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يوٌم صيدالين يف “الرشق األوسط” يبحث رضورة إتقان الطلبة مهارات تؤهلهم لسوق العمل

أقامــت كليــة الصيدلــة بجامعــة الــرق األوســط يوًمــا تدريبيـًـا 
بعنــوان: “يــوم التدريــب الصيــدالين امليــداين يف الجامعــات 
األردنيــة مــا بــن الواقــع والتحديــات”، برعايــة رئيســة الجامعــة 

األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن.

وشــارك يف اليــوم التدريبــي الــذي يرســم خارطــة الطريــق 
ــع  ــن يف مواق ــة والخريج ــل الطلب ــد لتأهي ــوٍم جدي ــو مفه نح
األردنيــن  الصيادلــة  نقيــب  منوذجــي،  بشــكٍل  التدريــب 
الدكتــور محمــد العبابنــة، ونائــب رئيســة الجامعــة للشــؤون 
املنصــور،  أنيــس  الدكتــور  األســتاذ  والقانونيــة  اإلداريــة 
وعميــد كليــة الصيدلــة الدكتــور عــّار املعايطــة، وأعضــاء 
مجلــس النقابــة، وعمــداء كليــات الصيدلــة، وعــدٍد مــن أعضــاء 

األردنيــة. الجامعــات  يف  التدريســية  الهيئــات 

وقــال الدكتــور العبابنــة إن جامعــة الــرق األوســط تحظــى 
فهــي  األردنيــن،  الصيادلــة  نقابــة  لــدى  الكبــرة  مبكانتهــا 
دامئًــا ســبّاقة يف إيجــاد حلــوٍل عمليــة لعــدٍد مــن القضايــا 
التــي تــؤرق طلبــة الكليــة، والتــي مــن أهمهــا إمكانيــة تجويــد 
املارســة  أثنــاء  النظريــة  للمفاهيــم  امليــداين  التدريــب 
ــة  ــم وإمكاني ــتوى عمله ــى مس ــك ع ــكاس ذل ــة، وانع العملي
توليهــم زمــام األمــور يف األماكــن التــي ســيعملون بهــا بعــد 

تخرجهــم.

ــة،  وأضــاف أنــه يف خضــم التغيــر التحويــي ملهنــة الصيدل
أدى تطــور املهنــة بنطاقــه املوســع، جنبًــا إىل جنــب مــع 
ظهــور تقنيــات جديــدة غــّرت مــن آليــة املارســة الوظيفيــة 
لهــا، إىل خلــق فرصــة للصيادلــة للتخــي إىل حــد كبــر عــن 
رضورة  يعنــي  ذلــك  وأن  عملهــم،  تجــاه  التقليــدي  دورهــم 
التــي  الصيدالنيــة  املهــارات  مــن  ملجموعــة  اتقانهــم 
واملســاءلة  املســؤولية  تحمــل  عــى  قادريــن  ســتجعلهم 

الــدوايئ. العــاج  إلدارة 

بــدوره، قــال الدكتــور املعايطــة إن كلية الصيدلــة يف الجامعة 
اســتطاعت بجهــود منتســبيها مــن أعضاء الهيئتن التدريســية 
ــة، تحقيــق أعــى معايــر الجــودة  ــة، إىل جانــب الطلب واإلداري
ــن  ــودة م ــان الج ــهادة ض ــى ش ــول ع ــة يف الحص األكادميي
املســتوى األول والتــي متنحهــا هيئــة اعتــاد مؤسســات 
باإلضافــة اىل  األردنيــة وضــان جودتهــا،  العــايل  التعليــم 
شــهادة االعتاديــة األمريكيــة املقدمــة مــن قبــل مجلــس 

.ACPE التعليــم الصيــدالين األمريــي

وأكــد أن هنــاك رضورة كبــرة ملراجعــة التدريــب امليــداين، 
مــن خــال حــواٍر شــامل ورصيــح بشــأنه، يشــرك فيــه أصحاب 
مؤسســات العمــل الصيــدالين مــن جهــات تريعيــة ونقابيــة 
صيدليــات  وأصحــاب  األردنيــة  الجامعــات  إىل  باإلضافــة 
امليــداين  التدريــب  تطويــر  ملحاولــة  وذلــك  املجتمــع؛ 
ــب  ــول الطال ــن حص ــة تضم ــه بطريق ــد إدارت ــه وتجوي وتنظيم
يف كليــات الصيدلــة عــى تدريــب يعــزز مــن مهاراتــه العمليــة 

ويســهل انخراطــه يف ســوق العمــل.

ويف ســياٍق متصــل، التقــى نائــب رئيــس هيئــة املديريــن 
يف الجامعــة الدكتــور أحمــد نــارص الديــن، بحضــور رئيســة 
ــًا إنــه ال  الجامعــة الدكتــورة املحاديــن، النقيــب العبابنــة، قائ
بــد مــن وجــود توصيــات خاصــة تضمــن حصــول الطلبــة عــى 
تعلــم تجريبــي صيــدالين يضاهــي مــا يتــم تقدميــه إىل طلبــة 

الصيدلــة يف الجامعــات العامليــة املرموقــة.

وأكــد أنــه ال ميكــن تجاهــل أهميــة تنظيــم أهليــة املواقــع 
التدريبيــة واملدربــن املســؤولن عــن العمليــة التدريبيــة، 
مضيًفــا أن الجامعــة تركــز عــى تأهيــل الطلبــة عــر تدريــٍب 

عمــّي يؤهلهــم لدخــول ســوق العمــل باقتــدار.
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نــاٍد  االوســط  الــرق  جامعــة  يف  افتتــح   – عــان 
ــة  ــم الطلب ــدف دع ــي، به ــث العلم ــص يف البح متخص
ســوق  يف  تنافســيتهم  لرفــع  واملهــارات  باملعــارف 

العمــل.

ــايب،  ــادي الط ــة الن ــة بالجامع ــة الصيدل ــت كلي وافتتح
برعايــة عميــد الكليــة الدكتــور عــّار املعايطــة؛ الــذي 
العمــل  ســوق  لرفــد  يــأيت  النــادي  هــذا  إن:”  قــال 
واملهــارات  باملعــارف  مدعمــة  صيدالنيــة  بكــوادر 
وأخاقيــات املهنــة، إىل جانــب مســاعدة الطلبــة يف 
اكتســاب املعرفــة ومهــارات القيــادة والتواصــل وحــل 

املشــكات”.

وحــر حفــل االفتتــاح أعضــاء الهيئــة التدريســية يف 
الكليــة، وجمــٌع مــن طلبتهــا الذيــن أشــادوا بتأســيس 
عــى  واضــح  كمــؤرش  يــأيت  “إنــه  قائلــن:  النــادي، 
التعليمــي  طلبتهــا  مبســتوى  لارتقــاء  الكليــة  ســعي 

اكتشــاف  عــى  قادريــن  يجعلهــم  مبــا  والثقــايف، 
شــغفهم وتجاربهــم، إىل جانــب تحفيزهــم بشــكل فاعــل 

العلميــة”. األبحــاث  نــر  يف  للمشــاركة 

وتخلــل االفتتــاح كلمــة لعضــو هيئــة التدريــس، الدكتــور 
يف  الجامعــة  جديــة  أكــد  الــذي  جابــر،  الديــن  ســيف 
تخريــج صيادلــة قــادة مؤهلــن للمنافســة املحليــة 
واالقليميــة والعامليــة، وأن ذلــك يــأيت بتوجيهــات مــن 
رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة الدكتــور يعقــوب نــارص 
ســام  الدكتــورة  األســتاذة  الجامعــة  ورئيســة  الديــن، 

املحاديــن.

هــذا وســيعمل النــادي عــى إقامــة عاقــات واتفاقــات 
مــع النــوادي الطابيــة يف الجامعــات األردنيــة األخــرى 
بغيــة توثيــق عــرى الصداقــة والتعــاون، واالنفتــاح عــى 

املؤسســات الصيدالنيــة يف األردن.

ناٍد طاليّب يف “صيدلة الرشق األوسط” بهدف دعم معارف ومهارات الطلبة
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عــان – التقــى رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط 
الجامعــة  رئيســة  بحضــور  الديــن،  نــارص  يعقــوب  الدكتــور 
األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن، رئيــس جامعــة ســنرال 
بانيكــوس  الدكتــور  األســتاذ  القرصيــة   )Uclan( النكشــاير 
بوتزيــور؛ لتعزيــز ســبل التعــاون والبحــث العلمــي بــن الطرفن.
ــة  وحــر اللقــاء الــذي يــأيت يف ســياق تعزيــز العاقــات الدوليّ
املســتمر، عميــد عــادة الرامــج الدوليــة األســتاذ الدكتــور 
عــزام أبــو مغــي، ومديــر مركــز االبتــكار وريــادة األعــال الدكتور 

محمــد نــارص الديــن.
تتبنــى  الجامعــة  إن  الديــن  نــارص  يعقــوب  الدكتــور  وقــال 
وتنظــر  الريــادة،  يحقــق  مبــا  وكفــاءة  بفاعليــة  الحاكميــة 
ــزة  للعاقــات الثنائيــة عــى أنهــا بوصلــة تنمويــة جاذبــة وُمحّف
رفعــة  عــى  وأكيــدة  واضحــة  داللــة  يف  والتميــز،  لإلبــداع 
ـا، كــا  الســمعة األكادمييّــة لجامعــة الــرق األوســط عامليًـّ

ـا. وإقليميًـّ ـا  محليًـّ األمــر  هــو 
الجامعــة  رؤيــة  إىل  الديــن  نــارص  يعقــوب  الدكتــور  وأشــار 
املنســجمة مــع التطــور األكادميــي الــذي تشــهده الســاحة 
ـا  الدوليــة، وأن املفاهيــم العرصيــة أصبحــت أمنوذًجــا عامليًـّ
يتوّجــب عــى مختلــف املؤسســات األكادمييــة اتباعــه والعمل 
بــه؛ أساًســا للتعليــم الهــادف لتعزيــز املعرفــة، وتحفيــز معرفــة 

احتياجــات ســوق العمــل ومحاولــة تلبيتهــا وســّدها.
األوســط  الــرق  بجامعــة  بوتزيــور  الدكتــور  أشــاد  بــدوره، 
باعتبارهــا جامعــة جــادة، وملتزمــة، وســاعية للتعلــم، وأنهــا 

دامئًــا مــا تُشــيّد جســور التعــاون مــع املؤسســات الدوليــة يف 
ســبيل تقديــم برامــج أكادمييــة رائــدة ترتقــي مبســتوى البحــث 

العلمــي التطبيقــي.
كفــاءة  تحســن  ســبل  الجامعــة  بحثــت  آخــر،  صعيــٍد  وعــى 
التعليــم وأســاليب التدريــس وتطويــر مهــارات الطلبــة مــن 
االســتدامة  وتحديــات  مســابقات  يف  مشــاركتهم  خــال 
العاملــي مــع مجلــس البحــوث والتبــادل الــدويل – آيركــس، 
حيــث التقــى مديــر مركــز االبتــكار وريــادة األعــال يف الجامعــة 
الحلــول  برامــج  مســؤولة  الديــن،  نــارص  محمــد  الدكتــور 
املســتدامة يف مجلــس البحــوث والتبــادل الــدويل – آيركــس، 
الســيدة لــن قعــوار، بحضــور عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة 
األعــال الدكتــور فايــز البــدري وعــدٍد مــن الطلبــة كانــوا قــد 
عــى  وحــازوا  املســتدامة،  التحديــات  مســابقة  يف  شــاركوا 

.2022 و   2021 مراكــز متقدمــة عامليًــا يف عامــي 

الجانبــن،  بــن  الراكــة  لتعزيــز  يــأيت  الــذي  اللقــاء  وتخلــل 
ــا، فعاليــات عــدة مــن بينهــا زيــارة كليــة  ومتكــن الطلبــة معرفيً
األعــال بالجامعــة، والتحــاور مــع عميــد الكلية األســتاذ الدكتور 
هشــام أبــو صاميــة، وأعضــاء الهيئــة التدريســية، والطلبــة، 
وذلــك للتعريــف برامــج الحلــول املســتدامة والتشــجيع عــى 
املشــاركة بهــا ملــا تعــود بــه مــن فائــدة عــى تطويــر مهــارات 
وقــدرات الطــاب مــن جانــب، واملســاهمة يف تحســن كفــاءة 

التعليــم وأســاليب التدريــس مــن جانــٍب آخــر.

“الرشق األوسط” تبحث تعزيز التعاون مع جامعة Uclan القربصية
ومنظمة آيركس األمريكية
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بحثــت رئيســة جامعــة الــرق األوســط األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن، وامللحــق الثقــايف العراقــي األســتاذ 
ــان حســن، ونائــب رئيســة الجامعــة للشــؤون  ــد عدن ــور وســيم التميمــي، بحضــور امللحــق العســكري العمي الدكت
اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، توطيــد ســبل التعــاون األكادميــي، والبحثــي، والثقــايف بــن 

الجانبــن.

ــة  ــة التعليمي واســتعرضت رئيســة الجامعــة اســراتيجية “الــرق األوســط” الهادفــة إىل االرتقــاء مبســتوى العملي
والتعلميــة والبحــث العلمــي، مشــرًة إىل نهــج الجامعــة يف تشــجيع الطلبــة عــى االنخــراط يف مجــال النشــاطات 

الامنهجيــة واملبــادرة يف مياديــن العمــل التطوعــي.

وأشــادت الدكتــورة املحاديــن بــأداء الطلبــة العراقيــن الدراســن يف الجامعــة وتفوقهــم العلمــي واألكادميــي الــذي 
ينــم عــن االلتــزام والجديــة واملثابــرة.

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــة العراقي ــة الثقافي ــة وامللحقي ــن الجامع ــات ب ــق العاق ــي إىل عم ــق التميم ــار امللح ــدوره، أش ب
التعــاون املثمــر، فهــي تتميــز بجهودهــا الرائــدة التــي تقدمهــا لتســھيل أمــور الطلبــة العراقيــن، مؤكــًدا عمــق 

ومتانــة العاقــات الطيبــة واألخويــة بــن البلديــن الشــقيقن.

“الرشق األوسط” وامللحقية الثقافية العراقية تبحثان توطيد العالقات الثنائية
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تعــاون  اتفاقيــة  األوســط  الــرق  جامعــة  أبرمــت 
أكادميــي مــع معهــد البوليتكنيــك الجامعــي )IPN( يف 
املكســيك؛ لبحــث تعزيــز وتشــجيع أنشــطة التعــاون 
ــة  ــج البحثي ــة الرام ــى تقوي ــل ع ــا يعم ــي، مب األكادمي

والتعليميــة.

ووقعــت االتفاقيــة عــن الجامعــة رئيســتها األســتاذة 
الرئيســة  نائــب  بحضــور  املحاديــن،  ســام  الدكتــور 
للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس 
املنصــور، وعميــد عــادة الرامــج الدوليــة األســتاذ 
ــيي  ــب املكس ــن الجان ــي،  وع ــو مغ ــزام أب ــور ع الدكت

الســفر املعتمــد يف عــّان روبرتــو هرنانديــز.

سلســلة  تنفيــذ  عــى  العمــل  االتفاقيــة  وتضمنــت 
أنشــطة تعــاون يف مجــاالت ذات اهتــام مشــرك، 
منهــا: تطويــر املشــاريع البحثية، وتنظيــم املؤمترات، 

واملشــاركة يف األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة.

إن  املحاديــن  الدكتــورة  قالــت  الصــدد،  هــذا  ويف 
الحــوار  بإثــراء  لهــا  يســمح  مناًخــا  توفــر  الجامعــة 

االســراتيجي مــع رشكائهــا مبــا ميُّكنهــا مــن احتــال 
مكانــة منفــردة بــن جامعــات العــامل، فهــي ال تكتفــي 
ــذي  ــل ال ــل املتواص ــل بالعم ــم، ب ــي للعل ــدور املتلق ب
يحقــق الريــادة العلميــة يف جميــع التخصصــات التــي 

تُدّرســها.

وأكــدت أن االستكشــاف الفكــري الحــر واملنضبــط هــو 
جوهــر التقاليــد األكادمييــة الــذي يظهــر جليـًـا يف جميع 

جوانــب األنشــطة العلميــة والدراســية بالجامعة.

الــرق  بجامعــة  املكســيي  الســفر  أشــاد  بــدوره، 
التــي  املرموقــة  األكادمييــة  لســمعتها  األوســط؛ 
مؤكــًدا  الدوليــة،  التصنيفــات  دخــول  مــن  مكنتهــا 
التعــاون  قنــوات  لفتــح  بــاده  ســفارة  اســتعداد 
األردنيــة  العاقــات  الجامعــة، لعمــق  واالتصــال مــع 

ومتيّزهــا. املكســيكية 

عضويتــه  يف  املكســيكية  الســفارة  وفــد  وضــم 
اإلعــام  ومديــر  لوبيــس،  ادريــان  اإلداري  امللحــق 

العــزة. ســامر  العامــة  والعاقــات 

“الرشق األوسط” والسفارة املكسيكية توقعان اتفاقية تعاون مشرتك
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نظّمــت دائــرة الخدمــات الطابيــة يف جامعــة الــرق 
للمــرة   MEU Talents 2022 مســابقة  األوســط 
مواهــب  اكتشــاف  بهــدف  التــوايل  عــى  الخامســة 
وتنميتهــا. تعزيزهــا  عــى  والعمــل  الطلبــة،  وقــدرات 

توزعــت  وطالبــة  طالبًــا   ٢٣ املســابقة  يف  وشــارك 
ــاء. مواهبهــم عــى الرســم، والتمثيــل، والعــزف، والغن

قدمتهــا  التــي  املســابقة  تحكيــم  لجنــة  وتكونــت 
اإلعاميــة ســارة عثــان، مــن الفنــان زهــر النوبــاين، 
يف  اإلعــام  كليــة  وعميــدة  الدبّــاس،  أمــل  والفنانــة 

الشــيخ. حنــان  الدكتــورة  الجامعــة 

وعــى هامــش املســابقة، التقــى نائــب رئيــس هيئــة 
املديريــن يف الجامعــة الدكتــور أحمــد نــارص الديــن، 
بحضــور نائــب رئيســة الجامعــة األســتاذ الدكتــور أنيــس 
“إن  قائــًا:  والدبّــاس،  النوبــاين  الفنانــّن  املنصــور، 
وتعمــل  اإلبــداع،  تحتضــن  األوســط  الــرق  جامعــة 
ــة  ــى تنمي ــا ع ــا منه ــة، حرًص ــدرات الطلب ــل ق ــى صق ع
املســابقات  هــذه  مثــل  إن  إذ  املختلفــة،  مواهبهــم 

وتصقلهــا  شــخصياتهم  اكتشــاف  عــى  تســاعدهم 
وتحّمــل  الجمهــور،  ومواجهــة  اآلراء،  تقبــل  مبهــارات 

اختيــار القــرار، والتخلــص مــن الرهبــة”.

بــدوره، أشــاد الفنــان النوبــاين مبســتوى التنظيــم الجيــد 
ــن  ــا ع ــة، معربً ــرم الجامع ــه ح ــذ دخول ــاهده من ــذي ش ال
افتخــاره بالجامعــة التــي تعــد رصًحــا تعليميًــا وثقافيًــا 
هاًمــا، وقــال: “انطباعــي عــن زيــاريت األوىل للجامعــة 

ــتقبل”. ــاة األردن واملس ــة بن ــا الطلب ــم أيه ــع، وأنت رائ

ــه “عندمــا أنظــر  ــاس إن ــة الدبّ ــت الفنان مــن جانبهــا، قال
باالطمئنــان،  الشــعور  يغمــرين  الجامعــة  طلبــة  إىل 

فأنتــم مــن ســيأخذنا إىل بــر األمــان”.
ويف هــذا الصــدد، قــال الطلبــة املشــاركون إن مثــل 
يحــى  ال  عــدًدا  توفــر  الطابيــة  املســابقات  هــذه 
مــن الفــرص، فهــي تعتــر منصــة إلظهــار املواهــب 
باملســؤولية،  الشــعور  لتحقيــق  وخطــوة  وصقلهــا، 
ووســيلة ميكنهــم مــن خالهــا تســليط الضــوء عــى 
تطبيــق  قابليــة  مــدى  وقيــاس  القضايــا،  مــن  عــدٍد 

الفــن. الحلــول املقرحــة مــن خــال 

“خدمات طلبة الرشق األوسط” يكتشف مواهب الطلبة
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قــام وفــد مــن جامعــة الــرق األوســط، يرأســه نائــب رئيــس 
هيئــة املديريــن يف الجامعــة، الدكتــور أحمــد نــارص الديــن، 
ــزة، جــرى خالهــا بحــث آفــاق التعــاون  ــارٍة إىل بلديــة الجي بزي
بــن الجانبــن، وتهنئــة رئيــس البلديــة الســيد قــدر حابــس 
الفايــز، بفــوزه وأعضــاء املجلــس البلــدي بانتخابــات البلديــة.
وكان يف اســتقبال وفــد الجامعــة الــذي يتكــون مــن رئيســتها 
الرئيســة  ونائــب  املحاديــن،  ســام  الدكتــورة  األســتاذة 
أنيــس  الدكتــور  األســتاذ  والقانونيــة  اإلداريــة  للشــؤون 
املنصــور وعــدٍد مــن املــدراء، لــدى زيارتــه مقــر البلديــة، 
الســيد الفايــز، وعــدد مــن املــدراء يف البلديــة هــم: مســاعد 
الشــؤون اإلداريــة الســيد عارف الســمور، ومســاعد الشــؤون 
الفنيــة املهنــدس أحمــد الرنتيــي، ورئيــس قســم العاقــات 

ــز. ــد الفاي ــيد محم ــة الس العام
منطقــة  تضــع  الجامعــة  إن  الديــن  نــارص  الدكتــور  وقــال 
ــارات،  ــن زي ــذه م ــا تنف ــا، وأن كل م ــى رأس برامجه ــزة ع الجي

وتعقــده مــن ورشــات ونــدوات عــى الصعيــد العــام، يصــب 
يف صميــم اســراتيجيتها التــي تنظــر للخدمــة املجتمعيــة 
ــة  ــاٍن ضمني ــل مع ــذي ينق ــوي ال ــتثار التنم ــا االس ــى أنه ع
مفادهــا أن الجامعــة ملتزمــة وجــادة تجــاه املجتمــع، وتقــدم 

لــه كل مــا يلــزم مــن الدعــم.
بــاب  تعزيــز  رضورة  املحاديــن  الدكتــورة  أكــدت  بدورهــا، 
ــّي  ــج تدريب ــن برنام ــة، لتدش ــة والبلدي ــن الجامع ــة ب الراك
املختلفــة  املجــاالت  يف  البلديــة  يف  العاملــن  لخدمــة 
املســؤولية  مــن  انطاقًــا  املتاحــة،  اإلمكانيــات  ضمــن 

الجامعــة. عاتــق  عــى  امللقــاة  املجتمعيــة 
التــي  الزيــارة  عــى  الجامعــة  وفــد  البلديــة  رئيــس  وشــكر 
تؤكــد اهتــام الجامعــة وحرصهــا عــى االنخــراط باملجتمــع 
تبذلهــا جامعــة  التــي  بالجهــود املميــزة  املحــي، مشــيًدا 

األوســط يف خدمــة املجتمــع. الــرق 

بحث آفاق التعاون بني جامعة الرشق األوسط وبلدية الجيزة
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مناقشة مشاريع تخرج دولية لطلبة “الرشق األوسط”

عــان – نوقشــت يف جامعــة الــرق األوســط مشــاريع تخــرج الدفعــة األوىل مــن طلبــة بكالوريــوس الرامــج 
الدوليــة، يف تخصــص )أمــن الحاســوب والجرائــم اإللكرونيــة( املســتضاف مــن جامعــة بيدفوردشــر الريطانيــة.

وتناولــت مشــاريع التخــرج خوارزميــات التشــفر املتطــورة لحايــة الرمجيــات واأللعــاب االلكرونيــة مــن الرسقــة، 
بيانــات مواقــع  أمــن  الوجــوه، ومخططــات  التعــرف عــى  البيانــات، وتقنيــة  ألــوان الطيــف وحايــة  وتقنيــات 
ــاء الثقافــة لــدى العاملــن يف املؤسســات لحايــة البيانــات،  التجــارة اإللكرونيــة، باإلضافــة إىل اســراتيجيات بن
وتقنيــات التعــرف عــى الوجــوه يف األماكــن املزدحمــة واســتخداماتها األمنيــة والطبيــة، والســجات الطبيــة اآلمنــة، 

وبروتوكــوالت أمــان الشــبكات.

وأرشفــت عــى املناقشــات لجنــة ترأســها عميــد عــادة الرامــج الدوليــة األســتاذ الدكتــور عــزام أبــو مغــي، وعضوية 
ــور بــول ســانت، والدكتــورة  ــا املعلومــات الدكتــورة رشيفــة مــراد، والدكت ــة تكنولوجي املرشــد األكادميــي مــن كلي

آنجــي دانــري مــن جامعــة بيدفوردشــر.
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عــان – يلتحــق طلبــة برنامــج الّصيدلــة الريطــاين املشــرك 
بجامعــة  األوســط،  الــرق  جامعــة  يف   )  MPharm  (
ســراثيكايد الريطانيــة، كجــزء مــن متطلبــات الحصــول عــى 

البكالوريــوس. شــهادة 

ويعــد هــذا الرنامــج األّول مــن نوعــه يف املنطقــة، ومعتمــد 
املجلــس  ومــن  األرديّن،  العــايل  التعليــم  مجلــس  مــن 
ثــاث  أول  الطّالــب  يــدرس  حيــث  الريطــايّن،  الصيــداليّن 
ســنوات يف كليّــة الّصيدلــة بالجامعــة يف األردّن، والعامــن 
األخريــن يف جامعــة ســراثكايد بكليــة الّصيدلــة والعلــوم 

بريطانيــا. يف  الحيويّــة  الطّبّيّــة 

ــورة  ــتاذة الدكت ــط األس ــرق األوس ــة ال ــة جامع ــت رئيس والتق
ســام املحاديــن، مبنســق الرنامــج الريطــاين املشــرك يف 
جامعــة ســراثيكايد الدكتــور تريفــور بوشــيل، بحضــور عميــد 

عــادة الرامــج الدوليــة األســتاذ الدكتــور عــزام أبــو مغــي، 
وعميــد كليــة الصيدلــة الدكتــور عــّار املعايطــة؛ بهــدف إعــداد 

ترتيبــات دراســة الطلبــة.

ويف هــذا الصــدد، أكــدت الدكتــورة املحاديــن خــال اللقــاء 
يف  الــدويّل  التعــاون  ثقافــة  تعزيــز  عــى  الجامعــة  تركيــز 
املجــاالت األكادمييّــة العلميّــة والتطبيقيّــة، وتهيئــة البيئــة 
املناســبة للرامــج األكادمييّــة املســتضافة واملشــركة، إىل 
جانــب املســاهمة يف تطويــر الرامــج األكادمييّــة الوطنيّــة 
داخــل الجامعــة مبــا يتناســب ومتطلبــات مثياتهــا مــن الرامج 

الدوليّــة.
 MPharm بــدوره، أوضــح عميــد كليــة الصيدلــة أن برنامــج 
مرّخصــن  صيادلــة  مــن  املبــارش  التعلّــم  فرصــة  مينــح 
ــة،  ــرات الطبيّ ــدث املخت ــّي يف أح ــق العم ــن، والتطبي مهنيّ

املتطــّورة. اإللكرونيّــة  التعلــم  وســائل  وباســتخدام 

طلبة برنامج )MPharm( يف “الرشق األوسط” يلتحقون للدراسة
يف جامعة سرتاثيكاليد الربيطانية
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عــان – كرّمــت جامعــة الــرق األوســط، يف حفــل برعايــة 

رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتورة ســام املحاديــن، وحضور 

نائــب رئيســة الجامعــة للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ 

املــدارس،  مــدراء  مــن  وعــدد  املنصــور،  أنيــس  الدكتــور 

وجمــع مــن الطلبــة، الفائزيــن يف مســابقاٍت ثقافيــة وفنيــة 

ــاركة. ــدارس املش ــة وامل ــة الجامع ــن طلب م

عــادة  نظمتــه  الــذي  الحفــل  يف  املســابقات  وتنوعــت 

القائــد  كأس  مســابقة  بــن  بالجامعــة،  الطلبــة  شــؤون 

ــن  ــابقة ف ــرة، ومس ــة القص ــة القص ــة لكتاب ــة والفني الثقافي

الرمضانيــة  األقــى  ومســابقة  املــدارس،  لطلبــة  الرســم 

لحفــظ القــرآن الكريــم لطلبــة الجامعــة، ومســابقة مقــرئ 

األردنيــة. الجامعــات 

ويف هــذا الصــدد، قالــت الدكتــورة املحاديــن إن الجامعــة 

تلتــزم بدعــم التعلــم املســتمر والامنهجــي داخــل مجتمــع 

الجامعــة وخارجــه، مبــا يعــزز النمــو الفكــري، ومينــح املجتمــع 

رفاهيــة مســتدامة، مؤكــدًة التــزام الجامعــة الراســخ يف بنــاء 

ــا، ونفســيًا، إلعــداد طلبــة  شــخصية طلبتهــا فكريًــا، واجتاعيً

ــاء مجتمعهــم ورفعتــه. قياديــن يســهمون يف بن

بــدوره، قــال عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور ســليم رشيــف إن 

العــادة تركــز عــى ترســيخ روح االعتــزاز الوطنــي واالنتــاء 

لــدى الطلبــة، وصقــل مواهبهــم، وتعزيــز قيمهــم األخاقيــة 

ــع  ــات املجتم ــع مؤسس ــج ورشاكات م ــدة برام ــال ع ــن خ م

املــدين والدولــة.

مــن جانبهــا، أشــادت مديــرة مــدارس قرطبــة الدولية األســتاذة 

فــدوى هديــب، يف كلمــٍة بالنيابــة عــن املــدارس املشــاركة، 

بــدور جامعــة الــرق األوســط يف اســتثار طاقــات طلبتهــا، 

مبادراتهــا  يف  املحــي  املجتمــع  إرشاك  إىل  باإلضافــة 

ــة. ــة والثقافي ــطتها التعليمي وأنش

ــه  ــال زين ــة األع ــة كلي ــه طالب ــذي قدمت ــل ال ــام الحف ويف خت

ملــدراء  الــدروع  املحاديــن  الدكتــورة  ســلّمت  العــودات، 

املــدارس الفائــزة وهــي: مــدارس قرطبــة الدوليــة، وأكادمييــة 

الُحّفــاظ، كــا وجــرى توزيــع الشــهادات التقديريــة عــى لجنــة 

ــن. ــة الفائزي ــى الطلب ــز ع ــم، والجوائ التحكي

تكريم طلبة فائزين يف مسابقات ثقافية وفنية يف “الرشق األوسط”
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الــدؤوب  األوســط ســعيها  الــرق  توجــت جامعــة   – عــان 
عــى  كلياتهــا  بحصــول  االســراتيجية،  أهدافهــا  لتحقيــق 
عــى  الصيدلــة  كليــة  حصلــت  حيــث  الدوليــة،  االعتــادات 
شــهادة االعتــاد األمــريك لرنامــج بكالوريــوس الصيدلــة.
يعقــوب  الدكتــور  الجامعــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  وكــرّم 
الدكتــورة  األســتاذة  الجامعــة  رئيســة  الديــن، بحضــور  نــارص 
ــة  ــؤون اإلداري ــة للش ــة الجامع ــب رئيس ــن، ونائ ــام املحادي س
والقانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، أعضــاء هيئــة 
التدريــس يف الكليــة، وعددهــم 17 عضــو هيئــة تدريــس، و40 
طالبـًـا وطالبــة بينهــم خريجــون، لحصــول الكليــة عــى اعتادية 
الـــACPE األمركيــة مــن قبــل مجلــس التعليــم الصيــدالين 

األمريــي، وشــهادة الجــودة الذهبيــة املحليــة.
عــّار  الدكتــور  الصيدلــة  كليــة  عميــد  التكريــم  وشــمل 
ــن  ِممَّ الكليــة، والطلبــة  التدريــي يف  املعايطــة، والــكادر 
يعملــون يف املجــال الصيــديل، والطلبــة املتفوقــن عــى 

املناســبة. بهــذه  الدراســة،  مقاعــد 
ويف هــذا الصــدد، قــال الدكتــور نــارص الديــن إن “الجامعــة 
ــارات اســراتيجية، وقيــم  ترســم طريقهــا وفــق سياســات وخي
تعــر عــن مرونــة مكتســبة مــن خراتهــا  جوهريــة، وحيويــة 
األكادمييــة والبحثيــة والتأهيليــة واملجتمعيــة، ومــن التجــارب 
املثــى، والــراكات النوعيــة مــع جامعــات عامليــة مرموقــة، 
العلميــة  الفضــاءات  مــع  قــوي  تفاعــل  حالــة  يف  وهــي 

الحديثــة”. واملعرفيــة 
وأضــاف: “ليــس مــن الغريــب عــى جامعــة الــرق األوســط أن 

تكــون يف مصــاف جامعــات عريقــة عمرهــا أكرث مــن 100 عام، 
وأن ذلــك يــأيت مــن خال إصدار شــهادة لرنامــج البكالوريوس 

يف الصيدلــة بالراكــة مع جامعة ســراثكايد”.
الجامعــة  حصــول  أن  املحاديــن  الدكتــورة  أكــدت  بدورهــا، 
بكلياتهــا كافــة عــى شــهادة الجــودة املحليــة الذهبيــة مــا 
أهدافهــا  لتحقيــق  الدائــم  الجامعــة  لســعي  تتويــج  إال  هــو 
االســراتيجية بالحصــول عــى اعتاديــة الـــACPE األمريكيــة، 
التــي تهــدف إىل ضــان وتعزيــز جــودة التعليــم الصيــديل، 
مبينــة: “اهتــام الجامعــة باالعتــادات الدوليــة يكمــن يف 
قناعتهــا التامــة بتأثرهــا الكبــر واملبــارش عــى جــودة العمليــة 

والتعليميــة”. التعلميــة 

عــى  الحصــول  إن  املعايطــة  الدكتــور  قــال  جانبــه،  مــن 
االعتاديــة األمركيــة، يــأيت نتيجــة توجيهــات إدارة الجامعــة 
ــد  ــى تجوي ــة ع ــة كاف ــات الجامع ــل كلي ــتمرة يف أن تعم املس
والبحثــي،  األكادميــي  أدائهــا  وتطويــر  التعليــم،  مخرجــات 
وخدمــة املجتمــع، واعتــاد املعايــر األكادمييــة العامليــة يف 

ضــان جــودة عمليــة التعليــم والتعلــم يف الجامعــة.
وأضــاف أن كليــة الصيدلــة أثبتــت جديتهــا، والتزامها، وســعيها 
املســتمر للتعلــم، اليــوم باعــراف أرقــى مؤسســات االعتــاد 
الصيــدالين، املجلــس الصيــدالين األمــريك ACPE، والــذي 
منــح الكليــة شــهادة االعتاديــة بعــد دراســة دقيقــة ومتأنيــة 
العامليــة  املتطلبــات  متثــل  وإداري  أكادميــي  معيــار  لـــ26 

لضــان جــودة التعليــم الصيــدالين.

د. نارص الدين يكرم “صيدلة الرشق األوسط” لحصولها عىل
االعتامد الدويل )ACPE( والجودة الوطنية
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قــرر مجلــس العمــداء يف جامعــة الــرق األوســط ترقيــة عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة الهندســة الدكتــور 
يــزن عيــى أبوعيشــة إىل رتبــة أســتاذ مشــارك.

ويحمــل الدكتــور أبــو عيشــة شــهادة البكالوريــوس يف الهندســة املدنيــة مــن الجامعــة األردنيــة وشــهادة 
املاجســتر والدكتــوراة يف إدارة املشــاريع اإلنشــائية مــن جامعــة برمنجهــام الريطانيــة.

ترقية الدكتور يزن أبو عيشة إىل رتبة أستاذ مشارك
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قــرر مجلــس العمــداء يف جامعــة الــرق األوســط ترقيــة الدكتــور فــادي عــودة عضــو هيئــة التدريــس يف 
كليــة العلــوم الربويــة إىل رتبــة أســتاذ مشــارك.

ويحمــل الدكتــور عــودة درجتــّي البكالوريــوس يف العلــوم الربويــة مــن جامعــة آل البيــت، ودرجة املاجســتر 
والدكتــوراه يف تكنولوجيــا التعليــم مــن جامعــة القاهرة

ترقية الدكتور فادي عودة اىل رتبة أستاذ مشارك يف جامعة الرشق األوسط
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حواريــة  يف  األوســط  الــرق  جامعــة  شــاركت   – عــان 
نظمتهــا مؤسســة عبــد الحميــد شــومان، تحــت عنــوان )تعزيــز 

عــادة القــراءة لــدى األطفــال واليافعــن(.
وهدفــت الحواريــة، التــي شــارك فيهــا أســتاذ اإلعــام الرقمــي 
فــروة  أبــو  محمــود  الدكتــور  بالجامعــة  اإلعــام  كليــة  يف 
الرجبــي،  إىل مناقشــة الخطــوات التــي ميكــن أن تســاهم 
واليافعــن،  األطفــال  حيــاة  يف  القــراءة  عــادة  تعزيــز  يف 

والســلوكيات التــي تحقــق هــذا األمــر.
ويف هــذا الصــدد، أكــد الرجبــي خــال الحواريــة عــى أهميــة 
القــراءة يف حيــاة الطفــل، وشــدد عــى أن الهــدف األول مــن 
قصــة الطفــل هــو املتعــة، منوًهــا إىل أن الفوائــد العديــدة 
التــي ال تحــى للقــراءة تــأيت تباًعــا، لذلــك ال بــد مــن الركيــز 
ــا  ــا، وقربه ــداث فيه ــارة األح ــل، وإث ــة الطف ــاقة قص ــى رش ع
مــن تفكــره، مــن خــال انتقــاء كلــات وجمــل وأســاليب 

ــري. ــوي والفك ــه اللغ ــن قاموس ــع ضم ومواضي
تشــجيع  يف  خطــوة  “أول  إن  مداخلتــه  يف  الرجبــي  وقــال 

حيــاة  القــراءة هــي جعــل منــط  عــى  واليافعــن  األطفــال 
ــاً يف  ــا قارئ ــان بيتً ــان يصنع ــاألب واألم القارئ ــة، ف األرسة قارئ
العــادة”، مبيًنــا الفوائــد العديــدة لقــراءة القصــص، فهــي 
عــى  وتدريبــه  الطفــل،  ذهــن  تشــكيل  إعــادة  إىل  تــؤدي 

الناقــد. املنطقــي  التفكــر 
الرقميــة  التقنيــات  تطــور  أن  عــى  األدلــة  الرجبــي  وعــدد 
سيســاعد عــى جعــل تكلفــة إنتــاج الكتــاب التفاعــي قليلــة، 
وقــال :”ســيكون هــذا مــن العوامــل الـــمساعدة عــى انتشــار 
القــراءة بــن مختلــف فئــات الـــمجتمع، وخاصــة يف ظــل 
انخفــاض تكاليــف الرامــج الـــمساعدة عى تحويــل القصص 
ــا  ــوب، وتطوره ــزة الحاس ــار أجه ــي، وانتش ــكل الرقم إىل الش

املتســارع”.

وختــم الرجبــي بــأن القــراءة هــي الطريــق األقــرص للتطــور، 
والتقــدم، والحيــاة األفضــل، ولرقيــة التفكــر الجمعــي عنــد 

ــاس. الن

“الرشق األوسط” تشارك يف حوارية حول تعزيز عادة القراءة يف شومان
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عــان – شــدد خــراء إعــام وإدارة يف جامعة 
ــة  ــود خط ــة وج ــى أهمي ــط ع ــرق األوس ال
فعالــة ألي إدارة وبشــكل اســتباقي لألزمات، 
املتغــرات  وفهــم  اســتيعاب  ورضورة 
بشــكل يرفــع مــن قــدرات اســتغال الفــرص 

ــر. ــر املخاط ــل إث ــة وتقلي املتاح
األوســط  الــرق  جامعــة  ونظمــت 
التخطيــط   ( بعنــوان  تدريبيــة  عمــٍل  ورشــة 
لنحــو مائــة  االزمــات(   االســراتيجي وإدارة 
القيــادات  برنامــج  يف  ومشــاركة  مشــارك 
ــات  ــف مرتب ــن مختل ــتقبلية م ــة املس األمني
اإلدارة  مفاهيــم  تناولــت  العــام،  االمــن 
وعملياتهــا، إىل جانــب توظيــف عــدٍد مــن 
التــي  واالســراتيجية  العلميــة  املنهجيــات 
للمؤسســات،  املتاحــة  املــوارد  تســتثمر 
بكفــاءة  املخططــة  األهــداف  وتحقــق 

املخاطــر. إدارة  يف  وفاعليــة 
فعالياتهــا  حــر  التــي  الورشــة،  وركــزت 
اإلداريــة  للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  نائــب 
أنيــس  الدكتــور  األســتاذ  والقانونيــة 
ــور  ــة الدكت ــد شــؤون الطلب املنصــور، وعمي
باعتبــاره  التخطيــط  عــى  رشيــف،  ســليم 
التنبــؤ  حــول  تتمحــور  ذهنيــة  عمليــة 
مــن  ملواجهتــه  واالســتعداد  باملســتقبل 
ــة  ــة، محكوم ــداف منطقي ــة أه ــال صياغ خ
ومجدولــة  زمنيــة،  مديــات  أو  بتفضيــات 

زمنيــة. برمجــة 
وعــرض الدكتــور املنصــور لــدور الجامعــة 
األدوار  بتعزيــز  راســًخا  التزاًمــا  تلتــزم  التــي 

القياديــة الفرديــة واملؤسســية، واإلميــان 
واملســؤولية  باالحرافيــة  العميــق 
الواحــد  الفريــق  بــروح  والعمــل  واإلبــداع 
مــع املؤسســات األمنيــة يف إطــار عمليــة 
بــن  الخــرات  لتبــادل  مشــركة  تعــاوٍن 

نبــن. لجا ا
شــؤون  عميــد  قــال  الصــدد،  هــذا  ويف 
إدارة  مبــدأ  تنتهــج  الجامعــة  إن  الطلبــة 
ــات واإلعــداد املســبق لهــا باســتخدام  األزم
أســاليب إداريــة مبتكــرة ورسيعــة عــر قاعــدة 
الجامعــة  أن  مضيًفــا  متطــورة،  معرفيــة 
تؤمــن بــأن العمــل املشــرك مــع االجهــزة 
األفــكار  مــن  منظومــة  يُشــكل  األمنيــة 
واملبــادئ والخصائــص العلميــة واملنهجيــة 
األشــياء  رؤيــة  عــى  القــدرة  متنــح  التــي 

العلميــة. لألســس  وفقــاً  وإدراكهــا 
ــان،  ــتمرت يوم ــي اس ــة الت ــت الورش وتضمن
جلســات حــول مفهــوم اإلدارة والتخطيــط، 
ــو  ــن عض ــا كا م ــي، عرضه ــام التفاع واإلع
وزيــر  اإلعــام،  كليــة  يف  التدريــس  هيئــة 
الدولــة لشــؤون اإلعــام األســبق، الدكتــور 
محمــد املومنــي، وعضــو هيئــة التدريــس 
يف كليــة األعــال األســتاذ الدكتــور أحمــد 
عــي صالــح، وعضــو هيئــة التدريــس يف 

كليــة اإلعــام الدكتــور كامــل خورشــيد.
مــن جهتــه، أوضــح الدكتــور املومنــي خــال 
ــه يف الورشــة أن وســائل التواصــل  عــرٍض ل
أدوات  أكــرث  مــن  واحــدة  االجتاعــي 
يجــب  وأنــه  تأثــرًا،  األزمــات  يف  التواصــل 

اتبــاع اإلعــام للنهــج االســراتيجي يف إدارة 
ــإلدارة  ــة ل ــة فعال ــود خط ــع وج ــات، فم األزم
فإنــه ســيكون هنــاك تأثــر كبــر عــى مــدى 
قــدرة املؤسســات اإلعاميــة يف مواجهــة 

األزمــات.
يف  ودورهــا  االســتباقية  اإلدارة  عــن  أمــا 
قــال  االســراتيجي،  التخطيــط  تحقيــق 
الدكتــور صالــح إن أهميــة التخطيــط تتمثــل 
البيئيــة  املتغــرات  وفهــم  اســتيعاب  يف 
قــادرة  املنظمــة  يجعــل  بشــكل  رسيعــة 
وتقليــل  املتاحــة  الفــرص  اســتغال  عــى 
إثــر املخاطــر البيئيــة مبــا يخــدم نقــاط القــوة 
ــب  ــا، إىل جان ــف داخليً ــاط الضع ــم نق ويحج
تدعيــم املركــز التنافــي، مــن خــال متكــن 
مواردهــا  مــن  االســتفادة  مــن  املنظمــة 

ســيطرتها. التســاع  نظــرًا  املتنوعــة 
وعــن اإلعــام الحديــث، فقــد تحــدث الدكتــور 
خورشــيد عــن صحافــة البيانــات وأثرهــا يف 
ــة عادهــا األرقــام، مــا  ــاء مــادٍة صحافي بن
يضفــي عليهــا املصداقيــة، باإلضافــة إىل 
دور املنصــات املختلفــة يف نــر األخبــار 
ــة واضحــة، وأن  ــا هوي عــى نطــاق واســع ب
والتــي  فيســبوك،  يف  جليًــا  يظهــر  ذلــك 
متثــل مناًخــا مضطربًــا يف بعــض األحيــان 
بشــكٍل  والبيانــات  املعلومــات  لنقــل 
مضلــل، وبــا مصــادر، وأحيانًــا كاذبــة، يف 
تدفــٍق يؤثــر عــى منحــى القصــة الخريــة 
املتداولــة، مــا يرهــق املتلقــي يف فضــاٍء 

إلكــروين يعــج بأشــباه األخبــار.

“الرشق األوسط” تعرض لألمن العام منهجيات التخطيط االسرتاتيجي يف إدارة االزمات
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األســتاذة  األوســط  الــرق  جامعــة  رئيســة  التقــت   – عــان 
الدكتــورة ســام املحاديــن، ممثــل مؤسســة التاميــز الريطانية 
دافيــز؛  نيــك  وإفريقيــا  األوســط  والــرق  أوروبــا  ملنطقــة 
والنتائــج  التصنيــف  مســتجدات  آخــر  عــى  االطــاع  بهــدف 
ــزة التــي حققتهــا الجامعــة مؤخــرًا يف تصنيــف التاميــز  املتمي
 2022 نيســان  الجامعــات، املعلــن عنهــا خــال شــهر  لتأثــر 
يف العاصمــة الســويدية ســتوكهومل بحضــور رئيــس قســم 

التصنيــف واالعتــاد الــدويل الدكتــور يــزن أبــو عيشــة.
وحصلــت الجامعــة عــى ترتيــب متميــز يف التصنيــف العاملي، 
حيــث  عامليــة،  جامعــات  ضمــن   Impact Ranking THE
يصــدر هــذا التصنيــف الــذي يُطــرح للســنة الثانيــة عــى التــوايل 
ــة  ــا منظم ــي وضعته ــتدامة )SDGs(، والت ــر االس ــق معاي وف
األمــم املتحــدة )UN(، والبالغــة ســبعة عــر معيــاًرا عــن مجلــة 

التاميــز الوطنيــة.

“الرشق األوسط” و “التاميز الربيطانية” تبحثان تعزيز التعاون يف التصنيفات العاملية

تلــك  مــن  خمســة  يف  األوســط  الــرق  جامعــة  وتقّدمــت 
التعليــم،  وجــودة  الفقــر،  عــى  )القضــاء  وهــي  املعايــر، 
والصحــة الجيــدة والرفاهيــة، والســام والعدالــة، واملؤسســات 
القويــة، وعقــد الراكــة لتحقيــق األهــداف(، لتحقــق الجامعــة 

العــامل. +601 عــى مســتوى  املركــز 
الــرق  جامعــة  رســالة  مــع  الجديــد  اإلنجــاز  هــذا  وينســجم 
ــادات  ــات واالعت ــول التصنيف ــراتيجيتها يف دخ ــط واس األوس
الدوليــة املرموقــة، ضمــن سلســلة نجاحــات مســتمرة تهــدف 
إىل رفــع ســويتها األكادمييــة، مبــا ينعكــس عــى طلبتهــا يف 
تهيئتهــم وفًقــا ملتطلبــات الســوق، وعــى الهيئــات التدريســية 
املســتويات  ملحــاكاة  مهاراتهــم  تطويــر  يف  واإلداريــة، 
ــة، وإدارة  ــراكات الدولي ــث، وال ــس، والبح ــة يف التدري العاملي
العمليــة التعليميــة، باإلضافــة إىل حــرص الجامعــة عــى توفــر 
ــات  ــن الجامع ــا ضم ــا تصنيًف ــا منحه ــة، م ــراء وصديق ــة خ بيئ

الرصينــة محليًــا، وعربيًــا، وعامليًــا.
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التأسيســية  اإلعــام  بــدورة  املشــاركن  مــن  وفــد  زار 
لضبــاط معهــد تدريــب اإلعــام العســكري، جامعــة الــرق 
األوســط؛ لاطــاع عــى برامــج كليــة اإلعــام يف الجامعة، 
وحضــور عــدد مــن جلســات التفكــر الناقــد املتخصصــة 
الحديــث،  الرقمــي  والتســويق  اإلعانيــة،  بالحمــات 

والربيــة اإلعاميــة.

وقالــت عميــد كليــة اإلعــام الدكتــور حنــان الشــيخ، أثنــاء 
اللقــاء، إن الكليــة تســعى إىل تطبيــق شــعارات الجامعــة: 
تأهيــل  خــال  مــن  القــادة”  و“إعــداد  قــوة”  “املعرفــة 
مهنيــن إعاميــن قادريــن عــى تنشــيط مهمــة اإلعــام 

عــى املســتويات املحليــة والعربيــة.

وأضافــت أن الخطــة الدراســية للكليــة تركــز عــى التطبيــق 
واملارســة، حيــث يتــم تدريب طلبتها يف اســتوديوهات 
التــي تحتــوي عــى مختــرات لتحريــر الصحافــة  الكليــة 
عــى  منفتحــة  الكليــة  أن  مؤكــدًة  الرقميــة،  والوســائط 
املجتمــع املحــي والعــريب، وتوظــف إمكاناتهــا كافــة 

ــي. ــث العلم ــد البح ــع، وتجوي ــة املجتم لخدم

بــدوره، قــام عضــو هيئــة التدريــس يف الكليــة الدكتــور 
التعريــف  تضمــن  محــارضة  بإعطــاء  خورشــيد  كامــل 
ومراحــل  لهــا،  التخطيــط  وآليــة  اإلعانيــة  بالحمــات 

الحديــث. الرقمــي  التســويق  إىل  الوصــول 

املعهــد،  وفــد  مــع  مفتوًحــا  حــواًرا  الزيــارة  وشــهدت 
والقضايــا،  لألفــكار  طرحــه  منهجيــة  يف  الكليــة  لجــأت 
ركّــز  حيــث  الناقــد،  والتفكــر  الذهنــي،  العصــف  عــى 
ــن  ــع م ــر املجتم ــة يف تحري ــة اإلعامي ــة الربي ــى أهمي ع
الصحافــة املغلوطــة، وغــر الجــادة، ومبهمــة املصــادر، 

األخاقيــة. الغايــة  ومنتزعــة 

وتجــول الوفــد الضيــف يف أروقــة الكليــة، مبــا يف ذلــك 
واســتوديوهات  اإلعامــي،  والتطويــر  التدريــب  مركــز 
اإلذاعــة والتلفزيــون املتطــورة، حيــث قــّدم مديــر املركــز 
الدكتــور مــازن الفــداوي عرًضــا أطلــع مــن خالــه الوفــد 
الكليــة،  لطلبــة  املركــز  يتيحهــا  التــي  الخدمــات  عــى 

املحــّي. واملجتمــع 

وفٌد من “اإلعالم العسكري” يزور جامعة الرشق األوسط
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دراسة تحليلية لقطاع السياحة يعدها طلبة يف “الرشق األوسط”

عــان – عــرض طلبــة مــن كليــة إدارة األعال/قســم الســياحة يف جامعــة الــرق األوســط عــى وزيــر الســياحة واآلثــار 

العامــة نايــف الفايــز، نتائــج وتوصيــات دراســتهم التحليليــة لاســراتيجية الوطنيــة للســياحة يف األردن 2025-2021.

جــاء ذلــك بعــد دعــوة وزيــر الســياحة لــكل مــن الطلبــة: الهــادي األزهــري، وســارة قبــاوي، ومادلــن الزعمــط، ومــرح؛ إذ 

عــّر خــال جلســٍة حرهــا عــدد مــن رؤســاء ومــدراء املواقــع الســياحية يف اململكــة، عــن إعجابــه باملســتوى التحليــي 

بـًـا بانضامهــم لرامــج التدريب. لهــم، ُمرحَّ

ــاع الســياحي  ــًة لارتقــاء بالقط ــل فرص ــي متث ــات الت ــات والتوصي ــن املقرح ــاول مجموعــة م ــذي تن ــر اللقــاء ال وح

يف األردن، مديــر مركــز الريــادة يف جامعــة الــرق األوســط الدكتــور محمــد نــارص الديــن، واملحــارض ملــادة اإلدارة 

االســراتيجية وتخطيــط الســياحة واملــرف عــى املشــاريع االســراتيجية الدكتــور فايــز البــدري، ورئيســة قســم 

الســياحة الدكتــورة ســائدة عفانــة، ورئيســة قســم األعــال الدكتــورة دينــا الخــري، وعــدد مــن مــدراء األقســام املعنية 

ــوزارة. يف ال

وقــال الدكتــور البــدري إن هــذا اللقــاء ميثــل حقبــة جديــدة مــن التعــاون االســراتيجي مــع وزارة الســياحة، مؤكــًدا أنــه 

يُجســد نقلــة نوعيــة يف الريــادة بالتعليــم مــن النظريــة إىل التطبيــق عــى أرض الواقــع مبــارشة، بالتواصــل مــع صانــع 

القــرار، لتعــود بالفائــدة عــى القطــاع الســياحي واالقتصــاد، وتبــوأ األردن املــكان املتقــدم الــذي يســتحقه ســياحياً 

يف العــامل.
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يف  األوســط  الــرق  جامعــة  فريــق  يشــارك   – عــان 

مؤسســة  تنظمهــا  التــي  للمناظــرات  الدوليــة  البطولــة 

إنــه  إذ  الشــقيقة؛  قطــر  دولــة  يف  والفكــر  املناظــرات 

غــادر يــوم الخميــس أرض األردن للمشــاركة يف البطولــة 

تركيــا. يف  املقامــة 

عميــد  مســاعدة  عليــه  تــرف  الــذي  الفريــق  وتأهــل 

ــذي  ــن، وال ــارص الدي ــا ن ــة نادي ــة يف الجامع ــؤون الطلب ش

يضــم 4 طلبــة مــن كليتــّي اإلعــام واألعــال هــم: صفــاء 

وبــرى  الغرابــي،  نورهــان  كلــوب،  يوســف  بــارودي، 

عــوده، إىل البطولــة، علــًا أنــه كان قــد نجــح يف وقــٍت 

ســابق بالتأهــل للبطولــة نفســها بعــد حصوله عــى املركز 

الثــاين يف البطولــة الوطنيــة الجامعيــة للمناظــرات عــى 

مســتوى الجامعــات األردنيــة، التــي جــاءت بتنظيــٍم مــن 

قبــل مؤسســة املناظــرات والفكــر األردنيــة.

وقــال عميــد شــؤون الطلبــة يف الجامعــة الدكتــور ســليم 

رشيــف إن العــادة تحــرص دامئًــا عــى إتاحــة الفرصــة 

أمــام طلبتهــا ملارســة هواياتهــم وإبداعاتهــم الفنيــة، 

ــرق  ــرى ف ــام ك ــة أم ــى املنافس ــن ع ــم قادري ــا يجعله مب

الجامعــات العربيــة والعامليــة، مــن خــال برامــج تدريبيــة 

ــدة. ــة ع ــة، وعقلي بدني

تجــدر اإلشــارة إىل أن فريــق الجامعــة الــذي سيشــارك يف 

البطولــة بــإرشاف وتدريــب عــادة شــؤون الطلبــة يف 

الجامعــة، اســتطاع حجــز مقعــده يف البطولــة الدوليــة 

للمناظــرات، مــن بــن 160 جامعــة مــن مختلــف الــدول 

العربيــة.

فريق “الرشق األوسط” إىل تركيا للمشاركة يف البطولة الدولية للمناظرات
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تشكيل مجلس أمناء

“الرشق األوسط”

برئاسة الدكتور

يعقوب نارص الدين

العــايل مجلــس  التعليــم  عــان – شــّكل مجلــس 
الدكتــور  برئاســة  االوســط،  الــرق  جامعــة  أمنــاء 

الديــن. نــارص  يعقــوب 

املوافقــة  األخــرة  جلســته  يف  املجلــس  وقــرر 
عــى تعيــن رئيــس وأعضــاء مجلــس أمنــاء الجامعــة 
اعتبــاًرا مــن تاريــخ 2022/6/2 وملــدة أربــع ســنوات، 
ــارص  ــادل ن ــوب ع ــور يعق ــايل: الدكت ــو الت ــى النح ع
الديــن رئيًســا، واألســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن 

ــًوا. ــة عض ــة الجامع رئيس

وعــن األعضــاء األكادمييــن: األســتاذ الدكتــور وليــد 
خالــد أبــو ســامة، واألســتاذ الدكتــور جريــل محمــد 
“محمــد  وســام  الدكتــور  واألســتاذ  الخشــان، 

ــد  ــده أحم ــور عائ ــتاذ الدكت ــب، واألس ــادي” الخطي ه
العواملــة.

املهنــدس  والتجــارة:  الصناعــة  قطــاع  ليضــم 
عدنــان  والدكتــور  هديــب،  أبــو  اللــه  عبــد  شــحادة 

األعــرج. شــاهر 

أمــا عــن ذوي الخــرة والــرأي فهــا: الدكتــور طالــب 
ضيــاء الديــن الرفاعــي، والدكتــور أمــن محمــد أمن.

وعــن تنســيب هيئــة املديريــن يف الجامعــة فهــم: 
عبــد  واملهنــدس  شــقواره،  عــي  ســناء  الدكتــورة 
ــف  ــي يوس ــتاذ املحام ــر، واألس ــد خ ــد أحم املجي

ســليم خليليــه.
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عــان – وقّعــت جامعــة الــرق األوســط اتفاقيــة تعــاون 
مــع رشكــة ســنا فارمــا للصناعــات الدوائيــة؛ لتدريــب طلبــة 
التجميليــة والكياويــة  برنامــج تصنيــع املســتحرات 

وتأهيلهــم لســوق العمــل.
ــؤون  ــس للش ــب الرئي ــة، نائ ــن الجامع ــة ع ــع االتفاقي ووق
االداريــة والقانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، 
ســامر  الدكتــور  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  الركــة،  وعــن 
ــوزي. ــا الل ــورة صب ــال الدكت ــر األع ــرة تطوي ــار، ومدي النّج
“هــذا  إن  املنصــور  الدكتــور  قــال  الصــدد،  هــذا  ويف 
املعرفــة  صناعــة  يف  الجامعــة  رؤيــة  يُجســد  التعــاون 
وإعــداد القــادة، مــن خــال إعــداد طلبــة مؤهلــن لســوق 
تحــرص  الجامعــة  أن  إىل  مشــرًا  اقتــدار”،  بــكل  العمــل 
دامئًــا عــى توفــر كافــة أنــواع الدعــم لهــم، ســواء مــن 
خــال الخطــط الدراســية الحديثــة، أو مــن خــال الــراكات 

االختصــاص. ذات  رشكات  مختلــف  مــع 

عــار  الدكتــور  الصيدلــة  كليــة  عميــد  قــال  بــدوره، 
لتطويــر  جــًدا  مهمــة  االتفاقيــة  هــذه  إن  املعايطــة 
مهــارات طلبــة برنامــج تصنيــع املســتحرات التجميليــة 
والكياويــة التطبيقــي، فهــي تدمجهــم يف بيئــات عمليــة 
يف مراحــل مبكــرة مــن الدراســة لضــان توافــق مخرجــات 
التعلــم للرنامــج مــع حاجــات ســوق العمــل، مبيًنــا أن 
ــدة يف  ــة الرائ ــركات الوطني ــن ال ــا” م ــنا فارم ــة “س رشك
البحــث والتطويــر يف مجــال تصنيــع العاجــات واألدويــة 

التجميليــة.
مــن جانبــه، قــال الدكتــور النّجــار إن االتفاقيــة مــع جامعــة 
الجامعــة  تبنــي  منطلــق  مــن  جــاءت  األوســط  الــرق 
عــى  مكانتهــا  خــال  مــن  جليًــا  تظهــر  التــي  للحاكميــة 
ــه أن  ــن تطلع ــا ع ــي، معربً ــي واإلقليم ــتوين املح املس

يؤســس هــذا التعــاون لراكــة فاعلــة ومســتدامة.

اتفاقية تعاون تدريبية بني “الرشق األوسط” و “سنا فارما” للصناعات الدوائية
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إىل  وأكادمييــون  اقتصــاد  خــراء  دعــا   – عــان 

االقتصــاد  لتحصــن  الوطنيــة؛  الطاقــات  اســتثار 

ــري  ــي األردين، وتســخر دور الجامعــات التنوي الوطن

بالخــرات. القطاعــات  لرفــد  والبحثــي 

والتمويــل  للتجــارة  اإلســكان  بنــك  مــن  وفــد  وزار  

ــة  ــدي، جامع ــار الصف ــذي ع ــس التنفي ــة الرئي برئاس

آفــاق  عــى  االطــاع  بهــدف  األوســط؛  الــرق 

للنهــوض  الوطنيــة  املؤسســات  بــن  التعــاون 

باالقتصــاد الوطنــي، وبحــث دور الجامعــات البحثــي 

يف التنميــة، ورفــد القطاعــات االقتصاديــة بالخــرات 

االبتكاريــة. الوطنيــة 

الدكتــور  الجامعــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  والتقــى 

يعقــوب نــارص الديــن، ورئيســة الجامعــة األســتاذة 

هيئــة  رئيــس  ونائــب  املحاديــن،  ســام  الدكتــورة 

املديريــن الدكتــور أحمــد نــارص الديــن، وفــد بنــك 

خدمــة  يف  الجامعــة  دور  عــى  وأطلعــه  اإلســكان، 

القــادة. وإعــداد  االبتــكار،  ودعــم  املجتمــع، 

ــك  ــذي للبن ــس التنفي ــاد الرئي ــدد، أش ــذا الص ويف ه

ــدور جامعــة الــرق األوســط ورياديتهــا يف مجــال  ب

واســعة  قطاعــات  يرفــد  الــذي  العلمــي  البحــث 

جــاءت  مخرجاتهــا  نوعيــة  وأن  االبتكاريــة،  بالحلــول 

وبرامجهــا،  التدريســية،  هيئتهــا  متيــز  حصيلــة 

. وطلبتهــا

تربــط  التــي  املتينــة  بالعاقــة  فخــره  عــن  وأعــرب 

البنــك بالجامعــة، ُمرصًّحــا: “نفتخــر ونعتــز باإلنجــازات 

التــي حققتهــا الجامعــة، ونؤكــد دعمنــا الكامــل لهــا، 

ونثمــن عاليًــا العاقــة االســراتيجية بيننــا”.

ــور  ــة الدكت ــاء الجامع ــس أمن ــس مجل ــد رئي ــدوره، أك ب

نــارص الديــن، بحضــور عميــد كليــة األعــال األســتاذ 

الدكتــور هشــام أبــو صاميــة، ومديــر مركــز االبتــكار 

محمــد  الدكتــور  الجامعــة  يف  األعــال  وريــادة 

ــة  ــات يف عملي ــراط الجامع ــة انخ ــن، أهمي ــارص الدي ن

النهــوض االقتصــادي مــن خــال االرتقــاء بعمليــة 

ــة التوصيــف إىل  البحــث العلمــي، والخــروج مــن حال

مرحلــة ابتــكار الحلــول.

عــى  دأبــت  األوســط  الــرق  جامعــة  أن  وبــّن 

مراجعــة مســار التعليــم والتعلــم لديهــا، وبرامجهــا 

ــات  ــد املخرج ــا لتجوي ــراتيجيتها، وضانً ــا باس التزاًم

الطلبــة  صقــل  عــن  فضــًا  لديهــا،  التعليميــة 

تؤهلهــم  التــي  واملعــارف  املهــارات  واكســابهم 

لســوق العمــل، وترفــده ِبطاقــات ابتكاريــة، باعتبارهــا 

للتعلــم. وســاعية  وملتزمــة،  جــادة،  جامعــة 

مــن جانبهــا، اســتعرضت رئيســة الجامعــة الدكتــورة 

والتخصصــات  الجامعــة،  برامــج  املحاديــن 

تلــك  جانــب  إىل  الســوق،  حاجــات  تواكــب  التــي 

املســتضافة مــن جامعــات بريطانيــة عريقــة، مثــل: 

جامعــة بيدفوردشــر، وجامعــة ســراثكايد، مبينــًة 

نهــج الجامعــة يف دمــج التعليــم بالتعلــم لغايــات 

ــات  ــة للقطاع ــل فرص ــي متث ــات الت ــاء باملخرج االرتق

فيهــا. لاســتثار  الصناعيــة 

املديريــن  هيئــة  رئيــس  نائــب  شــدد  جهتــه،  مــن 

ــتثار  ــة االس ــى أهمي ــن ع ــارص الدي ــد ن ــور أحم الدكت

يف الشــباب باعتبارهــم الطاقــات التــي يعــول عليهــا 

يف تجــاوز تحديــات االقتصــاد الوطنــي، مشــرًا إىل 

ــى رضورة  ــز ع ــي ترك ــا الت ــة مبحاوره ــة الجامع أن رؤي

عمليــة  يف  لانخــراط  ومتكينهــم  الشــباب،  تأهيــل 

التحديــث.

رئيــس  مــن  كل  يضــم  الــذي  البنــك  وفــد  وجــال 

أجميــان،  فاســكن  املرصفيــة  األعــال  مجموعــة 

للــركات  املرصفيــة  األعــال  قطــاع  ورئيــس 

االئتــان  مجموعــة  ورئيــس  زهــره،  أبــو  محمــد 

عمــرو مــوىس، ورئيســة مركــز الخدمــات املرصفيــة 

للــركات نــور حــاوة، يف مرافــق الجامعــة، حيــث 

تضمنــت الجولــة: املركــز اإلعامــي، ومختــر الــذكاء 

االصطناعــي، وقاعــات املحــارضات، ودائــرة القبــول 

ــم يف  ــة املصم ــر الثقاف ــب مم ــجيل، إىل جان والتس

باملســتوى  إعجابــه  الوفــد  أبــدى  حيــث  الجامعــة، 

الخــراء  الجامعــة، والبنيــة  للتعليــم يف  املتقــدم 

الجامعــة. ملرافــق  املســتدامة 

وفد بنك اإلسكان يزور “الرشق األوسط”…
ويؤكد دور الجامعات يف دعم االقتصاد الوطني
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“استشاري أعامل الرشق األوسط” يضع خارطة لتطوير قدرات الطلبة التنافسية

الــرق األوســط  أمنــاء جامعــة  رئيــس مجلــس  عــان – كشــف 
الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن عــن التــزام الجامعــة بتجســر الفجــوة 
بــن املخرجــات التعليميــة وحاجــات ســوق العمــل مــن خــال ربــط 
ــية  ــن تنافس ــع م ــي ترف ــة الت ــب التطبيقي ــية بالجوان ــج الدراس الرام

ــة. الطلب

وقــال خــال حضــوره اجتــاع مجلــس كليــة األعــال االستشــاري 
هشــام  الدكتــور  األســتاذ  األعــال  كليــة  عميــد  يرأســه  الــذي 
عــدة  ممثــي  عضويتــه  يف  ويضــم  الجامعــة،  يف  صاميــة  أبــو 
رشكات يف قطــاع األعــال، واالتصــاالت، والتجــارة، إن الجامعــة 
تعمــل دامئًــا عــى رفــد طلبتهــا بالرامــج التدريبيــة، والنشــاطات 
ــا منهــا بــأن ســوق العمــل يحتــاج  الامنهجيــة، وورش العمــل، إميانً
إىل قــادة رياديــن احتكاًمــا للمســؤولية االجتاعيــة، واألخاقيــة، 

للجامعــة. والوطنيــة 

وبحــث االجتــاع الــذي حرتــه رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــور 
ســام املحاديــن، وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الكليــة، 

مــا يتطلبــه ســوق العمــل باحتياجاتــه املتشــعبة.

ويف هــذا الصــدد، أكــد رئيــس مجلــس األمنــاء ســعي الجامعــة 
األوســط  الــرق  جامعــة  طالــب  هويــة  إبــراز  إىل  املســتمر 
الخاصــة بســمعتها األكادمييــة املرموقــة، وســلوكياتها األخاقيــة 
النموذجيــة، مبينــا أن تصديــر ذلــك للســوق املحــي، والعــريب، 
ــب  ــة والطال ــل الجامع ــن قب ــم م ــزام محك ــاج إىل الت ــدويل “يحت وال

عــى حــٍد ســواء” .

وقــال إن “الطلبــة الذيــن الــذي ســيتقدمون للجامعة للدراســة فيها، 
وخريجوهــا، يعلمــون متاًمــا أنهــا جامعــة جــادة، وملتزمــة، وســاعية 
ــم، وأن ذلــك يضــع اإلطــار األخاقــي األســمى ألي مؤسســة  للتعل

تعليميــة تريــد أن تكــون ذات مكانــة بــارزة محليًــا، وعامليًــا”.

بدورهــا، أشــارت رئيســة الجامعــة الدكتــورة املحاديــن، إىل محــاور 
عــدة مــن بينهــا: التدريــب العمــي املُقّســم عــى ســنوات الدراســة 
الثــاث األخــرة حتــى يتســنى للطلبــة أن يكــون لهــم تجــارب عمليــة 
محوريــة تســاعدهم عــى ولــوج ســوق العمــل بــكل ثقــة، إىل جانــب 
أهميــة ادماجهــم مــع مجتمــع األعــال مبــا يؤســس لعاقــٍة تكامليــة 

مــع الــركات ذات االختصــاص.

ــا مــا يبحثــون عــن الجامعــة التــي متتلــك  وأضافــت أن الطلبــة دامئً
ســمعتها األكادمييــة، والعلميــة، والبحثيــة املرموقــة، باإلضافــة 
النظــري  اإلطــار  خــارج  التفاعليــة  لألنشــطة  توفرهــا  مــدى  عــى 
للخطــط الدراســية مــن جانــب، والتخصصــات الفريــدة املواكبــة 

للتطــورات مســتقبل األعــال مــن جانــٍب آخــر.

هــذا وأكــد املجتمعــون أهميــة توفــر الجامعــات لرامــج طويلــة 
املــدى تكــرس العمــل امليــداين الجــاد، مــن خــال التكامليــة مــع 
القطــاع الخــاص لتغيــر مــا يســمى بـ”ثقافــة العيــب”، مشــرين 
إىل أن بنــاء الشــخصية القياديــة، ميكــن ملســه مــن خــال مشــاريع 
تعــرض قصــص نجــاح تخطــت عــدًدا مــن الحواجــز والعقبــات، والتــي 
ــوق  ــة الس ــا، وحاج ــة تطبيقه ــرة، وإمكاني ــاءة الفك ــاس كف ــا: قي منه

ــال. ــراتيجيات األع ــر اس ــع تطوي ــب م ــا إىل جن ــا، جنبً له

واتفــق املجتمعــون عــى أهميــة دراســة اهتامــات املدخــات 
خــال  مــن  يــأيت  ذلــك  وأن  التعليــم،  مخرجــات  تنتكــس  ال  حتــى 
منظــور تعليمــي حديــث ومســتدام، ينظــر للعمليــة التدريســية عــى 
أنهــا جلســات تفكــر تحليليــة، وناقــدة تعتمــد عــى حــل املشــكات، 
ــرص  ــبة ف ــن نس ــع م ــا يرف ــن، مب ــن التلق ــًدا ع ــول، بعي ــاد الحل وإيج

الخريجــن التشــغيلية.
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“إعالم الرشق األوسط” تُكرّم أعضاء هيئة تدريس

عــان – كرّمــت جامعــة الــرق األوســط عــدًدا 
ــام  ــة اإلع ــس يف كلي ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض م

ــة. ــم يف الجامع ــت خدماته ــن انته ِمّم
وتضمــن التكريــم، الــذي رعتــه رئيســة الجامعــة 
ــور  ــن، بحض ــام املحادي ــورة س ــتاذة الدكت األس
عميــدة كليــة اإلعــام الدكتــور حنــان الشــيخ، 
إشــادة بــدور املكرمــن يف االرتقــاء باملخرجات 

ــة. التعليمي
ــن  ــورة املحادي ــت الدكت ــدد، قال ــذا الص ويف ه
أعضاءهــا  يســاعد  مناًخــا  توفــر  الجامعــة  إن 
وإثــراء  للتعبــر  الفرصــة  بإتاحــة  اإلبــداع  عــى 
الحــوار االســراتيجي لتبــوأ مكانــة منفــردة بــن 
جامعــات العــامل بعــدم االكتفــاء بــدور املتلقــي 
للعلــم، بــل بالعمــل املتواصــل لتحقيــق الريادة 
العلميــة يف جميــع التخصصــات التــي تدرّســها.
منــارة  بالجامعــة  اإلعــام  كليــة  أن  وأوضحــت 

والعــامل  اململكــة  يف  متميــزة  أكادمييــة 
العــريب، وأنهــا يف مصــاف أفضل املؤسســات 
أن  كــا  العــامل،  يف  اإلعاميــة  األكادمييــة 
أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا أســاتذة وخــراء 

الدوليــة. املــدارس  مختلــف  مــن  مؤهلــون 
مــن جانبهــا، شــكرت الدكتــورة الشــيخ أعضــاء 
للطلبــة  قدمــوه  مــا  عــى  التدريســية  الهيئــة 
بالركيــز عــى الخطــة الدراســية املعتمــدة عــى 
التطبيــق واملارســة، وأن ذلــك يســاهم يف 
ــن  ــن القادري ــل الخريجــن املتميزي إعــداد وتأهي
عــى املنافســة يف مجــال اإلعــام مــن خــال 
الحديثــة،  واملهــارات  باملفاهيــم  نقلهــم 

والخــرة.
املناصــر،  أرشف  الدكتــور  تكريــم  وجــرى 
والدكتــورة  الدبيــي،  الكريــم  عبــد  الدكتــور 

خــزام. أكــرم  والدكتــور  مكنــاي،  ســمر 
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“الرشق األوسط” تنظم مؤمتًرا لإلعالم… أيلول املقبل

عــان – تنظــم كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط 
التعليــم  مخرجــات  بــن  )اإلعــام  بعنــوان  علميًــا  مؤمتــرًا 

املقبــل. أيلــول  العمــل(،  ســوق  ومتطلبــات  الجامعيــة 
الثاثــاء   ( يومــن  يســتمر  الــذي  املؤمتــر  يف  ويشــارك 
مــن  نخبــة  2022م(،  أيلــول   21-20 املوافــق  واألربعــاء 
ومــدراء  املختصــن،  واإلعاميــن  واألكادمييــن  الباحثــن 
والفنيــن  والعامليــة،  والعربيــة  املحليــة  األخبــار  غــرف 
التطبيقيــن، مــن جامعــات ومعاهــد وكليــات عربيــة وأجنبيــة.
تبحــث  التــي  القضايــا  مــن  مجموعــة  املؤمتــر  ويناقــش 
األكادميــي  التدريــس  بــن  القامئــة  الفجــوة  أســباب  يف 

اإلعــام. مجــاالت  مختلــف  يف  التطبيقيــة  واملارســة 
الدكتــورة  اإلعــام  كليــة  عميــدة  قالــت  الصــدد،  هــذا  ويف 

حنــان الشــيخ إن املؤمتــر يــأيت كتنفيــذ علمــي وعمــي لنتائــج 
دراســات عديــدة حــول املشــكلة الحاصلــة مــا بــن التعليم يف 
الجامعــات التــي تــدرس اإلعــام، ومتطلبــات ســوق العمــل 
يف املؤسســات اإلعاميــة، وذلــك بالتعــاون مــع مختصــن 

ــن. ــن تطبيقي ــن، وفني إعامي
بــن  الفجــوة  جــرس  إىل  يهــدف  املؤمتــر  أن  وأضافــت 
األكادمييــا واملارســة يف حقــل اإلعــام، وتجويــد مخرجــات 
كليــات اإلعــام، واقــراح صيــغ تعليــم وتدريــب لطلبــة اإلعــام 
ــتوى  ــع مس ــق، ورف ــة والتطبي ــن النظري ــة ب ــن املواءم تضم
اإلعــام، ومناقشــة الصعوبــات  بأخاقيــات مهنــة  االلتــزام 
واملعيقــات التــي تواجــه عمــل مــدريّس تخصــص اإلعــام، 

ــا. ــوٍل له ــاد حل وإيج
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 ،Mc Graw hill عــان – صــدر عــن دار النــر األمريكيــة
كتــاٌب ُمحّكــم لعضــو هيئــة التدريــس يف كليــة العلــوم 
الربويــة بجامعــة الــرق األوســط الدكتــور أحمــد طبية، 

.”College algebra and trigonometry“ :بعنوان

ــا  ويعــرض الكتــاب الــذي يــأيت يف جزئــن ويعــد متطلبً
لطلبــة البكالوريــوس يف التخصصــات كافــة، رشًحــا 
أن  حيــث  واملثلثــات،  الجــر  علــم  ألساســيات  وافيًــا 
األول يختــص بالعمليــات الجريــة واملعــادالت، بينــا 

يتعلــق الثــاين باالقرانــات والرســم البيــاين.

الجامعــة  إن  الدكتــور طبيــة  قــال  الصــدد،  ويف هــذا 
واملنضبــط  الحــر  الفكــري  االستكشــاف  إىل  تنظــر 
عــى أنــه جوهــر التقاليــد األكادمييــة، مضيًفــا أن ذلــك 
يظهــر جليًــا يف فلســفة املنــاخ العلمــي املُبتكــر الــذي 
يســاعد أعضاءهــا عــى اإلبــداع بإتاحــة الفرصــة للتعبــر 

وإثــراء الحــوار االســراتيجي.

وتعــد دار النــر التي تأسســت يف عــام 1888 ميادّي، 
مــن أعــرق دور النــر بالعــامل، كــا أنهــا متخصصــة 

بنــر الكتــب األكادمييــة املُحّكمــة.

“علم الجرب واملثلثات” 

كتاٌب ُمحكّم للدكتور طبية يف “الرشق األوسط”
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عــان – التقــى رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق االوســط 
ــد  ــاء، عمي ــس األمن ــس مجل ــن رئي ــارص الدي ــوب ن ــور يعق الدكت
كليــة األعــال بالجامعــة األمريكيــة يف بــروت، املنتــدب مــن 
قبــل هيئــة تطويــر كليــات إدارة األعــال AACSB، األســتاذ 
الدكتــور يوســف صيــداين، يف إطــار ســعي “أعــال الــرق 

ــدويل. ــاد ال ــى االعت ــول ع ــط” للحص األوس

أن  الديــن  نــارص  يعقــوب  الدكتــور  أكــد  الصــدد،   هــذا  ويف 
“االعتاديــة الدوليــة تعــد ضانـًـا لجــودة مخرجــات التعلــم، وأن 
الجامعــة جــادة ومتمســكة يف حصــول كليــة األعــال فيهــا 

.”AACSB عــى االعتــاد الــدويل

األســتاذة  الجامعــة  رئيســة  اســتقبلت  متصــل،  ســياٍق  ويف 
األعــال  كليــة  عميــد  بحضــور  املحاديــن،  ســام  الدكتــورة 

يف الجامعــة األســتاذ الدكتــور هشــام أبــو صاميــة، األســتاذ 
الدكتــور الصيــداين؛ لبحــث مراحــل الحصــول عــى االعتــاد 

الــدويل.

وتخللــت الزيــارة، التــي اســتمرت ثاثــة أيــام، مجموعــة مــن 
امللــف  إعــداد  عــن  املســؤولن  األســاتذة  مــع  اللقــاءات 
مبعايــره التســع، ورؤســاء األقســام، وأعضــاء هيئــة التدريــس 
يف كليــة األعــال، باإلضافــة إىل عــدد مــن الطلبــة الخريجــن 

والحاليــن.

مــن جانبــه، اســتعرض األســتاذ الدكتــور الصيــداين يف لقاءاتــه 
مــع األســاتذة والطلبــة أهميــة تحقيــق املعايــر كافــة لاعتــاد 
الــدويل، مشــيًدا بجهــود كليــة األعــال وأعضاء هيئــة التدريس 

يف االعــداد املبكــر مللــف التقييــم.

“أعامل الرشق األوسط” تسعى للحصول عىل اعتامد AACSB الدويل
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ــة  عــان – كرّمــت جامعــة الــرق األوســط عــدًدا مــن أعضــاء هيئ
التدريــس يف كليــة الصديلــة، النتهــاء خدماتهــم يف الجامعــة.

ــه رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة  وشــمل التكريــم، الــذي رعت
ســام املحاديــن، عميــد كليــة الصيدلــة الدكتــور عــّار املعايطــة، 

وعــدًدا مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الكليــة.

ويف هــذا الصــدد، قالــت الدكتــورة املحاديــن إن الكليــة أثبتــت 
اســتطاعت  وأنهــا  املاضيــة،  األربعــة  الســنوات  طيلــة  جدارتهــا 
إنجــاز خطتهــا املتعلقــة بالحصــول عــى شــهادة الجــودة املحليــة 
مبســتواها الذهبــّي، إىل جانــب شــهادة مجلس االعتــاد األمريك 
الــدويل للتعليــم الصيــدالين ACPE لرنامــج البكالوريــوس يف 
ــا لجهودهــا يف تحقيــق معايــر االعتاديــة التــي  الصيدلــة؛ تتويًج
الــذي  الصيــدالين  التعليــم  بجــودة  تتعلــق  معيــاًرا   26 تشــمل 
ــع  ــة املجتم ــا، وخدم ــط به ــي ترتب ــة الت ــراكات الدولي ــه، وال تقدم

ــا. ــي توفره الت
بــدوره، أكــد الدكتــور املعايطــة أن العمــل الــدؤوب والتشــاريك 
كفــل وصــول الكليــة إىل املكانــة املرموقــة التــي تســتحقها، وأن 

الكليــة نجحــت يف تحقيــق رؤى علميــة، وبحثيــة، وأكادمييــة يف 
فــرٍة وجيــزة مــن العمــل الجــاد، مبينــا أن “جامعــة الــرق األوســط 
ــات  ــال العاق ــن خ ــح م ــكٍل واض ــر بش ــذا يظه ــع، وه ــزل للجمي من

ــا”. ــن أروقته ــا، وب ــأت يف كلياته ــي نش ــة الت ــة املتين األخوي

ــن  ــور إن م ــوزت الجب ــورة ن ــد الدكت ــب العمي ــت نائ ــا، قال ــن جانبه م
يغــادر الكليــة اليــوم مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية تركــوا بصــات 
دعــم  عــن  يوًمــا  يتوانــوا  الكليــة، ومل  بنــاء ســمعة  واضحــة يف 

الكليــة.

مــن جهتــه، أعــرب رئيــس اللجنــة االجتاعيــة يف الكليــة، عضــو 
هيئــة التدريــس فيهــا الدكتــور خليــل الطيّــف عــن ثقتــه مبنتســبي 
الكليــة مــن أكادمييــن وإداريــن يف تحقيــق مــا تصبــو إليــه الكلية.

هــذا وجــرى تكريــم كل مــن: عميــد الكليــة الدكتــور عــار املعايطــة، 
والدكتــور ابراهيــم األعــرج، والدكتــور فــادي األخــرس، والدكتــورة 
زينــب اليف، والدكتــور فــراس اليف، والدكتــورة بيــان املومنــي، 

ــح، واألســتاذة مــرح الرقــان. ــور أرشف صال والدكت

تكريم أعضاء هيئة تدريس يف “صيدلة الرشق األوسط”
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التعلــم  دبلــوم  تخصــص  طالبــة  حصلــت   – عــان 
اإللكــروين يف جامعــة الــرق األوســط، لــن جعفــر 
ثابــت عليــان، عــى املركــز الثــاين يف جائــزة امللكــة 

للمعلــم املتميــز عــى مســتوى اململكــة. رانيــا 

ــز  ــهادة متي ــى ش ــا ع ــة؛ لحصوله ــم الطالب ــرى تكري وج
ضمــن جائــزة امللكــة رانيــا العبداللــه للمعلــم املتميــز، 
تقديــرًا لجهدهــا وعطائهــا ومســاهاتها يف تحقيــق 

ــل املســتقبل. ــوي لجي ــز الرب التمي

وأعربــت العليــان عــن شــكرها وامتنانهــا ملــا وفرتــه 
الجامعــة مــن بيئــٍة تعلميــة وتعليميــة رائــدة، ُمرصّحــة: 
“أشــكر جامعــة الــرق األوســط ممثلــة برئيــس مجلس 
أمنائهــا الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، وأعضــاء الهيئــة 
بشــكٍل  وتحفيــزي  يل  مؤازرتهــم  عــى  التدريســية 
مســتمر ِمــاَّ كان لــه األثــر البالــغ يف حصــويل عــى 

املركــز الثــاين يف جائــزة امللكــة رانيــا العبداللــه للتميــز 
الربــوي”.

وكــرم وزيــر الربيــة والتعليــم الدكتــور وجيــه عويــس 
العبداللــه،  رانيــا  عــن جالــة امللكــة  مؤخــرًا، مندوبًــا 
الفائزيــن بجائــزة امللكــة رانيــا العبداللــه للمديــر املتميز 
يف دورتهــا الســابعة، وجائــزة امللكــة رانيــا العبداللــه 
للمعلــم املتميــز يف دورتهــا الـ16 لعــام 2022، وجائزة 
مديريــات الربيــة والتعليــم الداعمــة للتميــز يف دورتهــا 
الثانيــة خــال حفــل أقيــم أمــس بقــرص الثقافــة يف 

ــباب. ــن للش ــة الحس مدين

وكانــت جمعيــة الجائــزة، أعلنــت عــن تســلمها 3898 
يف  والتعليــم  الربيــة  مديريــات  مــن  ترشــيح  طلــب 
ــزة املعلــم  ــا لجائ اململكــة، توزعــت بواقــع 3590 طلبً

املتميــز، و308 طلبــات لجائــزة املديــر املتميــز.

طالبة يف الرشق األوسط تحقق مركزًا متقدًما يف جائزة “املعلم املتميز”
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الــرق  بجامعــة  الصيدلــة  كليــة  شــاركت   – عــان 
مخيــم  يف  أقيــم  مجــايّن،  طبــّي  يــوٍم  يف  األوســط 
الطالبيــة بلــواء الجيــزة، ســاهمت مــن خالــه بتوفــر 
زودت  التــي  املجانيــة،  الطبيــة  العينــات  مــن  عــدٍد 
ــة  ــة، ورشك ــة التجاري ــان الصناعي ــة ي ــل رشك ــن قب ــا م به
الدوائيــة. للصناعــات   MS Pharma الحيــاة، ورشكــة 

وقّدمــت الكليــة التــي شــاركت بدعوة من قبــل الجمعية 
الوطنيــة للعــون الطبــي الفلســطيني عــدًدا مــن األجهــزة 
الطبيــة، والخدمــات العاجيــة، واالستشــارات املرضيــة 

للمصابــن مبــريّض الضغط والســكري.

ويف هــذا الصــدد، قــال عميــد الكليــة الدكتــور عــّار 
املعايطــة إن املشــاركة يف اليــوم الطبــي يــأيت مــن 
تؤمــن  التــي  للكليــة،  املجتمعيــة  املســؤولية  بــاب 
بــرورة أن يكــون عاقــات متينــة، ورشاكات مســتدامة 

مــع املجتمــع املحــي.

اختصــاص  عيــادات  مركــز  مديــرة  أشــادت  بدورهــا، 
كليــة  بــدور  مصــاروه  ذكريــات  الدكتــورة  املخيــم 
وأن  اللــواء،  ومواطنــي  مــرىض  خدمــة  يف  الصيدلــة 

واإلنســانية. النبــل  درجــات  أرفــع  عــن  يُعــّر  ذلــك 

“صيدلة الرشق األوسط” تشارك يف يوٍم طبّي بلواء الجيزة
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مختــر  األوســط  الــرق  جامعــة  يف  افتتــح   – عــان 
املارســة الصيدالنيــة يف كليــة الصيدلــة؛ بهــدف إكســاب 

والعمليــة. العلميــة  واملعــارف  املهــارات  الطلبــة 

املعايطــة،  عــّار  الدكتــور  الصيدلــة  كليــة  عميــد  ورعــى 
افتتــاح املختــر، بــإرشاف كل مــن الدكتــورة وجــدان الروخ، 

ــب. ــو هدي ــورة أب ــورة ن والدكت
الرنامــج  لطلبــة   OSCE امتحــان  أول  إجــراء  تــم  وقــد 
الصيــدالين املشــرك بــإرشاف مســاعد العميــد لشــؤون 
الرنامــج الريطــاين املشــرك، الدكتــورة إينــاس الخــر.

مــع  متاشــيًا  الصيدالنيــة  املارســة  مختــر  وأنشــئ 
التحديثــات التــي أجريــت عــى الخطــة الدراســية يف الكليــة، 
ــدالين  ــي يف دور الصي ــور العامل ــة التط ــة إىل مواكب الهادف
ومــا يلزمــه هــذا التطــور مــن اكتســاب للمهــارات واملعــارف 

املتعــددة.

ــم  ــرق األوســط تهت ــة يف جامعــة ال ــة الصيدل يذكــر أن كلي
بتطويــر نظــام التدريــب والتعليــم بشــكل دائــم، وأن خطتهــا 

املجــاالت،  مــن  واســع  طيــف  بتوفــر  تتســم  الدراســية 
واملهــارات املهنيــة والشــخصية، وتوفــر فــرص تدريــب 
ــدرايس أو مــن خــال التدريــب يف  لطلبتهــا عــر الرنامــج ال

الصيدليــات ومصانــع األدويــة.

ويتــوىل تنفيــذ الخطــة الدراســية أعضــاء هيئــة تدريســية مــن 
ذوي املؤهــات العاليــة، كــا تضــم الكليــة مثــان مختــرات 
يف  للطلبــة  التدريبيــة  األجهــزة  بأحــدث  ُدشــنت  تعليميــة 

ــة. ــة الصيدالني شــتى مجــاالت املعرف

تجــدر اإلشــارة إىل أن كليــة الصيدلــة يف الجامعــة حاصلــة 
بكالوريــوس  لرنامــج  األمريــي  االعتــاد  شــهادة  عــى 
املحليــة. الذهبيــة  الجــودة  وشــهادة   ،)ACPE( الصيدلــة 

يف  البكالوريــوس  برنامــج  فهنــاك  الكليــة،  برامــج  وعــن 
الصيدلــة )الرنامــج املحــي(، وبرنامــج الصيدلــة الريطــاين 
الــرق  جامعــة  أطلقتــه  الــذي   )MPharm( املشــرك 
األوســط مــا بــن كليــة الصيدلــة يف الجامعــة ونظريتهــا يف 

.)Strathclyde( ســراثكايد  جامعــة 

افتتاح مخترب املامرسة الصيدالنية يف جامعة الرشق األوسط
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السالمة املهنية… دورٌة تدريبية ملرشيف مختربات كليتّي الصيدلة 
والهندسة يف “الرشق األوسط”

عــّان – نظّــم مركــز االستشــارات والتدريــب واللغــات يف جامعــة الــرق األوســط، بالتعــاون مــع أكادمييــة نبــض 
ــة والهندســة، ومــريف الســامة  ــة؛ لتدريــب مــريف مختــرات الصيدل ــة والســامة املهني األردن، دورة الصح

العامــة يف الجامعــة، عــى األســس العلميــة للتعامــل الســليم مــع الحــوادث.

وركــزت الــدورة التــي شــارك فيهــا 25 مرفًــا ومرفــة مــن كليتــّي الصيدلــة والهندســة، عــى خمســة محــاور هــي: 
ــامة  ــة، والس ــامة املختري ــة، والس ــعافات األولي ــة، واالس ــر الكيمياوي ــة، واملخاط ــة والبيولوجي ــر الحيوي املخاط

املهنيــة التأسيســية.

ــا عــن رئيســة الجامعــة األســتاذ  هــذا وكــرّم املشــاركن يف نهايــة الــدورة التــي اســتمرت عــى مــدار ٥ أيــام، مندوبً
الدكتــور أنيــس املنصــور، ومديــر املركــز طــارق الربــي، ورئيــس مجلــس اإلدارة يف األكادمييــة الدكتــور عــي 

النــوارصة، ومديــر االحتياجــات التدريبيــة يف األكادمييــة زيــاد الشــطناوي.
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عــّان – حــازت عضــو هيئة التدريس يف كليــة األعال بجامعة 
ــز األول  ــى املرك ــحادة، ع ــا ش ــورة مه ــط، الدكت ــرق األوس ال

يف جائــزة الجامعــة القاســمية لبحــوث االقتصــاد اإلســامي.
وجــاء التكريــم ضمــن حفــٍل أقيــم تحــت رعايــة حاكــم الشــارقة، 
العربيــة  اإلمــارات  يف  لاتحــاد  األعــى  املجلــس  وعضــو 

القاســمي. ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  املتحــدة، 
ويف هــذا الصــدد، قالــت الدكتــورة شــحادة إن جامعــة الــرق 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  دعــم  إىل  دامئًــا  تســعى  األوســط 
وتكريــس العمــل الريــادي والبحثــي؛ حتــى تتبــوأ مكانــة مميــزة 
وتتمتــع بتنافســية تضمــن لهــا االســتمرار يف رســالة العطــاء.
وأضافــت أن الجامعــة تركــز يف خططهــا عــى رفــع قــدرات 
أبنائهــا مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة تدريــس، تجســيًدا لرؤيتهــا 
يف ســعيها للتميــز الــذي ال يقــف عنــد حــدود أو مســتوى، 

فالجامعــة تنظــر للنجــاح عــى أنــه رحلــة ال محطــة وصــول.

عضو هيئة تدريس بـ”الرشق األوسط” تحوز املركز األول بجائزة عربية
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عــّان – خطــت جامعــة الــرق األوســط خطــوات عمليــة نحــو 

تكريــس التبــادل والتعــاون األكادميــي، مــن خــال برنامــج 

“ايراســموس+”.

ويف هــذا الصــدد، بــارش عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة 

األعــال بالجامعــة الدكتــور فايــز البــدري، مهامــه األكادمييــة 

والبحثيــة يف جامعــة ترانســلفانيا الرومانيــة ضمــن برنامــج 

“ايراســموس+” للتبــادل األكادميــي.

وتنظــر جامعــة الــرق األوســط إىل برامج التبــادل األكادميي 

عــى أنــه مثــرة االنفتــاح عــى تجــارب املؤسســات التعليميــة 

زة  العامليــة مبــا يعــزز مــن ثقافــة االبتــكار وتهيئــة البيئــة املُحفِّ

عــى التعلُّــم، والبحــث العلمــي، وخدمــة املجتمــع.

ــن  ــأيت ضم ــارة ي ــج الزي ــدري إن برنام ــور الب ــال الدكت ــدوره، ق ب

مشــاريع الجامعــة الراميــة إىل توســيع نطــاق التعــاون مــع 

كــرى الجامعــات العامليــة، ســعيًا منهــا يف الوصــول إىل 

أكــر قاعــدٍة علميــة مرموقــة تســاعدها يف تحقيــق أهدافهــا 

معايــر  وفــق  رائــدة  أكادمييــة  برامــج  بتقديــم  املتعلقــة 

العلمــي  البحــث  مبســتوى  واالرتقــاء  الشــاملة،  الجــودة 

العليــا. والدراســات  التطبيقــي 

وأشــار الدكتــور البــدري إىل برنامــج الزيــارة يشــتمل عــى عــدٍد 

مــن النشــاطات التدريبيــة، والتعليميــة، والبحثيــة، إىل جانــب 

مجموعــٍة مــن اللقــاءات الثنائيــة مــع الجانــب الرومــاين لبحــث 

التعــاون بــن جامعتــي الــرق األوســط وترانســلفانيا.

تجــدر اإلشــارة إىل أن برنامــج التبــادل األكادميي “ايراســموس 

الجامعــات  بــن  الثقــايف  للتبــادل  برنامًجــا  يعــد  بلــس” 

األوروبيــة والجامعــات األخــرى ممــول مــن االتحــاد األورويب، 

ويهــدف إىل مــد جســور التواصــل مــع العديــد مــن الجامعــات 

األوروبيــة، مبــا يتيــح لطلبــة الجامعــات تســجيل مســاقات 

الجامعــات الريكــة تحتســب ضمــن  نظريــة وعلميــة يف 

خططهــم الدراســية.

“الرشق األوسط” يف رومانيا لتعزيز التبادل األكادميي والتعاون البحثي


