي متثــل نقطــة مهمــة يف مســرية أي صحــايف، خاصــًة وأنهــا تتطلــب منــه تحضــريًا مســبًقا 
لهــا، يختلــف بحســب نــوع املُقابلــة وشــخصية الضيــف، كــا أن التحضــري لهــا يتطلــب مجموعــة مــن 

ــاص. ــتعداد خ ــاج إىل اس ــا تحت ــارات، وإدارته ــارف وامله املع

وقــال الصحــايف متيــم إن املقابــات الصحافيــة تتطلــب عــدًدا مــن الضوابــط املهنيــة التــي يجــب االلتــزام 
بهــا خــال اعدادهــا، كالتحقــق مــن املعلومــات قبــل اإلفــراج عنهــا، واللجــوء للمصــادر األصليــة كلــا أمكــن 

ذلــك، إىل جانــب عــدم تحريــف القصــة أو تقدميهــا يف ســياق يحــد مــن تأثريهــا أو وزنهــا وأهميتهــا.

هــذا وأرشف عــى تنظيــم املحــارضة عضــو هيئــة التدريــس يف الكليــة الدكتور صــدام املشــاقبة، وحرها 
نحــو 50 مــن طلبــة كليــة اإلعام.

"الرشق األوسط" تستضيف الصحايف السوداين محمود متيم
للحديث عن املقابالت الصحافية
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نظمــت كليــة العلــوم الرتبويــة يف جامعــة الــرق األوســط 
ــة  ــات التعليمي ــوي يف املارس ــز الرتب ــى األول للتمي “امللتق
التعلميــة” تحــت رعايــة عطوفــة األمــن العــام يف وزارة الرتبيــة 
معــايل  عــن  مندوبــة  القبيــات/  نجــوى  الدكتــورة  والتعليــم 
الوزيــر األســتاذ الدكتــور وجيــه عويــس، وبحضــور رئيســة هيئــة 
ورئيســة  شــقوارة،  ســناء  الدكتــورة  الجامعــة  يف  املديريــن 
الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، ونائــب 
الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس 
الهيئتــن  أعضــاء  مــن  وعــدد  الكليــات،  وعمــداء  املنصــور، 
مــن  غفــري  وجمــع  الجامعــة،  يف  واإلداريــة  األكادمييــة 
معلمــي ومعلــات مديريــات الرتبيــة والتعليــم مــن مختلــف 

اململكــة. محافظــات 

رشاكات  تأســيس  بهــدف  امللتقــى  وتنظيــم  عقــد  ويــأيت 
الخــربات  وتبــادل  التعليميــة،  املؤسســات  مــع  متميــزة 
املحليــة واالقليميــة يف مجــاالت التعلــم والتعليــم، وتعميــم 
وعــرض  والتقويــم،  التدريــس  يف  الحديثــة  االســرتاتيجيات 
املدرســية،  واالدارة  القيــادة  يف  املتميــزة  املارســات 

التعليــم. يف  واالتصــاالت  التكنولوجيــا  وتوظيــف 

وتنافــس يف امللتقــى )36( ورقــة عمــل، قدمهــا معلمــون 
مــن  والتعليــم  الرتبيــة  مديريــات  مختلــف  مــن  ومعلــات 
محافظــات اململكــة، توزعــت عــى أربــع جلســات منفصلــة 
ومتزامنــة؛ حيــث تــم تشــكيل لجنــة أكادمييــة مــن كليــة العلــوم 
الرتبويــة بالجامعــة لتقييــم األوراق وفــق معايــري محــددة مــن 
قبــل اللجنــة العلميــة، وتحديــد الفائــزة منهــا لتكريــم مقدميهــا.

ــن كلمــة  ــورة املحادي وألقــت رئيســة الجامعــة االســتاذة الدكت
ترحيبيــة، أكــدت فيهــا حــرص الجامعــة عــى وضــع الخطــط 
االســرتاتيجية التــي تركــز عــى عنــارص التميــز واالبــداع، وجــودة 

التعليــم، ودعــم أمنــاط التعليــم والتعلــم املتميــزة، مؤكــدة 
والقيــادة  واإلدارة  التعليــم،  بتكنولوجيــا  الجامعــة  اهتــام 
الرتبويــة، واملناهــج الرتبويــة من خال التخصصــات الجامعية 

التــي تحتضنهــا الجامعــة وتتنــاول هــذه املوضوعــات.

وأثنــت عطوفــة األمــن العــام الدكتــورة نجــوى القبيــات، يف 
كلمــة اختتــام فعاليــات امللتقــى، عــى جهــود جامعــة الــرق 
األوســط يف تنظيــم هــذا امللتقــى الــذي يحمــل شــعار التميــز 
الرتبــوي مؤكــدة أن وزارة الرتبيــة والتعليــم تعمــل عــى متتــن 
رشاكاتهــا مــع املؤسســات واملنظــات الرتبويــة التــي تتبنــى 
ــرًا  ــن تجذي ــف امليادي ــم يف مختل ــر نجاحاته ــن، وتن املتميزي
لثقافــة التميــز واإلبــداع، وتحقيًقــا للــرؤى امللكيــة التــي تدعــو 
مصانــع  والجامعــات  املــدارس  تكــون  أن  إىل  الــدوام  عــى 
الــوزارة  اســتعداد  عــن  معربــة  املبتكــرة  املبدعــة  للعقــول 
لتطويــر رشاكتهــا مــع جامعــة الــرق األوســط، مبــا يخــدم 

ــوي. ــام الرتب ــض بالنظ ــة وينه ــة التعلمي ــة التعليمي العملي

الدكتــورة  قامــت  للملتقــى،  الختامــي  الحفــل  نهايــة  ويف 
الدكتــورة املحاديــن بتســليم الجوائــز  القبيــات، واالســتاذة 
ملقدمــي أوراق العمــل الفائــزة، وهــي: اســرتاتيجية الشــخصية 
القــراءة  برنامــج  عليــان،  محمــد  نــور  ملقدمتهــا  الوهميــة 
اإلثرايئ:نحــن نحــب القــراءة ملقدمتهــا ليــى احمــد مســعود، 
الزيــارات الصفيــة كــا مل نعهدهــا مــن قبــل ملقدمتهــا أســيل 
عيــى خليــل ابوخرة، دور التدخل املبكــر وتفعيل دور أولياء 
ــرتاتيجية  ــق اس ــاد البيطــار، تطبي ــان ع ــا امي ــور ملقدمته األم
التعليــم املبنــي عــى املــروع ملقدمهــا وائــل عــي ابوالرب، 
منــوذج التعليــم املمتــع للجميــع ملقدمتهــا ســحر عبدالكريــم 
فيــاض، توظيــف الــذكاء االصطناعــي يف التعليــم ملقدمتهــا 
ــازك محمــد أكــرم حســونه، وطــرح الــدروس بطريقــة فيديــو  ن

ــد العمــوش. كرتــوين ملقدمهــا لــؤي خال

جامعة الرشق األوسط تنظم “امللتقى األول للتميز الرتبوي يف املامرسات التعليمية 
التعلمية” تحت رعاية معايل وزير الرتبية والتعليم
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شــاركت عميــدة كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط الدكتــورة حنــان الشــيخ  يف فعاليــات منتــدى الدوحــة لإلعــام يف 

نســخته العريــن، والــذي عقــد يف العاصمــة القطريــة الدوحــة، برعايــة أمــري دولــة قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين، 

تحــت عنــوان " التحــّول إىل عــر جديــد".

ــة، والدفــاع، واألمــن  وبحــث املنتــدى عــدًدا مــن املوضوعــات ذات العاقــة بالتحالفــات الجيوسياســية، والعاقــات الدولي

الســيرباين، واالســتدامة، وتغــرّي املنــاخ، ومســتقبل الغــاز وأســعار الطاقــة، والراعــات الدوليــة، لتتصــدر مناقشــة التحــول 

إىل عــر جديــد مــا بعــد جائحــة كورونــا أجنــدة املؤمتــر.

ويعــد منتــدى الدوحــة أكــرب منصــة عامليــة للدبلوماســية والحــوار والتنــّوع؛ إذ إنهــا تجمــع قــادة العــامل ملناقشــة التحديــات 

امللحــة التــي تواجــه البريــة، بهــدف تعزيــز الحــوار، وتبــادل األفــكار، وصنــع السياســات، وتقديــم التوصيــات القابلــة 

للتطبيــق.

ــة  ــا املحلي ــراز القضاي ــة دور اإلعــام يف إب ــا منهــا بأهمي ــة اإلعــام يف الجامعــة يف هــذا املنتــدى إميانً ــأيت مشــاركة كلي وت

والدوليــة، ونقــل وتبــادل الخــربات لرفــد الصحافــة بالكــوادر املدربــة القــادرة عــى مواكبــة القضايــا العامليــة، ولتكــون هــذه 

ــى  ــة ع ــة العاملي ــي الصبغ ــي تضف ــة الت ــادات الدولي ــم، واالعت ــودة التعلي ــة بج ــام الجامع ــا الهت ــًا علميً ــاركة تفعي املش

ــة.   ــا التعليمي مخرجاته

جامعة الرشق األوسط تشارك يف فعاليات منتدى الدوحة
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جامعة الرشق األوسط تكرم الفائزين مبسابقة “مقرئ الجامعة” الثالثة

ــة  ــة هيئ ــة رئيس ــت رعاي ــة، تح ــة” الثالث ــرئ الجامع ــابقة “مق ــن مبس ــا للفائزي ــًا تكرمييًّ ــط حف ــرق األوس ــة ال ــت جامع أقام
املديريــن يف الجامعــة، الدكتــورة ســناء شــقوارة، وبحضــور رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، ونائب 
الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، وعمــداء الكليــات، والطلبــة الفائزيــن، واملشــاركن 

يف املســابقة.

ــروح الدينيــة يف  ــة ال ــادرة الهامــة التــي تعكــس اهتــام الجامعــة بتغذي وأعربــت الدكتــورة شــقوارة عــن اعتزازهــا بهــذه املب
وجــدان الطلبــة، مؤكــدًة أن جامعــة الــرق األوســط تســعى دومــاً لرتســيخ مفاهيــم اإلســام الحنيــف، بســاحته ووســطيته، 

ــرة. وعدالــة رشيعتــه، املســتمدة مــن القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة املطهَّ

مــن جهتهــا هنــأت الدكتــورة املحاديــن يف كلمتهــا بقــرب حلــول شــهر رمضــان الفضيــل، مشــرية إىل أنــه ســيحمل طعــًا 
خاًصــا هــذا العــام، بعــد عامــن مــن اإلجــراءات الصارمــة التــي شــهدتها اململكــة والعــامل خــال جائحــة كورونــا.

ــي نظمتهــا الجامعــة خــال العامــن املاضيــن كانــت تدعــو إىل الســعادة والفــرح، كونهــا  ــج املســابقة الت وأكــدت أن نتائ
ــده. ــه وتجوي ــكام الل ــي ب ــم، والتغن ــة يف قــراءة القــرآن الكري ــدى الطلب ســاعدت يف اكتشــاف مهــارات وقــدرات ل

وقــال رئيــس لجنــة اإلرشاف عــى املســابقة الدكتــور محمــد العرمــان، مــن كليــة اآلداب والعلــوم إن إقامــة الجامعــة هــذه 
املســابقة يف عامهــا الثالــث يــأيت إميانـًـا منهــا بتنميــة الجانــب الروحــي لــدى لطلبــة، وتحفيزهــم لتطويــر مهاراتهــم يف تــاوة 

القــرآن الكريــم.

ويف نهاية الحفل، جرى توزيع الجوائز عى الفائزين يف املسابقة، وتكريم املشاركن فيها.
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قامــت جامعــة الــرق األوســط بتعزيــز أســطول النقــل الجامعــي مبجموعــة حافــات متوســطة وكبــرية جديــدة، 
مــزودة بأحــدث أجهــزة الســامة، وأنظمــة التتبــع، وخدمــات اإلنرتنــت وفــق مواصفــات فنيــة متقدمــة، مــن خــال 
عقــد اتفاقيــة مشــرتكة مــع رشكــة أبــو هـــيكل للســيارات، ســعيًا منهــا لتغطيــة النمــو املتزايــد يف أعــداد الطلبــة، 

وتعزيــز خدمــة النقــل يف مختلــف محافظــات اململكــة.

وقــال نائــب رئيــس هيئــة املديريــن الدكتــور أحمــد نارصالديــن إن إضافــة الحافــات الحديثــة إىل أســطول الجامعــة 
ــن  ــة م ــة، واآلمن ــة، والحديث ــل املريح ــائل النق ــل وس ــى أفض ــة ع ــبي الجامع ــول منتس ــة حص ــا بأحقي ــأيت إميان ي

خــال التحديــث والتطويــر املســتمر الــذي تنتهجــه إدارة الجامعــة لارتقــاء مبســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا.

ــر عــام رشكــة أبوهيــكل للســيارات الســيد نضــال أبــو هيــكل عــن فخــره بتوســيع مجــاالت  ــه، أعــرب مدي مــن جهت
التعــاون الثنــايئ مــع جامعــة الــرق االوســط يف مجــال ســيارات الصالــون ومنظومــة النقــل الجامعــي، مؤكــًدا 
ــا للمؤسســات التــي تهتــم بأمــن، وســامة، وراحــة منتســبيها  أن جامعــة الــرق األوســط متثــل أمنوذًجــا حقيقيً

مــن أكادمييــن، وإداريــن، وطلبــة.

تعزيز أسطول النقل الجامعي يف جامعة الرشق األوسط
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افتتــح رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط ســعادة 
الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، بحضــور رئيســة هيئــة املديريــن 
الدكتــورة ســناء شــقوارة، ورئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة 
والتصميــم  العــارة  كليــة  وعميــد  املحاديــن،  خالــد  ســام 
الــذي  التشــكيي  الفنــي  املعــرض  قاســم،  نبهــان  الدكتــور 
أقامتــه كليــة العــارة والتصميــم، مبناســبة ذكــرى معركــة 
الكرامــة، ويــوم املــرأة العاملــي، وعيــد األم؛ لعــرض األعــال 
الفنيــة للدكتــورة أنصــاف الربــي، والدكتــور أحمــد أبــو هــاين، 

مــن الكليــة.

ــكيلية  ــة التش ــات الفني ــي اللوح ــورة الرب ــتعرضت الدكت واس
يف املعــرض الــذي سيســتمر ملــدة أســبوع، والتــي تجســد 
ــامل  ــاالت الع ــة باحتف ــة املرتبط ــا املجتمعي ــن القضاي ــدًدا م ع
بيــوم املــرأة العاملــي وعيــد األم، إذ إنهــا جســدت مجموعــة 
املــي  عــى  والقــدرة  باألمومــة  املرتبطــة  املشــاعر  مــن 
ــا لتحقيــق مزيــٍد مــن اإلنجــازات، إىل جانــب أعــاٍل أخــرى  قدًم
تجســد التنــوع الثقــايف، واألماكــن الســياحية يف اململكــة.
ــه باألعــال الفنيــة مؤكــًدا  وأبــدى الدكتــور نــارص الديــن إعجاب

أن مــا تــم عرضــه اليــوم ميثــل أعــى مراحــل الفــن التــي توثــق 
جوانــب  مختلــف  وتعكــس  واألخاقيــة،  اإلنســانية،  معــاين 
ــال  ــن خ ــا م ــق مامحه ــة، واألرض، وتوث ــرأة العربي ــاة امل حي
املدرســة  أســلوب  لتعكــس  التشــكيلية  الفنانــن  إبداعــات 

الفنيــة الواقعيــة الحديثــة.

ــور  ــذي انتهجــه كل مــن الدكت ويعكــس املعــرض األســلوب ال
ــلوب  ــى أس ــد األول ع ــي، ليعتم ــورة الرب ــاين، والدكت ــو ه أب
الطبيعيــة  املناظــر  بتجســيد  املعنيــة  الواقعيــة  البنائيــة 
مــن  مزيــًدا  ملنحهــا  املائيــة،  األلــوان  باســتخدام  ودمجهــا 
الواقعيــة الصامتــة، لتســتخدم الربــي التقنيــة التجريديــة 
املعتمــدة يف تداخــل ألوانهــا عــى تجســيد الواقــع، وفطــرة 

والكرامــة. واألمومــة،  اإلنســان، 

ويف نهايــة افتتــاح املعــرض قامــت الدكتــور الربــي بإهــداء 
ــن، ولوحــة "شــجرة  ــارص الدي ــور ن ــاة” للدكت لوحــة "شــجرة الحي
العائلــة” للدكتــورة شــقوارة، كــا أهــدى الدكتــور أبــو هــاين 

ــور نــارص الديــن. ــه شــخصية للدكت لوحــة بورتري

رئيس مجلس أمناء جامعة الرشق األوسط يفتتح معرًضا فنيًّا تشكيليًّا
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اســتضافت جامعــة الــرق األوســط فعاليــات املؤمتــر 
ــن  ــدارس واملعلم ــدراء امل ــة م ــاين لتوعي ــادي الث اإلرش
باآلثــار املرتتبــة عــى ســلوك الطلبــة مــن أثــار جائحــة 
وزيــر  معــايل  برعايــة  لهــا،  التصــدي  وكيفيــة  كورونــا، 

الرتبيــة والتعليــم األســتاذ الدكتــور وجيــه عويــس.

وحــر املؤمتــر الــذي نظمتــه مديريــة الرتبيــة والتعليــم 
للــواء الجيــزة / الباديــة الوســطى، مديــر إدارة التعليــم 
بالــوزارة الســيد نبيــل الحناقطــة، مندوبًــا عــن معــايل 
اإلداريــة  للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  ونائــب  الوزيــر، 
والقانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، ومديــر 
وعــدد  الحنــاوي،  جــال  الدكتــور  الجيــزة  لــواء  تربيــة 
مــن مــدراء اإلدارات الرتبويــة، ومــدراء مــدارس اللــواء، 

ومعلميهــا.

وقــّدم عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور ســليم رشيــف 
ــى  ــا ع ــة كورون ــر جائح ــوان: “أث ــية بعن ــل نقاش ــة عم ورق
ســلوك الطلبــة واســرتاتيجيات تعديلــه"، بــن فيهــا عــدًدا 
إليهــا  اللجــوء  للمعلمــن  ميكــن  التــي  املهــارات  مــن 
مخاوفهــم،  إىل  كاالســتاع  الطلبــة،  ســلوك  لتعديــل 
والتحقــق مــن درجــة قبولهــم للمتغــريات واســتيعابها، 

وتعزيــز قدرتهــم عــى التكيــف مــع املحيــط.

خليــل  الدكتــور  الرتبــوي  املستشــار  اســتعرض  كــا 
ــتخدام  ــاءة اس ــار إس ــرز آث ــية أب ــه النقاش ــود يف ورقت الزي
كورونــا  جائحــة  أثنــاء  اإللكرتونيــة  واأللعــاب  اإلنرتنــت 
عــى ســلوك الطلبــة، وآليــات تعديــل ســلوكيات العنــف 

لديهــم. واالســتقال  والعزلــة 

جامعة الرشق األوسط تستضيف فعاليات مؤمتٍر إرشادي ملديرية تربية الجيزة
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اســتضافت كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط، ضمــن مــادة فــن اإللقــاء، التــي يحــارض فيهــا الدكتــور 
هــاين البــدري، رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن، ونائــب رئيــس هيئــة املديريــن 
ــة يف فنــون  ــة مــن تجــارب تطبيقي ــور أحمــد نــارص الديــن؛ للتعــرف عــى مــا تقدمــه هــذه املــادة للطلب الدكت
اإللقــاء اإلخبــاري والربامجــي والخطــايب؛ حيــث قــّدم الدكتــور البــدري عــدًدا مــن القواعــد التــي يجــب االلتــزام بهــا 

ــور. ــة الجمه ــة مبواجه ــة الخاص ــن األدوات اإلعامي ــن م للتمك

ــة  ــه الكلي وأعربــت رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة املحاديــن عــن ســعادتها باملســتوى الــذي وصلــت إلي
يف مجــال التدريــس الامنهجــي، الــذي يعــد امتــداًدا لخطــة الجامعــة يف بنــاء قاعــدة فكريــة منوذجيــة للطلبــة، 
ــاح  ــق النج ــى تحقي ــم ع ــهم، وتحفِّزه ــم بأنفس ــزز ثقته ــي تع ــة، الت ــة والتطبيقي ــارات التفاعلي ــابهم امله وإكس

ــة املســتقبلية. املطلــوب يف حياتهــم العملي

مــن جهتــه أكــد الدكتــور نــارص الديــن أهميــة مثــل هــذه التطبيقــات العمليــة يف تزويــد الطلبــة باملبــادئ 
واملارســات الرئيســية املتعلقــة بفنــون اإللقــاء، خاصــًة مــع انخراطهــم يف تدريبــاٍت متصلــة اتصــااًل مبــارًشا 
باملحــارضات التــي يتلقونهــا، والتــي تعــدُّ مارســة عمليــة وواقعيــة تعمــل عــى تطويــر قدراتهــم وصقــل 

مهاراتهــم الصحافيــة.

"الرشق األوسط" تنظم محارضة حول فنون اإللقاء اإلخباري


