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1متــوز 2022

عــّان- أكــد رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط الدكتــور يعقــوب 
ــى  ــة ع ــن القامئ ــة التمك ــن عملي ــمى م ــدف األس ــق اله ــن أن تحقي ــارص الدي ن
املشــاركة الحقيقيــة يف صنــع مســتقبل األردن يكــون بـ”تفعيــل دور الشــباب 

ــادة”. ــز والري ــداع والتمي ــاالت اإلب ــح مج ــة، وفت ــات كاف يف القطاع
وقــال خــال حفــل إعــان الفائزيــن بجائــزة )الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن للقــراءة 
ــو  ــزة ه ــن الجائ ــدف م ــمها األول(، إن اله ــة – يف موس ــة اإلبداعي ــرة والكتاب الح
تنميــة القــدرات املعرفيــة لــدى الطلبــة، وتعميــق ارتباطهــم بلغتهــم الجميلــة، 

وهويتهــم األصيلــة، وتفاعلهــم مــع قضايــا أمتهــم وشــؤون حياتهــم.
ــض  ــن: “إن بع ــارص الدي ــور ن ــاركن، رّصح الدكت ــة املش ــات الطلب ــول إبداع وح
املضامــن قــد المســت الوجــدان والعقــل؛ إذ إنهــا أظهــرت تلــك املســاحة 
مــن التنــازع بــن اليــأس واألمــل، وبــن الضعــف والقــوة، وبــن ضيــق الواقــع 

ــر”. ــة التغي ورحاب
وطالــب الدكتــور نــارص الديــن خــال الحفــل الــذي حــره كل مــن رئيســة هيئــة 
املديريــن الدكتــورة ســناء شــقوارة، ورئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام 
وعواطفهــم،  الشــباب،  مشــاعر  يف  الكامنــة  الــروح  باكتشــاف  املحاديــن، 
وارتباطهــا  الحيــاة،  عــن  أفــكار  مــن  خلدهــم  يف  يــدور  ومــا  وأحاسيســهم، 

بعمليــات التطويــر، والتحديــث، واإلصــاح، والتنميــة الشــاملة.
كــا حــر الحفــل الــذي أدارتــه عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة اآلداب والعلوم، 
ــاب،  ــة الســامل، رؤســاء جامعــات، وكت ــة املســابقة الدكتــورة جان وعضــو لجن
وروائيــون وإعاميــون، وقيــادات املجتمــع املحــي، وأعضــاء هيئــة التدريــس 

والطلبــة.
ــور أحمــد  ــوم الدكت ــة اآلداب والعل ــد كلي ــزة، عمي ــة الجائ ــدوره، قــال رئيــس لجن ب
مــوىس إن هــذه الجائــزة التــي أطلقــت بالتزامــن مــع االحتفــال باليــوم العاملــي 
للغــة العربيــة املوافــق للثامــن عــر مــن كانــون األول، قامــت مــن أجــل البحــث 
ــة، والقــراَءة، لتكرميهــم،  ــمقال، والقصَّ ــة الـ عــن املتميزيــن يف مجــاالت كتاب
ــتثار  ــارت االس ــة اخت ــا أن الجامع ــداع، مضيًف ــن اإلب ــد م ــى َمزِي ــجيعهم ع وتش
ــوة، وأن  ــة ق ــأن املعرف ــه، وب ــاحل ل ــر ال س ــم بح ــأن العل ــًة ب ــان، مؤمن يف اإلنس
ذلــك يســاعدها يف تحقيــق رؤيتهــا املتمثلــة يف أن تكــون جامعــة جــادة، 

ــم. ــاعية للتعلّ ــة، وس وملتزم
ــاور  ــى 3 مح ــن ع ــة، موزع ــم ١٠ طلب ــغ عدده ــد بل ــن، فق ــة الفائزي ــن الطلب وع

هــي:

مسابقة القراءة الحرة:
الفائــزة باملركــز األول: الطالبــة ســارة عطــري مــن جامعــة الزرقــاء الخاصــة، 
والفائــزة باملركــز الثــاين: الطالبــة ليــان عــودة مــن الجامعــة الهاشــمية، والفائــزة 

ــة. ــة األردني ــن الجامع ــا م ــف زرب ــة ره ــث: الطالب ــز الثال باملرك

مسابقة كتابة القصة القصرة:
العلــوم  جامعــة  مــن  العبابنــة  خزامــى  الطالبــة  األول:  باملركــز  الفائــزة 
والتكنولوجيــا األردنيــة عــن قصتهــا:) قريــة كرمــة العنــب(، والفائــزة باملركــز 
عــن  التقنيــة،  الحســن  جامعــة  مــن  املحارمــة  عمــر  لجــن  الطالبــة  الثــاين: 
قصتهــا: )الرحلــة األخــرة(، وتقاســمت املركــز الثالــث كل مــن: الطالبــة مــاك 
إبراهيــم الرجبــي، مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة، عــن قّصتهــا: 
الزيتونــة  مــن جامعــة  الحميــد  إحســان  لينــا  والطالبــة  الذكــرى(،  )أتســتأصل 

)إيفــن(. قّصتهــا:  عــن  األردنيــة، 

مسابقة كتابة املقالة:
ــمية  ــرة س ــة األم ــن جامع ــال م ــر عتّ ــى ماه ــب مثن ــز األول: الطال ــز باملرك الفائ
ــز باملركــز الثــاين: الطالــب  ــا، عــن مقالتــه: )مّدعــو الكــال(، والفائ للتكنولوجي
محمــد عبــد الهــروط مــن الجامعــة األملانيــة األردنيــة، عــن مقالتــه: )شــهوة 
الشــهرة ووهــم النجــاح(، والفائــز باملركــز الثالــث: الطالــب فــارس ســليان 

عضيبــات مــن جامعــة الحســن التقنيــة، عــن مقالتــه: )عــدَت متأخــرًا(.

يُذكــر أن جائــزة )الدكتــور يعقــوب نــارص الدين للقــراءة الحــرة والكتابــة اإلبداعية(، 
ــا لجهــود الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن يف رعايــة فئــة  متنحهــا الجامعــة تكرميً
الشــباب ودعــم ابداعاتهــم، وتأكيــًدا إلميانــه بــدور مهــاريتّ الــراء والكتابــة يف 

تنميــة القــدرات املعرفيــة والفكريــة لإلنســان.
وتخلـّـل حفــل الجائــزة الوقــوف دقيقــة صمــت وقــراءة الفاتحــة عــى روح عضــو 
ــن يف  ــان العربي ــو واللس ــم النح ــتاذ عل ــبق، وأس ــة األس ــاء الجامع ــس أمن مجل

ــة، األســتاذ الدكتــور نهــاد املــوىس. الجامعــة األردني

تكريم الفائزين بجائزة الدكتور يعقوب نارص الدين للقراءة الحرة والكتابة اإلبداعية
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ورشة عمل يف الجامعة لتعزيز السالمة املهنية

العلميــة،  املعرفــة  بنــاء  يف  قدًمــا  الجامعــة  متــي   – عــان 
تنظيمهــا  خــال  مــن  منتســبيها  لــدى  والحقوقيــة  والتطبيقيــة، 
املؤسســات  مــع  بالتعــاون  العمــل  وورش  الربامــج  مــن  لعــدد 

والعامليــة. املحليــة  الحكومــة 

ويف هــذا الصــدد، نظّمــت الجامعــة بالتعــاون مــع وزارة العمــل 
والصحــة  للســامة  عــر  الســابع  الوطنــي  األســبوع  ضمــن 
املهنيــة، ورشــة عمــل تحــت شــعار “لنبنــي مًعــا ثقافــة إيجابيــة 

املهنيــة”. والصحــة  للســامة 

ــة  ــاد يف مديري ــم االعت ــس قس ــا رئي ــي قدمه ــة الت ــزت الورش ورك
الســامة والصحــة املهنيــة بالــوزارة املهنــدس أســامة املرعــي 

عــى تعزيــز مفهــوم الصحــة املهنيــة داخــل بيئــة العمــل وفًقــا 
ألعــى األســس التريعيــة يف قانــون العمــل األردين.

وقــال املهنــدس املرعــي إن الورشــة تــأيت لبلــورة مفاهيــم حقــوق 
املشــاركن  تزويــد  جانــب  إىل  للموظفــن،  والســامة  الصحــة 
اإلداريــة  األنشــطة  وتطويــر  وتوجيــه  لتحليــل  الازمــة  بــاألدوات 

بشــكل أكــر فعاليــة.

وعــن املشــاركن يف الورشــة، فقــد بلــغ عددهــم ١٩ مشــاركًا، ومــن 
الدوائــر والشــعب التاليــة: املــوارد البريــة، والعاقــات العامــة، 
والحايــة،  واألمــان  والخدمــات،  والهندســة  واملســتودعات، 

والنشــاط الريــايض.
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عــّان – تعمــل جامعــة الــرق األوســط عــى توفر مســاعدات 
ــا، مــن خــال إنشــاء رشاكاٍت مــع  للطلبــة غــر املقتدريــن ماديً

مؤسســات وطنيــة تقــدم منًحــا وتوفــر خصومــات للطلبــة.
ويف هــذا الصــدد أبرمــت الجامعــة مذكــرة تفاهــٍم مــع جمعيــة 
صنــدوق حيــاة للتعليــم الخريــة، يتــم مبوجبهــا دعــم طلبــة 
املســاعدات،  تقديــم  يف  معتمــدة  آليــات  وفــق  الجامعــة 
الدكتــورة  األســتاذة  رئيســتها  الجامعــة  عــن  املذكــرة  ليوقــع 
ــة رئيســها املهنــدس مــوىس  ــن، وعــن الجمعي ســام املحادي

الســاكت.
ومبوجــب مذكــرة التفاهــم التــي حــر توقيعهــا نائــب رئيســة 
هيئــة املديريــن يف الجامعــة الدكتــور أحمــد نارصالدين، تتوىل 
ــية  ــاعات الدراس ــوم الس ــى رس ــات ع ــم خصوم ــة تقدي الجامع
حســب املتعــارف عليــه يف أنظمــة الجامعــة وحســب الربنامــج 
الــدرايس املعتمــد، يف وقــٍت بــات مــن املقــرر فيــه أن تقــدم 
ــة  ــاعدات لطلب ــنة، ومس ــا حس ــة، وقروًض ــا جزئي ــة منًح الجمعي

الجامعــة غــر املقتدريــن ماديًــا.
تحــرص  الجامعــة  إن  الديــن  نــارص  أحمــد  الدكتــور  وقــال 
ملمــوس،  أثــر  ذات  تكــون  أن  االســراتيجية  عاقاتهــا  يف 
املمتــدة  الــراكات  خــال  مــن  بوضــوح  يظهــر  ذلــك  وأن 
الخــط املعــريف والعلمــي والبحثــي مــع كــربى  عــى طــول 
الجامعــة  أن  التعليميــة واملجتمعيــة، مضيًفــا  املؤسســات 
توفــر للطلبــة عــدًدا مــن الخيــارات التــي تســاعدهم يف توفــر 
نفقاتهــم املاليــة مــن أجــل الدراســة عــرب تعاونهــا مــع عــدٍد 
مــن املؤسســات الوطنيــة، يف مهمــٍة تضــاف إىل مســرة 

الطلبــة. خدمــة  يف  وبرامجهــا  الجامعــة 
بدورهــا، قالــت الدكتــورة املحاديــن إن الجامعــة ترتبــط مــع 
مؤسســات املجتمــع املحــي بــراكات متجــذرة يف ســبيل 
إيجــاد الفــرص التــي تدعــم الطلبــة يف إكــال دراســتهم، ومنها 
مذكــرة التفاهــم املربمــة مــع جمعيــة صنــدوق حيــاة للتعليــم 
املقتدريــن  غــر  الطلبــة  خدمــة  إىل  تهــدف  التــي  الخريــة 
ــم الجامعــي،  ــام عمليــة التعلي ــا ميكنهــم مــن إمت ماديًــا، ومب
مــن منطلــق مســؤوليتها املجتمعيــة باعتبارهــا إحــدى قيــم 

ــا. ــزم به ــي تلت ــة الت الجامع
مــن جانبــه، أشــاد املهنــدس الســاكت مبــا حققتــه الجامعــة 
بنســختها  الجــودة املحليــة  بشــهادات  تتعلــق  إنجــازات  مــن 
الذهبيــة، جنبًــا إىل جنــب مــع االعتاديــات الدوليــة، مؤكــًدا 
اعتــزازه بالراكــة الثنائيــة مــع الجامعــة، التــي يُنظــر إليهــا عــى 
أنهــا قطبــا املعادلــة عندمــا يرتبــط األمــر باملثابــرة األكادمييــة 

والتعليميــة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن الجامعــة كانــت قــد أبرمــت عــدًدا مــن 
األردن،  يف  املــدين  املجتمــع  مؤسســات  مــع  االتفاقيــات 
تتيــح للطلبــة دفــع رســومهم الدراســية عــى دفعــات وبــا 

فوائــد.
أمــا عــن صنــدوق حيــاة للتعليــم الخريــة، فمنــذ انطاقتــه يف 
عــام ٢٠٠٩، قــّدم دعــًا ملــا يزيــد عــن ٢٥٠٠ طالــب وطالبــة، 
حيــث أسســه نخبــة مــن أهــل الخــر ورجــاالت املجتمــع األردين، 
بهــدف دعــم طلبــة الجامعــات املتفوقــن وغــر املقتدريــن.

مذكرة تفاهم لتقديم منح وقروض لطلبة الجامعة غري املقتدرين ماديًا
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عــّان – تنظــر الجامعــة  إىل األمــن الجامعــي كمفهــوم شــامل لــه أبعــاده املتشــعبة، حيــث تعمــل الجامعــة عــى 
توفــر بيئــٍة مســتقرة تخلــو مــن أيــة مارســات ميكــن أن تقــوض مســاعيها الراميــة إىل إيجــاد مــاٍذ آمــن لضيوفهــا، 

وطلبتهــا ومنتســبيها مــن أكادمييــن وإداريــن.

ويف هــذا الصــدد، نظّمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف الجامعــة دورة تدريبيــة لألمــن الجامعــي، تتعلــق بالحــس 
األمنــي وفــن التعامــل مــع اآلخريــن، باعتــاد آليــات نفســية ميكــن معهــا تطويــر املنظومــة األمنيــة، ورصــد ردود 
الفعــل الفرديــة لــكل خطــر مــن املخاطــر واإلجــراءات املضــادة، إىل جانــب اســتخدام أدوات متطــورة ملكافحــة مــا 

قــد يؤثــر عــى اســتقرار البيئــة الجامعيــة.

ــة  ــق بيئ ــط يف خل ــاعد فق ــات ال يس ــن للجامع ــر األم ــف إن توف ــليم رشي ــور س ــة الدكت ــؤون الطلب ــد ش ــال عمي وق
ــم. ــم وواجباته ــذ مهاه ــى تنفي ــن ع ــن العامل ــاعد املوظف ــل يس ــوا، ب ــى يتعلم ــة حت ــة للطلب مواتي

وأضــاف أن تهيئــة املنــاخ الجامعــي املناســب يكفــل املحافظــة عــى مســتويات رفيعــة مــن جــودة الخدمــات 
األمنيــة، مبــا يحمــي البنيــة التحتيــة للجامعــة، ومرافقهــا، وأصولهــا، مــع ضــان دميومتهــا.

دورٌة تدريبية لألمن الجامعي
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عــّان – صــدر كتــاٌب ُمحّكــم لعضــو هيئــة التدريــس 
ــتاذ  ــط األس ــرق األوس ــة ال ــوق بجامع ــة الحق يف كلي
ــارة  ــود التج ــوان: “عق ــاء بعن ــو الهيج ــد أب ــور محم الدكت
اإللكرونيــة”، يف طبعــٍة رابعــة تنــاول مــن خالهــا أهــم 

ــروين. ــد اإللك ــة للعق ــة الناظم ــائل القانوني املس

وتهتــم الجامعــة بتوفــر منــاٍخ يســاعد أعضاءهــا عــى 
اإلبــداع، يــأيت ذلــك مــن خــال إتاحــة الفرصــة للتعبــر، 
الفكــري  النمــو  وتعزيــز  االســراتيجي،  الحــوار  وإثــراء 
خــال  ذلــك مــن  ترجمــة  لهــم  يتيــح  املســتمر، مبــا 

أعــاٍل أدبيــة، وعلميــة، وبحثيــة.

ويف هــذا الصــدد، يســتعرض الكتــاب الــذي صــدر عــن 
دار الثقافــة للنــر والتوزيــع، عــدًدا مــن اإلجــراءات التي 
ميكــن مــن خالهــا حايــة املســتهلكن، إىل جانــب 
بيــان موقــف املــّرع األردين مــن التجــارة اإللكرونية، 
مــع اســتعراض موســع لســبل حــل املنازعــات أمــام 

املحاكــم املختصــة.

مــن  مجموعــٍة  توضيــح  عــى  الكتــاب  ويركــز 
العقــد  مثــل:  الهامــة،  التجاريــة  املصطلحــات 
الدفــع  ووســائل  إثباتــه،  وطريقــة  اإللكــروين 
العقديــة،  وغــر  العقديــة  واملنازعــات  اإللكرونيــة، 

اإللكرونيــة. والحكومــة 

وقــال الدكتــور أبــو الهيجــاء إن البيئــة الرقميــة تســببت 
أشــكال  يف  تفــرع  رافقــه  تريعــّي،  فــراٍغ  بظهــور 
االنتهــاكات والجرائــم املرتكبــة خالهــا، دومنــا رقابــة 
رضورة  معــه  يســتلزم  الــذي  األمــر  كاٍف؛  تريــعٍ  أو 
ســد الفجــوات التريعيــة يف ســن قواعــد وقوانــن 

الشــبكة. لتنظيــم 

وأضــاف أن ذلــك ســببه الرابــط الفــوري بــن مختلــف 
ــاق  ــن نط ــا م ــر، وخروجه ــز تذك ــامل دون حواج ــاع الع بق
املحليــة إىل العامليــة لتمثــل بذلــك ســوقًا اعتباريــة 
لهــا قواعدهــا وأسســها الخاصــة والتــي قــد تخالــف يف 
كثــر مــن األحيــان أســس وقواعــد االقتصــاد التقليــدي.

كتاٌب ُمحكّم
للدكتور أبو الهيجاء

يف
“حقوق الرشق األوسط”
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عــّان – اختتمــت يف الجامعــة بطولــة دوري كــرة القــدم 
الفريــق  بفــوز  واإلداريــة،  التدريســية  الهيئتــن  ألعضــاء 
الــذي يضــم يف عضويتــه عــدٍد مــن منتســبي  اإلعامــي 
كليــة اإلعــام، ومركــز التطويــر اإلعامــي، ودائــرة الرويــج 

العامــة. والعاقــات  اإلعــام  ودائــرة  والتواصــل، 
وجــرى تكريــم الفريــق الفائــز الــذي تغلــب عــى 3 أفرقــة يف 
ــد  ــات اتســمت بالحاســِة والتشــويق، مــن قبــل عمي مباري
شــؤون الطلبــة الدكتــور ســليم رشيــف، بحضــور مســاعدته 

ناديــا نــارص الديــن، وُحــّكام الــدوري.
ــذل  وهنــأ الدكتــور رشيــف الفريــق اإلعامــي بقولــه إن مــا بُ
مــن جهــد طيلــة مباريــات البطولــة كان رســالًة واضحــة بــأن 
الفريــق يريــد أن يصــل إىل املركــز األول، وهــو مــا فعلــه، 
الواحــد،  الفريــق  وروح  املُنظّــم،  األداء  “كان  مضيًفــا: 

والركيــز الواضــح أحــد أســباب الفــوز بالــكأس”.
وأعــرب عــن فخــره بــاألداء املتميــز للفــرق املشــاركة كافــة، 

ُمرصًحــا: “لقــد شــاهدنا أكــر مــن مجــرد رياضــة، يف الواقــع، 
كان هويــة جامعــة الــرق األوســط املتزنــة والواعيــة ظاهرة 

يف كل مشــارٍك بالــكأس”.
تجــدر اإلشــارة إىل أن الجامعــة تعمــل عــى إدمــاج منتســبيها 
يف أنشــطٍة رياضيــة تغــرس وترســخ املفاهيــم الصحيحــة 
للربيــة البدنيــة، إىل جانــب رفــع مســتوى األداء الفنــي لهــم 
مــن خــال ماعــب خارجيــة وداخليــة، وصــاالت ألعــاب تــأيت 

وفًقــا ألعــى معايــر التصميــم العامليــة.
وعــن أعضــاء الفريــق الفائــز فهــم: عضــو هيئــة التدريس يف 
كليــة اإلعــام الدكتــور صــدام املشــاقبة، ومديــر ومنتســبي 
ــور مــازن الفــداوي، ومالــك  ــة الدكت املركــز اإلعامــي بالكلي
ومديــر  املرطــوان،  ومحمــود  الــرباري،  وأحمــد  بشــر، 
الشــايب،  محمــد  والتواصــل  الرويــج  دائــرة  ومنتســبي 
اإلعــام والعاقــات  دائــرة  النشــوايت، ومنتســبي  وباســل 

العامــة مصطفــى صوالحــه، وأمجــد رايــق.

اختتام دوري كرة القدم يف الجامعة
بفوز الفريق اإلعالمي
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عــّان – نظّمــت الجامعــة ورشــة عمــل لنحــو )100( مشــارك 
ومشــاركة يف برنامــج القيــادات األمنيــة املســتقبلية مــن 
مختلــف مرتبــات األمــن العــام عــى مــدار يومــن متتاليــن، 
حــول مــدى أهميــة مراعــاة اإلجــراءات القانونيــة لعمليــات 
ــي  ــدى املدع ــة ل ــراءات التحقيقي ــخاص، واإلج ــف األش توقي

العــام.

ورّحــب نائــب عميــد كليــة الحقــوق يف الجامعــة الدكتــور 
تعــد  الورشــة  هــذه  إن  قائــًا  باملشــاركن  الرفــوع  أميــن 
امتــداًدا للعمــل املشــرك مــع مديريــة األمــن العــام لدعــم 
برنامــج القيــادات األمنيــة املســتقبلية الواعــدة مبــا يتوافــق 

القياديــة والتنافســية العامليــة. واملعايــر 

كليــة  مــن  أســتاذة   4 قدمهــا  التــي  الورشــة  هــذه  وتــأيت 
ــاعيل  ــور إس ــور، والدكت ــازم النس ــور ح ــم: الدكت ــوق ه الحق
ياســن  والدكتــور  الفليــح،  محمــد  والدكتــور  الحاملــة، 

ــن،  ــن الجانب ــق ب ــايئ الوثي ــاون الثن ــار التع ــاة، يف إط القض
مــع  بالتشــبيك  امللتزمــة  الجامعــة  رؤيــة  تكرســه  الــذي 
املؤسســات يف القطاعــن العــام والخــاص مــن خــال عقــد 
الــراكات املحليــة الفاعلــة التــي تســهم يف توفــر فــرص 

تعليــم مســتمر وبرامــج تدريبيــة وتثقيفيــة.

يف  الطلبــة  شــؤون  عميــد  أدارهــا  التــي  الورشــة  وركــزت 
التحقيــق  مرحلــة  عــى  رشيــف  ســليم  الدكتــور  الجامعــة 
األخــرة يف  والتعديــات  العدليــة،  الضابطــة  لــدى  األويل 
الجــزايئ،  التقــايض  إجــراءات  وأصــول  العقوبــات،  قانــون 

األويل. والتحقيــق  العدليــة  الضابطــة  وصاحيــات 

يشــار إىل أن جامعــة الــرق األوســط كانــت قــد اســتضافت 
التخطيــط  منهجيــات  خالهــا  عرضــت  ماثلــة  ورشــًة 
كليــة  مــن  خــرباء  األزمــات، قدمهــا  إدارة  االســراتيجي يف 

الجامعــة. يف  اإلعــام 

ورشٌة تدريبية ملرتبات األمن العام يف الجامعة
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إذاعة مجمع اللغة العربية تستضيف أوائل جائزة الدكتور يعقوب نارصالدين

عــّان – اســتضافت إذاعــة مجمــع اللغــة العربيــة أوائــل 
ــن للقــراءة  ــارص الدي ــور يعقــوب ن ــزة الدكت ــن بجائ الفائزي
الحــرة والكتابــة اإلبداعيــة؛ حتــى يتحدثــوا عــن تجربتهــم 

ــم التــي غرســتها بهــم. وعــن املعــاين والقي
ــل،  ــدان والعق ــت الوج ــل المس ــة األوائ ــاركات الطلب مش
فهــي أظهــرت تلــك املســاحة مــن التنــازع بــن اليــأس 
واألمــل، وبــن الضعــف والقــوة، وبــن ضيــق الواقــع 
أمنــاء جامعــة  لرئيــس مجلــس  التغيــر، وفًقــا  ورحابــة 

الــرق األوســط الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن.
إن الهــدف مــن املســابقة كان تنميــة القــدرات املعرفية 

الجميلــة،  بلغتهــم  ارتباطهــم  وتعميــق  الطلبــة،  لــدى 
أمتهــم  قضايــا  مــع  وتفاعلهــم  األصيلــة،  وهويتهــم 

حياتهــم. وشــؤون 
فهــم:  الغــد  حلقــة  يف  املشــاركن  الطلبــة  وعــن 
الخاصــة،  الزرقــاء  جامعــة  مــن  عطــري  ســارة  الطالبــة 
ــة مــن  ــة خزامــى العبابن ــة القــراءة الحــرة، والطالب عــن فئ
جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة عــن فئــة القصــة 
جامعــة  مــن  عتّــال  ماهــر  مثنــى  الطالــب  القصــرة، 

للتكنولوجيــا. ســمية  األمــرة 
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عــّان – تبادلــت أرسة جامعــة الــرق األوســط التهــاين مبناســبة عيــد األضحــى املبــارك، يف لقــاء يعــزز الروابــط 
األرسيــة التــي تســود بــن أرسة الجامعــة.

وهنــأت رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن بحضــور عمــداء الكليــات والعــادات يف الجامعــة، 
أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة بهــذه املناســبة.

ــق  ــة مــن العاملــن يف الجامعــة كافــة يف ســبيل رفعتهــا، وتحقي ــن الجهــود املبذول ــورة املحادي ومثنــت الدكت
ــًدا مــن التقــدم والنجــاح. ــًة لهــم مزي رؤيتهــا، واملــي بهــا نحــو التطــور واالنجــاز، متمني

ورفعــت أرسة الجامعــة التهــاين والتربيــكات بهــذه املناســبة املباركــة إىل مقــام حــرة صاحــب الجالــة امللــك 
عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن أعــز اللــه ملكــه ســائلن اللــه عــز وجــل أن ينعــم عــى األرسة األردنيــة بالخــر واليمــن 

والــربكات.

أرسة الجامعة تتبادل التهاين مبناسبة عيد األضحى
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عــّان – صــدر عــدٌد خــاص عــن مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة 
للبحــوث يف التعليــم العــايل، تضمــن مجموعــة مــن األبحــاث، 
الثالــث  الــدويل  باملؤمتــر  الخاصــة  العمــل  والدراســات، وأوراق 
ــران  ــدد 2/ حزي ــد 42 – الع ــة ) املجل ــراتيجي والحوكم ــي االس للوع
ـم مــن قبــل مجلــس حوكمــة الجامعــات العربيــة  2022(، املُنظَـّ
يومــن  مــدار  عــى  األوســط  الــرق  جامعــة  يف  تواجــد  الــذي 

.2021 متتاليــن مــن شــهر كانــون أول 

وركّــز املؤمتــر الــذي شــارك فيــه نخبــة مــن العلــاء، واملختصــن، 
املعرفــة  تجذيــر  عــى  العــامل،  أنحــاء  مختلــف  مــن  والباحثــن 
الحوكمــة،  ومارســات  االســراتيجية،  الوعــي  مضامــن  يف 
املبــارشة،  املختلفــة  بالوســائل  فيهــا  املعرفــة  نــر  وآليــات 

والرقميــة. واملدمجــة،  واالفراضيــة، 

وهــدف املؤمتــر إىل متكــن املنظــات عــى اختــاف أنشــطتها 
ومجاالتهــا مــن االســتثار الصحيــح يف عاقــة الوعــي االســراتيجي 
بالحوكمــة ورأس املــال الرقمــي، مبــا يســاهم يف تطويــر قدراتهــم 
األزمــات  مــع  والتعامــل  املعــارصة  التحديــات  مواجهــة  يف 

ــا. ــرًا وتطبيًق ــال فك ــادة األع ــة ري ــي ثقاف ــة، وتبن املختلف

ــا  ــغ عدده ــاٍث بل ــة أبح ــة مجموع ــن املجل ــاص م ــدد الخ ــم الع وض
ــي: ــاور ه ــبعة مح ــى س ــت ع )28( ُوزع

وتحديــات  معــارصة  )قضايــا  والحوكمــة  االســراتيجي  الوعــي   –
مؤثــرة(.

ــؤولية  ــي واملس ــور األخاق ــل واملنظ ــات العم ــتدامة منظ – اس
ــة. ــراتيجي والحوكم ــي االس ــار الوع ــة يف إط املجتمعي

– القيــادة واالبتــكار والريــادة والرعايــة يف إطار الوعي االســراتيجي 
والحوكمة.

– إدارة األزمــات وإدارة واملخاطــر يف إطــار الوعــي االســراتيجي 
والحوكمــة.

ــويق  ــات والتس ــة وإدارة العملي ــبية واملالي ــورات املحاس – املنظ
والســياحة يف إطــار الوعــي االســراتيجي والحوكمــة.

الشــاملة  الحوكمــة  ومارســات  العائليــة  الــركات  حوكمــة   –
)مؤسســات التعليــم العــايل، واملؤسســات املاليــة واملرصفيــة، 

الجمعيــات، النقابــات، االتحــادات والــركات الســياحة(.

وحوكمــة  اإللكرونيــة،  )الحوكمــة  الرقمــي  امللــل  رأس  إدارة   –
األعــال،  وذكاء  الرقمــي  العــامل  وحوكمــة  بعــد،  عــن  التعليــم 
والتكنولوجيــا املاليــة، التجــارة اإللكرونيــة، والــذكاء االصطناعــي(.

عدٌد خاص ألبحاث مؤمتر الوعي االسرتاتيجي والحوكمة يف مجلة اتحاد الجامعات العربية
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يف  العامــة  والعاقــات  اإلعــام  دائــرة  عــن  صــدر   – عــّان 
نرتهــا  مــن  الســادس  العــدد  األوســط  الــرق  جامعــة 
ــة  ــن العربي ــران 2022 باللغت ــهر حزي ــة لش ــة اإللكروني اإلخباري

واإلنجليزيــة.

ويحتــوي العــدد عــى مجموعــٍة مــن األخبــار، والنشــاطات، 
والربويــة  والبحثيــة  العلميــة  واألكادمييــة  والفعاليــات 

واالجتاعيــة.

ومــن أبــرز مــا جــاء يف النــرة: بحــث تعزيــز التعــاون مــع جامعــة 
Uclan القربصيــة ومنظمــة آيركــس األمريكيــة، وســفر طلبــة 
جامعــة  يف  للدراســة  يلتحقــوا  حتــى   )MPharm( برنامــج 
ســراثيكايد الربيطانيــة، وتكريــم أعضــاء الهيئتــن األكادمييــة 
االعتــاد  عــى  لحصولهــا  الصيدلــة  كليــة  يف  واإلداريــة 

الــدويل )ACPE( والجــودة الوطنيــة، وعــرض عــدٍد منهجيــات 
ــات  ــن مرتب ــدٍد م ــات لع ــراتيجي يف إدارة األزم ــط االس التخطي

ــام. ــن الع األم

مــن  مجموعــة  الســادس  إصدارهــا  يف  النــرة  وتضمنــت 
والطابيــة،  األكادمييــة  والنشــاطات  اإلخباريــة  القصــص 
واملناظــرات  وباحثــن،  ألكادمييــن  اإلعاميــة  واللقــاءات 
االنتخابيــة، والرقيــات أكادمييــة، والنــدوات علميــة، إىل جانب 

اســتضافة عــدٍد مــن الفعاليــات العلميــة والربويــة.

وملــن يرغــب يف االطــاع عــى النــرة، الضغــط عــى الرابــط 
التــايل:

https://www.meu.edu.jo/l/nDLz

إصدار العدد السادس من نرشة الجامعة اإلخبارية
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عــّان – بحثــت جامعة الرق األوســط مــع جامعة كوملكس 
املعتمــد  املكســييك  الســفر  بحضــور  املكســيكية، 
األكادميــي  التعــاون  تعزيــز  هرنانديــز،  روبرتــو  عــان  يف 
والبحثــي بــن الجامعتــن، يف إطــار تشــجيع الربامــج البحثيــة 

العامليــة. الجامعــات  والتعليميــة، مــع 

ويف هــذا الصــدد، قالــت رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة 
ســام املحاديــن، بحضــور عميــد الربامــج الدوليــة األســتاذ 
الدكتــور عــزام أبــو مغــي، وعميــد كليــة األعــال األســتاذ 
االعتــاد  شــعبة  ورئيــس  صاميــة،  أبــو  هشــام  الدكتــور 
الــدويل الدكتــور يــزن أبــو عيشــه، إن” الجامعــة ال تكتفــي بدور 
املتلقــي للعلــم، بــل بالعمــل املتواصــل الــذي يحقــق الريادة 
العلميــة يف جميــع التخصصــات التــي تُدرّســها”، مؤكــدًة أن 
االستكشــاف الفكــري الحــر واملنضبــط هــو جوهــر التقاليــد 
األكادمييــة الــذي يظهــر جليًــا يف جميــع جوانــب األنشــطة 

ــة. ــية يف الجامع ــة والدراس العلمي

تعريفيــة  نبــذٍة  بتقديــم  مغــي  أبــو  الدكتــور  قــام  بــدوره، 
بالربامــج  يتعلــق  فيــا  وأنشــطتها  العــادة  برامــج  عــن 
هــي:  بريطانيــة  جامعــات  مــن  واملشــركة  املســتضافة 
ــاالت  ــث مج ــار بح ــك يف إط ــراثكايد، وذل ــر وس بيدفوردش

التبــادل املعــريف واألكادميــي بــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
والطلبــة يف الجامعتــن، وكذلــك طــرح برامــج مشــركة بــن 

الجانبــن.

مــن جانبــه، قــال الســفر املكســييك، إن الزيــارة تــأيت لتعزيــز 
التعــاون يف مجــاالت التعــاون االكادميــي والبحثــي، والتبادل 
الثقــايف، يف وقــٍت تشــهد فيــه العاقــات الثنائيــة تطــوًرا 
ــا بفضــل حكمــة القيادتــن الحكيمتــن يف البلديــن. ملحوظً

جيورجــويل  ســيلفيا  كوملكــس  جامعــة  رئيســة  وأشــادت 
بجامعــة الــرق األوســط؛ لســمعتها األكادمييــة املرموقــة 
مؤكــدًة  الدوليــة،  التصنيفــات  دخــول  مــن  مكنتهــا  التــي 
اســتعدادها لفتــح قنــوات التعــاون واالتصــال مــع الجامعــة.

وضــم الوفــد األكادميــي املكســييك، مديــر مركــز دراســات 
آســيا وأفريقيــا يف الجامعــة أمــوري رودريغيــز، وثاثــة طلبــة 
دراســات عليــا مــن الجامعــة نفســها، اســتعرضوا خــال اللقــاء 
االجتاعيــة  العلــوم  يف  دراســتهم  تجــارب  العربيــة  باللغــة 

ــانية. واإلنس

تعاوٌن أكادميي وبحثي بني جامعتّي الجامعة وكوملكس املكسييك
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نــدوة  يف  األوســط  الــرق  جامعــة  شــاركت   – عــّان 
اســراتيجية  إعــداد  بهــدف  قــارئ  أردن  )نحــو  بعنــوان: 
ــة للقــراءة والوصــول إىل مجتمــع قــارئ(، نظمتهــا  وطني
وزارة  مــع  بالتعــاون  شــومان  الحميــد  عبــد  مؤسســة 

الثقافــة

إعــداد  بهــدف  تــأيت  التــي  النــدوة  يف  الجامعــة  ومثّــل 
اســراتيجية وطنيــة للقــراءة والوصــول إىل مجتمــع قــارئ، 
عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة اإلعــام الدكتــور محمــود 

الرجبــي.

الواقــع  حــول  املحــاور  مــن  العديــد  النــدوة  وناقشــت 
يتعلــق  فيــا  الخــرباء  نظــر  ووجهــة  األردن  يف  القــرايئ 
يف  املتبعــة  الجهــود  عــى  والتعــرف  القــراءة  بتشــجيع 

اقتصاديــة  تحديــات  ذات  مجتمعــات  يف  عليهــا  الحــث 
البلــدان  البلــدان  لــألردن ومعظــم  واجتاعيــة مشــابهة 

العربيــة.

الرباعــي   التحليــل  أســلوب  عــى  النــدوة  واعتمــدت 
والضعــف  القــوة  نقــاط  عــى  يعتمــد  الــذي   )SWOT(
كمحــرك  “املكتبــة  شــعار  تحــت  والتحديــات  والفــرص 

قــارئ”. مجتمــع  نحــو  للتغيــر: 

وأشــار الرجبــي إىل إســهام النــدوات وورش العمــل يف 
زيــادة الوعــي بأهميــة القــراءة، وبنــاء اســراتيجية متكاملــة 
تصبــح مــن خالهــا القــراءة نقطــة االرتــكاز يف التغيــر، 
فهــي ترتبــط برفــع الوعــي املجتمعــي وتجعلــه عــى درجــة 

عاليــة مــن الثقافــة.

الجامعة تشارك يف ندوة “نحو أردن يقرأ”
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نارصالديــن،  يعقــوب  الدكتــور  مقــال  القــى   – عــّان 
“أعمــق مــن العناويــن”، الــذي نــر يف صحيفــة الغــد، 
ــاة  انتشــاًرا واســًعا وقــراءة ُمعّمقــة، حيــث اســتعرضت قن

اململكــة أبــرز مــا جــاء فيــه عــرب نرتهــا اإلخباريــة.

وركّــز املقــال عــى األحــزاب التــي يــدور الحديــث عنهــا 
ــه  ــيايس يف واجهت ــان س ــن لكي ــرد عناوي ــا مج ــو أنه ــا ل ك
املعروفــة،  وغــر  املعروفــة  األســاء  مــن  مجموعــة 
ــارة،  ــو مــن التصغــر ت ــدور حولهــا نقــاش أو جــدل ال يخل ي
عــى  قدرتهــم  أو  جديتهــم  يف  أخــرى  تــارة  والتشــكيك 
املارســة السياســية املنضبطــة يف إطــار املنظومــة 
للمارســة  حاضنــة  لتكــون  مؤخــرًا،  تحديثهــا  تــم  التــي 

الدميقراطيــة.

الحــزب  فلســفة  أن  إىل  الديــن  نــارص  الدكتــور  وأشــار 
وسياســته العامــة، ورؤيتــه ورســالته، وقيمــه الجوهريــة، 
وغاياتــه وأهدافــه االســراتيجية، هــي مــا يجعــل منــه حزبًــا 

الشــعب  مصالــح  يحقــق  مبــا  التغيــر  يحــدث  برامجيًــا، 
والدولــة.

وأكــد عــرب مقالــه أن بنــاء الحــزب يجــب أن يؤســس عــى 
الجغرافيــة  الدولــة  جــذور  مــن  مســتمدة  متينــة  أرضيــة 
وحقــوق  وجيشــها،  ودســتورها،  ونظامهــا،  والتاريخيــة، 
مواطنيهــا األساســية، وقيمهــا، ومبادئهــا، ومثلهــا العليــا، 
والتزاماتهــا القوميــة واإلقليميــة والدوليــة، وأنــه بذلــك 
يلبــي طموحــات املواطنــن، ومصالحهــم العامــة، يف 
نطــاق دولــة القانــون واملؤسســات، ويف ظــل منظومــة 
القيــم املتعاهــد عليهــا مــن انتــاء للوطــن، ووالء للعــرش 

الهاشــمي.

وقــال الدكتــور نــارص الديــن: “لقــد حــان الوقــت يك تعيــد 
األحــزاب تقديــم نفســها مــن خــال املضمــون وليــس 
ــاس عــى هــذا األســاس،  الشــكل، وأن تقــدم خطابهــا للن
ــا عــن الطريــق”. حتــى ال نقــرأ يف العناويــن مــا قــد يضلن

قناة اململكة تستعرض مقال “أعمق من العناوين” للدكتور نارصالدين


