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الجامعة تحارض يف قربص حول السياسة النقدية

عــّان – حــارضت جامعــة الــرق األوســط، يف جامعــة أوكالن بقــرص اليونانيــة، حــول السياســة النقديــة التي 
يســتخدمها البنــك املركــزي للســيطرة عــى املعــروض النقــدي الــكيل، وتعزيــز النمــو االقتصــادي، وتوظيــف 
اســراتيجيات مثــل مراجعــة أســعار الفائــدة، وتغيــر متطلبــات االحتياطــي املــريف، كأحد الخطــوات العملية 

التــي خطتهــا الجامعــة نحــو تكريــس التبــادل والتعــاون األكادميــي، مــن خــالل برنامــج “ايراســموس+”.

ومثـّـل الجامعــة عميــد شــؤون الطلبــة، عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة األعــال الدكتــور أميــن الخزاعلــة، حيــث  
قــّدم سلســلة مــن املحــارضات لطلبــة الدراســات العليــا والبكالوريــوس يف جامعــة أوكالن، ســلّطت الضــوء 
عــى السياســة النقديــة عندمــا يتــم اللجــوء إليهــا للتحكــم يف كميــة األمــوال املتاحــة، والقنــوات التــي يتــم 

مــن خاللهــا توفــر األمــوال الجديــدة.

ــو  ــدالت النم ــم، ومع ــدل التضخ ــايل )GDP(، ومع ــيل اإلج ــج املح ــه – إىل أن النات ــالل محارضات ــار – خ وأش
الخاصــة تؤثــر عــى اســراتيجية السياســة النقديــة، مضيًفــا أن البنــك املركــزي يقــوم مبراجعــة أســعار الفائــدة 

التــي يفرضهــا.

التواصــل  التبــادل األكادميــي “ايراســموس بلــس” يهــدف إىل مــد جســور  تجــدر اإلشــارة إىل أن برنامــج 
ــة يف  ــة وعلمي ــاقات نظري ــجيل مس ــات تس ــة الجامع ــح لطلب ــا يتي ــة، مب ــات األوروبي ــن الجامع ــد م ــع العدي م

الجامعــات الريكــة تحتســب ضمــن خططهــم الدراســية.
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عــّان – كــرّم املنتــدى الــدويل الســابع لالســتثار بالطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة، املقــام يف 
العاصمــة عــّان، برعايــة ســمو األمــر عاصــم بــن نايــف، طالبــة كليــة اإلعــالم يف جامعــة الــرق األوســط 
نجمــة القصــر لدورهــا القيــادي واملســؤول يف مجــال الطاقــة املتجــددة ومســتقبل املــدن الذكيــة، حيث 

أنهــا عملــت ســفرة يف الهيئــة العربيــة للطاقــة املتجــددة منــذ عــام  2018.

وشــهدت أعــال املنتــدى الــذي حــره ســمو األمــرة ســناء عاصــم، وســمو األمــر نايــف بــن عاصــم، عــدة 
حلقــات نقاشــية عــى مــدى ثالثــة أيــام، متحــورت حــول مجــاالت الطاقــة املتجــددة، كفــاءة الطاقــة، املــدن 

والشــبكات الذكيــة، الهيدروجــن األخر، واالســتدامة.

ــخصيات  ــة ش ــى تغذي ــرص ع ــط تح ــرق األوس ــة ال ــر إن جامع ــة القص ــت الطالب ــدد، قال ــذا الص ويف ه
طلبتهــا بالعلــوم واملعــارف التــي تؤهلهــا حتــى تكــون رياديــة وقياديــة عــى مختلــف األصعــدة، مضيفــة 
أن هــذا التكريــم يــأيت نتيجــة العمــل املتواصــل والــدؤوب مــن أجــل تقديــم الحلــول املناســبة التــي مــن 
شــأنها ترسيــع التحــول نحــو الطاقــة املتجــددة، وبنــاء رشاكات حقيقيــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، 

خاصــًة مــع التحديــات التــي يواجههــا قطــاع الطاقــة كاالعتــاد الــكيل عــى اســتراد الطاقــة.

بدورهــم، أكــد املشــاركون مــن 22 دولــة شــقيقة وصديقــة أهميــة منــح طلبــة الجامعــات أدوار قياديــة 
يف مجــاالت التوعيــة البيئيــة والطاقــة املتجــددة، مشــرين إىل أنــه ال ميكــن التغــايض عــن مــا ميكــن أن 

يحدثونــه مــن تغيــر.

يذكــر أن أعــال املنتــدى شــهدت تواجــًدا لناشــطن يف املجــال البيئــي، وصحافيــن، ورجــال أعــال  
مــن اململكــة العربيــة الســعودية، وقطــر، والكويــت، ومــر، والســودان، وليبيــا، وفلســطن، وســوريا، 
وهولنــدا،  والتشــيك،  وأملانيــا،  وســويرسا،  األمركيــة،  املتحــدة  والواليــات  واملغــرب،  وموريتانيــا، 

ورومانيــا، وإيطاليــا، واليونــان، وتركيــا، واليمــن، وبريطانيــا، وتشــاد.

تكريم طالبة من الجامعة خالل منتدى دويل للطاقة املتجددة
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طلبتهــا  الجامعــة  يف  اإلعــالم  كليــة  التقــت   – عــّان 
تــم  2023، حيــث   –  2022 الجامعــي  للعــام  املســتجدين 
تعريفهــم عــى مرافــق الكليــة ومختراتهــا لتحريــر الصحافــة 
والوســائط الرقميــة، واســتوديوهاتها للتســجيل اإلذاعــي 
التطبيقيــة  التدريســية  وقاعاتهــا  فيهــا،  والتليفزيــوين 
الجديــدة التــي تــم تدشــينها مؤخــرًا، يف توجــٍه جديــد مــن 
ــى تكــون مخرجاتهــا عــى قــدر عــاٍل مــن الكفــاءة  ــة حت الكلي

والجاهزيــة.

ورحبــت عميــدة الكليــة الدكتــورة حنــان الشــيخ خــالل اللقــاء 
الــذي نظمتــه لجنــة النشــاطات الالمنهجيــة، بالطلبــة، قائلــة 
إن الكليــة ســتعمل عــى صقــل مهاراتهــم وتنميتهــا مبــا 
يجعلهــم قادريــن عــى نقــل مهنــة اإلعــالم إىل مســتوى 
جديــد مــن اإلبــداع يعتمــد عــى املهــارات الرقميــة الحديثــة.

بدورهــم، أجمــع أعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــة عــى أن 
جهودهــم  ســتتضافر مــن أجــل نقــل آخــر مــا توصلــت إليــه 
صناعــة اإلعــالم للطلبــة، مؤكديــن أن منــاخ الكليــة ميتــاز 
باألرسيــة يف الوقــوف إيل جانــب طلبتهــا، وباإلتقــان يف 
ــة  ــارة أكادميي ــة يف أن تكــون من ــد مخرجاتهــا، وبالجدي تجوي
ــريب. ــامل الع ــة والع ــالم يف اململك ــال اإلع ــزة يف مج متمي

وشــهد اللقــاء العديــد مــن الفعاليــات التــي نالــت استحســان 
الطلبــة، حيــث ســادت أجــواء األلفــة واملحبــة بينهــم وبــن 
ــة، ومــن  املُدرســن، خاصــًة بعــد جلســات األســئلة الثقافي

ثــم أخــذ الصــورة التذكاريــة.

كلية اإلعالم يف الجامعة تلتقي طلبتها املستجدين ضمن أجواء أرسية
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الجامعة متارس مهام عضويتها يف “AACSB” العاملية بتطوير مجال األعامل

الــرق  جامعــة  يف  األعــال  كليــة  شــاركت   – عــّان 
األعــال  إدارة  كليــات  تطويــر  هيئــة  عضــو  األوســط، 
بتعزيــز  تعنــى  عمــل  ورشــة  يف   ،”AACSB“ الدوليــة 
مــن  األعــال  إدارة  مجــال  يف  التأثــر  وإثــراء  االبتــكار 
جانــب، وضــان تحويــل تعليــم إدارة األعــال إىل وســيلة 
ــر. ــب آخ ــن جان ــايب م ــي إيج ــر مجتمع ــداث تأث ــذب إلح ج

وقــّدم عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور هشــام أبــو صامية، 
األعــال  كليــة  حصــول  مراحــل  عــن  ُمفّصــاًل  رشًحــا 
الهيئــة  عضويــة  عــى  األوســط  الــرق  جامعــة  يف 
“AACSB”، موضًحــا مــن خاللــه خارطــة الطريــق الخاصــة 
قطــاع  توجهــات  مــع  ينســجم  مبــا  برامجهــا  بتطويــر 
ــي،  ــيل، واإلقليم ــل املح ــوق العم ــة وس ــال الحديث األع

والــدويل.

ضــان  مجلــس  نظمهــا  التــي  العمــل  ورشــة  وحــر 
الجــودة واالعتــاد يف اتحــاد الجامعــات العربيــة، نائــب 
ــوم  ــم العل ــس قس ــان، ورئي ــد عث ــور محم ــد الدكت العمي
وعضــوا  مرعــي،  أحمــد  الدكتــور  واملحاســبية  املاليــة 
الهيئــة التدريســية يف الكليــة األســتاذة الدكتــورة أســاء 

عارنــه، والدكتــورة لبنــى خلــف.

وقــال الدكتــور أبــو صاميــة إن مشــاركة الكليــة يف هــذه 
ــد  ــي موح ــراك تعليم ــن ح ــزًءا م ــا ج ــأيت لكونه ــدورة ي ال
إدارة  تعليــم  ومخرجــات  جــودة  تحســن  إىل  يهــدف 
األعــال يف جميــع أنحــاء العــامل، مــن خــالل ربــط خطــط 
الكليــة بشــبكة االبتــكار واإللهــام العامليــة يف املجــال 
كل  مواكبــة  عــى  تحــرص  الكليــة  أن  مضيًفــا  ذاتــه، 
متطلبــات العــر مــن خــالل العمــل الدوري واملســتمر 
بتحســن مخرجــات التعليــم لرامــج الكليــة األكادمييــة.

تجدر اإلشارة إىل أن حصول كلية األعال عى عضوية 
“AACSB” يــأيت لوصولهــا إىل أفضــل املارســات 
يف مجــال الجــودة األكادمييــة وتطبيقاتهــا، وتركيزهــا 
عــى رفــد طلبتهــا مبهــارات التخطيــط االســراتيجي، 
والقيــادة الفكريــة؛ لغايــات إحــداث تأثــر ملمــوس يف 
مجتمــع  قطــاع األعــال بعــد تخرجهــم مبــا مُيّكنهــم 

مــن دخــول ســوق العمــل بكفــاءة واقتــدار.

 ”AACSB“ يذكــر أن هيئــة تطوير كليــات إدارة األعــال
يف  األعــال  برامــج  وتطويــر  تعزيــز  عــى  تعمــل 

الخريجــن. توظيــف  فــرص  وزيــادة  الجامعــات، 
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املؤمتــر  يف  األوســط  الــرق  جامعــة  شــاركت   – عــّان 
قّدمــت  التحديــث”،  رؤى  يف  املــرأة  “مســارات  الوطنــي 
خــالل جلســاته مجموعــة مــن املعايــر املتعلقــة بأخالقيــات 

الصحافــة، ومتكــن املــرأة.

صاحبــة  برعايــة  جــاء  الــذي  املؤمتــر  يف  الجامعــة  ومثّــل 
املعظمــة،  طــالل  بنــت  بســمة  األمــرة  امللــي  الســمو 
وعضــو  الشــيخ،  حنــان  الدكتــورة  اإلعــالم  كليــة  عميــدة  
هيئــة التدريــس يف الكليــة، عضــو مجلــس األعيــان والوزيــر 

املومنــي. محمــد  الدكتــور  الســابق 

ويف هــذا الصــدد، أكــدت الدكتــورة الشــيخ – يف مداخلــٍة 
لهــا – أهميــة امتثــال الصحافيــن لبنيــة الصحافــة األخالقيــة 
القامئــة عــى الطــرح املســؤول، واملهنــي، واملوضوعــي، 
وأنــه يجــب عليهــم أن يقاربــوا بــن مناهــج صحافــة البيانــات 
والقصــص االجتاعيــة، مشــرًة إىل أن كليــة اإلعــالم يف 
جامعــة الــرق األوســط، الحاصلــة عــى شــهادة الجــودة 
املحليــة مبســتواها الذهبــي، تُكــرِّس مــن مفهــوم الصحافــة 
العليــا التــي تهتــم لقضايــا املجتمــع وتتنــاول قصصــه عــى 
محمــل الجــد، وذلــك حتــى يكونــوا عــى أهبــة االســتعداد 

ــر املأمــول. إلحــداث التغي

املتعلقــة  جلســته  يف  املومنــي  الدكتــور  أشــار  بــدوره، 
تعظيــم  يتــم  أن  الــروري  مــن  أنــه  إىل  املــرأة،  بتمكــن 
ــل  ــدم التقلي ــرأة، وع ــتورية للم ــية والدس ــزات السياس املنج
منهــا، فهــي تُشــكِّل نقلــة نوعيــة يف شــكل وحجــم مســارات 
عــى  حصولهــا  يضمــن  ِمــاَّ  التحديــث  رؤى  يف  املــرأة 

العادلــة. القانونيــة  وأحقيتهــا  حقوقهــا 

ممثلــن  مشــاركة  شــهد  املؤمتــر  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
األكادمييــة،  واملؤسســات  والرملــان،  الحكومــة،  مــن 
ــراد،  ــراء، واألف ــة، والخ ــز البحثي ــدين، واملراك ــع امل واملجتم
باإلضافــة إىل املنظــات الدوليــة الريكــة واملؤسســات 

األخــرى املعنيــة. الرســمية 

كــا وقــّدم املؤمتــر نتائــج جهــود الحكومــة نحــو إدمــاج 
السياســية،  الثــالث،  التحديــث  ركائــز  يف  املــرأة  قضايــا 
ــة  ــط التنفيذي ــام، ووضــع الخط ــاع الع ــة، والقط واالقتصادي
لهــا، وبنــاء رؤيــا وطنيــة شــاملة حــول الفــرص واملقرحــات 
املتاحــة، وكيفيــة ضــان االلتــزام بتنفيذهــا مــن قبــل كافــة 

األطــراف ذات العالقــة.

مشاركة فاعلة للـجامعة يف مؤمتر “مسارات املرأة يف رؤى التحديث”
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عــّان – نظّمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط دورًة تدريبيــة عــن آليــات حايــة النفــس والتعامــل 
مــع املحيــط، حيــث أن الجامعــة تســتثمر برامجهــا الخدميــة مبــا يؤســس لعالقــٍة متينــة مــع طلبتهــا، ترجمــًة لرؤيتهــا الجــادة 

وامللتزمــة والســاعية للتعلــم.

وركــزت الــدورة التدريبيــة عــى إمــداد الطلبــة املشــاركن مبجموعــة مــن املهــارات التــي ستســاعدهم عــى استكشــاف 
حــدود الدفــاع عــن النفــس كإجــراء وقــايئ يتضمــن حايــة املــرء مــن األذى، واملــررات القانونيــة الســتخدام حــق الدفــاع.

مــن جانــٍب آخــر، تناولــت الــدورة التدريبيــة مفهــوم “التعامــل مــع املحيــط”، وأنــه ال يجــب عــى الفــرد أن يقــوم بإســقاط 
نتائــج أفعالــه الشــخصية عــى اآلخريــن، مــا قــد يحــد مــن مســتوى ثقتــه بهــم، إىل جانــب أهميــة إبعــاد املشــاكل الشــخصية 

عــن بيئــة عملــه؛ حتــى ال يتســبب ذلــك يف عرقلــة تقدمــه الوظيفــي.

بدورهــم، قــال الطلبــة املشــاركون إن هــذه الــدورة التدريبيــة عرّفتهــم عــى كيفيــة تطويــر مهاراتهــم الشــخصية وإدارة 
ــي. ــخيص واملهن ــتوى الش ــى املس ــم ع ــاح يف حياته ــن النج ــيمكنهم م ــذي س ــر ال ــال األم ــيل وفّع ــكل عم ــهم بش أنفس

تجــدر اإلشــارة إىل أن عــادة شــؤون الطلبــة يف الجامعــة توفــر حزمــة دوراٍت تدريبيــة مجانيــة يف حقــوٍل متعــددة منهــا: 
التنميــة البريــة، املشــاركة االقتصاديــة والسياســية، التوعيــة، البيئــة، النزاهــة، الســلم املجتمعــي، الريــادة، املناظــرات، 

والتطــوع.

الجامعة تُدّرب طلبتها عىل آليات حامية النفس والتعامل مع املحيط
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عــّان – وضعــت كليــة العلــوم الطبيــة املســاندة يف جامعــة 
الــرق األوســط مســودة تطويــر تخصــص العــالج الطبيعــي 

بالتعــاون مــع أربــاب العمــل مــن أصحــاب االختصــاص.

ــاب العمــل  ــة مــع أرب وتركــز الجامعــة عــى عقــد لقــاءات دوري
لتخصصــات كلياتهــا كافــة، كأحــد أهــداف اســراتيجية التعليــم 
والتعلــم يف جامعــة الــرق األوســط لألعــوام 2025-2022.

ــرق  ــل يف الف ــص تتمث ــة التخص ــودة أن أهمي ــاء يف املس وج
الــذي يحدثــه العــالج الطبيعــي يف نوعيــة حيــاة املريــض، مــن 
خــالل تعزيــز صحتــه ورفاهيتــه باســتعادة حركتــه الوظيفيــة، 
ــة بتطبيــق مــا  وأن ذلــك يفــرض رضورة إتاحــة الفرصــة للطلب

ــٍة عالجيــة رسيريــة. تعلمــوه بشــكٍل واقعــي يف بيئ

العــالج  تخصــص  اعتبــار  إىل  تطرقــت  املســودة  أن  كــا 
الطبيعــي وســيط هــام يُكثــف مــن فــرص خريجيــه للمارســة 
التخصــص،  دراســة  خــالل  فمــن  الريــايض،  شــغفهم 
ســيتمكنون مــن العمــل كمعالجــن فيزيائيــن يف الوســط 
الريــايض، وهــذا مــا أطرتــه املســودة جنبًــا إىل جنــب مــع 
صممــت  التــي  الحديثــة  الجامعــة  مالعــب  مــن  االســتفادة 
وفًقــا ألعــى املعايــر الهندســية العامليــة، حيــث ســيكون 
هنــاك تدريــٌب عمــيّل لطلبــة تخصــص العــالج الطبيعــي خــالل 

دوريــات كــرة القــدم والرياضــات األخــرى التــي تقــام داخــل 
الجامعــة.

ويف هــذا الصــدد، قــال عميــد الكليــة الدكتــور أنــس األرشم 
إن منــو تخصــص العــالج الطبيعــي وتطــوره بشــكل كبــر يتأثــر 
بالقــدرات املهنيــة وإمكانيــات الخريجــن الجــدد، وأن الجامعــة 
ــات  ــارات والس ــص بامله ــداد درايس التخص ــى إم ــل ع تعم
ــوا  ــة لتمكينهــم مــن أن يكون ــة مبارســتهم اليومي ذات الصل
واثقــن ومؤهلــن يتكيفــون مــع التغيــرات والتطــور املهنــي.

ــي  ــودة الت ــح األوىل للمس ــع املالم ــذي وض ــاء ال ــر اللق وح
ــو  ــز فزي ــر مرك ــداين، مدي ــب املي ــة التدري ــد آلي ــت بتحدي اهتم
ون للعــالج الطبيعــي إســالم قــداح، مديــرة مركــز درة األقــى 
للعالــج الطبيعــي إينــاس الطريفــي،  مديــر مركــز تــالع العــيل 
للعــالج الطبيعــي محمــد أبــو الــروس، مديــر مركــز البخــاري 
للعــالج الطبيعــي يوســف البخــاري، مديــر مركــز املتكامــل 
للعــالج الطبيعــي الســيد هــادي ســاعنة، ومديــر مركــز العاد 

ــو ســليم. لعــالج الطبيعــي نضــال أب

الجامعة تضع مسودة تطوير لـ”العالج الطبيعي”
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”أمناء الرشق األوسط” يحتفي باختيار الدكتور يعقوب نارص الدين عضًوا يف 
مجلس األعيان

عــان – كــرّم مجلــس أمنــاء جامعــة الــرق األوســط، 
رئيســه الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن عــى الثقــة امللكية 

باختيــاره عضــًوا يف مجلــس االعيــان.

ــور  ــد بالدكت ــوم األح ــة الي ــاء الجامع ــس أمن ــى مجل واحتف
ــس. ــاء املجل ــور أعض ــن، بحض ــارص الدي ن

إن  وقــال  التكريــم،  هــذا  الديــن  نــارص  الدكتــور  ومثــن 
الــرق  جامعــة  ألرسة  تكرميًــا  متثــل  امللكيــة  الثقــة 
األوســط، وتحتــم عــى الجميــع العمــل مــن أجــل خدمــة 
الوطــن واالنســان، وتقديــم املزيــد مــن االســهامات مــن 

أجــل رفعــة الوطــن.

معــايل  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  نائــب  قــال  بــدوره، 
املهنــدس شــحادة أبوهديــب إن الثقــة امللكيــة التــي 
ــا  ــأيت تكريًس ــن ت ــارص الدي ــور يعقــوب ن حظــي بهــا الدكت
يف  اســهاماته  خــالل  مــن  بــه  اضطلــع  الــذي  للــدور 
املجــاالت العلميــة والثقافيــة واالجتاعيــة والسياســية 
إضافــة اىل خرتــه االقتصاديــة، مشــرًا إىل أن مجلــس 

األعيــان الجديــد يــأيت يف مرحلــة مهمــة إذ تنتظــره العديد 
مــن املهــام إلنجــاز العديــد مــن التريعــات.

يف  مهمــة  إنجــازات  نارصالديــن  يعقــوب  وللدكتــور 
ــط  ــال التخطي ــف يف مج ــة يف التألي ــاح ومتمثل ــدة من ع
االســراتيجي والحوكمــة، كــا أنــه كاتــب عمــود صحــايف 
يتنــاول بالتحليــل املعمــق العديــد مــن قضايــا الشــأن 

العــام.

رؤيتــه  خــالل  ومــن  الديــن،  نــارص  للدكتــور  كذلــك 
يف  إســهامات  الجامعــات،  أهــم  إلحــدى  كمؤســس 
باحتياجــات  وربطهــا  الجامعيــة  باملخرجــات  االرتقــاء 
ســوق العمــل، مــن منطلــق التجســر بــن أربــاب العمــل 
واملختصــن األكادمييــن، كــا أن الدكتــور نــارص الديــن 
ــه الجريئــة نحــو عامليــة  يؤمــن ويعمــل عــى تنفيــذ رؤيت
ــم والبحــث العلمــي مــن خــالل عقــد رشاكات مــع  التعلي

مرموقــة. عامليــة  جامعــات 
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والعلــوم  اآلداب  كليــة  يف  اإلنجليزيــة  اللغــة  قســم  أوىص 
ــع  ــة م ــٍة حواري ــالل جلس ــط خ ــرق األوس ــة ال ــة بجامع الربوي
أربــاب العمــل مــن أصحــاب االختصــاص، بــرورة امتــالك 
الثقــايف  واالطــالع  املتقــدم  التواصــل  ملهــاريتّ  الخريــج 
مدعومــة  عديــدة  تحــوالٍت  فيــه  العــامل  يشــهد  وقــٍت  يف 
بالتقــدم التكنولوجــي، والحالــة املزدهــرة لوســائل التواصــل 

العامليــة. الثقافيــة  املشــاركة  إطــار  وتوســع  االجتاعــي، 

ــل  ــاب العم ــع أرب ــة م ــاءات دوري ــد لق ــى عق ــة ع ــز الجامع وترك
لتخصصــات كلياتهــا كافــة، كأحــد أهــداف اســراتيجية التعليــم 
والتعلــم يف جامعــة الــرق األوســط لألعــوام 2025-2022.

الجلســة  مديــرة  اإلنجليزيــة،  اللغــة  قســم  رئيســة  وبيّنــت 
الدكتــورة نســيبة عوجــان، بحضــور نائــب عميــد الكليــة الدكتــورة 
مــن  وعــدد  التدريســية،  الهيئــة  وأعضــاء  يوســف،  نرسيــن 
أعــى  تحقيــق  اللقــاء يســعى إىل  أن هــذا  القســم،  خريجــي 
التعليميــة،  الكليــة  برامــج  مخرجــات  بــن  التوافــق  درجــات 
وســوق العمــل باحتياجاتــه، إىل جانــب إعــداد طلبــة يتحلّــون 

بأعــى درجــات الكفــاءة األكادمييــة والثقافيــة يف امليــدان 
العمــيل.

ودار نقــاش موســع بــن املشــاركن يف الجلســة حــول أهــم 
التــي يجــب أن ميتلكهــا خّريــج قســم  املعــارف واملهــارات 
وآدابهــا،  اإلنجليزيــة  اللغــة  برنامجيــه:  اإلنجليزيــة  اللغــة 
والرجمــة التطبيقيــة، يف حقــول العمــل املرتبطــة بالتدريــس 

والرجمــة.

وعــن الحضــور مــن أصحــاب االختصــاص فهــم: مديــر مركــز 
“JU Gate” للغــات عبداللــه الغــول، مديــرة املــوارد البريــة 
بيــت  أبــو صــالح، مديــر أكادمييــة  ناديــة  أورانــج  يف رشكــة 
الحكمــة واملعرقــة ســائد صــادي، مديــر مــدارس االتحــاد 
الحديثــة  بنــدر  للبنــن محمــد معــايل، مديــر مدرســة ســا 
إبراهيــم أبــو رضــوان، باإلضافــة إىل ممثــيل: رشكــة املنــارة 
اإلذاعــة  ومؤسســة  غزالــة،  أبــو  طــالل  مجموعــة  للتأمــن، 

والتليفزيــون، رشكــة “ترجمــة” نــورة أبــو خليــل.

جلسة لقسم اللغة اإلنجليزية يف الجامعة تويص برضورة رفد الخريجني بأعىل 
درجات الكفاءة
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كلية العامرة والتصميم يف الجامعة تستكمل جلسات توصيات برنامج 
التصميم الداخيل  

عــّان – أوصــت ورشــة عمــل قســم التصميــم الداخــيل 
يف كليــة العــارة والتصميــم بجامعــة الــرق األوســط 
الداخــيل،  التصميــم  رشكات  ممثــيل  مــن  عــدٍد  مــع 
بــرورة  األردن،  يف  واملطابــخ  األثــاث  ورشكات 
ـالع طلبــة التخصــص عــى آخــر تصاميــم الديكــور  اطَـّ
الداخــيل التــي تعــر عــن ازديــاد إنفــاق األشــخاص عــى 
عنــارص جــودة الحيــاة ورفاهيتهــا، يف تأكيــٍد بأنهــم أمــام 

ــم. ــوم التصمي ــن مفه ــدة م ــة جدي حقب
وتركــز الجامعــة عــى عقــد لقــاءات دوريــة مــع أربــاب 
أهــداف  كأحــد  كافــة،  كلياتهــا  لتخصصــات  العمــل 
الــرق  جامعــة  يف  والتعلــم  التعليــم  اســراتيجية 

.2025-2022 لألعــوام  األوســط 
وأظهــرت الجلســة أن الحاجــة إىل مصممــي الديكــور 
يف  اإلطــالق  عــى  مســتوياتها  أعــى  يف  الداخــيل 
التصميــم  لفــن  يؤســس  ذلــك  وأن  الحــايل،  الوقــت 
ــا لألفــراد الذيــن ميتلكــون  الداخــيل أن يكــون خيــاًرا الفتً

إبداعيــة. عقليــة 
وأجمــع الحضــور عــى أن برنامــج التصميــم الداخــيل يف 
الجامعــة يجــب أن يــوازن بــن الفــن والطمــوح، خاصــًة 
االتجاهــات  يســتلهم  متطــور  إبــداع  عــن  يُعــّر  وأنــه 
املعاريــة  الهندســة  مجــال  يف  والســيناريوهات 
ــاعد  ــا س ــًا، م ــر حج ــة أصغ ــات داخلي ــا يف بيئ ويوظفه

احتياجــات  تلبــي  الداخــيل مهنــة  التصميــم  يف جعــل 
أحــدث  مــع  وتتكيــف  باســتمرار  املتغــرة  األعــال 
االتجاهــات مــن خــالل اســتخدام االبتــكار والتكنولوجيــا.
ويف هــذا الصــدد، قــال عميــد كليــة العــارة والتصميــم 
الدكتــور أميــن عــّواد أن هــذه الجلســة تــأيت حتــى تكــون 
ــن  ــات م ــكار واملقرح ــا األف ــف فيه ــرة تتكاث ــاحًة ح مس
أجــل تجديــد برامــج الكليــة ووضــع الطلبــة عــى املســار 
الصحيــح، مضيًفــا أن الجامعــة تنظــر لرامــج كلياتهــا 
عــى أنهــا متطلبــات فريــدة تتطلــب بعــًدا جديــًدا مــن 

ــخية. ــات الس اإلمكاني
وأكــد أن التصميــم الداخــيل أخــذ ينمــو برسعــة ويحظــى 
بإعجــاٍب عاملــي، وأن الجامعــة تأخــذ هــذا النمــو عــى 
ــا أن الجامعــة تســعى إىل تصديــر  محمــل الجــد، موضًح

مصممــن داخليــن أكفــاء.
وعــن الحضــور مــن أرباب العمل فهــم: املهندس محمد 
الرنتيــي مــن مجموعــة طهبــوب، املهنــدس ســعد 
اســتيتية مــن مجموعــة اســتيتية اخــوان، املهنــدس رائــد 
ــيف  ــور س ــتيتية، الدكت ــد اس ــة رائ ــن مجموع ــتيتية م اس
عبيــدات مــن جامعــة فيالدلفيــا، املهندســة ســوزان أبــو 
جابــر مــن جمعيــة التصميــم الداخــيل، واملهندســة عــال 

شــعبان مــن مكتــب تصميــم داخــيل.
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 عميد وأساتذة كلية العلوم الطبية املساندة يف الجامعة
يحاورون الطلبة

ــا لطلبتهــا الجــدد، تعرفــوا مــن  ــا تعارفيً عــّان – أقامــت كليــة العلــوم الطبيــة املســاندة يف جامعــة الــرق األوســط يوًم
ــة. ــة الصحي ــر خطــط الرعاي ــي، وإســهاماته يف تطوي ــه يف املجــال الطب ــص، وأهميت ــه عــى الخطــة الدراســية للتخص خالل

الديــن  نــارص  يعقــوب  الدكتــور  مــدرج  يف  ألقاهــا  كلمــٍة  خــالل  األرشم  أنــس  الدكتــور  الكليــة  عميــد  واســتعرض 
الشــيخوخة،  طــب  العظــام،  طــب  األطفــال،  طــب  عــى  املتوزعــة  الطبيعــي  العــالج  تخصــص  مجــاالت  بالجامعــة، 
صحــة املــرأة، الفيزيولوجيــا الكهربائيــة الرسيريــة، القلــب واألوعيــة الدمويــة والرئــة، علــم األعصــاب، وعلــم األورام.

وقال بحضور أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية، والطلبة، وأخصائية العالج الطبيعي إيناس الطريفي، إن الخطة الدراسية 
للتخصــص ســركز عــى مناهــج حديثــة ســيتمكن الطلبــة مــن خاللهــا العمليــون تقييــم الخلــل الوظيفــي لحركــة املصــاب، 
واســتخدام التاريــن العالجيــة التــي تُســّهل التحكــم العصبــي العضــيل يف الحركــة، وتديــر األمل كجــزء مــن عــالج املريــض.

خــالل  مــن  أظهــرت  األوســط  الــرق  جامعــة  إن  لهــا-  محــارضٍة  -يف  الطريفــي  األخصائيــة  قالــت  بدورهــا، 
رفــد  لهــا  يتيــح  عاليــة،  جودتــه  طبــي  تعليــم  لتقديــم  تســعى  أنهــا  الطبيعــي  العــالج  لتخصــص  اســتحداثها 
الفيزيــايئ  للمعالــج  ميكــن  أنــه  مضيفــًة  املتعــددة،  املهــارات  أصحــاب  مــن  املؤهلــن  باألخصائيــن  املجتمــع 
مراعاتهــا. يجــب  التــي  الحقــول  مــن  معــن  نــوع  يف  متخصًصــا  ويصبــح  األساســية  املهــارات  يتجــاوز  أن 

مــن جانبهــا، ســلّطت مســاعدة عميــد شــؤون الطلبــة ناديــا نارصالديــن، الضــوء عــى أبــرز الخدمــات التــي تقدمهــا عــادة 
شــؤون الطلبــة، مــن برامــج تدريبيــة، ومشــاريع خدميــة، ومشــاركات تطوعيــة، ومســابقات أكادمييــة ترفيهيــة، وحمــالت 
إرشــادية، تكــرس لــدى الطلبــة مبــادئ الحــوار، والحريــة، واملســؤولية املجتمعيــة، والدميقراطيــة، والريــادة، والتميــز.
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ــة  ــة يف جامع ــؤون الطلب ــادة ش ــت ع ــّان – نظّم ع
 7 مــع  بالتعــاون  تشــغيلية  حملــة  األوســط  الــرق 
مؤسســات مجتمعيــة مدنيــة، هدفــت إىل تدريــب 
برامــج  حزمــة  خــالل  مــن  الجامعــة  طلبــة  وتأهيــل 
وكفايــات  مهنيــة،  مهــارات  تكســبهم  تفاعليــة 
ــرص  ــن ف ــد م ــا يزي ــم مب ــتثمر طاقاته ــخصية، وتس ش

ناجًحــا. وظيفيًــا  مســاًرا  لهــم  وميهــد  توظيفهــم 

االرشــاد  مكتــب  عليهــا  أرشف  التــي  الحملــة  وتــأيت 
امللــك  صنــدوق   / الخريجــن  ومتابعــة  الوظيفــي 
عبــد اللــه الثــاين للتنميــة والخدمــات يف الجامعــة، 
اســتجابة الســراتيجية الجامعــة للتنميــة املســتمرّة 
للمعرفــة،  مولّــدة  تعليميــة  مؤسســة  بوصفهــا 

امللهمــة. الشــبابية  للطاقــات  وُمصــّدرة 

ويف هــذا الصــدد، قــال عميــد شــؤون الطلبــة الدكتور 
معنــا”،  واشــتغل  “إدَّرب  حملــة  إن  الخزاعلــة  أميــن 
ســتمكن الطلبــة مــن نقــل العلــوم واملعرفــة التــي 
تلقوهــا مــن املنهــج األكادميــي النظــري إىل املنهــج 

التطبيقــي العمــيل، 

تخصصهــم  ملجــال  فهــًا  أكــر  يجعلهــم  مــا 
الطلبــة  متنــح  أنهــا  إىل  مشــرًا  لــه،  إتقانًــا  وأكــر 
قــد التــي  الضغــوط  مــع  التعامــل   فرصــة 
يواجهونهــا يف ســوق العمــل املســتقبيل، ليجــدوا 
أنفســهم أكــر صالبــة وخــرة عنــد وصولهــم لتلــك 

املرحلــة.

إن  املشــاركة  املؤسســات  ممثلــو  قــال  بدورهــم، 
الطريــق  عــى  طلبتهــا  وضــع  يف  نجحــت  الجامعــة 
الصحيــح؛ إذ إن الحملــة مبثابــة بيئــة عمــل ُمصّغــرة 
تســتقطب اهتامــات الطلبــة املختلفــة، وتعــزز مــن

مهارات التعلم الذايت لهم.

وعــن الجهــات املشــاركة يف الحملــة فهــي: الهيئــة 
األردن  كلنــا  شــباب  هيئــة  لالنتخــاب،  املســتقلة 
مجموعــة طــالل أبــو غزالــة، مؤسســة إنجــاز، رشكــة 
 ،”"Attention Field Marketing Solutions
زهــا  ومؤسســة  درب،  مؤسســة  بنــك،  كابيتــال 

الصحــراء.

بيئة عمل ُمصّغرة تدعم مواهب وأفكار طلبة يف الجامعة
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الجامعة تدرب طالبات “األمرية عالية الثانوية” عىل إدارة الوقت والتعلم

فعاليــات  األوســط  الــرق  جامعــة  اختتمــت   – عــّان 
عاليــة  األمــرة  مدرســة  يف  التدريبــّي  برنامجهــا 
مالمــح  ترســم  التــي  األنشــطة  أحــد  للبنــات،  الثانويــة 
املــدريّس،  التعليمــي  الوســط  مــع  الجامعــة  رشاكات 
املحــيل،  املجتمــع  مــع  بالتفاعــل  التزامهــا  وتُظهــر 
التعليميــة. التالميــذ  رفاهيــة  تعزيــز  أهميــة  وتؤكــد 

ســليم  الدكتــور  رئيســتها  مســاعد  الجامعــة  ومثّــل 
يضمــن  التدريبــّي  الرنامــج  هــذا  إن  قائــاًل  رشيــف، 
متطــورة  مســتويات  اكتســاب  املشــاركات  للطالبــات 
التفكــر  مــن  جديــدة  طــرق  واكتشــاف  املعرفــة،  مــن 
تهتــم  األوســط  الــرق  جامعــة  أن  مضيًفــا  والتعلــم، 
بتعزيــز األدوار القياديــة للطلبــة يف املراحــل األساســية 
ســتمنحهم  التــي  املقاييــس  كأحــد  والثانويــة، 
ومتطلباتــه. املســتقبل  آفــاق  عــى  االنفتــاح  فرصــة 

وأكــد أن طالبــات املدرســة كــن قــد تعرفــن عــى معايــر 
اســراتيجيات التعلــم، وإدارة الوقــت، والتواصــل الفاعــل 
بــن األقــران يف املدرســة واألرسة، مشــرًا إىل الرنامــج 
ستســاعدهن  التــي  املثــى  للطــرق  وّجههــن  التدريبــي 
ــن  ــالل إدارته ــن خ ــؤولية، م ــة، ومس ــر إنتاجي ــن أك ــى يك حت
الــذايت،  التحليــل  مهــارات  عــى  باالعتــاد  لألحــداث 
مــا  وهــو  النفــس،  وضبــط  والتقييــم،  والتخطيــط، 
أداء املســؤوليات بشــكل أفضــل، وتعزيــز  ســيؤدي إىل 
الرضــا النفــي، واالندفــاع نحــو األهــداف املســتقبلية.

رمضــان  ابتســام  املدرســة  مديــرة  أشــادت  بدورهــا، 
مــن  أكــر  تعتــر  التــي  األوســط  الــرق  جامعــة  بــدور 
بحثيــة  خــرات  تُقــّدم  فهــي  تعليميــة،  مؤسســة  مجــرد 
وفــق  عاليــة  جــودة  ذات  متميــزة،  وتطبيقيــة  Sنظريــة 
خــاص  نــوع  بنــاء  يف  وتســهم  العاملــي،  األداء  معايــر 
املحــيل. املجتمــع  مــع  التشــاركية  العالقــات  مــن 
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 استشاري كلية اإلعالم يف الجامعة يُشخِّص رشوط الطالب الكفؤ 
 واملؤهل لسوق العمل

عــان – أكــد املجلــس االستشــاري لكليــة اإلعــالم يف جامعــة 
ــل  الــرق األوســط عــى رضورة تحديــد رشوط الطالــب املُؤهَّ
لســوق العمــل، والخــرات واملعــارف التــي يجــب أن يتمتــع بهــا.
العمــل  ألربــاب  املمثلــن  املجلــس  أعضــاء  وتســاءل 
واألكادمييــن يف مجــال اإلعــالم عــن الــروط التــي ســتجعل 
خّريــج كليــة اإلعــالم ُمخَرًجــا مرغوبـًـا مــن أربــاب العمــل، مشــددين 
عــى رضورة امتالكــه ملؤهــالت ترفــع مــن جودتــه منهــا: الوعــي 
الســيايس بالقضايــا الوطنيــة، واملهــارات التــي تؤهلــه لالبتــكار 

اإلعــالم. يف قطــاع 
وجــاء لقــاء املجلــس االستشــاري اليــوم الســبت  لبحــث توصيــات 
مؤمتــر “اإلعــالم بــن مخرجــات التعليــم الجامعيــة ومتطلبــات 
ــه  ــًرا؛ إذ إن ــط مؤخ ــرق األوس ــد يف ال ــذي عق ــل” ال ــوق العم س
كليــات  يف  التعليميــة  املناهــج  بنــاء  إعــادة  بــرورة   أوىص 
اإلعــالم باالعتــاد عــى الريــادة واإلبــداع كنــواة أساســية لهــا، 
العمــل  ســوق  تالئــم  كفــاءات  بتوفــر  اإلعــالم  كليــات  وقيــام 
توفــر  بحثيــة  ملراكــز  اإلعــالم  كليــات  وإنشــاء  ومتطلباتــه، 
الدراســات، واملعلومــات املُعرِّفــة بحاجــات املجتمــع وأولوياتــه 
ليتــم توجيــه املشــاريع الرياديــة نحوهــا ومعالجتهــا، إىل جانــب 
لكليــات  الدراســية  الخطــط  يف  تعليميــة  مســاقات  اســتحداث 
اإلعــالم ذات العالقــة بفنــون وقواعــد العمــل الحــر يف العمــل 

الرقمــي. اإلعالمــي 
ويف هــذا الصــدد، قــال رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة العــن 
الدكتــور يعقــوب نارصالديــن إن اإلعــالم يعــد رافعــة وطنيــة ألي 
دولــٍة يجــب اســتخدامه بشــكٍل ممنهــج ومــدروس، معــًرا عــن 
ــاز  ــات التلف ــى شاش ــرون ع ــن يظه ــة الذي ــي الجامع ــره بخريج فخ
املحليــة والعربيــة، يف دليــٍل واضــح عــى تطبيقهــم املهنــّي 
تحتاجــه  فــا  اإلعــالم،  ألبجديــات  واملنضبــط  واملســؤول 

األســواق هــو املهــارة والثقافــة.
ــورة  ــتاذة الدكت ــة األس ــة الجامع ــه رئيس ــذي حرت ــاء ال وأدار اللق
ســالم املحاديــن، وعميــدة كليــة اإلعــالم الدكتــورة حنــان الشــيخ، 
هــاين  الدكتــور  اإلعالمــي  الكليــة  يف  التدريــس  هيئــة  عضــو 
البــدري، قائــاًل إن ملتطلبــات التنميــة وصفــة خاصــة احتفظــت 
بهــا جامعــة الــرق األوســط مــن أجــل دعــم فضــاءات طلبتهــا 

اليــوم يضــم كوكبــة مــن أهــم  اإلبداعيــة، مضيًفــا أن اجتــاع 
ممثــيل وســائل اإلعــالم يف األردن لوضــع اللوائح التي ستســاعد 

ــل. ــوق العم ــتعداد لس ــى االس ــالم ع ــة اإلع طلب
بــدوره، قــال رئيــس تحريــر صحيفــة الغــد مكــرم الطراونــة يف 
اللقــاء الــذي حــره عــدد مــن الصحافيــن، ورؤســاء تحريــر صحف 
يوميــة، وأربــاب عمــل، إن تركيبــة الطلبــة اإلعالميــة تحتــاج إىل 
وهــي:  الناجحــة  للشــخصية  أساســيات  أربعــة  وهنــاك  صقــل، 

املعرفــة، والحضــور، واملتابعــة، واملهــارات الفنيــة.
بــدوره، قــال مديــر مكتــب الجزيــرة يف عــان حســن الشــوبي 
عــى  املؤسســات  ســيجر  ومتيزهــا  املخرجــات  اختــالف  إن 
اســتقطاب طلبــة اإلعــالم مــن خريجــي جامعــة الــرق األوســط.
يف حــن قــال نــارش ورئيــس تحريــر موقــع )جــو24( باســل العكــور 
الــرق  يف  اإلعــالم  لكليــة  االستشــاري  املجلــس  فكــرة  إن 
األوســط متثــل “ســعيًا رياديـًـا للتطويــر والتجســر بــن املخرجــات 

األكادمييــة واحتياجــات ســوق العمــل”.
ــاة أف أم املهنــدس مــوىس  وشــدد رئيــس ومؤســس إذاعــة حي
الســاكت عــى رضورة القيــام بتقييــم مخرجــات التعليم املدريس 
بقطــاع  التشــغيل  يف  املشــكلة  تشــخيص  لغايــات  الضعيفــة 
ــكار يف اإلعــالم  ــا أن نصــل إىل االبت اإلعــالم، متســائاًل: “كيــف لن

دون أن يكــون هنــاك تواصــل فعــال بــن األطــراف كافــة”.
ويف ســياٍق متصــل، أكــد نــارش صحيفــة أخبــار األردن اإللكرونيــة 
طــالل غنيــات رضورة تعزيــز مســتوى الثقافــة العامــة لطلبــة 

اإلعــالم.
ــه  ــتور أن ــة الدس ــن صحيف ــادي م ــن عبداله ــة نيف ــّن الصحافي لتب
يجــب عــى الصحــايف أن يســأل نفســه كيــف يكــون مؤثــًرا؟، 
ــن داريس  ــر م ــدى الكث ــص ل ــعور بالنق ــاك ش ــرًة إىل أن هن مش

الصحافــة يف وقــٍت يبحثــون فيــه عــن األضــواء.
ــا” طــارق حامــد  ــر عــام رشكــة “طــارق ميدي ــه، ذكــر مدي مــن جانب
أن لإلعــالم رســالة عميقــة تتمثــل بالرقابــة والتوجيــه والتغيــر 

الســلويك.
بالثقافــة  شــًحا  هنــاك  إن  العبــادي  ســهم  الصحــايف  ليقــول 
اإلعالميــة لبعــض الخريجــن، وأنــه “علينــا أن نؤســس لصناعــة 

املتكامــل”. الصحــايف 
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كلية الصيدلة يف الجامعة تستمع ملقرتحات أرباب العمل يف مجال 
تصنيع املستحرضات التجميلية والكياموية

حواريــة  جلســة  أوصــت   – عــّان 
املســتحرات  تصنيــع  لرنامــج 
كليــة  يف  والكياويــة  التجميليــة 
الصيدلــة بجامعــة الــرق األوســط، 
عــى  الطلبــة  تدريــب  بــرورة 
مهــارات الكتابــة العلميــة، والبحــث 
االمتثــال  جانــب  إىل  العلمــي، 
يف  املســتدام  اإلنتــاج  ملعايــر 
باللجــوء إىل  الكيميائيــة  الصناعــات 
ــدم  ــات تخ ــن منتج ــور م ــاريع تُط مش
يربــط  التخصــص  إن  إذ  املجتمــع؛ 
والهندســة  الصيدلــة،  علــوم  بــن 
التطبيقيــة. والكيميــاء  الكياويــة، 

وتركــز الجامعــة عــى عقــد لقــاءات 
دوريــة مــع أربــاب العمــل لتخصصات 
أهــداف  كأحــد  كافــة،  كلياتهــا 
يف  والتعلــم  التعليــم  اســراتيجية 
لألعــوام  األوســط  الــرق  جامعــة 
2022-2025، حيــث يلتقــي ذلــك مــع 
حصــول كليــة الصيدلــة عــى شــهادة 
الصيــدالين  األمريــي  االعتــاد 
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وحــر اللقــاء عميــدة كليــة الصيدلــة 
وأعضــاء  الجبــور،  نــوزت  الدكتــورة 
الهيئــة التدريســية يف الكليــة، وجمــٌع 

مــن الطلبــة.

وأبــدى الحضــور مــن ممثــيل: نقابــة 
الصيادلــة، مصانــع املســتحرات 
مصانــع  والكياويــة،  التجميليــة 
املســتحرات  ومصانــع  العطــور، 
لعقــد  اســتعدادهم  الطبيعيــة، 

لتدريــب  الجامعــة؛  مــع  رشاكات 
الطلبــة يف بيئــة عمــل واقعيــة تعــزز 

التطبيقيــة. مهاراتهــم  مــن 

وعــّر املمثلــون عــن إعجابهــم بخطــة 
الرنامــج الــدرايس التــي تركــز عــى 
النظريــة،  بالعلــوم  الطلبــة  تزويــد 
واملهــارات العمليــة املطلوبــة لرفــد 
الصناعيــة  القطاعــات  أكــر  ثالــث 
يف  الصــادرات  حجــم  حيــث  مــن 
اململكــة األردنيــة الهاشــمية، قطــاع 
ــل والصناعــات  مســتحرات التجمي
البريــة  بالقــوى  الكياويــة، 
املتخصصــة لضــان اســتدامة هــذا 

وتطويــره. الحيــوي  القطــاع 

وأكــد املمثلــون أن جــودة مختــرات 
الجامعــة وقاعاتهــا التدريســية كافــة، 
ســتتيح للطلبــة أفضــل املارســات 
التعليميــة التــي ســتؤهلهم لالطــالع 
املســتخدمة  التقنيــات  آخــر  عــى 
ــن  ــم م ــا مُيكّنه ــال، مب ــذا املج يف ه

مواكبــة أحــدث التطــورات العلميــة 
والتكنولوجيــة.

العمــل  أربــاب  مــن  اللقــاء  وحــر 
إلنتــاج  دالص  رشكــة  عــام  مديــر 
املســتحرات الدوائيــة والتجميليــة 
مندوبــة  طــه،  هاشــم  الدكتــور 
الدكتــورة  للركــة  الفنــي  املديــر 
التصنيــع  مديــر  شــموط،  فــرح 
للمســتحرات  ريفــاج  رشكــة  يف 
أبــو  مجــدي  املهنــدس  التجميليــة 
لركــة  املــايل  املديــر  دواس، 
لتجميــل  ومــواد  للعطــور  اليــرس 
محمــود الحمــوري، ومديــرة الجــودة 
ــور،  ــرام منص ــة م ــة املهندس للرك
املديــر اإلداري لركــة منصــة دمــج 
األكادمييــا بالصناعــة الدكتــور خالــد 
خريســات، ورئيســة لجنــة املبــادرات 
يف نقابــة الصيادلــة الدكتــورة ميــادة 

الشــعباين.
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ــز”  ــة الســعادة والتمي عــّان – وضعــت جامعــة الــرق األوســط موظفيهــا وطلبتهــا املشــاركن يف ورشــة “عبقري
أمــام نشــاط اســتثنايئ مكّنهــم مــن التحــاور مــع الكاتــب األردين واملحــارض الجامعــي الدكتــور صالــح الهــالالت، حــول 

طــرق توظيــف الخيــال للتحــرر مــن الواقــع.

وتتبنــى الجامعــة خططًــا معــّدة إعــداًدا علميًــا دقيًقــا، مــن ِقبــل خــراء مختصــن وفقــاً ملعايــر عامليــة تســمح 
املســتمر. بالتعلّــم  وطلبتهــا  ملوظفيهــا 

وركــزت الورشــة التــي نظّمهــا مركــز االستشــارات والتدريــب واللغــات يف الجامعــة عــى أهميــة الســعادة والتميــز يف 
تغيــر نظــرة الفــرد لألشــياء مــن حولــه، وهــو مــا قــد يشــكل نقطــة فارقــة يف حياتــه، ففــي كثــر مــن األحيــان قــد تشــكل 
ــة،  ــات العملي ــة، واالهتام ــطة الحياتي ــع األنش ــارض م ــتمرًا يتع ــاًدا مس ــة إجه ــة واالقتصادي ــات االجتاعي الضغوط

والتفــوق املــدريس، وجــودة العالقــة األرسيــة.
وقّدمــت الورشــة أمنوذًجــا للســعادة والتميــز، يكــون مبثابــة خارطــة طريــق علميــة ومنهجيــة قابلــة للتطبيــق، تســمح 

لــكل شــخص باالنتقــال مــن الحالــة التــي يتخيلهــا ويتمناهــا إىل تلــك الواقعيــة التــي تنعــم بالســالم والتقــدم.

وأعــرب املشــاركون عــن ســعادتهم مبثــل هــذه الورشــة التــي مهــدت لهــم الطريــق للتعامــل الســليم مــع العديــد مــن 
الضغوطــات يف شــتّى املجــاالت، ومــع مختلــف املراحــل العمريــة.

الجامعة تُدرب موظفيها وطلبتها عىل توظيف الخيال يف 
حياتهم
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خرباء وأكادمييون من الجامعة يوصون برضورة تحديد املسار الوظيفي 
لخّريج كلية الصيدلة

جلســة  الجامعــة  يف  الصيدلــة  كليــة  عقــدت   – عــّان 
عصــف ذهنــي مــع أربــاب العمــل يف القطــاع الصيــدالين، 
بعنــوان: “تصــور أربــاب العمــل ملواصفــات خريــج برنامــج 
الصيدلــة املؤهــل لاللتحــاق بســوق العمــل يف القطاعــات 

الصيدالنيــة املختلفــة”.

وتُقلــص جامعــة الــرق األوســط املســافة بينهــا وبــن 
أربــاب العمــل مــن ممثــيل املؤسســات والــركات يف 
القطاعــات الطبيــة، واإلعالميــة، والتجاريــة، وغرهــا كأحــد 
أهــداف اســراتيجية التعليــم والتعلــم يف الجامعــة لألعوام 
كليــة  حصــول  مــع  ذلــك  يلتقــي  حيــث   ،2025-2022
الصيــدالين  األمريــي  االعتــاد  شــهادة  عــى  الصيدلــة 
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وجــاء يف الجلســة التــي حرهــا عميــدة كليــة الصيدلــة 
الدكتــورة نــوزت الجبــور، وأعضــاء الهيئــة التدريســية، أنــه 
يجــب رفــع جاهزيــة خّريــج برنامــج الصيدلــة لســوق العمــل 
مــن خــالل تدريبــه عــى مهــارات تقديــم املشــورة الدوائيــة 
الجانبيــة  واآلثــار  بالتفاعــالت،  واملتعلقــة  للمــرىض، 
لألدويــة، إىل جانــب تحفيــز الطلبــة عــى اكتشــاف مجــاالت 

واغتنامهــا. اهتاماتهــم املحــددة 

وأكــد الحضــور أهميــة تحديد الطلبــة ملســاراتهم الوظيفية 
يف مرحلــة مبكــرة مــن مســارهم التعليمــي باالطــالع عــى 
القطاعــات الصيدالنيــة املختلفــة، مشــرين إىل أهميــة 
ــه ال يقــوم  ــه عــى أن ــة، بالنظــر إلي التدريــب العمــيل للطلب
بتوفــر الخــرة الرسيريــة فقــط، وإمنــا يزيــد مــن الدافعيــة 

التعليميــة.

مديــرة  واالختصــاص:  الخــرة  أصحــاب  الجلســة  وحــر 
مســتودع أدويــة جــرش الدكتــورة روان الخطيــب مــع مديــرة 
حــردان،  ســوزان  الدكتــورة  للمســتودع  البريــة  املــوارد 
الرؤيــة  مســتودع  رشكــة  يف  البريــة  املــوارد  مديــرة 
الطبيــة ســاح طــه، مديــرة املــوارد البريــة يف رشكــة 
مســتودع األدويــة العــريب شــقر روان علــوه وعبــد الكريــم 
النســور، الصيدالنيــة املســؤولة يف صيدليــة القصــوى 
آالء العــوران، ومديــرة قســم التأمــن الصحــي يف رشكــة 
Europe assist الدكتــورة رقيــة رشوخ، والدكتــور صــالح 

قنديــل مــن نقابــة صيادلــة األردن.
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أرباب عمل وأكادمييون من الجامعة: رضورة ربط اللغة العربية 
بالتكنولوجيا املعلوماتية

عــّان – ســلّطت جامعــة الــرق األوســط الضــوء، خــالل لقــاء 

حــوارّي ألربــاب العمــل يف كليــة اآلداب والعلــوم الربويــة، 

عــى العالقــة مــا بــن اللغــة العربيــة والتكنولوجيــا املعلوماتية 

ــب الوظيفــي ملجــاالت اللغــة  املتطــورة، باإلضافــة إىل الجان

العربيــة، وأســاليب التدريــس.

دراســية  مــواد  باســتحداث  اللقــاء  يف  املشــاركون  وأوىص 

وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  لخّريــج  الفرصــة  إتاحــة  يف  تســهم 

ــة  ــس اللغ ــاليب تدري ــل: أس ــددة، مث ــاالت متع ــل يف مج العم

العربيــة  وتعليــم  اللغــوي،  والتدقيــق  والتحريــر  العربيــة، 

بــن املشــاركن  نقــاش موســع  ليــدور  بغرهــا،  للناطقــن 

خّريــج  ميتلكهــا  أن  يجــب  التــي  واملعــارف  املهــارات  حــول 

وآدابهــا. العربيــة  اللغــة 

ونــّوه املشــاركون إىل رضورة الربــط بــن الجانبــن النظــري 

والعمــيل يف تدريــس املــواد املطروحة يف الخطة الدراســية، 

ــة  ــة العربي ــاالت اللغ ــي يف مج ــب الوظيف ــى الجان ــز ع والركي

والقطاعــات املختلفــة: التعليميــة، واإلعالميــة، والتريعيــة، 

والدعويــة.

العربيــة  لتعليــم  قاصــد  مركــز  مديــر  اللقــاء  يف  وشــارك 

ــر  ــة، مدي ــو عمش ــد أب ــور خال ــتاذ الدكت ــا األس ــن بغره للناطق

مركــز دراســات القــدس الدكتــور زيــاد أبــو لــن، ممثــل وزارة 

الثقافــة الدكتــور حســن الدغيــات، ممثــل أكادمييــة امللكــة 

رانيــا الدكتــور محمــد الزعبــي، ممثلــة أكادمييــة القــادة الدوليــة 

الدكتــورة مــالك شــعبلو، ممثلــة منظمــة اليونســيف العاملية 

الدكتــورة هدايــة أبــو زاكيــة، ممثــل مؤسســة إنجــاز الدكتــور 

بــالل الشــوابكة، باإلضافــة إىل ممثلــن عــن مؤسســة اإلذاعــة 

والتلفزيــون ووزارة الربيــة والتعليــم، ووكالــة الغــوث الدوليــة، 

ومؤسســة املواصفــات واملقاييــس األردنيــة.

ُمنســقة  أدارتــه  الــذي  اللقــاء  يف  املشــاركون  وأجمــع 

الدكتــورة حفيظــة محمــود، بحضــور  العربيــة  اللغــة  برنامــج 

أعضــاء الهيئــة التدريســية يف القســم، وعــدد مــن خريجــي 

ــة  ــن اللغــة العربي ــر العالقــة مــا ب ــة تطوي القســم، عــى أهمي

اهتــام  ظــل  يف  املتطــورة،  املعلوماتيــة  والتكنولوجيــا 

عاملــي بــارز بهــذه اللغــة املتميــزة، وإقبــال عــى تعلّمهــا مــن 

الناطقــن بغرهــا، مؤكديــن أن اللقــاء يعكــس حــرص جامعــة 

الــرق األوســط عــى كفــاءة خريجيهــا ومتيّزهــم، وبتوجههــا 

الدائــم لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل.
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الجامعة تتوسع يف مساحتها استجابة الرتفاع عدد طلبتها 
ومواكبة لتميزها األكادميي

ــى  ــط ع ــرق األوس ــة ال ــل جامع ــّان – تعم ع
تعليميــن جديديــن مبســاحة  إنشــاء مبنيــن 
إىل  يضافــان  تقريبًــا،  مربــع  مــر   10.000
مصــادر  عــى  املعتمــدة  الســبع  مبانيهــا 
الطاقــة املتجــددة، وفًقــا ألعــى املواصفــات 
الجامعيــة  املعاريــة  للتكنولوجيــا  العامليــة 

املتطــورة.
ــًة بنائــب رئيــس هيئــة  ووقّعــت الجامعــة ممثل
املديريــن الدكتــور أحمــد نارصالديــن، اتفاقيــة 
مــع رشكــة الحــواري للمقــاوالت مثّلهــا املديــر 

التنفيــذي للركــة 

بحضــور  الحــواري  الديــن  صــالح  األســتاذ 
ــح  ــب صب ــن مكت ــوظ م ــل محف ــدس خلي املهن
إنشــاء  لغايــات  الهندســية؛  لالستشــارات 
املبنيــن، تحقيًقــا لرســالة الجامعــة يف إعــداد 
عــى  محفــزة  بيئــة  تهيئــة  خــالل  مــن  القــادة 
التعلــم، والبحــث العلمــي، وخدمــة املجتمــع.

ــادة  وتــأيت توســعة حــرم الجامعــة اســتجابة لزي
ــي  ــة الت ــة يف التخصصــات النوعي أعــداد الطلب

ــة  ــة الحديث تطرحهــا الجامعــة منهــا التقني
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ــوم  ــة اآلداب والعل ــه كلي ــواري عقدت ــاء ح ــا لق ــّان – دع ع
الربويــة يف جامعــة الــرق األوســط مــع أربــاب العمــل 
ــة  ــة افراضي ــاء مدرس ــاص رضورة إنش ــاب االختص وأصح
تكنولوجيــا  لخّريــج  العمــل  فــرص  توفــر  يف  تســهم 
التعليــم، وطــرح برنامــج تدريبــي شــامل إلعــداد الخّريــج 

للعمــل يف املــدارس التــي تتضمــن الرامــج الدوليــة.
ويــأيت اللقــاء الــذي أداره رئيــس قســم تكنولوجيــا التعليم، 
ومنســق الرنامــج، الدكتــور فــادي عــوده، وحــره أعضــاء 
جامعــة  إلميــان  تعزيــزًا  الكليــة،  يف  التدريســية  الهيئــة 
التعليــم  مخرجــات  بــن  باملواءمــة  األوســط  الــرق 
أضحــت  وأنهــا  العمــل،  ســوق  واحتياجــات  والتدريــب 
التــي  والتطــورات  التحــوالت  تفرضهــا  ملحــة  رضورة 
ميــر بهــا العــامل اليــوم، ليخــرج املشــاركون مبجموعــة 
مــن التوصيــات هــي: ربــط املســاقات التدريســية مــع 
و  والتواصــل  االتصــال  ومهــارات  الحياتيــة  املهــارات 
املطلوبــة يف ســوق العمــل، تحديــث املنظــور النظــري 
يف بعــض املســاقات النظريــة مبــا يتواءم مــع متطلبات 
ذاتهــم  تطويــر  إىل  الطلبــة  وتوجيــه  الرقمــي،  العــر 
املحتــوى  بتصميــم  واملتعلقــة  الرقميــة  باملهــارات 

اإللكــروين. التعلــم  بأنظمــة  الرقمــي وإدارتــه 
ويف هــذا الصــدد، أكــد الدكتــور عــوده أن اللقــاء يعكــس 
جديــة الجامعــة يف رصــد احتياجــات ســوق العمــل وتوجيه 
املخرجــات التعليميــة نحــو تخصصــات تقنيــة تطبيقيــة 
جديــدة مل يعــد امليــدان يتســع إال لهــا، مــن خــالل إطالقهــا 
اســراتيجية جديــدة بعنــوان: التعليــم والتعلــم يف جامعــة 

الــرق األوســط لألعــوام 2025-2022.

هــذه  مثــل  عقــد  أهميــة  عــى  املشــاركون  وأجمــع 
اللقــاءات الدوريــة التــي تتيــح لهــم وضع مســودة تتضمن 
مقرحــات مــن شــأنها إيضــاح مــدى حجــم املســؤولية 
جامعــة  أن  مؤكديــن  كافــة،  األطــراف  بــن  املشــركة 
الــرق األوســط تتجــه نحــو عالقــة أكــر اســتدامة وحيويــة 
بعقدهــا مثــل هــذه اللقــاءات مــع أصحــاب االختصــاص.
وأشــاروا إىل أنــه ال بــد مــن الركيــز عــى الجانــب العمــيل 
ــة يف  ــاريع الريادي ــاج املش ــارات إنت ــج مه ــي، دم التطبيق
املســاقات الدراســية، تنميــة مهــارات التفكــر املنتــج 
تحــت مســمى  تدريبــي مطــور  برنامــج  إنشــاء  للطلبــة، 

“كيــف تصبــح معلــًا دوليًــا”.
وحــر اللقــاء مــن أصحــاب االختصــاص: مديــر التطويــر 
يف أكادمييــة امللكــة رانيــا العبداللــه لتدريــب املعلمــن 
الدكتــور وائــل ســيتان، مديــر املركــز القومــي للروبــوت 
التعليمــي املهنــدس طــارق النوايســة، املديــرة التنفيذية 
مديــر  البنــا،  بنــان  املهندســة    steam village ملركــز 
عــام الركــة املتحــدة للتعليــم الدكتــور فهمــي البالونــة، 
ومديــر عــام مــدارس املنهــل الدوليــة الدكتــور أنــور شــقر.

 لقاء أرباب العمل مع  كلية اآلداب والعلوم الرتبوية يف الجامعة يدعو إىل 

إنشاء مدرسة تكنولوجية افرتاضية
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املشاركون يف “دورة القادة أمام اإلعالم واملتحدثني الرسميني” 
يزورون الجامعة

عــّان - قــام املشــاركون يف “دورة القــادة أمــام اإلعــالم واملتحدثــن الرســمين” بزيــارة جامعــة الــرق األوســط؛ 
لالطــالع عــى برامــج كليــة اإلعــالم، واســتوديوهاتها اإلذاعيــة والتليفزيونيــة الفريــدة مــن نوعهــا.

وأكــدت عميــدة كليــة اإلعــالم الدكتــورة حنــان كامــل الشــيخ، لــدى لقــاء الوفــد رفقــة أعضــاء الهيئــة التدريســية يف 
الكليــة، أن هــذه الزيــارة ترجــم العالقــات املتينــة الرابطــة بــن مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا وجامعة الرق األوســط، 

مضيفــًة أن الجامعــة تنظــر لألجهــزة األمنيــة عــى أنهــا رشيــك مســتدام.

واطّلــع الوفــد خــالل جولــٍة لــه يف كليــة اإلعــالم عــى مركــز التدريــب والتطويــر اإلعالمــي، واســتوديوهات اإلذاعــة 
والتلفزيــون املتطــورة، مســتمًعا إىل رشٍح ُمفّصــل حــول آليــات تدريــب طلبــة اإلعــالم عــى املهــارات الفنيــة 

ــة. ــم العلمي ــي معارفه ــة وتبن ــخصيتهم اإلعالمي ــن ش ــزز م ــي تع ــة الت ــة الالزم والعملي

وأجرى املشاركون بالدوره متريًنا تلفزيونيًا يحايك فرضيات واقعية ملقابالت تلفزيونية.

وأبــدى الوفــد الــذي ضــم ضباطًــا مــن مختلــف األجهــزة األمنيــة إعجابــه مبركــز التدريــب اإلعالمــي واملســتوى 
التكنولوجــي املتطــور الــذي وصلــت إليــه الجامعــة، باإلضافــة إىل الخدمــات التــي يتيحهــا مركــز التدريــب اإلعالمــي 

ــيل. ــع املح ــة، واملجتم ــة الكلي لطلب
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عــّان – شــارك طلبــة مــن جامعــة الــرق األوســط يف 
أســبوع الريــادة الــذي ضــم عــدًدا مــن املشــاريع الواعــدة 
اإلنشــائية  الهندســة  املتجــددة،  الطاقــة  مجــاالت  يف 
الرطوبــة،  امتصــاص  عــى  املعتمــد  الــري  الحديثــة، 

االجتاعــي. والتكافــل  االفــرايض،  الواقــع 

ــى  ــوء ع ــليط الض ــدف إىل تس ــذي يه ــبوع ال ــم األس ونظّ
الجانــب اإلبداعــي للطلبــة، وتحويــل أفكارهــم املفاهيمية 
املبتكــرة إىل أعــال حقيقيــة ومشــاريع محققــة بالكامــل، 
مركــز االبتــكار وريــادة واألعــال يف الجامعــة، وعــادة 

شــؤون الطلبــة.

ــرز عناويــن فعاليــات أســبوع الريــادة التــي شــارك  وعــن أب
اإللكرونيــة  البوابــة  فهــي:  الطلبــة،  مــن  جمــع  فيهــا 
وســوق  األكادمييــا  بــن  االفــرايض  التعــاون  ملجتمــع 
ــبايب  ــوى الش ــم، املحت ــا التعلي ــات تكنولوجي ــل، فني العم
تخزيــن  وتقنيــات  املخــدرات،  بخطــر  التوعيــة  وأهميــة 

الريــاح. طاقــة 

كــا أن الطلبــة املشــاركن مبروعاتهــم متكنــوا مــن 
الــذي   ”Ar-ena“ األنظــار، خاصــًة مــع: مــروع جــذب 
امتصــاص  عــى  قــادرة  بوليمــرات  إنتــاج  عــى  يعمــل 
 A Flywheel  ” ـا فعــااًل، نظــام  ريًـّ الرطوبــة مبــا يحقــق 
الــذي   ”Storage System for Wind Turbines
 ” تطبيــق  الريــاح،  طاقــة  تخزيــن  موازنــة  عــى  يعمــل 
الخدمــات  مــن  العديــد  يضــم  الــذي   ”IDEAL HOME
 Quick  ” تطبيــق  والتصميميــة،  والبنائيــة،  اإلنشــائية، 
ــن  ــن مختص ــاد فني ــي بإيج maintenance app” املعن
قريبــن يف مجــال الصيانــة والركيــب، وغرهــا الكثــر.

أنشــطتها  مــن  تُكثــف  الجامعــة  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
الرياديــة التــي متنــح طلبتهــا مزيــًدا من الخــرة التخصصية 
يف مجــال أعالهــم، وأنهــا تركــز عــى دمجهــم يف أنشــطة 
رشكائهــا يف مجــال الريــادة واالبتــكار مثــل: مركــز امللكــة 
رانيــا للريــادة، ومنصــة “زنــك” التابعــة لركــة زيــن األردن.

أسبوع الريادة يف الجامعة يستعرض مشاريع طلبتها املبتكرة
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الفرع الطاليب لـ”املهندسني األمريكية” يبدأ أعامله يف الجامعة

 American( عــّان – بــدأ الفــرع الطــاليب لجمعيــة املهندســن املدنيــن األمريكيــة يف جامعــة الــرق األوســط
Society of Civil Engineers-ASCE MEU Chapter(  أعالــه التــي تشــرك بنيتهــا العلميــة مــع أكــر مــن 150 

ألــف عضــو يتوزعــون يف 177 دولــة.

ويــرف عــى نشــاط الفــرع املعنــي بــإدارة املحــرك االقتصــادي واالجتاعــي للمجتمــع، وحايــة البيئــة الطبيعيــة 
واســتعادتها، رئيــس قســم الهندســة املدنيــة الدكتــور محمــد الحســبان، وعضــو هيئــة التدريــس الدكتــورة بيــان أبــو 

. صفية

وتــأيت هــذه االنطالقــة نتــاج دعــم الجامعــة لجســور التواصــل العلمــي والبحثــي داخليًا وخارجيـًـا، مبا يحقــق رشاكات 
فاعلــة مــع مؤسســات املجتمــع املحــيل واإلقليمي.

ويهــدف الفــرع إىل تعريــف منتســبيه الطلبــة بكيفيــة تصميــم وبنــاء وصيانــة الهيــاكل يف البيئــة الطبيعيــة، 
باإلضافــة إىل تصميــم األنظمــة التقنيــة بعنايــة واختيــار املــواد التــي تضمــن الكفــاءة املســتدامة ومســتوى عــاٍل 

مــن الســالمة.
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عــّان – فــاز فريــق الفــرع الطــاليّب لجمعيــة املهندســن 
األوســط  الــرق  جامعــة  يف  األمريكيــة  املدنيــن 
 American Society of Civil Engineers-ASCE(
 Bridge“ باملركــز الثالــث يف مســابقة  )MEU Chapter
Competition”  املقامــة بتنظيــٍم مــن قبــل الجامعــة 

األردنيــة.

ــة: رؤى  ــه الطلب ــم يف عضويت ــذي يض ــق ال ــن الفري ومتك
ــو  ــزة أب ــي، حم ــن ماليح ــي، هيل ــمس الالم ــاب، ش ــو دي أب
يتحمــل  مــن تصميــم جــرس  ونــارص بســيوين،  صليــح، 
وزن 17.5 كــغ، يف وقــٍت كان وزن جــرس الفريــق الفائــز 

باملركــز األول يبلــغ 20.5 كــغ.

إن  بقولهــم  ســعادتهم  عــن  عــرّوا  املشــاركون  الطلبــة 

املســابقة مّكنتهــم مــن اســتخدام مــا تعلمــوه مــن علــوم 
هندســية يف بنــاء منــاذج متينــة مــن الجســور، مضيفــن 
أنهــم حصلــوا عــى ملحــة عــّا ســتكون عليــه أعالهــم 
بعــد تخرجهــم؛ إذ إن الجامعــة نجحــت يف بنــاء معارفهــم 
وصقلهــا، فبيئتهــا الهندســية مركزها الطالــب واحتياجاته، 
وتدعمهــا املصــادر التكنولوجيــة والعلميــة والبحثيــة عــى 

مســتوى عاملــي ومعــارص.

تجــدر اإلشــارة إىل أن الفــرع الطــاليب لجمعيــة املهندســن 
األوســط  الــرق  جامعــة  يف  األمريكيــة  املدنيــن 
 American Society of Civil Engineers-ASCE(
تشــرك  التــي  أعالــه  بــدأ  قــد  كان    )MEU Chapter
بنيتهــا العلميــة مــع أكــر مــن 150 ألــف عضــو يتوزعــون 

دولــة.  177 يف 

املركز الثالث لـلجامعة يف مسابقة لبناء الجسور
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“كلية األعامل يف الجامعة تشارك طلبتها الجدد رحلة تفوقها عىل 93% 
من كليات األعامل العاملية

عــّان – أتاحــت كليــة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط أمــام طلبتهــا املســتجدين فرصــة التعــرف عــى تاريــخ 
الجامعــة، ونشــأة الكليــة، والخطــة االســراتيجية لهــا، حيــث قــّدم عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور هشــام أبــو صاميــة 
عرًضــا تفصيليـًـا عرّفهــم مــن خاللــه عــى رســالة الجامعــة، وأهدافهــا، ورؤيتهــا، كصــّام أمــان ثــاليث نجــح يف إرســاء 

قواعــد الجامعــة البحثيــة وجعلهــا يف مصــاف الجامعــات العامليــة.

ــة،  ــا الكلي ــت عليه ــي حصل ــة الت ــة والدولي ــودة املحلي ــهادات الج ــاء ش ــالل اللق ــة خ ــو صامي ــور أب ــتعرض الدكت واس
خاصــًة مــع تفوقهــا عــى %93 مــن كليــات األعــال العامليــة بحصولهــا عــى أهليــة AACSB العامليــة، التــي مل 
تســتطع الحصــول عليهــا إال %5 مــن كليــات األعــال يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، و%2 مــن خــارج الواليــات 

املتحــدة االمريكيــة، مؤكــًدا أن هــذا يضــاف إىل رصيدهــا عــى املســتوى املحــيل، واإلقليمــي.

وحــر اللقــاء الــذي أبــدى فيــه الطلبــة ســعادتهم الغامــرة بانضامهــم للجامعــة عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور 
ــة. ــة التدريســية يف الكلي ــا البكــري، وأعضــاء الهيئ ــرة القبــول والتســجيل نادي ــة، ومدي أميــن الخزاعل

تجــدر اإلشــارة إىل أن جامعــة الــرق األوســط تهيــئ املنــاخ األرسّي لطلبتهــا مــن خــالل جلســات الحــوار املفتــوح 
التــي تركــز عــى احتياجاتهــم وتطلعاتهــم، ولقــاءات التعــارف التــي تجيــب عــى تســاؤالتهم املتعلقة برامــج الجامعة 

وكلياتهــا، وورشــات العمــل األكادمييــة والبحثيــة التــي تصقــل مهاراتهــم الحياتيــة وتنميهــا.
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عــّان – وضــع لقــاٌء جمــع أربــاب العمــل مــع أعضــاء هيئــة 
تدريــس برنامــج التكنولوجيــا املاليــة يف كليــة األعــال 
بجامعــة الــرق األوســط عــدًدا مــن املــؤرشات لبحــث 
مــدى جاهزيــة خريجــي التخصــص عــى طاولــة النقــاش، 
والتطبيقــات  الرامــج  اســتخدام  أهميــة  أكــدوا  حيــث 
إلســهامها  املاليــة،  التكنولوجيــا  مجــال  يف  الحديثــة 
يف تحســن وتطويــر تقديــم املنتجــات والخدمــات يف 

املجــال ذاتــه.

أربــاب  مــع  دوريــة  لقــاءات  عقــد  عــى  الجامعــة  وتركــز 
أهــداف  كأحــد  كافــة،  كلياتهــا  لتخصصــات  العمــل 
اســراتيجية التعليــم والتعلــم يف جامعــة الــرق األوســط 

.2025-2022 لألعــوام 

ــال  ــة األع ــد كلي ــره نائــب عمي ــذي ح ــاء ال وأوىص اللق
الدكتــور محمــد عثــان، ومنســق الرنامــج الدكتــور أنــس 
بنــي عطــا، وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، بــرورة 
أن تتضمــن الخطــة الدراســية لتطبيقــات الرمجــة، وبرامــج 
الطلبــة  تدريــب  جانــب  إىل  الرقميــة،  البيانــات  تحليــل 

والتطبيقــات  املواقــع  عــى  ومبــارش  عمــيّل  بشــكٍل 
الذكيــة الخاصــة بالخدمــات واملنتجــات املاليــة واألمــن 
اإللكــروين، وعقــد ورشــات مســتمرة يف ضــوء التطورات 

الحاصلــة يف مجــال تخصــص تكنولوجيــا املاليــة.

التنفيــذي  املديــر  العمــل:  أربــاب  مــن  اللقــاء  وحــر 
يف  اإلرهــاب  ومتويــل  األمــوال  غســيل  عــى  للرقابــة 
ــة  ــم الرقاب ــو قس ــي، عض ــات الفيوم ــزي عرف ــك املرك البن
والتفتيــش عــى البنــوك يف البنــك املركــزي عبــد الــرزاق 
املحفظــة  ومســؤول  املاليــة  الحســابات  مديــر  عــيل، 
اإللكرونيــة يف رشكــة أورانــج الدكتــورة إميان عبــد الخالق، 
املديــر املــايل لـ “EQUITY GROUP” ســامي الحموي، 
ــول يف  ــة عــر الهاتــف املحم ــات املرفي ــور الخدم مط

“EQUITY GROUP” عبــد الرحمــن الحــاج.

-وبعــد  تســعى  األعــال  كليــة  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
ــن  ــة م ــة املحلي ــودة الذهبي ــهادات الج ــى ش ــا ع حصوله
وضــان  العــايل  التعليــم  مؤسســات  اعتــاد  هيئــة 
.AACSB جودتهــا- للحصــول عــى االٍعتــاد األمريــي

الجامعة تتشاور مع أرباب عمل التكنولوجيا املالية لبحث مدى 
جاهزية خريجيها



النرشة اإللكرتونية

27ترشين ثاين 2022

عــّان – ســلّطت جلســة حواريــة بــن أربــاب العمــل وأعضــاء الهيئــة التدريســية لتخصــص املحاســبة يف كليــة 
األعــال بجامعــة الــرق األوســط الضــوء عــى مجموعــة مــن اللوائــح املحاســبية التــي ال بــد مــن االلتــزام بهــا؛ 

للنجــاح يف إعــداد خريجــن مؤهلــن لســوق العمــل.

وتركــز الجامعــة عــى عقــد لقــاءات دوريــة مــع أربــاب العمــل لتخصصــات كلياتهــا كافــة، كأحــد أهــداف 
.2025-2022 لألعــوام  األوســط  الــرق  جامعــة  يف  والتعلــم  التعليــم  اســراتيجية 

وجــاء يف الجلســة التــي حرهــا نائــب عميــد كليــة األعــال الدكتــور محمــد عثــان، ومنســق الرنامــج، رئيــس 
قســم العلــوم املاليــة واملحاســبية الدكتــور أحمــد مرعــي، وأعضــاء الهيئــة التدريســية أن لتخصــص املحاســبة 
مكانــة هامــة يف قطــاع األعــال، حيــث يتــم مــن خاللــه قيــاس النمــو املــايل للــركات، كــا أنــه يرتبــط بتوفر 

التحكــم واالســتقرار واملســاءلة يف الشــؤون املاليــة للقطاعــات.

ــبة:  ــج املحاس ــي برام ــوية خريج ــع س ــات رف ــة لغاي ــة الحواري ــا الجلس ــت به ــي أوص ــج الت ــن النتائ ــن ب وكان م
الركيــز عــى اســتخدام التطبيقــات املحاســبية يف املجــاالت املختلفــة، اكتســاب الطالــب للمهــارات الحياتيــة 
املختلفــة الالزمــة لهــم )soft skill( مثــل: اإلملــام باملارســات املحاســبية، برامــج البيانــات املاليــة، القــدرة 

عــى تحليــل البيانــات، التفكــر الناقــد، إدارة الوقــت، والتعلــم املســتمر.

وحــر اللقــاء مــن أربــاب العمــل: مكتــب نــارص عتمــد لتدقيــق الحســابات وممثلــه نــارص عتمــة، مكتــب 
ــاب  ــه إيه ــالم وممثل ــن وري ــم الطح ــوت، مطاع ــروز الكت ــورة ف ــه الدكت ــابات وممثلت ــق الحس ــرق لتدقي امل
ــل  ــه وائ ــبية وممثل ــارات املحاس ــان لالستش ــدوي، البي ــالء الب ــه ع ــة وممثل ــم األطعم ــدك” لتقدي ــناق، “ف بش
ــه  ــه أحمــد عبدالرحمــن، واملرابطــة للصناعــات الخشــبية وممثل ــون العــرب للتدقيــق وممثل شــلبك، املهني

ــكوكاين. ــزن ش ي

الجامعة تضع إطاًرا لسامت خّريج املحاسبة املتمكَّن بالتعاون مع 
أرباب العمل
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عــّان – احتفلــت جامعــة الــرق األوســط بالطلبــة، الجــدد منهــم والقدامــى، حيــث امتــأل املُســطّح األخــر داخــل 
رحــاب الجامعــة بأعــداد كبــرة مــن الطلبــة الذيــن بــدأوا يــرددون وراء األغــاين الوطنيــة والراثيــة، ليتــم بعــد ذلــك تقديــم 

الفّنــان األردين املبــدع حســن طبيشــات ملرسحيتــه التــي تحــي قضايــا الواقــع: “ســّجل أنــا عــريب”.

وشــارك الطلبــة يف عــدٍد مــن األنشــطة االســتثنائية التــي أضافــت مزيــًدا مــن البهجــة واملــرّسة عــى األجــواء بينهــم 
ــة خــراء مســتدامة تعتمــد  ــة، خاصــًة وأن الجامعــة نجحــت يف إيجــاد بيئ وبــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداري

عــى مصــادر الطاقــة املتجــددة.

الطلبــة ممــن بــدأوا بالتقــاط الصــور التذكاريــة لبعضهــم البعــض، شــاركوا أيًضــا يف ألعــاب رياضيــة داخــل املجمــع 
ــا ألعــى املعايــر الهندســية، ليتنافســوا ضمــن مجموعــة  الثقــايف الريــايض الــذي يحتــوي عــى صالــٍة ُمجّهــزة وفًق
فيهــا مسدســات  يســتخدم املشــاركون  الرفيهيــة  للرمايــة  رياضــة  وهــي   ”LASER TAG“ األلعــاب منهــا:  مــن 
ضوئيــة، “BUBBLE SOCCER” وهــي رياضــة كــرة قــدم فقاعيــة تغطــي الجــزء العلــوي مــن جســم الالعــب ورأســه، 
“ARCHERY HOVERBALL” وهــي رياضــة تفاعليــة باســتخدام األســهم، “WIPEOUT” وهــي رياضــة تســتند 
لرنامــج ألعــاب تلفزيــوين أمريــي تضــم متســابقن يحاولــون التخلــص مــن العقبــات للوصــول إىل النقطــة املرجــوة.

إن االحتفــاالت تــأيت لبنــاء عالقــات اجتاعيــة بــن أرسة الجامعــة قامئــة عــى الــود، حيــث قــال الطلبــة إنهــا كانــت فرصــة 
ــقيقة  ــة ش ــن دول عربي ــة م ــة طلب ــه الجامع ــن في ــٍت تحتض ــض، يف وق ــم البع ــى بعضه ــر ع ــوا أك ــى يتعرف ــرة حت كب

وصديقــة عــدة.

ــة  ــور يف قاع ــرض الص ــة، فمع ــن الجامع ــة م ــوة موفق ــت خط ــاالت كان ــن االحتف ــي م ــزء التعريف ــة أن الج ــد الطلب وأك
“SKY LIGHT” زجاجيــة الســقف، جّســد باحرافيــة تاريــخ الجامعــة وفعالياتهــا، وأنشــطتها، وجوائزهــا، وتفوقهــا 

البحثــي واألكادميــي، وتقييمهــا املحــيل، واإلقليمــي، والعاملــي.

الجامعة تحتفي بطلبتها الجدد
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رئيسة الجامعة األستاذة الدكتورة سالم خالد املحادين ضمن 
أفضل الباحثني العرب

عــّان – فــازت رئيســة جامعــة الــرق األوســط األســتاذة الدكتــور ســالم املحاديــن بجائــزة مؤسســة عبدالحميــد شــومان 
للباحثــن العــرب، يف دورتهــا الـ)40( للعــام 2022.

ــا مــن  وأعلنــت مؤسســة عبــد الحميــد شــومان، عــن أســاء الفائزيــن العــرب يــوم أمــس، حيــث فــاز بالجائــزة )17( باحثً
ــنة. ــذه الس ــا له ــت )12( موضوًع ــول، تضمن ــة، يف )6( حق ــيات العربي ــف الجنس مختل

وفــازت الدكتــورة املحاديــن عــن مســاهاتها البحثيــة عــر مســرتها األكادمييــة  يف حقــل “درامــا التلفزيــون والســينا 
يف املجتمعــات العربيــة”، لتشــر مؤسســة  عبدالحميــد شــومان إىل أن منــح الجائــزة يــأيت تقديــرًا لنتــاج علمــي متميــز 
يــؤدي نــره وتعميمــه إىل زيــادة يف املعرفــة العلميــة والتطبيقيــة، واإلســهام يف حــل مشــكالت ذات أولويــة محليـًـا، 

وإقليميًــا وعامليًــا، إىل جانــب نــر ثقافــة البحــث العلمــي.

ــة تعنــى بالبحــث العلمــي وتحتفــي بالباحثــن العــرب، كــا أنهــا تهــدف إىل دعــم البحــث  ــزة عربيّ ــزة أّول جائ وتعــد الجائ
العلمــي وإبــرازه يف جميــع أنحــاء الوطــن العــريب، وإعــداد وإلهــام جيــل مــن الباحثــن، والخــراء، واملتخصصــن العــرب 

ــات املحــدودة لــدى املؤّسســات والجامعــات واألفــراد. الذيــن يعملــون يف ظــّل اإلمكانيَ
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عــّان – ســلّط خــراء وأكادمييــون مــن جامعــة الرق 
الرجمــة  ماجســتر  برنامــج  عــى  الضــوء  األوســط 
ســراثكاليد  جامعــة  مــع  املســتضاف  التطبيقيــة 
عــى  للحصــول  الطلبــة  يؤهــل  إنــه  إذ  الريطانيــة؛ 

األردن. درجــة املاجســتر دون مغــادرة 

وينضــم هــذا الرنامــج الــذي يرجــم قيــم الجامعــة 
الريــادة  لتحقيــق  املتواصــل  بالعمــل  املعنيــة 
العلميــة يف جميــع التخصصــات التــي تدرّســها، إىل 
باقــة الرامــج املشــركة واملســتضافة مــع جامعتــّي 
مثــل  الريطانيتــن،  وســراثكاليد  بيدفوردشــر 
MPharm، األول مــن  برنامــج الصيدلــة املشــرك 

املنطقــة. يف  نوعــه 
الجامعــة  رئيســة  أكــدت  الصــدد،  هــذا  ويف 
لقــاٍء  خــالل  املحاديــن،  ســالم  الدكتــورة  األســتاذة 
تعريفــي حــره رئيــس الرابطــة األردنيــة للمرجمــن 
ــاس،  ــليان العب ــور س ــن الدكت ــن التطبيقي واللغوي
ومديــرة مركــز الرامــج الدوليــة الدكتــور رانيــا الزعمــط، 
ــة، أن  ــن الطلب ــٌع م ــية، وجم ــة التدريس ــاء الهيئ وأعض
الجامعــة تحــرم العلــوم واملعــارف، وأنهــا بتقديــم 
جامعــات  مــع  واملشــركة  املســتضافة  الرامــج 
بخطــى  التقــدم  تحقيــق  مــن  متكنــت  بريطانيــة 
رسيعــة واثقــة، فتحــت اآلفــاق أمامهــا نحــو العامليــة.

وأوضحــت أن مزايــا الرنامــج تتمثــل يف الشــهادة 
واملــدة  الخّريــج،  عليهــا  ســيحصل  التــي  القويــة 
واتســاع  واحــد،  عــاٍم  عــى  تتــوزع  التــي  الدراســية 
ــج ســيتمكن مــن  الفــرص يف ســوق العمــل، فالخريّ
العمــل يف عــدة قطاعــات ومجــاالت منهــا: قطــاع 
ــم، قطــاع البنــوك  الصحافــة واإلعــالم، قطــاع التعلي
املؤمتــرات،  مراكــز  الســياحة،  قطــاع  والــركات، 

الدبلومــايس. واملجــال 

بدورهــا، أشــارت منســقة الرنامــج الدكتــورة لينــدا 
العبــاس، خالل عرٍض تعريفــّي لها، إىل مزايا االلتحاق 
ــة بســنة  ــدًءا مــن مــدة الدراســة املتمثل بالرنامــج، ب
دراســية واحــدة فقــط، خمســة أشــهر منهــا تخصــص 
للرســالة، والخطــة الدراســية التفاعليــة التــي تحتــوي 
عــى 6 مــواد تـُـدرّس عــى فصلــن دراســين، وصــواًل 
ملتطلبــات التســجيل التــي خصصــت لهــا مجموعــة 
ــن لطالــب مــن الحصــول عــى  مــن التســهيالت مُتّك
قــرٍض درايّس مــن “كابيتــال بنــك” ضمــن اتفاقيــة 

تعــاون بــن األخــر وبــن جامعــة الــرق األوســط.

مــن جانبــه، أبــدى الدكتــور العبــاس إعجابــه بجديــة 
جامعــة الــرق األوســط التي تلتزم بالبحث املســتمر 
عــن رشكاء محليــن، وإقليميــن، وعامليــن يجــودون 
مــن العمليــة التعليميــة، مضيًفــا أنــه ينبغــي أن يأخــذ 
الوســط العلمــي بعــن االعتبــار أن الرجمــة مهــارة 
آن  يف  والتطبيقيــة  النظريــة  الجوانــب  بــن  تجمــع 
مًعــا، وهــذا يعنــي أن مــا يحصــل عليــه الطالــب أو كل 
مــن يرغــب يف إتقــان الرجمــة، يجــب أن ينتقــل مــن 
ــى  ــق، حت ــة التطبي ــوي إىل مرحل ــر اللغ ــة التنظ مرحل
يتســنى لــه امتــالك الصفــات التــي تؤهلــه ليكــون 

ــا. مرجــًا محرفً

خرباء وأكادمييون يسلطون الضوء عىل ماجستري الرتجمة 
التطبيقية املستضاف يف الجامعة
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دوري كرة قدم الجامعة ينتهي بتتويج كلية األعامل

عــّان – شــهد دوري كــرة القــدم الخــايس الــذي شــارك فيــه أكــر مــن 70 فريًقــا ضــّم نحــو 560 طالــب مــن مختلــف 
كليــات جامعــة الــرق األوســط، منافســة شــديدة تخللهــا أجــواء حاســية وحضــور جاهــري كبــر، انتهــت بتتويــج 

فريــق كليــة األعــال باملركــز األول.

ويــأيت الــدوري كأحــد أنشــطة عــادة شــؤون الطلبــة الراميــة لتعلــم مهــارات جديــدة، واستكشــاف فــرص مختلفــة، 
تضمــن التطــور األكادميــي األمثــل، فهــي ليــس لديهــا القــدرة عــى تنشــيط الحالــة املزاجيــة للطلبــة فقــط، وإمنــا 

تســاعدهم عــى تشــكيل شــخصيتهم العامــة، ومهــارات التعامــل مــع اآلخريــن.

ــه عــى  ــاألول بعــد تغلب ــز باملركــز ب ــة األعــال الفائ ــة فريــق كلي ــور أميــن الخزاعل ــة الدكت ــد شــؤون الطلب ــوج عمي وت
فريــق كليــة الحقــوق بــركالت الرجيــح، قائــاًل إنــه مل يعــد يُنظــر للرياضــة عــى أنهــا مجــرد نشــاط للياقــة البدنيــة، بــل 

إنهــا النظــام الــذي يبنــي االنضبــاط، والثقــة، وروح الفريــق، واملســاءلة.

وحــاز عــى ميداليــة هــّداف الــدوري الــذي أقيــم تحــت إرشاف الكابــن: أحمــد العــزة، وســاح الصــوايف، طالــب كليــة 
الحقــوق أميــن حمــودة لتســجيله 14 هدفـًـا، فيــا حــاز طالــب كليــة األعــال عــاد عبــد الحكيــم عــى ميداليــة أفضــل 

حــارس بالبطولــة.
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العني الدكتور نارصالدين خالل املؤمتر الثقايف الوطني: للهوية الثقافية 
قدرة عىل التعايش والتفاعل مع متطلبات الحياة املعارصة

عــّان – وضــع لقــاٌء جمــع أربــاب العمــل مــع أعضــاء هيئــة تدريــس برنامــج 
التكنولوجيــا املاليــة يف كليــة األعــال بجامعــة الــرق األوســط عــدًدا 
مــن املــؤرشات لبحــث مــدى جاهزيــة خريجــي التخصــص عــى طاولــة 
النقــاش، حيــث أكــدوا أهميــة اســتخدام الرامــج والتطبيقــات الحديثــة 
ــا املاليــة، إلســهامها يف تحســن وتطويــر تقديــم  يف مجــال التكنولوجي

ــه. ــال ذات ــات يف املج ــات والخدم املنتج
وتركــز الجامعــة عــى عقــد لقــاءات دوريــة مــع أربــاب العمــل لتخصصــات 
كلياتهــا كافــة، كأحــد أهــداف اســراتيجية التعليــم والتعلــم يف جامعــة 

الــرق األوســط لألعــوام 2025-2022.
ــور محمــد  ــة األعــال الدكت ــد كلي ــذي حــره نائــب عمي وأوىص اللقــاء ال
ــاء  ــن أعض ــدد م ــا، وع ــي عط ــس بن ــور أن ــج الدكت ــق الرنام ــان، ومنس عث
لتطبيقــات  الدراســية  الخطــة  أن تتضمــن  بــرورة  التدريســية،  الهيئــة 
الرمجــة، وبرامــج تحليــل البيانــات الرقميــة، إىل جانــب تدريــب الطلبــة 
الخاصــة  الذكيــة  والتطبيقــات  املواقــع  عــى  ومبــارش  عمــيّل  بشــكٍل 
ورشــات  وعقــد  اإللكــروين،  واألمــن  املاليــة  واملنتجــات  بالخدمــات 
ــا  مســتمرة يف ضــوء التطــورات الحاصلــة يف مجــال تخصــص تكنولوجي

املاليــة.
وحــر اللقــاء مــن أربــاب العمــل: املديــر التنفيــذي للرقابــة عــى غســيل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف البنــك املركــزي عرفــات الفيومــي، عضــو 
ــرزاق  ــد ال ــة والتفتيــش عــى البنــوك يف البنــك املركــزي عب قســم الرقاب
عــيل، مديــر الحســابات املاليــة ومســؤول املحفظــة اإللكرونيــة يف 
 EQUITY“ رشكــة أورانــج الدكتــورة إميــان عبــد الخالــق، املديــر املــايل لـــ
ــف  ــر الهات ــة ع ــات املرفي ــور الخدم ــوي، مط ــامي الحم GROUP” س

املحمــول يف “EQUITY GROUP” عبــد الرحمــن الحــاج.
تجــدر اإلشــارة إىل أن كليــة األعــال تســعى -وبعــد حصولها عى شــهادات 
الجــودة الذهبيــة املحليــة مــن هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل 

.AACSB وضــان جودتهــا- للحصــول عــى االٍعتــاد األمريــي
وأكــد العــن الدكتــور نــارص الديــن بحضــور رئيســة الجامعــة األســتاذة 
مــن  وجمــٌع  التدريســية،  الهيئــة  وأعضــاء  املحاديــن،  ســالم  الدكتــورة 
ــر لرســيخ  الطلبــة، أنــه حــان الوقــت إلنتــاج خطــاب ثقــايف مبــارش ومؤث
املبــادئ، واملفاهيــم الفكريــة االجتاعيــة، التــي تواكــب التغــرات التــي 
يشــهدها األردن والعــامل، إىل جانــب أهميــة أن يكــون للمثقــف دور  يف 

ــى. ــاة الفض ــو الحي ــه نح ــوض ب ــع، والنه ــه املجتم توجي
بــدوره، أشــاد وزيــر الثقافــة األســبق األســتاذ الدكتــور صــالح جــرار، بالجهــد 
املســتدام  التعــاون  إرســاء  يف  األوســط  الــرق  جامعــة  تبذلــه  التــي 

مــع الهيئــات الثقافيــة واملؤسســات الوطنيــة، منوًهــا إىل أن مؤمتــر 
ــا يف  ــت حضوره ــض أو أن تُثبِّ ــة أن تنه ــن للثقاف ــه ال ميك ــد أن ــوم يؤك الي
الرغبــة املجتمعيــة،  تتوافــر  مــا مل  للتقــدم  تتطلــع  التــي  املجتمعــات 
واإلرادة السياســية، واملشــاركة الوطنيــة الرســمية وغــر الرســمية يف 

العمــل الثقــايف وتوجيهــه نحــو خدمــة التطلعــات الوطنيــة.
مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي للمؤمتــر، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
ملتقــى األردن الثقــايف، الدكتــور محمــد حياصــات، إن جامعــة الــرق 
األوســط أخــذت عــى عاتقهــا نــر ثقافــة التميــز واإلبــداع، واإلســهام يف 
تنميــة وتقــدم األردن العزيــز، مضيًفــا أن هــذا املؤمتــر يــأيت لتأســيس 
ــا، بــل  ــا مجتمعيً ــا، التوجــه الثقــايف فيهــا ليــس ترفً مرحلــة مزدهــرة ثقافيً

مكــون أســايس يضبــط ســلوك املجتمــع ويؤطــره.
وأضــاف أنــه ميكــن غربلــة البنيــة الثقافيــة وأخــذ مــا يتــواءم مــع قيــم 
املجتمــع وعاداتــه، ومبادئــه التــي ُجبـَـل عليهــا، مبــا يضمــن تســويق منتــٍج 
ثقــايف يتــاىش مــع الحداثــة وتقنيــات العــر، ويواكــب آليــات وأدوات 

ــة. التواصــل الحديث
تجــدر اإلشــارة إىل أن املؤمتــر تضمــن )7( أوراق عمــل نوقشــت عــى 
جــاء فيهــا،  مــا  لتوصيــات  الثالثــة  الجلســة  جلســتن، فيــا خصصــت 
حيــث كانــت عناويــن األوراق املشــاركة عــى النحــو التــايل: “نحــو بنــاء 
اســراتيجيات للمشــهد الثقــايف مــن منظــور تنمــوي يعمــل عــى صناعــة 
ــي، “دور  ــد العفيف ــيد أمج ــة الس ــر الثقاف ــار وزي ــة” ملستش ــة تنموي ثقاف
الجامعــات يف تثقيــف الشــباب يف اتجــاه االنخــراط يف الحيــاة السياســية 
والحزبيــة للدكتــورة ســحر الطراونــة مــن جامعــة الــرق األوســط، “ســبل 
ــاة السياســية بــن الشــباب”  وآليــات نــر وتجذيــر ثقافــة االنخــراط بالحي
والهيئــات  املــدين  املجتمــع  “مؤسســات  القرعــان،  دانيــال  للدكتــورة 
الثقافيــة وقدرتهــا عــى مواكبــة محــركات التغــر” للوزيــر األســبق الدكتــور 
ــة  ــن مطرق ــائرية ب ــراف العش ــك باألع ــة التمس ــات، “ثقاف ــري الربيح ص
الحداثــة والتحديــث وســنديانة الضبــط االجتاعــي” للعــن طــالل صيتــان 
املــايض، “املشــهد الثقــايف أيــن؟… وإىل أيــن؟… يف عــر القلــم 
والكتــاب، واالنرنــت، والتكنولوجيــا” للوزيــر األســبق الدكتــور محمــد أبــو 
رمــان، “املثقــف بــن طمــوح وحلــم يصبــو إليــه… ومعيقــات وتحديــات 
تحــول دون تحقيقــه” للكاتــب األديــب ابراهيــم الســواعر، ورئيــس اتحــاد 

ــال. ــاء األردنيــن الســيد محمــد رّح ــاب واألدب الكتّ
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طلبة “كلية األعامل يف الجامعة  عىل مقربة من بيئات العمل التأمينية

عــّان – زارت كليــة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط االتحــاد األردين لــركات التأمــن، يف متهيــٍد 
ــا التأمــن،  لتوقيــع مذكــرة تفاهــم يتــم مبوجبهــا عقــد عــدٍد مــن الــدورات التــي تُســلَّط الضــوء عــى قضاي
وتُــدرّب الطلبــة يف رشكات يف املجــال ذاتــه، مبــا يضمــن لهــم البقــاء عــى مقربــة مــن هــذا القطــاع بــكل 

ــه. تفرعات
وتســتثمر الجامعــة يف عقــول طلبتهــا، ومنتســبيها مــن أكادمييــن، وإداريــن؛ حتــى يكونــوا قــادة يف 
ـم، والبحــث العلمــي، وخدمــة املجتمــع. مجــاالت دراســاتهم وأعالهــم بتهيئــة بيئــة محفــزة عــى التعلُـّ

ــل الجامعــة يف الزيــارة نائــب عميــد كليــة األعــال الدكتــور محمــد عثــان، مبشــاركة رؤســاء األقســام  ومثّ
ــب  ــوب، إىل جان ــد كل ــور مؤي ــه الدكت ــام ل ــر الع ــن املدي ــركات التأم ــاد  األردين ل ــل االتح ــة، ليمث يف الكلي

مجموعــة مــن اإلداريــن.
وتعــرف الوفــد خــالل الزيــارة عــى مكونــات قطــاع التأمــن، ومفهومــه األســايس املتعلــق بدفــع املؤمــن 
لحــدث مســتقبيل غــر مؤكــد، مقابــل دفــع املؤمــن عليــه مــااًل لركــة التأمــن يحميــه مــن الحــوادث 
املســتقبلية، إىل جانــب الخدمــات التــي  تقدمهــا رشكات التأمــن، ومــا تغطيــه مــن كلــف ناجمــة عــن 

اإلصابــات أو الحــوادث، وصــواًل  الســتبدال قيــم املنــازل أو املركبــات.
وقــال الدكتــور عثــان إن هــذه الزيــارة مبثابــة فرصــة افتتاحيــة ســتمّكن الطلبــة مــن ترقيــة شــجرة مهاراتهــم 
الوظيفيــة واملعرفيــة، فهــي – إىل جانــب زيــاراٍت أخــرى دوريــة – تــوازن بــن املهــارات التقنيــة ملجــال 
عملهــم واملهــارات الشــخصية، فــاألوىل تتعلــق بالرمجيــات التــي تســتخدمها رشكات املجــال التــي تتطلــب 

املعرفــة املتخصصــة، بينــا تــأيت األخــرة مــن الخــرة.
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ــد  ــري يف إرب ــراث األث ــى ال ــة ع ــى باملحافظ ــل تُعن ــة عم ــط يف ورش ــرق األوس ــة ال ــاركت جامع ــّان – ش ع
وعجلــون بالتعــاون مــع االتحــاد األورويب، يف رســالٍة مــن قبــل الجامعــة بــأن الــراث الثقــايف يعــد أمــرًا أساســيًا 

ــق مــن إحساســهم بالوحــدة، واالنتــاء، والفخــر الجاعــي. لتجذيــر إحســاس األشــخاص بأنفســهم، ويُعمِّ

ــن كانــوا ضمــن املجموعــات الطالبيــة للجامعــات األردنيــة املشــاركة يف موقعــّي  طلبــة كليــة األعــال ِممَّ
ــج  ــة الرام ــة، وحزم ــة املختلف ــاقات األكادميي ــوه يف املس ــا تعلم ــوا م ــون”، طبَّق ــة عجل ــس” و”قلع “إم قي
والــدورات التدريبيــة املجانيــة املنعقــدة يف رحــاب الجامعــة، املُعــززة للقيــم األخالقيــة، واملبــادئ املجتمعية 

التــي ال حيــاد عنهــا.

ــة، وأن  ــر امللموس ــة وغ ــة امللموس ــى الثقاف ــق ع ــايف” ينطب ــراث الثق ــى ال ــاظ ع ــة إن “الحف وقــال الطلب
األوىل تظهــر عنــد مناقشــة الهندســة املعاريــة، واملناظــر الطبيعيــة، واألدب، والفــن، والتحــف، لتشــر 
الثقافــة غــر امللموســة إىل الفولكلــور، والتقاليــد، واللهجــة، واملعرفــة، يف مجموعــة تتالحــم مــع بعضهــا 

ــة الثقافــة واملحافظــة عليهــا. لحاي

الجامعة تساهم يف الحفاظ عىل الرتاث األثري يف إربد وعجلون
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الجامعة تشارك بالربنامج التدريبي املتخصص باإلصالح واإلرشاد األرسي

عــّان – شــاركت جامعــة الــرق األوســط يف الرنامــج التدريبــي املتخصــص باإلصــالح واإلرشــاد األرسي 
بالتعــاون مــع معهــد القضــاء الرعــي الشــامل.

ويهــدف هــذا الرنامــج للحــد مــن الخالفــات األرسيــة والزوجيــة التــي تؤثــر عــى الفــرد واملجتمــع، ومتكــن 
خريجيــه مــن القيــام بأعــال اإلصــالح واإلرشــاد املجتمعــي ورفدهــم بالخــرات العلميــة وتعزيــز دوره الثقــايف.

وقــال مســاعد رئيســة الجامعــة، املحــارض يف الرنامــج الدكتــور ســليم رشيــف إن الرنامــج تطــرق ملواضيــع 
مرتبطــة بأمنــاط الشــخصية، والفــروق الفرديــة، والخالفــات األرّسيــة، وســبل الوقايــة منهــا، إىل جانــب فــن 

ــدد األرسة. ــي ته ــر الت ــخاص، واملخاط ــع األش ــل م التعام

ــع  ــة املجتم ــا يف خدم ــيًدا لدوره ــة، وتجس ــة للجامع ــؤولية املجتمعي ــن املس ــا م ــج انطالقً ــذا الرنام ــأيت ه وي
ــاه. ــع قضاي ــاج م ــع واالندم ــن املجتم ــراب م ــة لالق ــة الرامي ــفتها الخدمي ــة لفلس ــيل، وترجم املح

يشار إىل أن هذه املشاركة تتبع سلسلة من املشاركات السابقة، كانت قد غطت املحافظات كافة.
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عــّان – زار طلبــة مســاق الربيــة الوطنيــة يف كليــة اآلداب والعلــوم الربويــة رصح الشــهيد، أحــد املعــامل الحضاريــة 
واملعاريــة التــي  تســجل مراحــل تاريــخ األردن الحديــث، حيــث أقيــم تخليــًدا لذكــرى الشــهداء الذيــن ضّحــوا بأنفســهم 

دفاًعــا عــن الوطــن وأهلــه.

وتــأيت هــذه الزيــارة العلميــة التــي أرشف عليهــا عضــو هيئــة التدريــس يف الكليــة، مــدرس املســاق الدكتــور رمــزي 
الطراونــة حتــى يحلــل الطلبــة خارطــة التضحيــات التــي قدمهــا الشــهداء، وتاريــخ األردن الــذي يلتقــي أبنــاء مجتمعــه 
ـم هــا الســبيل  عــى صفــاِت التســامح، والتالحــم، والكــرم، وقبــول اآلخــر، وجعلهــم يؤمنــون بــأن العلــم والتعلُـّ
ــا، وأن العمــل هــو مقيــاس االنتــاء، وأن اإلنجــاز هــو الهــدف والغايــة  ــا، ودوليً ــا، وإقليميً للنهــوض بالوطــن محليً

ــاء رغــم التحديــات. الســتكال مســرة البن

الطلبــة املشــاركون يف الزيــارة العلميــة قالــوا إنهــا – إىل جانــب زيــاراٍت أخــرى دوريــة للمؤسســات الوطنيــة املختلفة 
– متثــل منوذًجــا ملــا تؤمــن بــه الجامعــة مــن أهميــة دراســة املراحــل التاريخيــة والتأسيســية التــي شــّكلت عامــاًل هاًما 

يف مرحلــة البنــاء والتطويــر لــألردن مبؤسســاته العســكرية العريقــة التــي تشــكل ســياجا ودرًعــا واقيًا يحمــي األردن.

وأكــدوا أن الزيــارة العلميــة مّكنتهــم مــن تشــخيص مواقــف األردن القوميــة، والعروبيــة، والدوليــة، واإلنســانية، 
ودورهــا البطــويل يف االستبســال والدفــاع عــن القــدس يف العديــد مــن املعــارك عــى أرض فلســطن الطاهــرة.

طلبة مساق الرتبية الوطنية يف الجامعة يزورون رصح الشهيد
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مكانة الشعر وأثره يف التجارب اإلنسانية… حلقة نقاشية يف الجامعة

ــيل  ــتاذ األدب الجاه ــط، أس ــرق األوس ــة ال ــة يف جامع ــوم الربوي ــة اآلداب والعل ــتضافت كلي ــّان – اس ع
ــيل،  ــر الجاه ــريب يف الع ــعر الع ــل الش ــة مبراح ــا الطلب ــن خالله ــرّف م ــتيات، ع ــؤاد ش ــور ف ــتاذ الدكت األس

ــه تناهــت عبقريتهــم. ــه ثقافتهــم وإلي ــه الفــن الــذي اجتمعــت في ــه عــى أن وكيــف كان ينظــر إلي

وتركــز الجامعــة عــى اســتضافة أســاتذة، وكُتّــاب، ومثقفــن، وأربــاب عمــل، وبرملانيــن، وحقوقيــن، 
ورياضيــن، حتــى تضــع طلبتهــا داخــل حلقــات نقاشــية تجعلهــم عــى مقربة مــن ُصّنــاع القرار، والشــخصيات 

ــا، ضمــن حــوار ديناميــي يزخــر بالحلــول العلميــة، وتبــادل الخــرات الشــيّق. ــا وإقليميً البــارزة محليً

ــانية،  ــارب اإلنس ــة للتج ــة صافي ــاره خالص ــعر باعتب ــوم الش ــى مفه ــارضة ع ــالل املح ــن خ ــة م ــع الطلب واطّل
ومصــدًرا لتدويــن معارفهــم املختلفــة، حيــث فيــه مــن الحكمــة واملعرفــة مــا يكفــي لتثبيــت هــذه الفكــرة.

وتناولــت املحــارضة وصــف الشــاعر الــذي كان ينظــر إليــه عــى أنــه وســيلة اإلعــالم الوحيــدة يف القبيلــة، 
ــال مفاخرهــا. ولســانها الناطــق، ينــر أمجادهــا، ويســجل لألجي

ويف ختــام املحــارضة التــي أدارتهــا عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة اآلداب والعلــوم الربويــة الدكتــورة 
حفيظــة محمــود، دار حــوار بــن الطلبــة واملحــارض حــول مكانــة الشــعراء لــدى القبائــل يف وقــٍت كان ينظــر 
إليهــم عــى أنهــم مصــدر الحكمــة، والربيــة، والتهذيــب، إذ كان الشــاعر يـُـريّب قومــه عى الفضيلــة، واألخالق 

الحميــدة، ويزجرهــم يف الوقــت نفســه عــن األفعــال الدنيئــة.
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 القطاع البنيك وعالقته باالقتصاد والتكنولوجيا… 
دورٌة تدريبية يف الجامعة

عــّان – نظّمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط دورًة تدريبيــة يف قطــاع العمــل البنــي بالتعــاون 
مكتــب اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجــن/ صنــدوق امللــك عبــد اللــه الثــاين للتنميــة يف الجامعــة، والبنــك 

التجــاري األردين.

وســلّط مســاعد املديــر العــام يف البنــك التجــاري األردين ســليم صوالحــة خــالل الــدورة، الضــوء عــى محــاور عــدة مثــل: 
عالقــة القطــاع املــريف بالتنميــة االقتصاديــة، التطــور التكنولوجــي للبنــوك، والتحــول الرقمــي، كــا أنــه بــّن أهميــة 
أن يكــون الطالــب عــى معرفــة بقطــاع األعــال الــذي يعــد مــن أكــر التخصصــات ارتباطـًـا بالخدمــات املرفيــة، خاصًة 

مــع أدوات تقييــم الجــدارة املاليــة للركات.

ــا؛ إذ إنهــا تحتــاج إىل  ــا بقــدر مــا أصبحــت عمــالً ماليً وجــاء يف الــدورة أن األعــال املرفيــة أصبحــت عمــاًل تكنولوجيً
معرفــة مبســتويات متعــددة مــن برامــج واجهــات املســتخدم.

وخلصــت الــدورة إىل أن االقتصــاد يقــع يف قلــب املجــال املــريف، حيــث يتــم التعامــل مــع مبــادئ العــرض، 
والطلــب، والتضخــم، والنــدرة، واملخاطــر مــن قبــل املرفيــن يوميًــا، وأن ذلــك يؤكــد رضورة أن يكــون الطلبــة عــى 
ــع  ــي تتطل ــركات الت ــة لل ــاح املحتمل ــرص النج ــة ف ــن معرف ــوا م ــى يتمكن ــة حت ــة العام ــات االقتصادي ــة باالتجاه دراي

ــة التــي ســيعملون فيهــا. للتعامــل مــع الجهــة البنكي

وقــال الطلبــة إن الــدورة حّفزتهــم عــى دخــول مجــال البنــوك، وســاعدتهم عــى تحديــد اهتاماتهــم املرفيــة، وأنــه 
مبجــرد دخولهــم املســار الــذي قامــوا باختيــاره، سيســتعينون باملعــارف والعلــوم التــي تلقوهــا مــن قبــل أســاتذتهم 

ومدرســيهم يف الجامعــة لتطبيقهــا يف أعالهــم عنــد تخرجهــم.
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الجامعة  تحارض يف “األردنية” عن السالمة العامة للمختربات

عــّان – قدمــت  كليــة الصيدلــة يف جامعــة الــرق األوســط، محــارضة بعنــوان: “الســالمة العامــة يف املختــرات 
ــة التعامــل مــع حــوادث املــواد الخطــرة”، يف رحــاب الجامعــة األردنيــة، كأحــد اســراتيجيات الجامعــة املعنيــة  وآلي

بإتاحــة املنــاخ اإلبداعــي ألعضــاء الهيئــة التدريســية فيهــا.

وألقــى عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة الصيدلــة الدكتــور محمــد الوحــش، محــارضة حــول كيفيــة التعامــل مــع 
حــوادث املــواد الكيميائيــة والبيولوجيــة يف املختــرات مبــا يشــمل: مســتويات التدريــب عــى حــوادث املــواد 
الخطــرة، اإلجــراءات العامــة املتبعــة لــدى حصولهــا، الالفتــات امللصقــة عليهــا، والبــزات التــي ينصــح بارتدائهــا عنــد 

حــدوث تــرسب أو انســكاب مــادة )Picric acid( الكيميائيــة.

وركــزت املحــارضة عــى مجموعــة مــن القواعــد التــي يجــب االلتــزام بهــا قبــل إجــراء أي تجربــة كالتعــرف عــى مخاطــر 
املــواد املســتخدمة مــن حيــث التــآكل، القابليــة لالشــتعال، التفاعليــة، والســّمية، وقــراءة أوراق بيانــات ســالمة 
املــواد )MSDS( للحصــول عــى معلومــات املــواد الكيميائيــة التــي يخطــط الســتخدامها، والتأكــد مــن أن جميــع 

ــد. ــاول الي ــة الشــخصية )PPE( يف متن معــدات الحاي

ــال يف  ــام االتص ــع إدراج أرق ــر، م ــر املخت ــن مبخاط ــار اآلخري ــاب إلخط ــى الب ــة ع ــع عالم ــا رضورة وض ــاك أيًض وهن
حــاالت الطــوارئ، باإلضافــة إىل  فحــص املعــدات واألجهــزة بحثًــا عــن نقــاط الضعــف، أو الشــقوق، أو التلــف قبــل 
ــا إىل جنــب مــع فحــص املعــدات واألســالك الكهربائيــة بحثًــا عــن األســالك الباليــة أو التالــف منهــا  بــدء العمــل، جنبً

قبــل االســتخدام.

وشــارك يف الــدورة عــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، ومــريف املختــرات مــن قســمّي الكيميــاء والعلــوم 
الحياتيــة يف الجامعــة األردنيــة.
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عــّان – أبرمــت جامعــة الــرق األوســط اتفاقيــة تعــاون مــع رشكــة مجموعــة منــر ســختيان التجاريــة، يتــم 
مبوجبهــا تطويــر نظــام كامــرات املراقبــة داخــل الحــرم الجامعــي.

وتــأيت هــذه االتفاقيــة انســجاًما مــع توجيهــات مجلــس التعليــم العــايل الســاعية لتعزيــز املنظومــة األمنيــة 
داخــل الحــرم الجامعــي يف جميــع مؤسســات التعليــم العــايل األردنيــة.

ــر  ــور أحمــد نــارص الديــن، واملدي ــة املديريــن يف الجامعــة الدكت ــع نائــب رئيــس هيئ وحــر مراســم التوقي
العــام للركــة املهنــدس عــالء الفقيــه، بحضــور رئيــس قســم أنظمــة االتصــاالت والحايــة املهنــدس 

ــدان. ــار حم ــدس بش ــه املهن ــب، ونائب ــد ذي محم

وســتعمل الجامعــة مبوجــب االتفاقيــة عــى مضاعفــة عــدد كامــرات وأجهــزة املراقبــة املنتــرة يف أنحــاء 
الجامعــة، خاصــًة تلــك املتمركــزة عنــد البوابــات اإللكرونيــة للمداخــل واملخــارج الرئيســة املدمجــة بقواطــع 
يســتخدم الطلبــة مــن أجــل عبورهــا، بطاقــات ممغنطــة خاصــة متــرر عــى أجهــزة قارئــة لتحديــد هويــة صاحب 

البطاقة.

ــن  ــبيها م ــان ملنتس ــر األم ــى معاي ــر أع ــة توف ــة تعليمي ــاد بيئ ــى إيج ــها ع ــذ تأسيس ــة من ــت الجامع وحرص
طلبــة، وأكادمييــن، وإداريــن، عــر مجموعــة مــن التدابــر األمنيــة مثــل: اإلضــاءة املحيطيــة التــي تغطــي 
كامــل مســاحة الجامعــة، أجهــزة اإلنــذار واالستشــعار املربوطــة باألجهــزة األمنيــة، وكامــرات املراقبــة عاليــة 

الجــودة.

نظام مراقبة متطور يف الجامعة
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املحتوى الرقمي وآلية تقدميه… ورشٌة تدريبية يف الجامعة

عــّان – نظّمــت جامعــة الــرق األوســط ورشــة عمــل 
بعنــوان: “صناعــة املحتــوى الرقمــي”، حرهــا عــدد 
مــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة، وجمــٌع 

مــن الطلبــة.

وناقشــت الورشــة التــي تــأيت بالتعــاون مــع أكادمييــة 
الــرواد للتدريــب، مفهــوم املحتــوى الرقمــي الــذي 
ميكــن أن يتشــكل مــع كل تغريــدة يتــم مشــاركتها، 
وكل منشــور يتــم كتابتــه، وكل مقطــع فيديــو يتــم 

تحميلــه ورفعــه عــى املنصــات املختلفــة.

منهــا  األول  الجــزء  قــّدم  التــي  الورشــة  ومتحــورت 
شــهد  الرقمــي  املحتــوى  صناعــة  يف  املتخصصــة 
وآليــة  الرقمــي  التحــول  مفهــوم  حــول  الشــلمي، 
تقدميــه، خاصــًة مــع توفــر العديــد مــن أنــواع املحتوى 
املختلفــة، لركــز الورشــة عــى الســؤال الــذي واجــه 
ــب  ــذي يج ــوى ال ــوع املحت ــول ن ــات ح ــراء املعلوم خ
مــع  يــأيت  ذلــك  وأن  تقدميــه،  وكيفيــة  إنشــاؤه، 
اســتمرار شــعبية الهواتــف الذكيــة، واألجهــزة اللوحيــة، 
وأجهــزة القــراءة اإللكرونيــة، ليصبــح لــدى املتلقــي 
اآلن مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات التــي يلجــأ إليهــا 
للحصــول  بــه  الخاصــة  الكمبيوتــر  أجهــزة  إىل جانــب 

عــى أحــدث جــزء مــن املحتــوى الرقمــي.

ــل املــدرب  ــّدم مــن قب ــاين منهــا، واملُق أمــا الجــزء الث
املعتمــد يف مجــال املهــارات الرقميــة أميــن اللحــام، 
باســتخدام  الذاتيــة  الســرة  بنــاء  بآليــة   تعلــق  فقــد 
املهمــة  النقطــة  أن  حيــث  الرقميــة،  التكنولوجيــا 
ــة  ــي أهمي ــا، ه ــاه إليه ــة االنتب ــى الطلب ــب ع ــي يج الت
ــويقه،  ــوى وتس ــاء املحت ــد إنش ــراتيجية عن ــود اس وج
ــئي  ــن منش ــد م ــل جدي ــن لجي ــراتيجية ميك ــع االس فم
جــودة  ذات  مؤثــرة  مــواد  يصنعــوا  أن  املحتــوى 

محــدودة. مبــوارد  احرافيــة 
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عــّان – تّعــرف طلبــة كليــة الصيدلــة الجــدد يف جامعــة الــرق األوســط عــى اعتاديــة ACPE األمريكيــة 
التــي حصلــت عليهــا الكليــة.

وأقامــت الكليــة لقــاًء موســًعا مــع طلبتهــا الجــدد، عرضــت فيــه عميــدة الكليــة الدكتــورة نــوزت الجبور،  رســالة 
ــة عليهــا، إىل  ــة الحاصل ــة، وشــهادات الجــودة املحلي ــة الصيدل الجامعــة، وأهدافهــا، ورؤيتهــا، وبرامــج كلي
جانــب شــهادة االعتاديــة األمريكيــة )ACPE( التــي تؤهلهــا حتــى تكــون يف مصــاف أرقــى كليــات الصيدلــة 

العامليــة.

وأكــدت الدكتــورة الجبــور أن هــذا اللقــاء ســيتبعه عــدة لقــاءات أخــرى دوريــة تحــرص عليهــا الكليــة للركيــز عــى 
احتياجــات طلبتهــا وتطلعاتهم.

وحــر اللقــاء نائــب العميــدة الدكتــورة إينــاس الخــر، عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور أميــن الخزاعلــة، مديــرة 
دائــرة القبــول والتســجيل ناديــا البكــري، رئيــس اللجنــة االجتاعيــة واألنشــطة الالمنهجيــة يف الكليــة األســتاذ 

الدكتــور خليــل الطيـّـف، أعضــاء الهيئــة التدريســية بالكليــة، وطلبــة الكليــة

وعــى صعيــٍد متصــل اســتعرض عميــد شــؤون الطلبــة  الدكتــور أميــن الخزاعلــة دور عــادة شــؤون الطلبــة  
يف صقــل شــخصية ومهــارات طلبــة الجامعــة مــن خــالل املشــاركة يف النــوادي، واألنشــطة، وورش العمــل 

الالمنهجيــة التــي تنظمهــا العــادة.

 ACPE طلبة "صيدلة الرشق األوسط" الجدد يتعرفون عىل اعتامدية
الدولية التي حصلت عليها الكلية


