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تشكيالت أكادميية يف جامعة الرشق األوسط … أسامء

عــّان – قــرر مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط يف االجتــاع الــذي عقــد اليــوم الســبت برئاســة الدكتــور 
يعقــوب نارصالديــن رئيــس املجلــس بنــاء عــى تنســيب رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد 
ــوم  ــة اآلداب والعل ــداً لكلي ــوىس، عمي ــي م ــد عبدالح ــور أحم ــتاذ الدكت ــن األس ــى تعي ــة ع ــن املوافق املحادي
الرتبويــة، واألســتاذ الدكتــور هشــام ســعيد أبــو صاميــة، عميــداً لكليــة األعــال، والدكتــور أميــن عبــد الســام 
عــواد، قامئــاً بأعــال عميــد كليــة العــارة والتصميــم، والدكتــور أميــن منصــور الخزاعلــة، قامئــاً بأعــال عميــد 
شــؤون الطلبــة، والدكتــورة حنــان كامــل إســاعيل، قامئــاً بأعــال عميــد كليــة اإلعــام، و الدكتــورة نــوزت ذيــب 
الجبــور، قامئــاً بأعــال عميــد كليــة الصيدلــة، والدكتــور أنــس رايض األرشم، قامئــاً بأعــال عميــد كليــة العلــوم 

الطبيــة املســاندة.

كــا قــرر املجلــس اســتمرار تعيــن األســتاذ الدكتــور بــال أمــن العكــش، عميــداً لكليــة الهندســة، واألســتاذ 
ــال  ــاً بأع ــوز، قامئ ــاح الحم ــد عبدالفت ــور أحم ــوق، والدكت ــة الحق ــداً لكلي ــوزي، عمي ــد الل ــد محم ــور أحم الدكت

ــات. ــا املعلوم ــة تكنولوجي ــد كلي عمي
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عــّان – التقــى رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط الدكتور 
يعقــوب نارصالديــن، بحضــور رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة 
ســام املحاديــن، مجلــس العمــداء  للعــام الجامعــي 2022-2023؛ 
للحديــث عــن خارطــة تطويــر برامــج الكليــات، والهيــكل التعليمــي 
للطلبــة،  اإلبداعيــة  التحتيــة  البنيــة  وتهيئــة  الدراســية،  للمناهــج 

واســتمرار الحصــول عــى االعتــادات الدوليــة.
وقــال الدكتــور نارصالديــن إن الجامعــة تحــرص عــى امتــاك طلبتهــا 
وقــٍت  يف  بالثقــة،  والجديــرة  واملتاســكة،  الخاصــة،  لهويتهــم 
يحتــاج فيــه ســوق العمــل إىل طلبــة مارســن ومطبّقــن للمهــارات 
الســمعة  أن  مضيًفــا  املجــاالت،  شــتّى  يف  والبحثيــة  املعرفيــة 
األكادمييــة للجامعــة وصلــت إىل مســتويات عليــا مل تكــن الجامعــة 
لتصــل إليهــا لــوال العمــل التشــاريك الــذي يؤمــن بفكــرة “االســتثار 
بالعقــول” و”توجيــه الطاقــات”  و”دراســة االحتياجــات” و”تجذيــر 

ــع”. ــع املجتم ــاركية م التش

وأعــرب رئيــس مجلــس األمنــاء عــن ســعادته قائــًا: “لقــد بذلنــا جهــوًدا 
والدوليــة،  املحليــة  الجــودة  شــهادات  عــى  الحصــول  يف  كبــرة 
ــم  ــن ه ــة الذي ــًة للطلب ــة، خدم ــاون أرسة الجامع ــف وتع ــل تكات بفض
ــه  ــج ل ــد الخري ــا أن يج ــبة لن ــاح بالنس ــار النج ــا، فمعي ــة يف أعناقن أمان
مكانـًـا يف ســوق العمــل عرب إمــداده بحزمة مــن الربامــج التطبيقية”.
بدورهــا، أكــدت الدكتــورة املحاديــن التــزام الجامعــة الجــاد بالتحســن 
بــن  وبثّــه  املســتمر  التعلــم  جانــب  إىل  املســتمرين،  والتطويــر 
املحــوري  الــدور  فهــم  أهميــة  إىل  مشــرًة  ومنتســبيها،  طلبتهــا 
ملؤسســات التعليــم العــايل، وأن ذلــك يــأيت يف الوقــت الــذي تركــز 
ــة،  ــه املعاهــد واملؤسســات املختلفــة عــى املهــارات املعرفي في
واإلطــار العــام للشــخصية، وليــس عــى الشــهادة الجامعيــة فقــط.
ــوق  ــي: س ــات ه ــن امللف ــدٍد م ــث ع ــه بح ــذي تخلل ــاء ال ــر اللق وح
والنشــاطات  التحتيــة،  البنيــة  الجامعيــة،  الربامــج  جــودة  العمــل، 

الامنهجيــة، عــدد مــن نــواب عمــداء الكليــات.

مجلس عمداء “الرشق األوسط” يبحث خارطة تطوير العملية التعليمية
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عــّان – تنفــذ جامعــة الرق األوســط – وبشــكٍل مواكــب الحتياجات 
الســوق – اســرتاتيجيتها للتعليــم والتعلــم، مــن خــال إكســاب أعضاء 
هيئــة التدريــس فيهــا املهــارات الازمــة لانتقــال بالتخصصــات فيها 

مــن علميــة التعليــم إىل التعلم.
ويف هــذا الصــدد، شــارك أعضــاء هيئــة تدريــس يف كليــة الصيدلــة 
بالجامعــة يف برنامــج تدريبــي متقــدم لتطويــر تخصــص تصنيــع 
ــة  ــربات ماليزي ــال خ ــن خ ــة، م ــة والكياوي ــتحرات التجميلي املس

ــال. ــذا املج ــدة يف ه رائ
وشــاركت كل مــن عميــدة كليــة الصيدلــة الدكتــورة نــوزت الجبــور 
ــال  ــر خ ــاس الخ ــورة إين ــة الدكت ــس يف الكلي ــة التدري ــو هيئ وعض
 Standard“ آب املــايض يف برنامــج تدريــب متقــدم يف معهــد
and Industrial Research Institute of Malaysia؛ الكتســاب 
املهــارات واملعــارف املتعلقــة بتصنيــع املســتحرات التجميليــة، 
ابتــداًء مــن اســتخاص املــواد الفّعالــة وقيــاس مــدى تأثرهــا، مــروًرا 
بتطويــر توليفــة املســتحر، ومــن ثــم تقييــم فاعليــة املســتحر 
ومــدى ثباتيتــه، إىل جانــب كل مــا يخــص العمليــة اإلنتاجيــة مــن 

ــات لتســجيل املســتحرات. تصنيــع، ومعــدات، وملف

ــط  ــرق األوس ــة ال ــاق جامع ــع إط ــا م ــاركة تزامًن ــأيت هــذه املش وت
تركــز  والتــي   2025-2022 لســنة  والتعليــم  التعلــم  الســرتاتيجية 
عــى تجويــد العمليــة التعليميــة، وتزويــد ســوق العمــل بخريجــن 
يتمتعــون باملهــارات التــي تجعلهــم منافســن عــى قــدر عــاٍل مــن 

الكفــاءة والجاهزيــة.
وتخلــل الربنامــج زيــارة املصنــع التابــع للمعهــد، إضافــة اىل املراكــز 
البحثيــة املتقدمــة التابعــة لــه؛ وذلــك للبــدء بإجــراء اتفاقيــات تعــاون 

بــن جامعــة الــرق األوســط واملعهــد.
 Standard and Industrial“ معهــد  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
والتابــع  الرائــد  يعــد املركــز   ”Research Institute of Malaysia
للحكومــة املاليزيــة؛ إذ إنــه يقــوم بتطويــر وتصنيــع املســتحرات 
أنــه  للــركات يف ماليزيــا واملناطــق املجــاورة، كــا  التجميليــة 
لجميــع مصانــع  املنتجــات  جــودة  تقييــم وتحكيــم  عــن  مســؤول 
املســتحرات التجميليــة يف ماليزيــا، حيــث يعــد مقصــًدا للتدريــب 
يف مجــال تصنيــع وجــودة املســتحرات التجميليــة للعديــد مــن 

الــدول مثــل اليابــان، والربازيــل، وأســرتاليا، وغرهــا.

“صيدلة الرشق األوسط” تكتسب خربات ماليزية
لتخصص تصنيع املستحرضات التجميلية والكياموية
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عــّان – التقــت رئيســة جامعــة الــرق األوســط األســتاذة 
اليمنيــة  الثقافيــة  الدكتــورة ســام املحاديــن امللحقــة 
الراكــة  قاعــدة  لتوســيع  ســعيد؛  قبلــه  الدكتــورة 

الجانبــن. بــن  البحثــي  التعــاون  وتعزيــز  األكادمييــة، 

وقالــت الدكتــورة املحاديــن بحضــور مســاعدة الرئيســة 
الدكتــورة متــارا نارصالديــن إن الجامعــة تركــز عــى أن تكــون 
برامجهــا الدراســية تطبيقيــة عمليــة، تلتقــي عند خــٍط واحد 
مــع ســوق العمــل، أال وهــو “املعــارصة واالســتدامة”، 
مؤكــدًة أن إطــاق الجامعــة الســرتاتيجية التعلــم والتعليــم 
االســتثار  يف  الجامعــة  جديــة  يُظهــر   2025  –  2022

بالطلبــة وإعدادهــم حتــى يكونــوا قــادة.

وأشــادت رئيســة الجامعة بأداء الطلبة اليمنين الدارســن 
ــم  ــدم، فه ــي املتق ــتواهم األكادمي ــة، ومبس يف الجامع

وحســن  العلميــة،  للمثابــرة  حقيقيًــا  أمنوذًجــا  ميثلــون 
التعامــل مــع زمائهــم مــن الطلبــة األردنيــن والجنســيات 

األخــرى.

بدورهــا، أعربــت امللحقــة الثقافيــة اليمنيــة عــن اعتزازهــا 
بالســمعة األكادمييــة لجامعــة الــرق األوســط، مشــيدًة 
املســتضافة  تلــك  وجــودة  الجامعــة،  برامــج  بنوعيــة 
مــن جامعــات بريطانيــة عريقــة مثــل جامعــة ســرتاثكايد 
الخــراء املســتدامة واآلمنــة،  وبيدفوردشــر، والبيئــة 
ــكار واإلبــداع. واملنــاخ التعليمــي الــذي يُحّفــز عــى االبت

“الرشق األوسط” وامللحقية اليمنية تبحثان توسيع قاعدة التعاون الثنايئ
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عــّان – اســتطاعت كليــة اآلداب والعلــوم الرتبويــة 
 / للمعلــم  العبداللــه  رانيــا  امللكــة  بجائــزة  الضفــر 
املديــر املتميــز لــدورة 2021-2022، حيــث أظهرت 
التدريــس”،  وطــرق  “املناهــج  تخصــص  خريجتــا 
ســهر حســن الحاصلــة عــى املركز األول، وســمرة 
الخريشــه الحاصلــة عــى املركــز الثالــث، أداًء مميــزًا 
جّســد رســالة الجامعــة يف إعــداد القــادة مــن خــال 
تهيئــة بيئــة محفــزة عــى التعلُّــم، والبحــث العلمــي، 

وخدمــة املجتمــع.

ــة  ــرة التنفيذي ــه املدي ــت ب ــاٍب بعث ــك يف كت ــاء ذل ج
لجمعيــة الجائــزة األســتاذة لبنــى طوقــان، إىل رئيســة 
املحاديــن،  ســام  الدكتــورة  األســتاذة  الجامعــة 

شــكرت فيــه مشــاركة جامعــة الــرق األوســط التــي 
الرســالة  العطــاء، وأدت  أروع األمثلــة يف  رضبــت 
الرتبويــة الســامية، وجســدت القــدوة املجتمعيــة 
أن  ذاتهــا  الرســالة  خــال  مــن  مضيفــًة  الصالحــة، 
الجامعــة أذكــت يف خريجيهــا “الشــعلة املســتلهمة 
مــن روح التميــز والريــادة التــي تزخــر بهــا كوادرهــا 

األكادمييــة املعطــاءة”.

االعتــزاز  عــن  أعربتــا  الخريشــه وحســن  بدورهــا، 
يلتــزم  شــامخ  علمــّي  رصح  باعتبارهــا  بالجامعــة 
الجامعــة  التعلــم املســتمر داخــل مجتمــع  بدعــم 
لــدى  املســتمر  الفكــري  النمــو  وتعزيــز  وخارجــه، 

وخريجيهــا. منتســبيها 

املركز األول والثالث للـ”الرشق األوسط” يف جائزة
“امللكة رانيا العبدالله للمعلم”
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عــّان – أكــد رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط 
الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، خــال لقائــه نقيــب املحامن 
األوســط”  الــرق  “حقــوق  إن  اليــوم،  أبوعبــود  يحيــى 
تقدمــت للحصــول عــى االعتــاد الــدويل “لجديتهــا يف أن 

ــتحقونه”. ــذي يس ــم ال ــا العل ــدم لطلبته تق

وجــاء اللقــاء، مبناســبة اســتضافة الجامعــة  المتحــان نقابــة 
املحامــن التحريــري،  الــذي دأبــت عــى اســتضافته منــذ 
ســنوات عــدة، بحضــور النقيــب وبإرشافــه، حيــث بلــغ عــدد 
الذيــن تقدمــوا لامتحــان مــن املحامــن املتدربــن نحــو 

 .1300

ويف هــذا الصــدد، قــال الدكتــور نــارص الديــن، بحضــور عميد 
كليــة الحقــوق األســتاذ الدكتــور أحمــد اللــوزي، وعضــو هيئــة 
التدريــس يف الكليــة الدكتــورة متــارا نارصالديــن، جاهزيــة 
الجامعــة لتطويــر التعــاون مــع النقابــة إىل مســتوى آخــر مــن 

الــراكات طويلــة األمــد.

مــن جانبــه، قــال النقيــب أبــو عبــود إنــه مــن املهــم للغايــة 
العاقــة  بهــذه  “نتــرف  قائــًا:  التعــاون،  هــذا  اســتمرار 

برؤيتنــا  ونثــق  تطويرهــا،  عــى  وســنعمل  املســتدامة، 
املشــرتكة”.

الســمعة  إن  اللــوزي  الدكتــور  قــال  متصــل،  ســياٍق  ويف 
األكادمييــة واإلداريــة التــي تتميــز بهــا الجامعــة مّكنهــا مــن 
متتاليــة،  مــراٍت  للنقابــة  التحريــري  االمتحــان  اســتضافة 

ليعكــس  ذلــك حجــم التعــاون مــع املجتمــع املحــيّ .

الــرق األوســط” حققــت  أن “حقــوق  تجــدر اإلشــارة إىل 
عــى  مراكــز متقدمــة  الحصــول  أبرزهــا  إنجــازات عديــدة، 
حصولهــا  إىل  باإلضافــة  الجامعيــة  الكفــاءة  امتحــان  يف 
عــى شــهادة ضــان جــودة الربامــج األكادمييــة مبســتواها 
اعتــاد  هيئــة  عــن  صــادرة  األخــرة  أن  حيــث  الذهبــي، 
مؤسســات التعليــم العــايل، لتكــون بذلــك أول كليــة تحصــل 

عــى هــذه الشــهادة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

كــا أن لهــا مســاهمتها الفاعلــة يف حصــول الجامعــة عــى 
الجامعــة  وتصنيــف   ،ISO 9001:2015 األيــزو  شــهادة 
QS Rating، وعضويتهــا يف اتحــاد كليــات الحقــوق  يف 

العامليــة، واتحــاد كليــات الحقــوق العربيــة.

“الرشق األوسط” تستضيف امتحان نقابة املحامني التحريري
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هيئــة  أعضــاء  األوســط  الــرق  جامعــة  تــرك   – عــّان 
لارتقــاء  اســرتاتيجيتها  وتنفيــذ  رســم  يف  لديهــا  التدريــس 

الســوق. باحتياجــات  وربطهــا  املخرجــات  مبســتوى 
أعضــاء  مــع  دوريــة  لقــاءاٍت  عقــد  عــى  الجامعــة  وتواظــب 
الهيئتنــن األكادمييــة واإلداريــة؛ لرفــع كفــاءة األداء، واالرتقــاء 
مبســتوى البحــث العلمــي والدراســات العليــا، وتعزيــز البحــث 
التطبيقــي مــن جانــب، وإتاحــة الفرصــة للتعبــر وإثــراء الحــوار 

ــٍب آخــر. اإلســرتاتيجي مــن جان
ويف هــذا الصــدد، التقــت رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة 
ســام املحاديــن اليــوم الســبت أعضــاء الهيئــة التدريســية 
للعــام الجامعــي 2022 – 2023؛ للحديــث عــن أبــرز مامــح 

اســرتاتيجية الجامعــة للتعلــم والتعليــم.
بحضــور  املــايض  الشــهر  أطلقــت  االســرتاتيجية  وكانــت 
والصناعيــن،  األعــال،  ورجــال  الشــخصيات،  مــن  عــدٍد 
واإلعاميــن، واألكادميــن، يف ظــل متغــرات ســوق العمــل 
الــذي مل يعــد ينظــر للشــهادة الجامعــة عــى أنهــا املعيــار 
ــاٍم  ــداٍن متن األول للمنافســة والحصــول عــى الفــرص يف مي

االحتياجــات. متشــعب 
وتركــز اللقــاء عــى بحــث مســؤوليات أعضــاء هيئــة التدريــس 
يف تطويــر الخطــط الدراســية وفــق حاجــات ســوق العمــل، 
ورضورة مواظبــة عضــو هيئــة التدريــس آلخــر املســتجدات 

واالكتشــافات يف تخصصــه مــن خــال البحــوث العلميــة.

وقالــت الدكتــورة املحاديــن، يف اللقــاء الــذي أداره مســاعد 
رئيســة الجامعــة الدكتــور ســليم رشيــف، إن التحــدي األكــرب 
ــة اآلن هــو رفــع نســبة مــا تضخــه مــن  ــات التعليمي للمؤسس
خريجــن رياديــن، وقياديــن، ومبتكريــن، يحققــون أقــى 
علميــة  مقاييــس  وتطبيــق  أداء  يف  التميــز  مــن  مســتوى 

موضوعيــة.
ــت رئيســة الجامعــة بحضــور مســاعدي رئيســة الجامعــة،  وبيّن
وعمــداء الكليــات، والعــادات، ورؤســاء األقســام األكادمييــة 
أن تطويــر الخطــط الدراســية وإمدادهــا باملســاقات العمليــة، 
إىل جانــب اســتبدال املســاقات االختياريــة بــدورات مهنيــة 
تركــز عــى األبعــاد املعرفيــة، وبنــاء الشــخصية، ســيعمل عــى 
توســيع فــرص الخريجــن يف أن يجــدوا لهــم مكانًــا يف ســوق 

العمــل عــى اختــاف احتياجاتــه وتشــعبها.
وأوضحــت أن عــدم مواظبــة عضــو الهيئــة التدريســية عــى 
إعــداد البحــوث العلميــة يعنــي أنــه ســيكون بعيــًدا عــن آخــر 
مــا توصــل إليــه تخصصــه مــن العلــم واملعرفــة، فالبحــوث 
الــذي ميكــن مــن خالــه معرفــة  العلميــة هــي “املقيــاس 

مســتوى مــا يُــدرّس للطلبــة”.

ويف نهايــة اللقــاء جــرى حــوار ونقــاش موســعن متحــور حــول 
التدريــب امليــداين، ونــر األبحــاث العلميــة، وتطويــر الخطــط 

الدراســية للمســاقات.

رئيسة “الرشق األوسط” تحاور أعضاء الهيئة التدريسية
لرسم خطة تطوير الربامج
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إصدار العدد الثامن من نرشة “الرشق األوسط” اإلخبارية

عــّان – صــدر عــن دائــرة اإلعــام والعاقــات العامــة يف جامعــة الــرق األوســط العــدد الثامــن مــن نرتهــا الشــهرية اإلخباريــة 
اإللكرتونيــة لشــهر أغســطس / آب 2022.

ويحتوي العدد عى مجموعٍة من األخبار، والنشاطات، والفعاليات األكادميية العلمية والبحثية والرتبوية واالجتاعية.
وعــن أبــرز مــا جــاء يف النــرة: مذكــرة تفاهــم بــن “الــرق األوســط” و”املتقاعدين العســكرين”، “الرق األوســط” تحــرز مركًزا 
متقدًمــا يف تصنيــف Webometrics العاملــي، “الــرق األوســط” توســع مــن اســرتاتيجية التبــادل األكادميــي باســتضافة 4 

أســاتذة مــن تركيــا، و”الــرق األوســط” ترســم البســمة عــى وجــوه طلبــة الجيــزة… والبلديــة والرتبيــة تثمنــان الجهــود”.
وللراغبن باالطاع عى النرة، الضغط عى الرابط التايل:

https://meu.edu.jo/newsletter/NEWSLETTER22.pdf
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عــّان – عقــد مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجــن/ 
ــاين للتنميــة يف جامعــة الــرق  ــه الث صنــدوق امللــك عبدالل
األوســط لقــاًء مــع خريجــي تخصــص اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا 
بحضــور أعضــاء الهيئــة التدريســية، وأعضــاء شــعبة متابعــة 

ــن. الخريج
وتخلــل اللقــاء الــذي يــأيت بالتعــاون مــع كليــة اآلداب والعلــوم 
الرتبويــة بحــث عــدٍد مــن املحــاور املتعلقــة بتهيئــة الطلبــة 
لســوق العمــل، إىل جانــب عــرض قصــص نجاحهــم يف أماكــن 

وظائفهــم.
يف  التدريــس  هيئــة  عضوتــا  حــواره  أدار  الــذي  اللقــاء  وركــز 
الكليــة الدكتــورة نرسيــن يوســف، والدكتــورة لينــدا العبــاس 
أماكــن  يف  للطلبــة  واألكادمييــة  املهنيــة  املســارات  عــى 
ــي  ــا لخريج ــات العلي ــة الدراس ــدى فعالي ــب م ــم، إىل جان عمله

درجــة البكالوريــوس يف تحســن فــرص تطورهــم الوظيفيــة.
بــدوره، عــرّب عميد شــؤون الطلبــة الدكتور أميــن خزاعلة بحضور 
عميــد كليــة اآلداب والعلــوم الرتبويــة األســتاذ الدكتــور أحمــد 
ــن قدمــوا أفــكاًرا  مــوىس، عــن ســعادته بخريجــي الجامعــة ِممَّ
تصــب يف مجــرى تطلعــات العــادة يف إيجــاد بيئــة جامعيــة 
فريــدة مــن نوعهــا وتركــز عــى خدمــة طلبتهــا بالشــكل األمثــل، 
باإلضافــة إىل إثبــات أنهــم عــى قــدٍر عــاٍل مــن املســؤولية 

تجــاه الجامعــة ورســالتها يف إعــداد القــادة.
وتنظــر جامعــة الــرق األوســط إىل خريجيهــا عــى أنهــم مثــرة 
االســتثار الحقيقــي القائــم عــى العلــم الحديــث، حيــث أنهــا 
تســعى إىل االســتفادة مــن تجاربهــم، ومشــاريعهم الطموحــة 

بضمهــم إليهــا وفًقــا للشــواغر واالمكانيــات املتاحــة.

لقاٌء مع خريجي تخصص اللغة اإلنجليزية يستعرض عدًدا من قصص النجاح
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عــّان – قــام طلبــة كلية الحقــوق يف جامعة الرق األوســط 

بزيــارة دائــرة التنفيــذ يف محكمــة بدايــة عــان؛ لاطــاع عــى 

الواقــع العمــي ومجريــات تنفيــذ األحكام.

مســاق  ضمــن  تــأيت  التــي  الزيــارة  خــال  الطلبــة  والتقــى 

“البينــات والتنفيــذ” التــي يُدرّســها الدكتــور حمــدان العبــادي، 

رئيــس دائــرة تنفيــذ عــان القــايض الدكتــور عاكــف طويقات، 

والقــايض باســل العجارمــة، إىل جانــب قــايض محكمــة صلــح 

الطلبــة  بــن  نقــاش مــا  دار  الشــخانبة، حيــث  عــان مجــد 

ــذ. ــون التنفي ــات قان ــرز تعدي ــول أب ــاة ح والقض

وقــال الدكتــور العبــادي إن مثــل هــذه الزيــارات تهــدف إىل 

اكتشــاف مــدارك الطلبــة القانونيــة، إىل جانــب أنهــا توفــر 

بــن  الفجــوة  تســد  واقعيــة  بيئــة  يف  لهــم  التعلــم  فرصــة 

والتطبيــق. النظريــة 

وتــأيت هــذه الزيــارة كأحــد برامــج الكليــة امليدانيــة التــي تؤهــل 

ــراءة  ــة، ق ــا القانوني ــل القضاي ــة: تحلي ــة كيفي ــا ملعرف لطلبته

القانونيــة،  الحجــج  تطويــر  واللوائــح،  والقوانــن  القضايــا 

ــة ــة اإلجرائي ــوين والكتاب ــث القان والبح

زيارة تدريبية لـ”حقوق الرشق األوسط” إىل محكمة بداية عامن
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األوســط  الــرق  جامعــة  قّدمــت   – عــّان 
ممثلــًة برئيســتها األســتاذة الدكتــورة ســام 
بريطانيــا  ملكــة  بوفــاة  التعــازي  املحاديــن 
إليزابيــث الثانيــة، يف مقــر الســفارة الربيطانية 

عــان. بالعاصمــة 

لقائهــا  خــال  املحاديــن،  الدكتــورة  وعــربت 
مبمثــي الســفارة الربيطانيــة، عن أحــر التعازي 
وعميــق املواســاة، بوفــاة امللكــة إليزابيــث 
مــدى  عــى  صديقــة  كانــت  التــي  الثانيــة 
ســبعة عقــود مــن حكمهــا، لــأردن وقيادتــه 
املحاديــن  الدكتــورة  ودونــت  الهاشــمية، 

التعــازي واملواســاة يف ســجل الســفارة الــذي 
أقيــم بهــذه املناســبة.

مــع  األوســط  الــرق  جامعــة  وترتبــط 
أكادمييــة  بــراكات  الربيطانيــة  الجامعــات 
وبخاصــًة  مســتدامة،  كبــرة  وبرامجيــة 
الــراكات القامئــة مــع جامعتــي بيدفوردشــر 
وســرتاثكايد الربيطانيتــن، حيــث تســتضيف 
معتمــدة  برامــج  األوســط  الــرق  جامعــة 
)البكالوريــوس،  العلميــة  الدرجــات  ملنــح 
تخصصــات  يف  والدكتــوراة(  واملاجســتر، 

الجامعــة. رحــاب  يف  تــدرّس  عديــدة 

“الرشق األوسط” تقدم التعازي بوفاة امللكة إليزابيث الثانية
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تأثــر “كورونــا” عــى العبــي الــدوري اإليطــايل لكــرة 
القــدم… دراســٌة لباحــٍث يف “الــرق األوســط”

دراســة  األوســط  الــرق  جامعــة  أعــدت   – عــّان 
إحصائيــة بالتعــاون مــع جامعــات إيطاليــة خلصــت إىل 
ــات  ــببًا إلصاب ــا س ــروس كورون ــون فاي ــة أن يك احتالي

العبــي كــرة القــدم.

ــة  ــوم الطبي ــة العل ــد كلي ــام عمي ــدد، ق ــذا الص ويف ه
األرشم،  أنــس  الدكتــور  الجامعــة  يف  املســاندة 
بالتعــاون مــع باحثــن ايطاليــن يف جامعــات إيطاليــة 
كورونــا  فايــروس  )جائحــة  عنوانهــا  دراســة  بإجــراء 
ــات  ــات العض ــل إلصاب ــبب محتم ــد – 19( كس )كوفي
عنــد العبــي كــرة القــدم املحرتفــن يف دوري الدرجــة 

اإليطــايل(. األوىل 

وأوضــح أن بيانــات الدراســة وجــدت فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة واضحــة يف إصابــات العضــات بــن موســم 
مــا بعــد الجائحــة واملواســم الســابقة لجائحــة كورونــا 
عنــد العبــي كــرة القــدم املحرتفــن يف دوري الدرجــة 

األوىل اإليطــايل.

وقــال الدكتــور األرشم إن تأثــر جائحــة فايــروس كورونــا 
كبــر  عــدد  أصيــب  حيــث  القــدم،  كــرة  طــال العبــي 
مــن الاعبــن املحرتفــن بهــذا الفايــروس، مضيًفــا 
اإلصابــات  حــدوث  تقييــم  إىل  هدفــت  الدراســة  أن 
عنــد العبــي كــرة القــدم املحرتفــن يف دوري الدرجــة 
وبعــد جائحــة كورونــا، حيــث  قبــل  اإليطــايل  األوىل 
ركــزت الدراســة عــى األعــوام مــا بــن 2016 و2021.

تأثري “كورونا” عىل العبي الدوري اإليطايل لكرة القدم
دراسٌة لباحٍث يف “الرشق األوسط”
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لقاء موسع ملناقشة خطة “أعامل الرشق األوسط” االسرتاتيجية

ــتاذة  ــط األس ــرق األوس ــت رئيســة جامعــة ال ــّان – بحث ع
ــال  ــة األع ــد كلي ــور عمي ــن، بحض ــام املحادي ــورة س الدكت
األســتاذ الدكتــور هشــام أبــو صاميــة، خــال اجتــاع الهيئــة 
العامــة للكليــة، تطلعــات العــام الــدرايس الجديــد، ومامــح 

الخطــة االســرتاتيجية الجديــدة للكليــة.

أعضــاء  شــاكرًة  بالحضــور،  املحاديــن  الدكتــورة  ورحبــت 
لتحقيــق  جهــود  مــن  قدمــوه  مــا  عــى  التدريــس  هيئــة 
ــهمون  ــن يس ــال ريادي ــادة أع ــداد ق ــة يف إع ــالة الكلي رس
ــاء اقتصــاد املعرفــة، ويصنعــون االبتــكار، مضيفــًة  يف بن
أن الكليــة متــي قدًمــا يف تحقيــق قفــزات نوعيــة تتعلــق 
العلمــي،  والبحــث  واإلقليميــة،  املحليــة  بالــراكات 

الدوليــة. واالعتاديــات 

تهيئــة  يف  تتمثــل  الجامعــة  مســؤولية  أن  إىل  وأشــارت 
خريجيهــا بشــكٍل مُيّكنهــم مــن دخول ســوق العمــل باقتدار.

بــدوره، قــال الدكتــور أبــو صاميــة إن الكليــة تســعى ملواكبة 
متطلبــات العــر مــن خــال دراســة ســوق العمــل املحــي 
واإلقليمــي بشــكل مســتمر؛ للعمــل عــى تطويــر املناهــج 
الدراســية للتخصصــات الحاليــة، واســتحداث تخصصــات 
ــة  ــن الكلي ــًا م ــة، ودع ــرات الحاصل ــتجابة للتغ ــدة اس جدي

لخدمــة املجتمــع.

وتخلــل اللقــاء عــرٌض مكثــف ألبــرز برامــج الكليــة الرامية إىل 
ــز عــى  ــم وســوق العمــل، والرتكي ســد الفجــوة بــن التعلي

اســتبدال املســاقات االختياريــة بأخــرى تدريبيــة مهنيــة.
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التعليــم  بــن مخرجــات  “اإلعــام  ينطلــق مؤمتــر   – عــّان 
املُنظّــم  الــدويل  العمــل”  ســوق  ومتطلبــات  الجامعيــة 
مــن قبــل كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط يــوم 
بــن  القامئــة  الفجــوة  أســباب  لبحــث  املقبــل؛  الثاثــاء 
التدريــس األكادميــي واملارســة التطبيقيــة يف مختلــف 
مجــاالت اإلعــام، عــرب جلســات يقدمهــا نخبــة مــن الباحثــن، 
غــرف  ومــدراء  املختصــن،  واإلعاميــن   ، واألكادمييــن 
األخبــار املحليــة والعربيــة والعامليــة، والفنيــن التطبيقيــن، 

مــن جامعــات، ومعاهــد، وكليــات عربيــة وأجنبيــة.
ويناقــش املشــاركون يف املؤمتــر عــى مــدار يومــّي الثاثــاء 
ــول 2022م، 37 محــوًرا، مــن  واألربعــاء املوافــق 20-21 أيل
أبرزهــا: جــذب اإلعــام الرقمــي لطلبة كليــات الصحافــة، وآلية 
تدفــق املعلومــات يف البيئــة الرقميــة، وأهميــة تعليــم لغــة 
ــر الرتبيــة الرقميــة عــى  اإلشــارة يف امليــدان الصحــايف، وأث
التعليــم الجامعــي، وفاعليــة املناهــج اإلعاميــة يف ضــوء 
مخرجــات  بــن  اإلعامــي  واألداء  العمــل،  ســوق  تحديــات 

التعليــم وضغوطــات العمــل.
وقالــت عميــدة كليــة اإلعــام يف الجامعــة، رئيســة اللجنــة 

الشــيخ  كامــل  حنــان  الدكتــورة  للمؤمتــر  التحضريــة 
األكادمييــا  بــن  الفجــوة  جــرس  إىل  يهــدف  املؤمتــر  إن 
كليــات  اإلعــام، وتجويــد مخرجــات  واملارســة يف حقــل 
اإلعــام  لطلبــة  وتدريــب  تعليــم  صيــغ  واقــرتاح  اإلعــام، 
تضمــن املواءمــة بــن النظريــة والتطبيــق، ورفــع مســتوى 
االلتــزام بأخاقيــات مهنــة اإلعــام، ومناقشــة الصعوبــات 
ــام،  ــص اإلع ــدريّس تخص ــل م ــه عم ــي تواج ــات الت واملعيق

وإيجــاد حلــوٍل لهــا.
كانــت  األوســط   الــرق  جامعــة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
قــد أطلقــت يف وقــٍت ســابق اســرتاتيجية جديــدة بعنــوان: 
لأعــوام  األوســط  الــرق  جامعــة  يف  والتعلــم  “التعليــم 
جاهــز  “أنــا  مبــادرة  مــع  جنــب  إىل  جنبًــا   ،2025″-2022
لســوق العمــل” خــال لقــاٍء حــواري، بحثــت خالــه شــخصيات 
ــن  ــة ب ــات املواءم ــة، تحدي ــة، واقتصادي ــة، وإعامي أكادميي
املخرجــات الجامعيــة ومتطلبــات ســوق العمــل، منوهــًة إىل 
أن معيــار فــرص العمــل اليــوم يتمحــور حــول املهــارات التــي 
ميتكلهــا الخريــج، والتــي مــن شــأنها تعزيــز فــرص العمــل 

والتشــغيل.

مؤمتر “إعالم الرشق األوسط” الدويل يبحث
سد فجوة التدريس األكادميي واملامرسة التطبيقية
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األوســط  الــرق  جامعــة  رئيســة  اســتقبلت   – عــّان 
ــن، وفــًدا مــن مجلــس  ــورة ســام املحادي األســتاذة الدكت
اعتــاد التعليــم الصيــدالين ACPE، إىل جانــب ممثــٍل 

عــن هيئــة االعتــاد والجــودة املحليــة.
“الــرق  اســرتاتيجية  الجامعــة  رئيســة  واســتعرضت 
األوســط” التــي تهتــم بتكريــس البحــث العلمــي والتعلــم، 
وتشــجيع طلبتهــا عــى اكتشــاف العلــوم مــن حولهــم، 
وبنــاء برامجهــا الدراســية وفًقــا ملعايــر الســوق الحديثــة، 

مســتدامة. رشاكات  وتأســيس 
واطلــع الوفــد خــال زيارتــه عــى أقســام ودوائــر كليــة 

الصيدلــة يف الجامعــة، وذلــك ضمــن إطــار زيــارٍة تحققيــة 
لاعتــاد الــدويل األمريــي، شــملت مختــربات الكليــة 
التدريســية، والبحثيــة، واملارســة الصيدالنيــة، إىل جانب 
الحاســوب،  ومختــرب  التدريســية،  والقاعــات  املكاتــب، 

وقاعــة ورش العمــل الخاصــة بالكليــة.
عميــدة  مــن  كل  فيهــا  تواجــد  التــي  الجولــة  وشــهدت 
يف  األقســام  ورؤســاء  الجبــور،  نــوزت  الدكتــورة  الكليــة 
ومســاعد  امليــداين،  التدريــب  لجنــة  ورئيســة  الكليــة، 
العميــد لشــؤون الجــودة، زيــارة تفقديــة ملرافــق الجامعــة 
الطلبــة،  شــؤون  وعــادة  املكتبــة،  مثــل  املختلفــة 

النفــي. اإلرشــاد  ومركــز  الرياضيــة،  والقاعــات 
التــي يتلقــى فيهــا  وقــام الوفــد بزيــارة مواقــع العمــل 
طلبــة الصيدلــة التدريــب امليــداين يف املستشــفيات 
والصيدليــات، وأبــدى الوفــد الضيــف إعجابــه مبســتوى 
ــال  ــن خ ــر م ــك ظه ــدم، وأن ذل ــداين املتق ــب املي التدري
مقاباتــه مــع أربــاب العمــل، والطلبــة الخريجــن، والطلبــة 

ــة. ــد الدراس ــى مقاع ع

االعتامد األمرييك ACPE يزور جامعة الرشق األوسط
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عــّان – أبرمــت جامعــة الــرق األوســط اتفاقيــة تعــاون مــع أكادمييــة نبــض األردن للســامة والصحــة 
التدريبــي “ISO 45001″، املتعلــق بنظــم إدارة الســامة  املهنيــة والبيئيــة، يُطلــق مبوجبهــا الربنامــج 
والصحــة املهنيــة، حيــث أنــه يــأيت للحــد مــن اإلصابــات واألمــراض املهنيــة، مبــا يف ذلــك تعزيــز وحايــة 

الصحــة البدنيــة والعقليــة للعاملــن.

ووقّــع االتفاقيــة مستشــار رئيســة الجامعــة للشــؤون القانونيــة األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، وعــن 
األكادمييــة رئيــس مجلــس إدارة اللــواء الدكتــور عــي النــوارصة، واملديــر التنفيــذي معتصــم الزريقــات.

وعــى هامــش االتفاقيــة، جــرى بحــث ســبل التعــاون بــن الجانبــن، حيــث أكــد الدكتــور املنصــور تبنــي 
الحاكميــة يف إدارة الجامعــة بفاعليــة وكفــاءة مبــا يحقــق الريــادة، ويقــدم برامــج رائــدة وفــق معايــر الجــودة 

ــا. ــا وخارجيً الشــاملة، ويدعــم جســور التواصــل داخليً

ــار األخــرة  ــزازه بالراكــة مــع جامعــة الــرق األوســط باعتب ــة عــن اعت ــدوره، عــرّب رئيــس مجلــس األكادميي ب
ــي. ــي والبحث ــط األكادمي ــمعتها يف الوس ــا س ــدة له ــة رائ ــة تعليمي مؤسس

اتفاقية تعاون بني “الرشق األوسط” و”نبض األردن للسالمة املهنية”
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الــرق  جامعــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  يرعــى   – عــّان 
األوســط الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، بحضــور رئيســة 
هيئــة املديريــن الدكتــورة ســناء شــقوارة وأعضــاء الهيئــة، 
الجامعــة،  ورئيســة  الجامعــة،  أمنــاء  مجلــس  وأعضــاء 
ومجلــس العمــداء، وأعضــاء الهيئــة التدريســية، وأهــايل 
املحــي،  املجتمــع  قيــادات  مــن  وعــدد  الخريجــن، 
ــتر  ــة املاجس ــر لطلب ــادس ع ــوج الس ــج الف ــل تخري حف
والثــاين لطلبــة الدبلــوم العــايل، والثالــث عــر لطلبــة 
حيــث   ،2022  /  2021 الجامعــي  للعــام  البكالوريــوس 
الثقــايف  املجمــع  يف  النهضــة  فــوج  حفــل  ســيقام 
الريــايض بالجامعــة للفصــل األول، والثــاين، والصيفــي.

وقالــت رئيســة الجامعــة إن إطــاق اســم “النهضــة” عــى 
خريجيهــا  بــأن  املتجــذر  الجامعــة  إلميــان  يــأيت  الفــوج 
الحديــث،  العمــل  لســوق  مؤهلــن  ريادييــن  قــادة 
ومنتمــن لتطلعــات الدولــة، وجاديــن يف بلــورة رســائلها، 

التغيــر. مبواكبــة  وشــغوفن 

لجنــة  رئيــس  الطلبــة،  شــؤون  عميــد  أوضــح  بــدوره، 
التخريــج، الدكتــور أميــن الخزاعلــه إن حفــل تخريــج فــوج 
الثاثــاء  هــا:  يومــن  مــدار  عــى  ســيكون  النهضــة 
املوافــق 27 / 09 /2022 مــن الســاعة 4 عــًرا وحتــى 

الســاعة 6 مســاًء ألوائــل التخصصــات ولطلبة املاجســتر 
و  الصيدلــة  بكالوريــوس  ولطلبــة  العــايل  والدبلــوم 
موقــع  يف  الخريجــن  تواجــد  يكــون  أن  عــى  اإلعــام، 
االحتفــال قبــل ســاعة مــن بــدء الحفــل، إىل جانــب أهميــة 
التواجــد لحضــور موعــد الربوفــة التــي ســتكون بتاريــخ26/ 
الســاعة  وحتــى  ظهــراً   2:00 الســاعة  مــن   ،  2022/  09

عــًرا.  4:00

ويــوم األربعــاء املوافــق 28 / 09 /2022 عــى فرتتــن، 
الســاعة  وحتــى  ظهــرًا   12:00 الســاعة  تبــدأ  األوىل 
برنامــج  يف  واألعــال  الحقــوق،  لطلبــة  ظهــرًا   2:00
ســيكون  الربوفــة  موعــد  أن  علــًا  البكالوريــوس، 
بتاريــخ 26 / 09 /2022 وموعدهــا هــو الســاعة 10:00 
ــة  ــرتة الثاني ــا الف ــرًا، أم ــاعة 12:00 ظه ــى الس ــا وحت صباًح
الرتبويــة، وتكنولوجيــا  والعلــوم  اآلداب  لطلبــة  فتكــون 
املعلومــات، العــارة والتصميــم، والهندســة الســاعة 
يكــون  أن  عــى  مســاًء،   6 الســاعة  وحتــى  عــًرا   4:00
تواجــد الخريجــن يف موقــع االحتفــال قبــل ســاعة مــن 
بــدء الحفــل، إىل جانــب أهميــة التواجــد لحضــور الربوفــة 
بتاريــخ 26 / 09 /2022 مــن الســاعة 12:00 ظهــرًا وحتــى 

ظهــرًا.  2:00 الســاعة 

رئيس أمناء “الرشق األوسط” يرعى
تخريج “فوج النهضة”… الشهر الجاري
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بــر  الدكتــور  الــوزراء  رئيــس  عــن  مندوبًــا   – عــّان 
الخصاونــة، رعــى وزيــر العمــل نايــف اســتيتية مؤمتــر 
“اإلعــام بــن مخرجــات التعليــم الجامعيــة ومتطلبات 
ســوق العمــل” بحضــور رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة 
الديــن،  نــارص  يعقــوب  الدكتــور  األوســط  الــرق 
شــقواره،  ســناء  الدكتــور  املديريــن  هيئــة  ورئيســة 
ورئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــور ســام املحادين، 
ورئيــس هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل 
ــر الرايــره،  ــتاذ الدكتــور ظاف ــا األس ــان جودته وض
وعــدد مــن قيــادات املجتمــع املحــي، وشــخصيات 
وأكادمييــن،  وخــرباء،  وعربيــة،  أردنيــة  إعاميــة 
مــن  واســعة  قطاعــات  عــن  ممثلــن  ومختصــن 

مؤسســات التعليــم العــايل العربيــة.
ألقاهــا  التــي  كلمتــه  يف  اســتيتية  الوزيــر  وقــال 
بحضــور باحثــن مــن فلســطن، ولبنــان، والعــراق، 
تنبثــق  املؤمتــر  هــذا  أهميــة  إن  واألردن،  ومــر، 
أخــذ  الــذي  اإلعــام  ملســتقبل  مناقشــته  مــن 
العمــل،  ســوق  باحتياجــات  أســوًة  برسعــة  يتطــور 
وتغراتهــا،  العوملــة  متطلبــات  وســط  وذلــك 
حيــث شــهد اإلعــام نقلــًة نوعيــًة أساســية، متثلــت 
الرقميــة  الوســائط  تدمــج  جريئــة  خطــواٍت  باتخــاذ 
مــع املحتــوى اإلعامــي مبــا يتناســب مــع الهويــة 

الجديــدة. التكنولوجيــة 
وأكــد يف املؤمتــر الــذي أداره عضــو هيئــة التدريــس 
يف كليــة اإلعــام بالجامعــة، اإلعامــي الدكتــور هــاين 
البــدري، رضورة اســتفادة اإلعــام ِمــاَّ توفــره الثــورة 
الرابعــة، مــن خــال مواكبتــه للتطــورات  الصناعيــة 
يف  االتصــال،  تكنولوجيــا  مجــال  يف  املتاحقــة 
وقــٍت تتعاظــم فيــه التحديــات أمــام ســوق العمــل 
اإلعامــي، مشــيًدا بالــدور الريــادي لجامعــة الــرق 

األوســط يف هــذا املجــال.
الجامعــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
الديــن إن الجامعــة بصــدد  نــارص  الدكتــور يعقــوب 

للفــرتة  للجامعــة  جديــدة  تعلــم  اســرتاتيجية  إعــداد 
حــوارات  سلســة  خــال  مــن   )2026-2023( مــن 
ــات وإدارة  ــداء الكلي ــن عم ــن م ــع املختص ــة م داخلي
الجامعــة، وربطهــا يف أســواق العمــل، وتركــز عــى 
الطلبــة  تؤهــل  التــي  األدائيــة  واملهــارات  التدريــب 
وترفــع تنافســيتهم يف األســواق املحليــة والعامليــة، 
القــرار املتعلــق بوضــع اســرتاتيجيٍة  أن  مشــرًا إىل 

جديــدة يعــد “قــراًرا جريئًــا”.
وأكــد أهميــة أن تكــون توصيــات هــذا املؤمتــر الــذي 
تعقــده كليــة اإلعــام منســجمة مــع مخرجــات مؤمتــر 
لكلياتهــا  الجامعــة  عقدتــه  الــذي  العمــل  أصحــاب 
املختلفــة يف وقــت ســابق، بهــدف تقديــم قــراءة 
لقــدرات خريجــي الجامعــة، ومــا يلزمهــم مــن مهــارات 
لســوق العمــل، مبيًنــا إن إنشــاء كليــة اإلعــام جــاء 
قصــة نجــاح مثمــرة رغــم التحديــات، وأنهــا حتــى اآلن 
ــٍب وطالبــة، منهــم 450 مــن  خرّجــت نحــو 1000 طال

البلــدان العربيــة الشــقيقة.
يف  دولــٍة  ألي  رافعــًة  يعتــرب  اإلعــام  أن  إىل  وأشــار 
ــج  ــكٍل ممنه ــب اســتخدامه بش ــه يج ــث أن ــامل، حي الع
ومــدروس، وأن هــذا مــا يتعلمــه طلبــة كليــة اإلعــام 
“الــرق  بخريجــي  فخــره  عــن  معــربًا  الجامعــة،  يف 
التلفــاز  شاشــات  عــى  يظهــرون  الذيــن  األوســط” 
املحليــة والعربيــة، يف دليــٍل واضــح عــى تطبيقهــم 
ألبجديــات  واملنضبــط  واملســؤول،  املهنــّي، 
املهــارة  هــو  األســواق  تحتاجــه  فــا  اإلعــام، 

والثقافــة.
للبحــث  العربيــة  الرابطــة  ممثلــة  قالــت  بدورهــا، 
العلمــي وعلــوم االتصــال يف لبنــان الدكتــورة مــي 
العبداللــه، إن هــذا املؤمتــر الهــام يعــد انتصــاًرا عــى 
أوقــاٍت مضطربــة صعبــة،  يــأيت يف  العزلــة، فهــو 
التكويــن  قضايــا  يف  يبحــث  املؤمتــر  أن  مضيفــًة 
اإلعــام  مجــاالت  يف  العمــل  وفــرص  اإلعامــي 

الحديثــة. واالتصــال 

وأكــدت أهميــة خــروج املؤمتــر بأفــكار وتوصيــات 
ــٍة جديــدة يســتعيد اإلعــام مــن  ــاء رؤي تســاهم يف بن

خالهــا دوره املفقــود.
اإلعــام  كليــة  عميــدة  قالــت  متصــل،  ســياٍق  ويف 
اإلعامــي  إن  الشــيخ  حنــان  الدكتــور  الجامعــة  يف 
بأخاقيــات  املتمســك  الصحــايف  هــو  الصالــح 
ــول  ــن املقب ــد م ــم يع ــرف، فل ــق ال ــل ومواثي العم
التكنولوجيــا  و”تســونامي  الرقميــة  التحــوالت  مــع 
املعرفيــة” أن يتــم التاعــب باملحتــوى الصحــايف.
وأعربــت عــن فخرهــا باســرتاتيجية التعليــم والتعلــم 
التــي أطلقتهــا الجامعــة يف وقــٍت ســابق، باعتبارهــا 
تلبيــة رصيحــة وحقيقيــة لتوصيــات هيئــة االعتــاد 
وديــوان الخدمــة املدنيــة ولجــان التعليــم العــايل يف 

مجلــس األمــة.

وناقشــت جلســات املؤمتــر البالــغ عددهــا مثانيــة، 
ــو  ــا نح ــن خاله ــث م ــوًرا، يبح ــى 37 مح ــة ع واملوزع
العربيــة،  الــدول  مختلــف  مــن  ومشــاركًا  باحثًــا   50
ــا إىل جنــب مــع أكادمييــي الجامعــة املشــاركن،  جنبً
كل مــا يــي: جــذب اإلعــام الرقمــي لطلبــة كليــات 
البيئــة  يف  املعلومــات  تدفــق  وآليــة  الصحافــة، 
الرقميــة، وأهميــة تعليــم لغــة اإلشــارة يف امليــدان 
التعليــم  عــى  الرقميــة  الرتبيــة  وأثــر  الصحــايف، 
اإلعاميــة يف ضــوء  املناهــج  الجامعــي، وفاعليــة 
بــن  اإلعامــي  واألداء  العمــل،  ســوق  تحديــات 

العمــل. وضغوطــات  التعليــم  مخرجــات 

وعــن الجهــات الداعمــة للمؤمتــر فهي: وزارة الســياحة 
الرابطــة  أورانــج،  الســياحة،  تنشــيط  هيئــة  واآلثــار، 
ــارة  العربيــة لعلــوم االتصــال، البوتــاس العربيــة، املن
للتأمــن، مبــادرة جــدارا، املؤسســة األردنيــة لتطويــر 
خلــدا  أبــراج  ومؤسســة  االقتصاديــة،  املشــاريع 

املعلومــات. لتنميــة 

وزير العمل من “الرشق األوسط”: سوق العمل يحتاج إىل مهارات، والتحول الرقمي رضورة عاملية
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املشاركون يف مؤمتر “إعالم الرشق األوسط ” يوصون بتوفري كفاءات
تالئم سوق العمل ومتطلباته

 ” األوســط  الــرق  “إعــام  مؤمتــر  يف  املشــاركون 
يوصــون بتوفــر كفــاءات تائــم ســوق العمــل ومتطلباته
ــم  ــات التعلي ــن مخرج ــام ب ــر “اإلع ــّان – أوىص مؤمت ع
الجامعيــة ومتطلبــات ســوق العمــل” الــذي افتتحــه وزيــر 
العمــل نايــف اســتيتية مندوبـًـا عــن رئيــس الــوزراء الدكتــور 
بــر الخصاونــة، يف جامعــة الــرق األوســط، مجموعــة 
التأهيــل  قــضايــــا  مناقشــة  بهــدف  التوصيــات  مــن 
والتكويــن األكادميــي ومــدى تلبيتهــا ملتطلبــات ســوق 

العمــل.
وناقــش املشــاركون مــن لبنــان، ومــر، وفلســطن، 
والجزائــر،  وليبيــا،  والســودان،  واملغــرب،  والعــراق، 
واإلمــارات، واليمــن، واألردن عــى مــدار يومــن 36 ورقــة 
علميــة طالبــوا مــن خالهــا كليــات اإلعــام ببــذل الجهــود 
التــي مــن شــأنها تقليــل حجــم الفجــوة الرقميــة والتخلــص 
ــة  ــج التعليمي ــاء املناه ــال إعــادة بن ــا، مــن خ منهــا نهائيً
واإلبــداع  الريــادة  عــى  باالعتــاد  اإلعــام  كليــات  يف 
بتوفــر  اإلعــام  كليــات  وقيــام  لهــا،  أساســية  كنــواة 
كفــاءات تائــم ســوق العمــل ومتطلباتــه، وإنشــاء كليــات 
اإلعــام ملراكــز بحثيــة توفــر الدراســات، واملعلومــات 
توجيــه  ليتــم  وأولوياتــه  املجتمــع  بحاجــات  املُعرِّفــة 
جانــب  إىل  ومعالجتهــا،  نحوهــا  الرياديــة  املشــاريع 
الدراســية  الخطــط  يف  تعليميــة  مســاقات  اســتحداث 
لكليــات اإلعــام ذات عاقــة بفنــون وقواعــد العمــل الحــر 

يف العمــل االعامــي الرقمــي.

ــس  ــة التدري ــو هيئ ــا عض ــي تاه ــات الت ــت التوصي وتناول
ــدري بحضــور رئيســة  ــور هــاين الب ــة االعــام الدكت يف كلي
ــدة  ــن، وعمي ــام املحادي ــورة س ــتاذة الدكت ــة األس الجامع
للمؤمتــر  التحضريــة  اللجنــة  رئيســة  االعــام،  كليــة 
ــل  ــن قب ــلوك م ــة س ــاء مدون ــيخ إنش ــان الش ــورة حن الدكت
املؤسســات اإلعاميــة، ونقابــات وجمعيــات الصحافيــن 
املجــال  يف  الحــر  العمــل  لتنظيــم  العربيــة  الــدول  يف 
بتدريــب  االهتــام  عــى  حثهــا  جانــب  إىل  اإلعامــي، 
باإلعــام  متخصصــة  دورات  عــرب  بهــا  العاملــة  الكــوادر 
بــن  ثاثيــة  تشــاركية  تنســيقية  عاقــة  وبنــاء  الرقمــي، 
الجهــات الحكوميــة، واملؤسســات اإلعاميــة، وكليــات 
تنظــم  التــي  القوانــن  مســودات  وضــع  عنــد  اإلعــام 
العمــل اإلعامــي لضــان حريــة مارســة اإلعــام مبــا ال 
يتعــارض مــع النظــام العــام والخصوصيــة، وتقييــم واقــع 

ســوق العمــل اإلعامــي، ومخرجــات كليــات اإلعــام.
اإلعــام  كليــات  اســتحداث  أهميــة  التوصيــات  وأكــدت 
ملــادة تعليــم لغــة اإلشــارة كــادة اختياريــة يف مســاقات 
تطويــر  مــن  ينطلــق  جدواهــا  إن  إذ  اإلعــام؛  كليــات 
ــة يف التواصــل مــع األشــخاص مــن ذوي  مهــارات الطلب
اإلعاقــة، باإلضافــة إىل تطويــر مهــارات اللغــة، مــع إعطــاء 
املؤسســات  وإرشاك  واإلنجليزيــة،  للعربيــة  األولويــة 
التــي  التدريبيــة  الربامــج  يف  فعــال  بشــكل  األكادمييــة 
يتلقاهــا اإلعاميــون بحيــث يتــم تنميــة قدراتهــم املهنيــة 

والرياديــة ومتكينهــم مــن خدمــة مجتمعاتهــم.
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“الرشق األوسط” تشارك يف تدريب متطوعي مؤسسة إنجاز

ــا لعــدٍد مــن املتطوعــن املشــاركن  عــّان – نفــذت جامعــة الــرق األوســط برنامًجــا تدريبيً
يف “تحــدي األعــال” املُنّفــذ مــن قبــل مؤسســة إنجــاز يف املــدارس ضمــن رشاكــٍة ثنائيــة 

مــع مؤسســة األمــر تشــارلز العامليــة، ووزارة الرتبيــة والتعليــم األردنيــة.

وركّــز الربنامــج الــذي قدمــه عضــو هيئة التدريــس يف كليــة اآلداب والعلوم الرتبويــة بالجامعة 
الدكتــور عــي الطروانــة عــى مجموعــة مــن املهــارات املتعلقــة بــإدارة املروعــات الرياديــة 

الصغــرة، وكيفيــة مواجهــة التحديــات االقتصاديــة والبيئيــة.

ــادة  ــة التــي تقــود إىل ري وتركــز جامعــة الــرق األوســط عــى االنخــراط يف الربامــج التعليمي
ــة  ــد مــن قدراتهــم اإلبداعي األعــال، مــن خــال تدريــب املشــاركن عــى تجــارب متنوعــة تزي

ــول”. ــاء العق ــة: “بن ــه الجامع ــق علي ــٍه تطل ــا، يف توج وتنميه
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ــط  ــرق األوس ــة ال ــت يف جامع ــّان – اختتم ع
أيــام،  أربعــة  مــدار  عــى  عقــدت  عمــل  ورشــة 
بالتعــاون مــع مطــوري برامــج التعليــم والتعلــم 
إحــدى  الربيطانيــة،  ســرتاثكايد  جامعــة  مــن 
يف  برامجهــا  تســتضاف  التــي  الجامعــات 

األوســط”. بـ”الــرق  والرتجمــة  الصيدلــة، 

فيهــا  شــارك  التــي  العمــل  ورشــة  وســلّطت   
كليــات  مــن  تدريــس  هيئــة  عضــو   )80(
كل  قدمهــا  املختلفــة،  وأقســامها  الجامعــة 
ــن الدكتــورة كاثلــن ســافاج والدكتــور شــون  م
موريــي مــن “ســرتاثكايد”، بحضــور رئيســة 
ــن،  ــام املحادي ــورة س ــتاذة الدكت ــة األس الجامع
وفاعليــة  التعليــم،  جــودة  عــى  الضــوء 
مســاقاتها،  ونتاجــات  األكادمييــة،  الربامــج 
واســرتاتيجيات التقييــم الحديثــة التــي تهــدف 

إىل قيــاس مخرجاتهــا مبــا يتــواءم مــع رســالة 
الجامعــة. ورؤيــة 

ــر  ــة توف ــن إن الجامع ــورة املحادي ــت الدكت  وقال
التدريســية  الهيئــة  ألعضــاء  التدريبيــة  الــورش 
حتــى يكونــوا مبتكريــن، وقادريــن عــى بلــورة 
إمكاناتهــم القياديــة مبــا ميّكنهــم مــن الوفــاء 
بالتزاماتهــم نحــو الطلبــة واملجتمــع املحــي، 
بتعزيــز  الجامعــة  قبــل  مــن  راســخ  التــزاٍم  يف 

واملؤسســية. الفرديــة  القياديــة  األدوار 

 ويف نهايــة الورشــة قــّدم املشــاركون مخطــط 
دراســية  خطــط  لبنــاء  منهــم  ســعيًا  برامجــي 
ــات ســوق العمــل، ومتــد األخــر  تحــايك متطلب

بخريجــن أكفــاء.

ورشة عمل لـجامعة “سرتاثكاليد” الربيطانية حول التعليم 
والتعلم ألعضاء هيئة تدريس “الرشق األوسط”
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ــة  عــّان – شــاركت جامعــة الــرق األوســط يف اجتــاع الهيئ
األكادمييــة لجمعيــة املحاســبين القانونيــن األردنيــن، يف 
ــم املســتمر داخــل مجتمــع الجامعــة  ــزاٍم منهــا لدعــم التعل الت

ــز النمــو الفكــري. وخارجــه، وتعزي
ــة  ــة يف االجتــاع عضــو هيئ ــل الجامع ــذا الصــدد، مثّ ويف ه
التدريــس يف كليــة األعــال، رئيــس قســم العلــوم املاليــة 
جمعيــة  إدمــاج  لبحــث  مرعــي؛  أحمــد  الدكتــور  واملحاســبية 
املحاســبن يف األيــام العلميــة للمحاســبة يف جامعــة الــرق 

األوســط.
املحاســبين،  جمعيــة  رئيــس  حــره  الــذي  االجتــاع  وركــز 
وأعضــاء الهيئــة ممثــي الجامعــات األردنيــة، عــى الطــرق التــي 
ميكــن مــن خالهــا تنظيــم ورش العمــل، واملؤمتــرات املحليــة 
والدوليــة بالتعــاون بــن املهنين واألكادمييــن لغايات تطوير 
التعليــم املحاســبي ومارســة املهنــة، وتعزيــز الكفايــات لــدى 
خريجــي أقســام املحاســبة يف الجامعــات األردنيــة ملواكبــة 

متطلبــات ســوق العمــل.

عــّان – شــاركت جامعــة الــرق األوســط يف اجتــاع الهيئــة 
األكادمييــة لجمعيــة املحاســبين القانونيــن األردنيــن، يف 
ــم املســتمر داخــل مجتمــع الجامعــة  ــزاٍم منهــا لدعــم التعل الت

ــز النمــو الفكــري. وخارجــه، وتعزي
ــة  ــة يف االجتــاع عضــو هيئ ــل الجامع ــذا الصــدد، مثّ ويف ه
التدريــس يف كليــة األعــال، رئيــس قســم العلــوم املاليــة 
جمعيــة  إدمــاج  لبحــث  مرعــي؛  أحمــد  الدكتــور  واملحاســبية 
املحاســبن يف األيــام العلميــة للمحاســبة يف جامعــة الــرق 

األوســط.
املحاســبين،  جمعيــة  رئيــس  حــره  الــذي  االجتــاع  وركــز 
وأعضــاء الهيئــة ممثــي الجامعــات األردنيــة، عــى الطــرق التــي 
ميكــن مــن خالهــا تنظيــم ورش العمــل، واملؤمتــرات املحليــة 
والدوليــة بالتعــاون بــن املهنين واألكادمييــن لغايات تطوير 
التعليــم املحاســبي ومارســة املهنــة، وتعزيــز الكفايــات لــدى 
خريجــي أقســام املحاســبة يف الجامعــات األردنيــة ملواكبــة 

متطلبــات ســوق العمــل.

“الرشق األوسط” عىل طاولة النقاش لتطوير التعليم املحاسبي
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عــّان – جــّددت جامعــة الــرق األوســط التزامهــا مببــادئ “املاجنــا 
ــا” التــي تكــرس اســتقال البحــث العلمــي والتعليــم، بتوقيعهــا  كارت

ثــة مــن الوثيقــة مؤخــرًا. عــى النســخة املُحدَّ
وشــاركت الجامعــة يف حفــل الـ”املاجنــا كارتــا” الســنوي يف جامعــة 
 3 بــن  مــن  الوحيــدة  األردنيــة  الجامعــة  وهــي  بإيطاليــا،  بولونيــا 

مشــاركات عربيــة.
إطــار  يف  كارتــا”  املاجنــا  وثيقــة  مببــادئ  الجامعــة  التــزام  ويــأيت 
يف  العــايل  التعليــم  مؤسســات  مــع  التواصــل  بأهميــة  إميانهــا 
والنزاهــة،  والشــفافية،  العدالــة،  مفاهيــم  وتكريــس  العــامل، 
ــل  ــى التنق ــادر ع ــن ق ــن الخريج ــل م ــداد جي ــب إع ــة، إىل جان والحري

بحريــة. والعمــل  الجامعــات  بــن 
وتلتــزم الجامعــات املنضمــة إىل وثيقــة املاجنــا كارتــا، مبوجــب 
التعليــم  مجــايل  يف  العمــل  الوثيقــة  يف  املقــرة  املبــادئ 
ــر الســلطات السياســية والقــوى  والبحــث بشــكل مســتقل عــن تأث
ورفــض  والتعليــم  البحــث  يف  الحريــة  وضــان  االقتصاديــة، 

املفتــوح. الحــوار  وضــان  التعصــب، 
ويف هــذا الصــدد، أكــد األمــن العــام ملجلــس املاجنــا كارتــا خــال 
ــل  ــذا الحف ــط يف ه ــرق األوس ــة ال ــة جامع ــة عضوي ــل، أهمي الحف
ــة األخــرى  الســنوي، فهــي املســار الــذي ســربط الجامعــات األردني

ــة. بالوثيق
وقــال ممثــل الجامعــة يف الحفــل، عميــد كليــة األعــال األســتاذ 
النســخة املُحّدثــة  أبــو صاميــة مبناســبة توقيــع  الدكتــور هشــام 
باعتبارهــا  الــدول،  بسياســة  تتأثــر  ال  الجامعــات  إن  الوثيقــة،  مــن 
مؤسســات مســتقلة، حيــث أنــه مــن الــروري أن يكــون هنــاك 
يف  املؤسســات  هــذه  يف  والتعليــم  لأبحــاث  فكــري  اســتقال 
حــدود مســؤولياتها اتجــاه املجتمــع، مؤكــًدا أهميــة دعــم الطلبــة 
يف مجــال البحــث العلمــي، وتنميــة مهــارات التفكــر الناقــد لديهــم.

ــر بالذكــر أن جامعــة الــرق األوســط كانــت قــد وقعــت  ومــن الجدي
ــع  ــد رفي ــاركة وف ــام 2015، مبش ــا” يف ع ــا كارت ــة “املاجن ــى وثيق ع
املســتوى برئاســة رئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــور يعقــوب نــارص 

ــن. الدي
وأنشــئت وثيقــة “املاجنــا كارتــا” عــام 1988 بالتعــاون مــع اتحــاد 
التعليــم الجامعــي  الجامعــات األوروبيــة؛ مــن أجــل تكريــس قيــم 
التقــدم  تحقيــق  يف  الجامعــات  دور  وتأكيــد  العلمــي،  والبحــث 
ضــان  وأهميــة  الــدويل،  املســتوى  عــى  واملعــريف  الثقــايف، 
املجتمــع  خدمــة  يف  ووســائلها  دورهــا  تحديــد  يف  اســتقاليتها 

اإلنســاين.
وتســتند الوثيقــة التــي تضــم يف عضويتهــا أكــر مــن 800 جامعــة 
بــن الجامعــات  أوروبيــة، إىل مجموعــة مــن املبــادئ املشــرتكة 
العامليــة املتعلقــة مبســتقبل البريــة املعتمــد عــى الثقافــة، 
والعلــوم، والتكنولوجيــا، بشــكٍل يتطلــب أعــى درجــات االســتثار 

التعليــم املســتمر. يف 
ويف هــذا الســياق، تؤكــد جامعة الرق األوســط التزامهــا بالحاكمية 
الرشــيدة القامئــة عــى ثاثــة مبــادئ هــي الشــفافية واملســاءلة 
واملشــاركة، حيــث عملــت عــى تعميــم االلتــزام بالحاكميــة عــى 
مســتوى الجامعــات العربيــة مــن  خــال مجلــس حوكمــة الجامعــات 
العربيــة الــذي يرأســه رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط 
ــن  ــق م ــد انبث ــس كان ق ــن؛ إذ إن املجل ــارص الدي ــوب ن ــور يعق الدكت
مبــادرة شــخصية منــه خــال الــدورة الســابعة واألربعــن للمؤمتــر 
العــام التحــاد الجامعــات العربيــة الــذي انعقــد يف رحــاب الجامعــة 

عــام 2014.
ويف هــذا الصــدد، أنجــزت األمانــة العامــة للمجلــس دليــًا عاًمــا 
وخطــوات  عنــارص  عــى  يشــتمل  العربيــة،  الجامعــات  لحوكمــة 

ومعايرهــا. الجامعيــة  اإلدارة  يف  الحوكمــة  اعتــاد 

“الرشق األوسط” تجدد التزامها مببادئ “املاجنا كارتا” لدعم استقالل التعليم 
والبحث العلمي
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خــال تخريــج فــوج “النهضــة” املهيــب… 
الطلبــة  يدعــو  الديــن  نــارص  الدكتــور 

التطويــر مســرة  ملواصلــة 
عــّان – دعــا رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة 
الــرق األوســط الدكتــور يعقــوب نــارص 
رضورة  إىل  الجامعــة  خريجــي  الديــن 
مواصلــة تطويــر مهاراتهــم مبــا يتــاءم مــع 
التغــرات التــي فرضتهــا ثــورة االتصــاالت 
والســوق  املعلومــات،  وتكنولوجيــا 
الجديــدة القامئــة عــى االبتــكار، واالخــرتاع، 

والريــادة. واإلبــداع، 
طلبــة  تخريــج  حفــل  رعايتــه  خــال  ووجــه 
ــام الجامعــي -2021  فــوج “النهضــة” للع
ــن يف  ــدار يوم ــى م ــم ع ــذي أقي 2022 ال
الجامعــة، أصــدق عبــارات الوفــاء إىل قائــد 
امللــك  جالــة  الحديثــة  األردن  نهضــة 
حفظــه  الحســن،  بــن  الثــاين  اللــه  عبــد 
األمــن  عهــده  ويل  وإىل  ورعــاه،  اللــه 
اللــه،  عبــد  بــن  الحســن  األمــر  ســمو 
ــوج  ــج ف ــوم بتخري ــال الي ــا أن االحتف مضيًف
ــوم  ــتر والدبل ــة املاجس ــن طلب ــة م النهض
مواصلــة  يؤكــد  والبكالوريــوس،  العــايل 
مروعــه  مســرة  الحبيــب  األردن  بلدنــا 
الدولــة  عليــه  قامــت  الــذي  النهضــوي 
ــن  ــام م ــة ع ــن مئ ــد ع ــا يزي ــذ م ــة من األردني

املجيــد. تاريخهــا 
املديريــن  هيئــة  رئيســة  الحفــل  وحــر 
ــة،  ــاء الهيئ ــناء شــقوارة وأعض ــورة س الدكت
الدكتــورة  األســتاذة  الجامعــة  ورئيســة 
ــاء  ــس أمن ــاء مجل ــن، وأعض ســام املحادي
الجامعــة، ومجلــس العمــداء، وعــدد مــن 
املحلقــن الثقافيــن، وقيــادات املجتمــع 
التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء  املحــي، 

الخريجــن. وأهــايل  واإلداريــة، 
خريجــي  إن  الديــن  نــارص  الدكتــور  وقــال 

هــذا الفــوج عايشــوا األعبــاء التــي واجههــا 
التصــدي  عــى  األردن، إىل جانــب قدرتــه 
للصعــاب، وتخطــى األزمــات والتحديــات، 
بالصــرب والعزميــة والبــذل والعطــاء، مهنئـًـا 
ــاء،  ــرة وعن إياهــم عــى مــا بذلــوه مــن مثاب
متجاوزيــن  نجاحــات،  مــن  حققــوه  ومــا 
أهــم مرحلــة مــن مراحــل حياتهــم الدراســية 
واثقــن  بقدراتهــم،  مؤمنــن  والعلميــة، 
ملهاراتهــم  مطوريــن  أنفســهم،  مــن 

والجاعيــة. الفرديــة 
وأعــرب عــن اعتــزازه بهــم بقولــه إنهــم اليــوم 
ــة،  ــاة العملي ــة طريقهــم نحــو الحي يف بداي
مؤهلــن  واملعــارف،  بالعلــوم  مزوديــن 
العلمــي، ومحصنــن  والبحــث  بالتدريــب 

بالرقــي الفكــري والثقــايف واألخاقــي.
وأشــار الدكتــور نــارص الديــن إىل أنــه ورغــم 
العزيــز،  األردن  بهــا  ميــر  التــي  الظــروف 
بــأرسه  والعــامل  حولــه،  مــن  واإلقليــم 
املتســارعة،  والتغــرات  باألزمــات  مليئــة 
والتحديــات املتاحقــة، إال أنهم ســيكونون 
عــى درجــة كافيــة مــن التأهيــل العمــي 
الصعوبــات  عــى  للتغلــب  والنفــي 
التــي قــد تعــرتض طريقهــم إن متســكوا 

القويــة. واإلرادة  الصادقــة  بالعزميــة 
ــتاذة  ــة األس ــة الجامع ــت رئيس ــا، قال بدوره
اليــوم  إننــا  املحاديــن  ســام  الدكتــورة 
نحتفــل بالفــوج الــذي يحمــل اســمه رمزيــة 
املئويــة  يدخــل  األردن  هــو  فهــا  عاليــة، 
الثانيــة وهــو يتطلــع للمزيــد مــن اإلنجــازات 
قدًمــا  تســر  الجامعــة  أن  كــا  والتميــز، 
باســرتاتيجيتها الرابعــة الســاعية إىل تجديــد 
التعليــم، ودعــم البحــث العلمــي، وتخريــج 
الطالــب القــادر عــى املنافســة يف ســوق 

العمــل املحــي واإلقليمــي، والــدويل.
الكبــرة  الجامعــة  إنجــازات  أن  وبينــت 

ــب  ــا مرات ــد حققن ــا، فق ــر به ــزة نفخ واملمي
متقدمــة يف التصنيفــات العامليــة، كــا 
ــات الجامعــة نالــت شــهادة الجــودة  أن كلي
لتكــون  الذهبــي،  مبســتواها  املحليــة 
جامعــة الــرق األوســط الوحيــدة مــن بــن 
مثــل  حققــت  التــي  األردنيــة  الجامعــات 
االعتاديــات  إىل  إضافــة  اإلنجــاز،  هــذا 
إن  إذ  برامجهــا؛  مــن  للعديــد  الدوليــة 
جميــع  مســتوى  عــى  تنفــرد  الجامعــة 
ــرتاتيجية  ــراكات اس ــة ب ــات األردني الجامع
مــع عــدٍد مــن الجامعــات الربيطانيــة مثــل 
وبيدفوردشــر،  ســرتاثكايد،  جامعتــّي 
طُرحــت مــن خالهــا العديــد مــن الربامــج 
املشــرتكة واملســتضافة عــى مســتوى 
البكالوريــوس واملاجســتر والدكتــوراة يف 
مجــاالت الصيدلــة، واألعــال، واإلعــام، 

والرتجمــة.
العربيــة  باللغتــن  الخريجــن  كلمــة  ويف 
ــى  ــة ع ــة الجامع ــكر الطلب ــة، ش واإلنجليزي
الجهــد املبــذول الــذي أوصلهــم إىل هــذه 
املرحلــة املهمــة مــن حياتهــم؛ إذ إنهــا تعــّد 
مبثابــة نقطــة االنطــاق نحــو مســرة بنــاء 

املســتقبل، وتحقيــق الطموحــات.
ــام  ــة أف ــج ثاث ــل التخري ــال حف ــرِض خ وُع
ــن  ــدث ع ــذي يتح ــط األزرق” ال ــي “املحي ه
ذلــك  يف  مبــا  ونشــأتها  الجامعــة  تاريــخ 
سلســلة اإلنجــازات العلميــة والبحثيــة لهــا، 
وفيلــم الثــورة الــذي يتحــدث عــن مراحــل 
ــواًل إىل األردن  ــربى وص ــة الك ــورة العربي الث
الحديــث، وفيلــم وثيقــة “املاجنــا كارتــا” 
الــذي يتحــدث عــن انضــام جامعــة الــرق 
إىل  بذلــك  لتكــون  للوثيقــة  األوســط 
جانــب ٨٠٠ جامعــة أوروبيــة تؤمــن بأهميــة 

التواصــل مــع مؤسســات.

خالل تخريج فوج “النهضة” املهيب،
 الدكتور نارص الدين يدعو الطلبة ملواصلة مسرية التطوير


