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MEU  جامعة الرشق األوسط
 تتحدث عن "الخطاب الديني" عرب أثري اإلذاعة األردنية

اســتضافت اإلذاعــة األردنيــة عــر برنامجهــا: البــث املفتــوح، الدكتــور محمــود الرجبــّي، رئيــس قســم اإلعــام الرقمــّي 
ــة  ــات املذهبي ــول يف الرصاع ــدم الدخ ــا يف: ع ــل أبرزه ــي يتمث ــّي، الت ــاب الدين ــات الخط ــول ِس ــث ح ــة، للحدي يف الجامع
ــداً عــن  ــادات بعي ــة للنــاس بطريقــٍة تســاعُدهم عــى تطبيــق العب ــة، واإلســهام يف تقديــم خاصــة األحــكام الديني والفقهي

التطــرُّف.
ــى  ــدرة ع ــة وق ــرَ إنتاجيَّ ــون أك ــه ليك ــي، وتوجيِه ــاب الدين ــيد الخط ــة يف ترش ــات اإلعامي ــى دور املؤسس ــي ع ــد الرجب وأك

توعيــِة املُجتمعــاِت بســَاحة اإلســام واعتدالِــه.
ينــي بشــكل أكــر؛ لِيواكــَب التغــراِت الرقميَــة، ال ســيا  ويف الختــام أعــرََب الرجبــي عــن أملــه يف أْن يِتــمَّ تطويــر الِخطــاِب الدِّ
، يجنــُح بعُضهــا – لألســف – إىل التطــرُّف  يف ظــل وجــود ِخطابــات دينيــة متعــددة يف ِمنصــات التواُصــل االجتاعــيِّ

ــف. ــض والُعن والتَّحري
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ضمــن فعاليــات املوســم العلمــي والثقــايف الثالــث، عقــدت كليــة الصيدلــة محــارضة علميــة قدمهــا الروفيســور إبراهيــم صبيــح، مستشــار جراحــة 
الدمــاغ واألعصــاب، حــول عــدوى فــروس كورونــا Covid19، وتجربتــه الشــخصية مــع مواجهــة املــرض، وذلــك عــَر وســيلة االتصــال املـَـريّئ عــن بعــد.

وأشــار صبيــح إىل حجــم املُعانــاة الشــخصية واألرسيــة التــي تعــرَّض لهــا خــال فــرة مرِضــه، مســتعرضاً أيضــاً أهــمَّ املُســتجدات العلميــة والطبيــة 
والبحــوث املُنجــزة عــى مســتوى العــامل بخصــوص هــذا املــرض.

ر صبيــح ِمــن مخاطــر هــذا الفايــروس عــى جســم اإلنســان، مبينــاً أهــم املخاطــر التــي قــد تؤثرعــى الجهــاز التنفــي، والجهــاز العصبــي، والدمــاغ،  وحــذَّ
وأعضــاء أخــرى، كالــكى والقلــب.

وأكَّــد كذلــك عــى رضورة أخــذ املطاعيــم، وااللتــزام بالتباُعــد، وارتــداء الكامــات؛ لكونهــا الوســيلة الوحيــدة التــي ُيِكــن أْن تُنِهــَي هــذا الوبــاء، وتحمــي 
املجتمــع مــن االنتشــار املتزايــد لهــذا الفــروس.

ــارب  ــن التج ــات ع ــرَْت ُمناقش ــث ج ــط، حي ــرق األوس ــة ال ــة يف جامع ــية والطلب ــة التدريس ــاء الهيئ ــن أعض ــٌر ِم ــدٌد كب ــارضة ع ــارك يف املح ــد ش وق
الشــخصية للفــروس. 

ر املعايطــة، عميــد كليــة الصيدلــة مبِْهنيــة الروفيســور إبراهيــم صبيــح ومكانتــه الِعلميــة باعتبــاره أحــد أبــرز  ويف الختــام أشــاَد األســتاذ الدكتــور عــاَّ
علــاء جراحــة الدمــاغ واألعصــاب يف العــامل.

 MEU جامعة الرشق األوسط
تستضيف الربوفيسور إبراهيم صبيح 
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اختتمــت كليــة األعــال دورة "التســويق الرقمــّي املتقــدم" للطلبــة الخريجــن مــن مختلــف التخصصــات، والتــي قدمهــا الســيد هــادي 
خــر، الخبــر الــدويل املُعتَمــد يف اســراتيجيَّات التســويق اإللكــروين ووســائل التواصــل االجتاعــّي.

ــائل  ــر وس ــي ع ــوى الرقم ــويق املحت ــم وتس ــاء وتصمي ــة يف بن ــارات الازم ــاب امله ــة الكتس ــاب فرص ــح الط ــدورة إىل من ــِت ال هَدف
ــف  ــّي مبختل ــويق الرقم ــال التس ــم يف مج ــر إبداعاته ــم؛ لتطوي ــاب ومهاراته ــب الط ــل مواه دة، وصق ــدِّ ــّي املُتع ــل االجتاع التواص

أشــكاله.
ــا يف  ــي وأهميته ــل االجتاع ــائل التواص ــروين، ووس ــويق اإللك ــف بالتس ــا: التعري ــدة، أبرزه ــاور عدي ــى مح ــدورة ع ــتملت ال ــد اش وق
العــرص الحــايل، إىل جانــب تطويــر اســراتيجيات التواصــل، وكيفيــة قيــاس النجاح يف التســويق من خال وســائل التواصــل االجتاعي.
شــارك يف الــدورِة التدريبيــة عــدد مــن طلبــة الجامعــة وخرجيهــا ضمــن الحــد املســموح بــه؛ مراعــاة ألوامــر الدفــاع، واشــراطات االلتــزام 

بإجــراءات الصحــة والســامة العامة.

 MEU جامعة الرشق األوسط
م" ضمن فعاليات املئوية  تختتم دورة بعنوان "التسويق الرقمّي املتقدِّ
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تختتم مسابقة "كأس القائد الثقايف 2" ضمن فعاليات املئوية

وَســط أجــواء ثقافيــة حاســية، بحضــور رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل، اختتــم النــادي الثقــايف يف عــادة شــؤون 
الطلبــة مســابقة "كأس القائــد الثقــايف 2"

شــارك يف املســابقة عــدد مــن طلبــة املــدارس الثانويــة، وقبــل بــدء املســابقة تــم عمــل جولــة تعريفيــة لهــم داخــل مرافــق الجامعــة، قــام فيهــا 
عميــد شــؤون الطلبــة، الدكتــور ســليم رشيــف، بــرح تفصيــي عــن كليــات الجامعــة، ومرافقهــا، وبرامجهــا، وخدماتهــا، وقــد روعــي يف أثنــاء 

الجولــة االلتــزام بــروط وقواعــد الســامة العامــة.
ــة  ــابقة منافس ــن املس ــرة م ــرة األخ ــهدت الفق ــوي، إذ ش ــاد الرب ــة الحص ــريب، ومدرس ــن الع ــة الوط ــا: مدرس ــات فريق ــل إىل النهائي ــد تأه وق

ــزع فيهــا فريــق مدرســة الوطــِن العــريب الفــوز.    قويــة، انت
وأكــد الحلحــويّل، أنَّ هــذه املســابقاِت تــأيت لتؤكــَد حــرص الجامعــة عــى الســر قدمــاً يف تطبيــق رســالِتها ورؤيِتهــا، القامئــة عــى أســاس بنــاِء 

القــادة وإعداِدهــم للمســتقبل، وأنَّ هــذه النشــاطاِت الامنهجيــة هــي التــي تصنــع القــادة، وتشــد يف عضــد الطلبــة.
ومــن الجديــِر بالذِّكـْـر أن املــدارَس املشــارِكة يف "مســابقة كأس القائــد الثقــايف 2 " هــي: مــدارس قرطبــة، ومــدارس الوطــِن العــريب، ومــدارس 

أكادييــة الحفــاظ، ومــدارس الحصــاد الربــوي.
ــز  ــة، وجوائ ــهادات تقديري ــِز األول، وش ــى املرك ــل ع ــذي حص ــريب ال ــِن الع ــة الوط ــق مدرس ــة لفري ــويل كأس البطول ــلم الحلح ــام، س ويف الِخت

ــة، لباقــي الفــرق املشــارِكة. نقدي
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تساعد طالب الثانوية العامة يف اختيار التخصصات الجامعية املناسبة لهم 

مهــا – عــَر وســيلة االتصــال املـَـريّئ عــن بُْعــد الدكتــور ســليم  نظمــت الجامعــة محــارضة بعنــوان "قــراري ومســتقبي" لطلبــة مدرســة ريتــال الدوليــة، قدَّ
رشيــف، عميــد شــؤون الطلبــة، متحدثــاً عــن كيفيــة اختيــار التخصــص املناســب للطلبــة.

وقــد تناولــت املحــارضة محــاور عــدة، منهــا: أســس اختيــار التخصصــات الجامعيــة، والفــرص املتاحــة يف كل تخصــص، وكيفيــة االختيــار األمثــل لهــا، كــا 
تطــرق إىل االســتعدادات التدريســية والتحديــات التــي تواجــه الطلبــة يف الوقــت الحــارض عــر التعليــم عــن بعــد، واالســراتيجيات املناســبة للدراســة يف 

املنــزل، وشــارك فيهــا عــدد كبــر ِمــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، والطلبــة، وأوليــاء األمــور.
وتــأيت هــذه املحــارضة تأكيــداً عــى رؤيــة الجامعــة التــي تهــدف إىل خدمــة املجتمــع املحــي يف كافــة املجــاالت التعليميــة والتدريبيــة والتطوعيــة، 

والتــي يرجمهــا أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة يف خدمــة املجتمــع.
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MEU  جامعة الرشق األوسط
تستكمل دورة "كيف تكتب مخططاً بحثياً"

ر

ــا  ــط، وقدمه ــرشق األوس ــة ال ــة، يف جامع ــوم الرتبوي ــة العل ــن كلي ــت م ــي انطلق ــاً"، الت ــاً بحثي ــب مخطط ــف تكت ــدورة "كي ــتكامالً ل اس

الدكتــور أحمــد طبيــة عــربَ وســيلة االتصــال املَــريّئ عــن بعــد.

ُدهــا الطالــب ويلتــزم بهــا؛ ليتمكــن مــن تنفيــذ  أكَّــَد محــاِضُ الــدورة عــى أهميــة القواعــد والخطــوات شــبه التفصيليــة، التــي يُحدِّ

دراســته، بحيــث تكــون خطــة البحــث عبــارٌة عــن تصــوٍُّر مســتقبيل ُمســَبق لكيفيــة تنفيــذ البحــث، مــن حيــث طريقــُة جمــع املــادة، وكيفيــة 

ــرْض نتائجهــا. معالجتهــا وتحليلهــا، وَع

وبــنَّ يف الجــزء الخــاص بالدراســات الســابقة واألدب النظــرّي كيفيــة كتابــة اإلطــار املفاهيمــي، واإلطــار النظــري، ومحــاور الدراســات 

الســابقة وجــدول الفجــوة.

وناقــش يف نهايــة املحــاضة الجانــب الــذي يتحــدث عــن الطريقــة واإلجــراءات يف كتابــة املخطــط البحثــي؛ إذ يتعلــم الطالــب كيــف 

يحــدد منهجيــة الدراســة، وطريقــة اختيــار العينــة، وأدوات الدراســة وطريقــة تقدميهــا، واملعالجــة اإلحصائيــة.
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تطلق مكتبة للتجارب املخربية الصيدالنية التعليمية

أطلقــت كليــة الصيدلــة مكتبــة التجــارب املخريــة الصيدالنيــة التعليميــة، وهــي مكتبــة علميــة تحــوي فيديوهــاٍت مصــورة، توفــر بيئــة 
الــة إلجــراء تجــارب عمليــة. فعَّ

وجــاء إطــاق املكتبــة لتتناســب مــع الظــروف التعليميــة االســتثنائية التــي فرضتهــا جائحــة فــروس كورونــا )COVID-19(وتهــدف إىل 
دة. رشح تفصيــي لكيفيــة إجــراء التجــارب العمليــة؛ لتزويــد الطلبــة مبصــادر تعليميــة متعــدِّ

ر املعايطــة، أنَّ هــذه املكتبــة تــمَّ تزويُدهــا باملــوادِّ املُصــوَّرة باللغــة اإلنجليزيــة بشــكٍل  وأوضــح عميــد كليــة الصيدلــة، الدكتــور عــاَّ
ــة  ــة التعليمي ــم العملي ــك لدع ــة؛ وذل ــوم الصيدالني ــال العل ــوَّرة يف مج ــجيلية ُمص ــوادَّ تس ــات مل ــع ودراس ــوي مراج ــا تح ــرايفٍّ، ك اح

ــة. ــة واألكاديي ــاالت العملي ــن يف املج ــن مؤهل ــداليّن لخريج ــل الصي ــوق العم وس
وبن املعايطة أنه يِكن للطلبة الدخول إىل املوقع اإللكروين املذكور أدناه؛ لاستفادة من هذه املواد.

4fe3-477df0c4-1615122306069#/https://www.meu.edu.jo/experiment-library
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جامعة الرشق األوسط MEU تعقد ندوة تربوية 
بعنوان "العودة إىل املدرسة بعد جائحة كورونا "

اختتمــت نــدوة "العــودة إىل املدرســة بعــد جائحــة كورونــا"، التــي نظمتهــا كليــة العلــوم الربويــة، عــر تقنيــة االتصــال املــريئ، والتــي أدارهــا الدكتــور 
عثــان منصــور، رئيــس قســم اإلدارة واملناهــج يف كليــة العلــوم الربويــة.

هدفــت النــدوة إىل تقديــم توصيــة بوجــود مركــز وطنــّي للبحــث يف األبعــاد االجتاعيــة والنفســية املُرتبــة عــى إغــاق املــدارس، ورضورة تكاتــف 
الجهــود حتــى تعــود الحيــاة املدرســية إىل طبيعتهــا.

ــدء  ــل ب ــن قب ــع املُعلم ــة لجمي ــيطية وتحفيزي ــة تنش ــذ دورات تدريبي ــة تنفي ــى أهمي ــد ع ــا: التأكي ــن أبرزه ــاور، م ــن املح ــد م ــدوة العدي ــت الن ناقش
الفصــل الــدرايّس الثــاين؛ بهــدف تعزيــز الشــخصية الربويــة للمعلــم، وتنشــيطها للقيــام بــدورِه يف البنــاء النفــّي واالجتاعــّي للطلبــة.

وشــارك يف النــدوة الدكتورخالــد عطيــة الســعودي/ عضــو املجلــس التنفيــذّي للمركــز الوطنــي لتطويــر املناهــج، وعميــد كليــة العلــوم الربويــة يف 
جامعــة الطفيلــة التقنيــة، والدكتــور يــزن عبــده / الرئيــس التنفيــذي ملؤسســة "شــارك" للتدريــب والتطويــر واالستشــارات الربويــة.
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  UEM جامعة الرشق األوسط

تعقد ورشة عمل حول "بناء التحالفات والتشبيك"
 

نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة، بالتعــاون مــع املعهــد الديقراطــّي الوطنــّي، وصنــدوق امللــك عبداللــه للتنميــة/ شــعبة متابعــة الخّريجــن، ورشــة 
عمــل بعنــوان "بنــاء التحالــف والتشــبيك"، ضمــن برنامــج تدريــب )انــا أشــارك +(.

، وتعزيــز قــدرة الطلبــة مــن خــال  ــاء التحالفــات وحشــد اآلراء لدفــع أو دعــم موضــوع ُمعــنَّ هدفــت الورشــة إىل تعريــف الطلبــة بآليــات وطــرق بن
ــة الهادفــة؛ لدعــم حماتهــم وترويجهــا. األنشــطة الامنهجي

َمهــا املهنــدس أيــن الخرابشــة، حملــة بعنــوان: "صــوت أبيــض"، ومتَّــت مناقشــة أبــرز تطوراتهــا، مبــا  طــَرح طــاُب الجامعــة خــال الورشــة، التــي قدَّ
يف ذلــك البــدء بعمليــة التشــبيك مــع الجهــات املَعنيَّــة.

ويف نهايــة الورشــة تــم تقســيم الطلبــة إىل مجموعــات ِعــدة؛ ملناقشــة وتحديــد الخطــوات القادمــة للحملــة، وتوزيــع املَهــام فيــا بينهــم؛ متهيــداً 
للبــدء يف التواصــل مــع أصحــاب القــرار واملؤسســات اإلعاميــة؛ لبنــاء التحالفــات الداعمــة لهــم.
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تنظم زيارة إىل مركز السلم املجتمعي / مديرية االمن العام

ضمــن احتفــاالت الجامعــة مبئويــة الدولــة، ومبراعــاة إجــراءات الســامة العامــة، نظّمــْت عــادة شــؤون الطلبــة زيــارة إىل مركــز 
ــلم املجتمعــي، التابــع ملديريــة األمــن العــاّم، مبشــاركة عــدٍد مــن طلبــة الجامعــة، وكان يف اســتقبال الوفــد الزائــر مديــر  السِّ

املركــز، املُقــّدم ريــاض البطــوش، وعــدد مــن العاملــن فيــه.
ُمهــا املركــز" ألقاهــا  تخلّلــت هــذه الزيــارة محــارضة تعريفيــة تضمنــت الحديــث عــن "الواجبــات والنشــاطات والرامــج التــي يُقدِّ

ــكَّر، واختتمــت الزيــارة بالقيــام بجولــة تعريفيــة عــى املرافــق داخــل املركــز. الرائــد محمــد أبــو السُّ
لم املجتمعي. وتأيت هذه الزيارة؛ حرصاً من الجامعة عى تعزيز التشاركية مع مديرية األمن العام/ مركز السِّ

ــي تربطهــا باملركــز، ومبــا  ــزة الت ــة املمي ــر املركــز بجامعــة الــرق األوســط، وبالعاقــة التعاوني ــارة أشــاد مدي ــة الزي ويف نهاي
ــة كافــة. ــة مــع مؤسســات الدول ــة فاعل تقدمــه مــن تشــاركية حقيقي
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MEU جامعة الرشق األوسط
تنظم ورشة تدريبية بعنوان "سيادة القانون ضامنتنا"

ضمــن احتفــاالت الجامعــة مبئويــة الدولــة، ومبراعــاة إجــراءات الســامة العامــة، نظَّمــت كليــة اإلعــام، بالتعــاون مــع مركــز العــامل العــريّب 
متْهــا الدكتــورة منــى أبو جامــع، والدكتورة  للتنميــة الديقراطيــة وحقــوق اإلنســان، ورشــة تدريبيــة بعنــوان "ســيادة القانــون ضانتنــا"، قدَّ

ســمر مكنــاي، بحضــور عــدٍد مــن الطلبــة، وأعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة.
ــز عليهــا جالــة امللــك عبــد اللــه  وتــأيت هــذه الورشــة التدريبيــة تجســيداً ملتطلبــات التنميــة املســتدامة، وتحقيقــاً ألهدافهــا، والتــي ركَّ
الثــاين يف الورقــة النقاشــية السادســة، حيــث يقــول: "إّن مبــدأ ســيادة القانــون جــاء ليُحقق العدالة، واملســاواة، والشــفافية، واملســاءلة، 
عــى جميــع مؤسســات الدولــة وأفرادهــا دون اســتثناء، وخاصــة مّمــن هــم يف مواقــع املســؤولية، مــن خــال مارســات حقيقيــة عــى 
أرض الواقــع. وال يكــن أليِّ إدارٍة أْن تُتاِبــَع مســرتها اإلصاحيــة، وترفــَع مــن مســتوى أدائِهــا وكفاءتِهــا دون تبنِّــي ســيادة القانــون كنهــٍج 

ثابــٍت وركــٍن أســايسٍّ لــإدارة ".
وتســعى الجامعــة مــن خــال هــذه الورشــة، ومثياتهــا، إىل توطــن مبــدأ ســيادة القانــون؛ فهــو أســاس ينطلق منــه التخطيط االســراتيجيُّ 

الــذي دعــا إليــه جالــة امللــك؛ لبنــاء رؤيــٍة طَموحــة ملئويــِة الدولــة األردنيــة الثانيِة.
وقــد تــمَّ التأكيــد خــال هــذه الورشــة عــى أن ســيادة القانــون والتنميــة أمــران مرابطــان بشــكٍل وثيــٍق، ويُعــزِّز كلٌّ منهــا اآلخــر، وأّن 
النهــوض بســيادة القانــون عــى الصعيديــن الوطنــّي والــدويّل أمــٌر أســايسٌّ لتحقيــق النمــّو االقتصــادّي املُطّــرِد الشــامل للجميــع، 

والتنميــِة املســتدامِة.
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ــداً يف  ــاً جي ــرك انطباع ــف ت ــل "كي ــة عم ــاين، ورش ــه الث ــد الل ــك عب ــدوق املل ــن/ صن ــة الخريج ــي ومتابع ــاد الوظيف ــب اإلرش ــم مكت نظ
ــر  ــة مدي ــة ونائب ــرة الرامــج الدولي ــو زاغــة، مدي ــة يعقــوب أب متهــا األســتاذة هب ــع تخرُّجهــم، والتــي قدَّ ــة املتوقَّ مقابــات العمــل" للطلب

ــد. ــة، وذلــك عــَر وســيلة االتصــال املَــريّئ عــن بُْع ــة الُحفــاظ الدولي أكاديي
هدفــت الورشــة إىل منــح الطــاب فرصــة الكتســاب املهــارات الازمــة للحصــول عــى الوظيفــة املناســبة ِمــن خــال عــدة محــاور، ِمــن 
ــا  ــز عليه ــب أْن يُركِّ ــي يج ــة الت ــة واملُِهمَّ ــاط اإليجابي ــة النق ــا، ومعرف ــتعداد له ــة االس ــل وكيفي ــات العم ــن مقاب ــرَض م ــم الغ ــا: فه ه أهمِّ

ــِة عَمــل. الطالــب قبــل الذهــاب إىل أيِّ مقابل
وقــد ناقشــت الورشــة أبــرز النقــاط الرئيســة التــي يجــب الركيــز عليهــا، مثــل: الغــرَض مــن املقابلــة، وأنــواع املقابــات، وكيفية االســتعداد 

ــة التــي يجــب أْن يطرَحهــا الطالــب عــى َمــن يقــوم بإجــراء املقابلة. ملقابلــة العمــل، كــا تعرَّضــْت إىل األســئلة املُِهمَّ

 MEU جامعة الرشق األوسط
تنظم ورشة عمل "كيف ترتك انطباعاً جيداً يف مقابالت العمل" 
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تحصل عى دعم ملرشوعي بحث من األكادميية امللكية للهندسة يف اململكة املتحدة

إنجــاز جديــد تحققــه الجامعــة يدفــع بعجلــة تقدمهــا ويــري مــن ســجل متيزهــا البحثــي، بعــد أن حظيــت باملوافقــة عــى دعــم مــروع 
مــن خــال فريــق بحثــي بقيــادة األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل رئيــس الجامعــة بـــ )برنامــج التــوأم الرقمــي للتحكــم يف جــزء مــن 
 Royal الشــبكات الكهربائيــة األردنيــة مــع مراعــاة جانــب األمــن الســيراين( مــن األكادييــة امللكيــة للهندســة يف اململكــة املتحــدة

Academy of Engineering
وذلــك بالراكــة مــع كل مــن جامعــة نيوكاســل الريطانيــة والجامعــة األملانيــة األردنيــة ورشكــة الكهربــاء األردنيــة املســاهمة العامــة 
املحــدودة ورشكــة الكفــاءة لحلــول الطاقــة والبيئــة ورشكــة األنــواء، إذ يهــدف املــروع إىل تطويــر التــوأم الرقمــي للشــبكة الكهربائيــة 
والــذي يعتــر منــوذج افــرايض يحــايك الشــبكة الفعليــة يســمح بالتحكــم بالشــبكة الكهربائيــة االفراضيــة تحــت الظــروف الطبيعيــة 
ــل والحــد مــن اســتهاك  ــة مــا يــؤدي إىل التقلي ــة إىل شــبكات ذكي ــر التهديــدات الســيرانية، وتحويــل الشــبكة الكهربائي وتحــت تأث
ــة  ــادر التقليدي ــن املص ــدالً م ــددة ب ــة املتج ــادر الطاق ــادة اســتخدام مص ــة وزي ــاع الطاق ــة يف قط ــون املــرة بالبيئ ــات الكرب مخلف
للطاقــة، كــا حصلــت جامعــة الــرق األوســط بالراكــة مــع جامعــة مؤتــة عــى دعــم مــروع للبحــث املعنــون بـــ )إزالــة الكربــون مــن 
أنظمــة الطاقــة األردنيــة باســتخدام الحلــول الذكيــة القامئــة عــى تخزيــن الطاقــة( والــذي يهــدف إىل تخزيــن الطاقــة لرفــع اعتاديــة 

واســتقرارية أنظمــة الطاقــة يف األردن ورفــع نســبة مشــاركة الطاقــة املتجــددة يف مزيــج الطاقــة يف األردن.



النرشة اإللكرتونية

14آذار 2021

 )Word Mendeley( "الجامعة تعقد ورشة عمل بعنوان "التوثيق البحثّي باستخدام

عقــدت كليــة العلــوم الربويــة ورشــة عمــل تدريبيــة بعنــوان: "التوثيــق البحثــّي باســتخدام )Word Mendeley( لطلبــة الدراســات العليــا 
مهــا كل ِمــن: الدكتــور خليــل الســعيد، والدكتــورة خولــة عليــوة، وذلــك عــَر وســيلة االتصــال املـَـريّئ  مــن مختلــف التخصصــات، والتــي قدَّ

عــن بعــد.
ــاعدة الباحثــن عــى تعزيــز قدراتهــم عــى إدارة وتنظيــم املراجــع الخاصــة بأبحاثهــم، وكيفيــة إجــراء التوثيــق  ــة إىل مس هَدفــت الورش
ات املراجــع  واالقتبــاس، بشــكل يضمــن تســهيل الوصــول إىل املراجــع املتعلقــة مبتغــرات البحــث يف ضــوء عناويــن وُمســتجدَّ

املُضافــة.
تناولــت َمحــاوُر الورشــة أنواعــاً مــن التوثيــق البحثــي ) )APA- MLA، وأهــم أساســياِت التوثيــق البحثــي يف مــن البحــث وآخــر البحــث وفــق  

.)Mendeley( و )Microsoft  word(  إضافــة إىل التوثيــق البحثــي باســتخدام برنامَجــْي ،)APA Style(
وشارك يف ورشة العمل عن بُْعد عدٌد من أعضاء الهيئة التدريسيَّة، وعدٌد من طلبة الدراسات العليا يف الجامعة.


