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 MEU جامعة الرشق األوسط
تنظم ندوة بعنوان “التعليم العايل يف األردن: تحديات الحارض واسترشاف املستقبل” وذلك 

ضمن احتفال الجامعة مبئوية الدولة

بحضــور ســعادة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن – رئيــس مجلــس االمنــاء وتحــت رعايــة االســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلوحــويل – رئيــس الجامعــة نظمــت نــدوة بعنــوان 
"التعليــم العــايل يف األردن: تحديــات الحــارض واســترشاف املســتقبل"، تحــدث فيهــا: معــايل الدكتــور أمــن محمــود، وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي األســبق، 
ومعــايل األســتاذ الدكتــور وجيــه عويــس، وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي األســبق – رئيــس لجنــة الرتبيــة والتعليــم يف مجلــس االعيــان، والدكتــور أحمــد نــارص 
الديــن، نائــب رئيــس هيئــة املديريــن، وعــدٍد مــن عمــداء الكليات.وقــد بــن الدكتــور أمــن محمــود يف حديثــه أنَّ أســاس التعليــم هــو مرحلــة ريــاض األطفــال؛ ألنهــا 
أســاس البنــاء التعليمــي، مؤكــداً رضورة رفــع مســتواها وجاهزيتهــا مــن أجــل إعــداد جيــٍل واٍع وُمــدرٍك ملســؤولياته وحياتــه التعليميــة يف املدرســة والجامعــة، 
وأضــاف بــأنَّ اإلصــاح يحتــاج اىل إرادة ورؤيــة سياســية واضحــة للمســتقبل، مــع رضورة خلــق بيئــة تنافســية بــن الجامعــات؛ للوصــول إىل طريــق اإلبــداع واالبتــكار؛ 
إذ إنَّ التنافــس بــن الجامعــات يولِّــد اإلبــداع واالبتــكار، ُمبيِّنــاً أنَّ االصــاح يف التعليــم، ســواء العــايل أو املــدريّس، يواجــه العديــد مــن اإلشــكاالت والقضايــا املتشــعبة 
يف ظــل غيــاب التنســيق مــا بــن الجهــات املَعنيــة ومــا يشــوب هــذه العمليــة مــن ضبابيــة يف بعــض األحيــان، وكــرة النظريــات املتخصصــة وغــر املتخصصــة يف 
هــذا املجــال وأشــار معــايل العــن األســتاذ الدكتــور وجيــه عويــس، وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي األســبق، إىل التوجــه نحــو اســتحداث تخصصــات تكنولوجيــة 
وتقنيــة حديثــة، وتخصصــات مرتبطــة بالــذكاء االصطناعــي؛ بوصفهــا التخصصــات التــي تتصــّدر اهتاممــات العــامل أجمــع، مــن خــال توفــر البنــى التحتيــة املناســبة 
لتلــك التخصصــات، وتوفــر كــوادر برشيــة مؤهلــة لتدريســها وأضــاف الدكتــور عويــس أنَّ الجميــَع مســؤوٌل عــن عمليــة التغيــر يف قضايــا التعليــم، مؤكــداً أهميــة 
وجــود قــدوة للطلبــة، ورضورة الرتكيــز عليهــا يف العمليــة الرتبويــة التــي اقرتنــت اقرتانــاً وثيقــاً بالعمليــة التعليميةكــام أشــاد الدكتــور عويــس بالتطــور املتســارع الــذي 
تشــهده جامعــة، وخاصــة مــا يتعلــق بتبّنــي تقنيــات املعلومــات والتعلُّــم اإللكــرتوين.ويف مداخلــة قيِّمــة أشــاَر ســعادة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، رئيــس مجلــس 
األمنــاء، إىل أنَّنــا يف األردّن أصبحنــا نعــاين مــن عــدم وضــع التعليــم باعتبــاره أولويــة رضوريــة للحكومــات، والســيَّام يف آخــر خمــس حكومــات ســابقة؛ مــام ســبَّب 
فجــوه كبــرة بــن التعليــم يف األردّن والتطــّور املتســارع لــه يف بعــض دول املنطقــة والعامل،وأكــد نــارص الديــن أهميــة التعليــم بشــقيه: العــاّم، والعــايل، وأنــه يجــب 
أْن يحظــى باالهتــامم األوَّل لــدى الدولــة األردنيــة، مبيِّنــاً أنَّ تطويــر التعليــم بحاجــة إىل تكاتــٍف حكومــيٍّ مــن أجــل الوصــول إىل أعــى املســتويات، وإعــادة مفهــوم 
الثقافــة املجتمعيــة فيــام يتعلــق باهتــامم املجتمــع فقــط بالحصــول عــى الشــهادة الجامعيــة، كــام أنــه بحاجــٍة أيضــاً إىل التشــجيع عــى التعليــم التقنــّي والتعليــم 
املهنــّي؛ وذلــك لنتمكــن مــن االنطــاق بثقــة وعزميــة نحــو املســتقبل، موضحــاً اننــا يف األردّن قمنــا بتشــخيص مشــكات التعليــم، وقمنــا كذلــك بوضــع الحلــول 
لهــذه املشــكات، إاّل أننــا مل نبــدأ يف عمليــة اإلصــاح الحقيقــّي كــام يجب.وطالــب نــارص الديــن بــرورة العمــل عــى تعديــل قانــون ديــوان الخدمــة املدنيــة ضمــن 
إطــار تنظيمــّي واضــح، يحــدد أولويــة ســوق العمــل، وكذلــك العمــل عــى ربــط جــزء مــن اليــة التوظيــف مبــا يتناســب مــع خــرات الفــرد العمليــة، وليــس فقــط االعتــامد 
ــز  ــط الحواف ــال رب ــن خ ــن م ــاّم للموظف ــن األداء الع ــى تحس ــز ع ــا الرتكي ــادّي، وأيض ــم االقتص ــدل التضّخ ــور مبع ــة األج ــد عملي ــة، وتحدي ــهادة األكادميي ــى الش ع
ــد رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتــور عــاء  والعــاوات بــاألداء الوظيفــّي؛ مــام ينعكــس عــى مســتوى األداء، وجــودة الخدمــة املقّدمــة للمواطنــن.ويف الختــام أكّ
الديــن الحلحــويل عــى االرتبــاط الوثيــق مــا بــن التعليــم بشــقيه يف األردّن، ُمبيِّنــاً أنَّ هــذِه النــدوة تــأيت يف إطــار االهتــامم بالبحــث يف القضايــا األساســية لارتقــاء 
بالشــأن الرتبــوّي األرديّن يف ظــلِّ مــا يشــهده األردنُّ ِمــن حــراٍك ُمتســارع نحــَو إصــاح التعليــم، وبــنَّ أنَّ جميــع التخصصــات األكادمييــة يف جامعتنــا تــمَّ اســتحداثها 
مبــا يتناســب مــع التطــور التكنولوجــّي، منوهــاً إىل احتضانهــا لتخصصــاٍت مرتبطــة بالــذكاء االصطناعــّي، مثــل: )التكنولوجيــا املاليــة، وذكاء األعــامل( وأنَّ الجامعــة 

ســاعية إىل تنفيــذ رؤيتهــا يف إيجــاد بيئــة ذكيــة مواكبــة للتطــور.
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وقعــِت مذكــرة تعــاون بــن الجامعــة وبنــك املــال األرديّن )كابيتــال بنــك(، تهــدف إىل تعزيــز ســبل التعــاون والتنســيق مــا بــن الجانبــن؛ 
لتطويــر مهــارات الطلبــة والخريجــن، وإكســابهم املعرفــة العمليــة يف مجــاالت متخصصــة بالصناعــة املرصفيــة الحديثــة.

ــة  ــية يف إقام ــاون أساس ــزة تع ــس لركي ــرة ستؤس ــذه املذك ــة، أنَّ ه ــاء الجامع ــس أمن ــس مجل ــن، رئي ــارص الدي ــوب ن ــور يعق ــد الدكت وأكَّ
صــات مبــارشة بــن التعليــم األكادميــّي والتطبيــق العمــي يف مجــاالت اإلبــداع واالبتــكار وريــادة األعــامل، وتعــزز التعــاون بــن الجانبــن 

يف مشــاريع البحــث والتطويــر، وأن هــذِه االتفاقيــة تتمحــور حــول التشــاركية ونقــل املعرفــة بــن الطرفــن.
مــن جانبــه، أشــاد الســيد داوود الغــول، مديــر عــام البنــك، بالتطــور املتســارع الــذي تشــهده الجامعــة، ال ســيام فيــام يتعلــق برشاكاتهــا 
املحليــة واإلقليميــة والدوليــة؛ لينعكــَس إيجابــاً عــى مســرة التعليــم األكادميــي فيهــا، مشــراً إىل أن هــذه املذكــرة تهــدف إىل تنميــة 

مهــارات الطلبــة القياديــة والوظيفيــة.
وبــدورِه أكــد الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل، رئيــس الجامعــة، أن هــذِه االتفاقيــة االســرتاتيجية تــأيت ضمــن ســعي الجامعــة إىل تعميــق 
الرشاكــة بــن القطــاع التعليمــي وقطــاع البنــوك، وال ســيَّام يف تخصصــات التكنولوجيــا املاليــة، وذكاء األعــامل، والــذكاء االصطناعــي، 
وإىل تقريــب الطلبــة مــن املامرســات الواقعيــة العمليــة مــن خــال برامــج تدريبيــة ورياديــة، وإىل احتضــان الجامعــة ملشــاريع طابيــة 

تكنولوجيــة يف مجــال التحــوُّل الرقمــّي، ومبــا يخــدم احتياجــات ســوق العمــل.
والجديــُر بالذكــر أنَّــه ســيتم تدريــُب عــدٍد مــن طلبــة الجامعــة "الســنة الرابعــة" يف فــروع البنــك واملشــاريع التابعــة لــه يف األردنِّ واإلقليــم، 
ملــدة تِصــل إىل 160 ســاعة، يف مجــاالت: تكنولوجيــا املعلومــات، والتســويق الرقمــّي، وتحليــل البيانــات، والهندســة الصناعيــة، حيــث 
ــٍب مــع مجموعــٍة مــن كــوادر البنــك، أصحــاب الكفــاءة يف مجــاالت  ــاً إىل جن ســيحصل امللتحقــون بالرنامــج عــى فرصــِة العمــل جنب

دة. متعــدِّ

 MEU جامعة الرشق األوسط
توقع مذكرة تعاون مع “كابيتال بنك”
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اتخــذ مجلــُس هيئــة اعتــامِد مؤسســات التعليــم العــايل وضــامن جودتهــا قــراراً مبنــح كليــة األعــامل يف جامعــة الــرشق األوســط شــهادة ضــامن 
ــة، وأرسة كليــة  الجــودة األردنية.وقــد هنــأ ســعادة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن - رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة، أرسة جامعــة الــرشق األوســط عامَّ
األعــامل خاصــة بحصولهــا عــى شــهادة ضــامن الجــودة، هــذا اإلنجــاز الــذي مل يكــن إالَّ مثــرة مــن مثــار الجهــد واملثابــرة والتميُّــز، وأثنــى عــى الجهــود 
التــي بذلهــا أعضــاء الهيئتــن، التدريســية واإلداريــة، يف الكليــة، وكافــة الدوائــر املســاندة، مبديــاً فخــرَه واعتــزازه وتقديــره لهــذا اإلنجــاز األكادميــي 
ــة تــأيت يف ســياق الخطــة االســرتاتيجية التــي وضعتهــا الجامعــة منــذ تأسيســها، وانطاقــاً  املميــز، مؤكــداً يف الوقــت ذاتــِه أنَّ هــذِه الخطــوة املُِهمَّ
مــن رؤيتهــا بوصفهــا جامعــة جــاّدة وملتزمــة وســاعية للتعلــم، تســعى دومــاً إىل الدخــول يف التصنيفــات واالعتــامدات املحليــة والدوليــة، وتهــدف، 

ضمــن سياســتها، إىل رفــع ســويَّة املســرة األكادمييــة يف وطننــا.
بــدورِه، أكَّــد، األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل – رئيــس الجامعــة، أنَّ حصــول كليــة األعــامل عــى شــهادة الجــودة هــو اســتمراٌر للجهــود الذهبيــة 
ملُنتســبي الجامعــة يف نــرش ثقافــة ضــامن الجــودة باعتبارهــا مامرســة يوميّــة يف جميــع كليّــات الجامعــة ودوائرهــا ومراكزهــا، حيــث تــأيت الجــودة 
اختيــاراً اســرتاتيجياً ضمــن الخطــة االســرتاتيجية لألعــوام مــن : 2019 - 2024، وأنَّ ذلــك نابــع مــن الدعــم الامحــدود مــن مجلــس األمنــاء ومجالــس 
ــان  ــزام وإمي ــة والت ــات بجديّ ــودة واملعلوم ــامد والج ــامدة االعت ــع ع ــات م ــودة يف الكلي ــق الج ــدؤوب لفري ــل ال ــن العم ــة، وم ــة يف الجامع الحوكم
برؤيــة الجامعــة ورســالتها وقيمهــا وغاياتهــا وأهدافها.وِمــن جانبــه، بــن عميــد كليــة األعــامل، الدكتــور هشــام أبــو صاميــة، أن هــذا اإلنجــاز األكادميــّي 
م للعمليــة التعليميــة التعلُّميــة يف الكليــة وُمخرجاتهــا؛ األمــر الــذي ينعكــس إيجابــاً عــى ِخرِّيجــي الكليــة،  املرمــوق يُظِهــر مســتوى الجــودة املتقــدِّ

ويُســِهُم بشــكٍل مبــارش يف إيجــاد فــرص العمــل لهــم.
كــام أشــار الدكتــور أبــو صاميــة إىل أنَّ هــذا اإلنجــاز مــا كان ليتحقــق إال بفضــل جهــود أعضــاء هيئــة تدريســية وإداريــة يحملــون كفــاءة عاليــة أظهــرت 
ــة األعــامل مــع الرامــج  ــاط كلي ــة املُتميِّزيــن، وأيضــاً بفضــل ارتب ــة للطلب ــز، وجعلــت كليتهــم ِقبل ــداع والتميُّ مــا لديهــم مــن قــدرة فائقــة عــى اإلب
ــزاً؛ بســبب كادرهــا األكادميــّي الريطــاين، وهــي أول جامعــة  ــي تقــدم تعليــامً متمي ــة العريقــة، الت املُســتضافة لجامعــة )بيدفوردشــر( الريطاني
بريطانيــة يف األردن وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أنَّ كليــة األعــامل متكَّنــت ِمــن اســتيفاء جملــة املعايــر والسياســات التــي يُشــرتَط تحقيقهــا للحصــول 

عــى شــهادة الجــودة؛ مــام يضمــن جــودة التجربــة التعليميــة والتدريبيــة لطلبتهــا، ويُســِهم يف جاهزيــة ِخرِّيجيهــا لانخــراط يف ســوق العمــل.
وتعــد كليــة األعــامل مــن أوائــل الكليــات التــي أنشــئت يف الجامعــة؛ إذ إنهــا بــدأت يف برامــج الدراســات العليــا عــام 2005، ثــم انتقلــت للعمــل يف 
البكالوريــوس عــام 2008، ودأبــت الكليــة عــى دراســة احتياجــات الســوق املحليــة واإلقليميــة والعامليــة لغايــات االنتقــال مــن الرامــج األكادمييــة 
التقليديــة إىل الرامــج الحديثــة؛ لتواكــَب املســتجدات والتطــورات يف قطاعــات األعــامل واحتياجــات الســوق، مــن خــال حرصهــا عــى ربــط الجوانــب 

النظريــة بالجوانــب العمليــة التطبيقيــة.

 MEU جامعة الرشق األوسط
تحصل عىل شهادة ضامن الجودة لكلية األعامل
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تستقبل الضباط املشاركني يف دورة اإلعالم املتقدمة الثامنة ضمن فعاليات االحتفال مبئوية 

تأسيس الدولة 

اســتقبلت الجامعــة عــدداً مــن املشــاركن يف دورة اإلعــام املتقدمــة الثامنــة التــي تعقدهــا مديريــة التوجيــه املعنــوي يف القــوات املســلحة 
االردنيــة "الجيــش العــريب"، وذلــك ضمــن االلتــزام بإجــراءات ومتطلبــات الصحــة والســامة العامــة.

ــة حــول فلســفة الجامعــة ورؤيتهــا يف تطويــر ُمدخــات التعليــم  مــْت عميــد كليــة اإلعــام، الدكتــورة حنــان الشــيخ، خــال الزيــارة فكــرة عامَّ وقدَّ
األكادميــّي وُمخرجاتــه، والســيَّام يف كليــة اإلعــام التــي أدخلــت إىل مناهجهــا نظريــاِت اإلعــام الحديثــة، ومهــارات التعامــل مــع املواقــع 

ــرأي العــاّم . ــة وشــبكات التواصــل االجتامعــي ، وفهــم دورهــا يف تشــكيل ال اإللكرتوني
ــورة  ــة الث ــة مواكب ــا وأهمي ــات الُعلي ــج الدراس ــة برام ــة، أهميَّ ــام يف الجامع ــة واإلع ــم الصحاف ــس قس ــرَّار، رئي ــى ج ــورة لي ــت الدكت ــام أوضح ك

دة. ــدِّ ــام املتع ــائط اإلع ــتخدام وس ــد اس ــايل عن ــكل مث ــا بش ــة وتوظيفه املعلوماتي
اوّي، أهميــة تفعيــل الجانــب العمــّي مــن الخطــة الدراســية لكليــة  بــدورِه، عــرَض مديــُر مركــز التدريــب اإلعامــيِّ يف الجامعــة، الدكتــور مــازن الفــدَّ
م دوراٍت تدريبيَّــة يف مجــال الصحافــة املكتوبــة  اإلعــام يف تدريــب الطلبــة وتأهيلهــم لســوق العمــل بــكل كفــاءة واقتــدار، ُمبيِّنــاً أنَّ املركــز يُقــدِّ

وفنونهــا، واإلذاعــة والتلفزيــون، والتصويــر، وجميــع فنــون االتصــال والتواصل.
ويــأيت انعقــاد هــذه الــدورة بحســب القامئــن عليهــا ملواكبــة التطــور املتســارع يف مجــال اإلعــام واالتصــال، وتأهيــل الضبــاط للعمــل يف 
دة، إضافــة إىل االســتفادة مــن التجربــة املُتميِّــزة التــي تتمتــع  بهــا جامعــة الــرشق األوســط، والســيَّام كليــة  مجــاالت اإلعــام العســكرّي املتعــدِّ
مــُه مــن تشــاركية حقيقيــة فاِعلــة مــع  ــزة التــي تربطهــم بالجامعــة، ومبــا تقدِّ اإلعــام ويف نهايــة الزيــارة أشــاد الوفــد بالعاقــة التعاونيــة املُميَّ

مؤسســات الدولــة كافــة.
وجــاءت الزيــارة ضمــن فعاليــات الجامعــة التــي تــرُز إنجــازات مئويَّــة الدولــة األردنيــة مــن خــال  املشــاركة الفاعلــة للشــباب األرديّن مبقرتحاتهــم 
املُســتنرة  يف وضــع تصــوُّر ملســاراِت املســتقبل؛ لتكــون منــارة تســتمدُّ منهــا األجيــال الــدروس والعــر نحــو مســتقبٍل مــرشٍق  يُســِهُم يف 

م واالزدهــار يف املئويــة الثانيــة. تحقيــق املزيــد مــن التقــدُّ
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وقَّعــْت الجامعــة، اتفاقيــة تعــاون مــع رشكــة مســارات األردنيــة للتنميــة والتطويــر، يســعى مــن خالهــا الطرفــاِن إىل تعزيــز ُســبل التعــاون والتنســيق يف 
مختلــف املجــاالت، مبــا يف ذلــك متكــن املــرأة ِمــن تحقيــق مســتوى عــال مــن النجــاح والتنافســية عــى األصعــدة: الشــخصية، واملِْهنيّــة، والقياديــة 

ياديّــة، وتعزيــز مشــاركِتها القياديّــة يف جهــود التنميــة الوطنيــة. والرِّ
وقالــت مؤســس رشكــة مســارات، وزيــرة اإلعــام الســابقة، جامنــة غنيــامت، إنَّ هــذه االتفاقيــة ِمــن شــأنها أْن تعمــَل عــى تجســر الفجــوات بــن 
؛ لانتقــال إىل مئويــٍة  ، العــامِّ والخــاصِّ ياديَّــاِت النســائية يف القطاعــْنِ املامرســات األكادمييــة واملامرســات العمليــة يف مجــال إعــداد القياديَّــاِت والرِّ

ــق اإلنجــازات والتطــورات. ــٍة بتحقي ــدٍة مليئ جدي
مــن جانبــه، أكَّــد األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويّل- رئيــس الجامعــة أنَّ هــذه االتفاقيــة، التــي تَُعــدُّ منوذجــاً للتشــاركية ونقــل املعرفــة، تهــدف إىل 
تطويــر منهــاٍج متكاِمــٍل للمهــارات األساســية؛ لتعزيــز قــدرة املــرأة عــى القيــادة والريــادة وصنــع القــرار، ُمبينــاً أنَّ االتفاقيــة تســعى كذلــك إىل إعــداد 
الدراســات واألبحــاث وأوراق العمــل التــي تُركِّــز عــى وضــع الحلــول املناِســبة لِمعالجــة املُعيقــاِت التــي تواجــه القيــادات النســائية يف األردن، إىل جانــب 
ــرأة  ــة للم ــاالت القيادي ــويقها يف املج ــة وتس ــارات املهني ــة واالستش ــكار اإلبداعي ــر األف ــاريع تطوي ــذ مش ــن يف تنفي ــن الطرف ــاون ب ــبل التع ــز س تعزي

األردنيــة.
ــر  ــن املــرأة وتطـويـ ــدْت الرملانيــة وفــاء بنــي مصطفــى، وهــي مؤســس أيضــا لرشكــة مســارات، أهميــة بــذل الجهــود املتواصلــة مــن أْجــل متكيـ وأكَّ
مهاراتهــا مــن خـــال تقديــم مختلــف أنــواع الدعــم، واملســاهمة يف تســخر الجهــود واإلمكانيــات يف ســبيل تحقيــق أهدافهــا، ومتكينهــا مــن تحقيــق 
نجاحــاٍت متميــزة يف شــتى املجــاالِت واملســتويات ،وحــَر مراِســَم توقيــع اتفاقيــة التعــاوِن األســتاذة الدكتــورة ســام محاديــن، نائــب الرئيــس للشــؤون 
األكادمييــة، واألســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة، ومســاعد الرئيــس الدكتــورة متــارا يعقــوب نــارص الديــن 

وعميــد كليــة اإلعــام الدكتــورة حنــان الشــيخ.
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  جامعة الرشق االوسط MEU تنظم وقفة شموخ وافتخار مبناسبة "يوم الَعلم" 

ترســيخاً لحــب الوطــن، وتعميــق روح الوطنيــة بـــ )يــوم الَعلــم األرديّن( نظمــت عــامدة شــؤون الطلبــة تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور عــالء 

الديــن الحلحــويّل، رئيــس الجامعــة، وقفــة كربيــاء واعتــزاز بعنــوان: "رايــة ِعــّز وفخــار فــوق الهامــات".

ة،  ــالمة العامَّ شــارك يف هــذه الوقفــة أعضــاُء الهيئتــني، التدريســية واإلداريــة، وعمــداُء الكليــات، ضمــن االلتــزام بقواعــد وإجــراءات السَّ

وذلــك تأكيــداً عــىل رمزيــة ووطنيــة الَعلــم التــي تنطــوي عــىل معــاٍن كبــرة، حملهــا األحفــاُد عــن األجــداد؛ ليبقــى األردنُّ عزيــزاً منيعــاً رغــم 

صعوبــة التحديــات، وتبقــى رايتــه خفاقــة بقيــادة جاللــة امللــك املُعــزِّز عبداللــه الثــاين ابــن الحســني، حفظــه اللــه ورعــاه.

ــوا تواجَدهــم يف  ــد الدكتــور ســليم رشيــف، عميــد شــؤون الطلبــة، أنَّ كلمتــه نيابــًة عــن طلبــة الجامعــة الذيــن متنَّ وخــالل الفعاليــة أكَّ

ــا حالــت دون تواجدهــم. الحــرم الجامعــي، ولكــنَّ جائحــة كورون

ــة  ــوز الوطني ــرِز الرُّم ــَد أب ــه أح ــم األرديّن؛ بصفت ــم الَعلَ ــز ِقَي ــة يف تعزي ــيس الدول ــة تأس ــة مئويَّ ــتثامر احتفالي ــة إىل اس ــعى الجامع وتس

ــِه وبرمزيَّتــِه، وتحــوُِّل هــذا الشــعور الوطنــّي إىل ســلوٍك يف املناســباِت  ــد األردنيــون حولهــا، مــن خــالل تعزيــز افتخارِهــم ب التــي يتوحَّ

واألحــداِث الوطنيــة مــن خــالل رْفــعِ الَعلَــم يف كلِّ مــكاٍن وُمناَســبة،ومن الجديــر بالذكــر أنَّ الجامعــة قامــْت بتدشــنِي أطــول ســاريِة ّعلّــٍم 

ــيٍّ أردينٍّ. ــرٍَم جامع يف ح
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 MEU جامعة الرشق االوسط
تعقد ندوة بعنوان ”شهر رمضان شهر الرحمة واملغفرة “

تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور، نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والقانويــة مندوبــاً عــن رئيــس الجامعــة، وبحضــور عمــداء 
ث فيهــا وزيــر األوقــاف واملقدســات اإلســامية  الكليــات نظمــت الجامعــة نــدوة بعنــوان "شــهر رمضــان شــهر الرحمــة واملغفــرة "، تحــدَّ

األســبق ســامحة الدكتــور عبــد النــارص ابــو البصــل.
ــنَّ فيهــا الدكتــور أبــو البصــل  أهميــة شــهر رمضــان الــذي فــرض اللــه علينــا صيامــه وســن لنــا رســوله ملسو هيلع هللا ىلص قيامــه، وهــو شــهر  وقــد بَ
املغفــرة واإلحســان ومــد يــد املســاعدة إىل اآلخريــن، وشــهر الرتاحــم الــذي تــزداد فيــه مشــاعر األخوة ومشــاعر الــود والتآلــف، فيتصالح 

فيــه املتخاصمــون ويتواصــل فيــه املتقاطعــون.
د أبــو البصــل أن شــهر رمضــان، مل يــأِت ليكــون شــهر التبذيــر أو اإلرساف، بــل عــى العكــس مــن ذلــك كلــه، فهــو شــهر العبــادة،  وشــدَّ
والتقــرب إىل اللــه، وترشــيد اإلنفــاق، والتســامح بــن النــاس، ومســاعدة الفقــراء، والشــعور معهــم، وهــو شــهر املحبــة، والتــواد 
والتواصــل، وبالتــايل فــإن املعادلــة الحقيقيــة يف املفهــوم االقتصــادي النظــري أن رمضــان يجــب أن يكــون شــهر االدخار،وذلــك 

ــذخ. ــن الب ــا ع ــادة وابتعاده ــغال يف العب لانش
وأكــد أبــو البصــل عــى أهميــة  توزيــع الصدقــات بحيــث يذهــب بعضهــا لحاجات األقــارب والرتاحــم، ومســاعدة األرس العفيفــة بإعطائهم 

زكاة الفطــر، ليعيــش جميــع فئــات املجتمــع أجــواء الفرح والســعادة.
ويف الختــام قــاَم األســتاذ الدكتــور أنيــس املنصــور نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والقانويــة ، بتســليم ســامحة الدكتــور، الدكتــور 

الدكتــور عبــد النــارص ابــو البصــل ، ِدْرَع الجامعــة.
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تعقد محارضة حول "اهمية الدراما كوسيلة اعالمية"

مهــا كلٌّ ِمــن: األســتاذ ســاري األســعد، نقيــب الفنانــن األســبق، واملخــرج  عقــدت كليــة اإلعــام محــارضة حــول )أهميــة الدرامــا كوســيلة إعاميــة(، قدَّ
التلفزيــوين األســتاذ جــارو أراراد، وذلــك عــر وســيلة االتصــال املــريئ عــن بعــد.

وأرشَف عــى إدارة املحــارضة عضــو هيئــة التدريــس الدكتــور أرشف املناصــر، مــدرس املســاقات التطبيقيــة يف كليــة اإلعــام، مبشــاركة عــدد مــن 
طلبــة مســاقي: اإلخــراج التلفزيــوين، واإلخــراج اإلذاعــي يف الجامعــة.

وتطرَّقــت املحــارضة إىل العديــِد مــن املحــاور التــي ناقشــها الحضــور، ارتكــز أبرزُهــا حــول كيفيــة تعامــل املخــِرج مــع الّنــص الفنــي وفنــون اإلخــراج 
يف اإلذاعــة والتلفزيــون.

انعقــَدت هــذِه املحــارضة ضمــن أنشــطِة وفعاليــات كليــة اإلعــام التــي تهــِدُف إىل تعزيــز االنفتــاح عــى املجتمــع املحــي، وبنــاء رَشاكات علميــة 
وتطبيقيــة مــن خــال اســتضافة الخــراء وذوي االختصــاص؛ إلكســاب الطلبــة مهــارات إضافيــة مــن جهــة، واطاِعهــم عــى تجــارب واقعيــة وعمليــة 

م إىل ســوق العمــل بكفــاءة وخــرة، مــن جهــة أخــرى. لِرَفــع قدرتِهــم عــى التنافــس والتقــدُّ
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 UEM جامعة الرشق األوسط

تتأهل للنهائيات العاملية يف مسابقة الحلول املستدامة
 

تعاونــت الجامعــة مــع كليــة )روكانــد كوميونيتــي / نيويــورك( يف تأســيس فريــق مشــرتك أطلــق عليــه  )H2O United(؛ للمشــاركة يف املســابقة 
العامليــة  )IREX Global Solutions Challenge(، حيــث شــارك يف هــذا الفريــق عــرشة طــاب مــن كليــة األعــامل، بــإرشاف الدكتــور فايــز أحمــد 
البدري،هدفــِت املشــاركة إىل تطويــر تطبيــٍق تكنولوجــيٍّ لنظــام الــرَّيِّ الــذيكِّ  Meyah Irrigation System Technology، وهــو تطبيــق يجــد حلــوالً 

مائيــة قامئــة عــى التكنولوجيــا الذكيــة، ويســاعُد املزارعــن يف جميــع أنحــاء العــامل عــى تحســن اســتخدامهم للميــاه.
ــل  ــاء أفض ــدف إنش ــابيع؛ به ــرشة أس ــدى ع ــى م ــة ع ــة عاملي ــن جامع ــاً وخمس ــون أربع ــاً، ميثل ــاً ثنائي ــرشون فريق ــبعة وع ــابقة س ــارك يف املس ش
ي، وتلبيــة احتياجــات الحــارض دون املســاس باألجيــال القادمــة؛ لضــامن أكــر قــْدر مــن االســتدامة مــن خــال  مفهــوم عمــٍل مســتداٍم ملواجهــة التحــدِّ

تطويــر تطبيقــاٍت تكنولوجيــٍة، تراِعــي الركائــز الثــاث: )املجتمــع/ الكوكــب/ العائــد املــادّي(
والجديــر بالذكــر أن اللجنــة اســتعرضت مشــاركاِت الِفــرَق لتحديــد َمــن ســتِتمُّ دعوتــه إىل املنافســة للمرحلــة النهائيــة، وإىل الحصــول عــى دعــٍم مــايل 
ملواصلــة تطويــر التطبيقــات التكنولوجيــة، وقــد تــم اختيــار تطبيــق MIST املطــوَّر مــن قبــل فريــق جامعــة الــرشق األوســط وكليــة )روكانــد( ضمــن 
ــار  ؛ الختي ــيِّ ــرِض االفــرتايضِّ العالَِم ــزة إىل تقديــم عرضهــا النهــايئِّ يف املَع ــرَق الفائ ــزة يف التصفيــات، وســتتمُّ دعــوة الِف التطبيقــات الســتة الفائ

الفــرق الثــاث الفائــزة.
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تساعد طالب الثانوية العامة يف اختيار التخصصات الجامعية املطلوبة لسوق العمل

نظمــت جامعــة الــرشق األوســط محــارضة، عــَر وســيلة االتصــال املَــريّئ عــن بُْعــد، بعنوان:"اختيــار التخصــص الجامعــي 
املناِســب والتخصصــات املطلوبــة لســوق العمــل" لطلبــة مدرســة أرينبــة الرشقيــة األساســية املختلطــة - لــواء الجيــزة، 
ــة. ــب للطلب ــص املناس ــار التخص ــة اختي ــن كيفي ــاً ع ــة، متحدث ــتقطاب الطلب ــز اس ــر مرك ــايب - مدي ــد الش ــيّد محم ــا الس مه قدَّ

وقــد تناولــت املحــارضة محــاور عــدة، منهــا: أســس اختيــار التخصصــات الجامعيــة، والفــرص املتاحــة يف كل تخصــص، وكيفيــة 
االختيــار األمثــل لهــا، كــام تطرَقــت إىل االســتعدادات التدريســية والتحديــات التــي تواجــه الطلبــة يف الوقــت الحــارض عــر 
التعليــم عــن بعــد، واالســرتاتيجيات املناِســبة للدراســة يف املنزل،وقــد شــارك فيهــا عــدد كبــر ِمــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، 

والطلبــة، وأوليــاء األمــور.
ــة  ــاُء الهيئ ــا أعض ــي يرتجمه ــّي الت ــع املح ــة املجتم ــدف إىل خدم ــي ته ــة الت ــة الجامع ــى رؤي ــداً ع ــارضة تأكي ــأيت هــذه املح وت

التدريســية والطلبــة يف املجــاالت التعليميــة والتدريبيــة والتطوعيــة كافــة.
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تشارك يف الجلسة الحوارية األوىل لهاكاثون املئوية

انطلقــت أمــِس الجلســة الحواريــة األوىل لهاكاثــون املئويــة، والتــي شــارك فيهــا أعضــاء مجلــس الريــادة واالبتــكار يف صنــدوق الدعــم 
والبحــث العلمــّي واإلبتــكار يف وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــّي، بحضــور خــراء أصحــاب كفــاءة عاليــة، عــر تِقنيــة االتصــال املــريّئ 

عــن بُعــد .
ــد رئيــس لجنــة االبتــكار وريــادة األعــامل يف صنــدوق البحــث العلمــّي واالبتــكار، ومديــر مركــز االبتــكار وريــادة األعــامل يف الجامعــة  وأكَّ

اعمــن ملشــاريع املُشــاركن. الدكتــور عبــد الرحمــن زريــق، أّن اللجنــة مــن أكــر الدَّ
وبــن زريــق مراحــل املشــاركة يف الهاكثــون، واملحــاور الرئيســة فيــه، والتحديــات التــي ســتواجه املشــاركن، وكيفيــة إيجــاد حلــول 

للنهــوض مبشــاريع ابتكاريــة هادفــة وفّعالــة.
ــل، كالتحديــات التــي تواجــه التعليــم يف ظلِّ جائحــة كورونا، وأهميــة التكنولوجيا  ورَشح الخــراُء املشــاركون املحــاور الرئيســة بشــكٍل ُمفصَّ
ــة إيجــاد طــرق تعليميــة مــن خــال صناعــة محتــًوى يناِســب مســتوياِت  ــة، وكيفي واألجهــزة املتطــورة يف إيصــال رســالة التعليــم القيَِّم

يــاِت: امليــاِه، والطاقــة، واألمــن الغــذايئِّ، والعديــد مــن املحــاور والقضايــا. الطلبــة جميِعهــم، وتحــدث األعضــاُء عــن تحدِّ
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شــارك عضــوا هيئــة التدريــس يف كليــة األعــامل الدكتــور ســمر الجبــايل، والدكتــورة نهلــة الناظــر، يف أعــامل لجنــة املناقشــات النهائيــة 
م الدكتــور نــادر الســامات، وشــارك يف عضويتهــا الدكتــور عــي الجــازي. لرنامــج القيــادات األمنيــة املســتقبلية، التــي ترأســها املقــدَّ

مــة ِمــن املشــاركن يف الرنامــج، ضمــن متطلبــات البحــث العلمــّي، حيــث   وقــد تــم مناقشــة األبحــاث العلميــة وأوراق العمــل املُقدَّ
نــت العديــد مــن املواضيــع االســرتاتيجية الهامــة يف شــتى املجــاالت الهادفــة الســتكامل مســرة التطويــر والتحديــث التــي  تضمَّ

. ــاصِّ ــامِّ والخ ــاع الع ــا يف القط ــع رشكائه ــاون م ــام، بالتع ــن الع ــة األم ــا مديري تقوده
وتجــدُر اإلشــارة إىل أنَّ برنامــج القيــادات األمنيــة املســتقبلية قــد حِظــي بــرشف االفتتــاح مــن قبــل ســمو ويلِّ العهــد، األمــر الحســن 
ــل يف مديريــة األمــن  بــن عبــد اللــه الثــاين املعظــم، حيــث ترتكــز اهتاممــات هــذا الرنامــج عــى تطويــر العنــرص البــرشي املـُـدرَّب واملؤهَّ
ــي  ة، وتحقيــق رىض ُمتلقِّ العــاّم، باعتبــاره العنــرص االســاس يف التقــدم والتطــور، ورفــعِ كفاءتِــه؛ ملواجهــة الظــروف األمنيــة املســتجدَّ

الخدمــة.

 MEU جامعة الرشق األوسط
تشارك يف مناقشة أبحاث وأوراق عمل برنامج القيادات األمنية املستقبلية الواعدة
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جامعة الرشق األوسط MEU تعقد ورشة عمل متخصصة حول تطوير املناهج التعليمية 
املهنية بتقنية  "DACUM" ضمن الرؤية املستقبلية ملئوية الدولة 

تحــت رعايــة رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل، عقــد مركــز االستشــاراِت والتدريــب واللغــات يف الجامعــة، ورشــة 
عمــل متخصصــة حــول تطويــر املناهــج التعليميــة املِْهنيــة بتقنيــة "DACUM"، بالتعــاون مــع هيئــة تنميــة وتطويــر املهــارات املهنية 
، ِمــن أصحــاب الخــرة يف ســوق العمــل، وبحضــور عــدٍد  ، العــامِّ والخــاصِّ والتقنيــة يف وزارة العمــل، مبشــاركة مختصــن مــن القطاعــْنِ

مــن كــوادر كليــة العــامرة والتصميــم.
ــر  ــة والتطوي ــة الثاثي ــات الطباع ــم منتج ــز وتنظي ــة )ILo(؛ لتعزي ــل الدولي ــة العم ــع منظم ــاون م ــة بالتع ــذه الورش ــاد ه ــمَّ انعق ــد ت وق
املعيــارّي التــي تــمَّ طرُحهــا ألول مــرَّة يف األردن، حيــث اشــتملت ورشــة العمــل عــى تطبيقــات عمليــة لتصميــم املنتجــات والطباعــة 

 COMPETENCY PROFILE ــج ــة برنام ــق تقني ــن طري ــاد 3D، ع ــة األبع ثاثي
شــارك يف الورشــة عــدٌد مــن أعضــاء الهيئيــة التدريســية يف الجامعــة، ومختصــون مــن هيئــة تنميــة وتطويــر املهــارات املهنيــة 

. ، والخــاصِّ : العــامِّ والتقنيــة، وعــدٌد مــن املامرســن واملِْهنيــن مــن القطاعــْنِ
يــّي / مديــر مركــز االستشــارات والتدريــب واللغــات، تــمَّ  ويف ختــام أعــامل الورشــة، التــي أدارهــا وأرشَف عليهــا الدكتــور محمــود الدِّ

تقديــُم شــهاداٍت للمشــاركن؛ تقديــراً لهــم عــى جهودهــم التــي بذلوهــا خــال فــرتة انعقــاد الورشــة.
وتــأيت هــذِه الورشــة إميانــاً مــن جامعــة الــرشق االوســط  بأهميــة دورهــا املجتمعــي إتجــاه قطــاع الشــباب الكســابهم مهــارات عمليــة 
تســاعدهم يف ايجــاد فــرص عمــل للتقليــل مــن البطالــة ومبــا يتناســب مــع التطلعــات الوطنيــة للرؤيــة املســتقبلية ملئويــة الدولــة 

األردنيــة الثانيــة.
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MEU جامعة الرشق األوسط
 تنظم اجتامعا لطلبة املاجستر املستجدين

ــد؛  ــن بُْع ــريّئ ع ــال املَ ــيلة االتص ــَر وس ــتجّدين، ع ــتر املُس ــة املاجس ــوىس، طلب ــد م ــور أحم ــوم، الدكت ــة اآلداب والعل ــُد كلي ــى عمي التق
ــب مراعاتُهــا خــال فــرتة الدراســة يف الجامعــة، مؤكــداً أهميــة تواصــل الطلبــة  لتعريفهــم بالقواعــد واألنظمــة الجامعيــة التــي تتوجَّ
ــد  ــي ق ــة الت ــكات التقني ــل املش ــة ح ــية، وكيفي ــم الدراس ــذ خطته ــاعدتهم يف تنفي ــّي؛ ملس ــد األكادمي ــع املُرش ــارش م ــتِمّر واملب املس

ــد. ــن بُع ــم ع ــرتة التعلُّ ــم يف ف تواجهه
وقــد هــَدَف االجتــامُع إىل تشــجيع طلبــة املاجســتر، مــن مختلــف الكليــات، عــى تبــادل الخــرات واآلراء، وبــث روح املنافســة التــي مــن 

شــأنها التأثــر إيجابــاً عــى قــدرات الطلبــة ومخرجــات البحــث العلمــّي.
حــر االجتــامَع عــدٌد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، الذيــن أكـّـدوا مــن جانبهــم أهميــة متابعــة املحــارضات، وذلــك مبــا يســهم يف إعــداد 

قــادٍة ُمتميزيــن، قادريــن عــى إحــداث التغيــر واإلبــداع.
وقد أبدى الطلبة تفاعاً ملحوظاً خال االجتامع، وأعربوا عن سعادتهم بانضاممهم إىل أرسة الجامعة.
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تنظم زيارة إىل مركز عالج اإلدمان التابع إلدارة مكافحة املخدرات

ــة، نظّمــْت عــامدة شــؤون الطلبــة زيــارة خاصة إىل مركــز عاج اإلدمــان التابع  ــامة العامَّ ضمــن احتفــاالت الجامعــة ، ومبراعــاة إجــراءات السَّ
إلدارة مكافحــة املخــدرات / مديريــة األمــن العــاّم، مبناســبة اليــوم العاملــّي لإلقــاع عــن التدخن، واليــوم العاملّي ملكافحــة املخدرات.

شارك يف الزيارة عدٌد من طلبة الجامعة، مبرافقة عدٍد من ُمرشيِف النشاط الثقايّف واالجتامعّي.
ُمــه لألشــخاص املتعاطــن، وكيفيــة  نــِت الحديــث عــن املركــز، وأهداِفــه، وطبيعــِة مــا يُقدِّ تخلَّلــت هــذه الزيــارة محــارضة تعريفيــة؛ تضمَّ
مهــا ِخدمــًة لِلُمجتَمــع، واختُِتَمــِت الزيــارة بالقيــام بجولــة  ــاً عــن الرامــج التــي يُقدِّ حــلِّ املشــكات التــي تواجــه املُدمنــن، ورشحــاً تفصيليَّ

تعريفيــة داخــَل املركــز.
ويف نهايــة الزيــارة أشــاد رئيــس املركــز، الرائــد يــزن برمــاوّي، بجامعــة الــرشق األوســط، وبالعاقــة التعاونيــة املُميَّــزة بينهــا وبــن املركــز، 

مــه الجامعــة ِمــن تشــاركيَّة حقيقيَّــة فاِعلــة. ومبــا تُقدِّ
وتــأيت هــذِه الزيــارة إميانــاً مــن الجامعــة بدورهــا الحيــوّي يف التفاُعــل اإليجــايّب مــع قضايــا املجتمــع للدخــول يف املئويــة الثانيــة للدولــة، 
رات،  ــلبية الطارئــة عــى ُمجتَمِعنــا، ومنهــا آفة املُخــدِّ وأساُســها ِجيــٌل ِمــن الشــباِب مَيلـِـك الوعــَي الــكايَف واملُســتنر ملحاربــة الظواهــر السَّ

التــي أصبحــْت منتــرشة بشــكٍل كبــرٍ، وال ســيَّام بــن فئــاِت الشــباِب الذيــن هــم أســاُس بنــاِء املُجتَمــع.
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تحــت رعايــة معــايل وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــّي، األســتاذ الدكتــور "محمــد خــر" أحمــد أبــو قديــس األكــرم، وبحضــور عطوفــة 
رئيــس هيئــة اعتــامد مؤسســات التعليــم العــايل وضــامن جودتهــا، األســتاذ الدكتــور ظافــر الرصايــرة، وعــدد مــن رؤســاء الجامعــات 
األردنيــة، وامللحقــن الثقافيــن العــرب، عقــدت الجامعــة بالتعــاون مــع املنظمــة األملانيــة للتعــاون الــدويّل GIZ ورشكائهــا يف 

املــرشوع األورويّب )AT-SGIRES( ضمــن برنامــج )إيراســموس بلــس(، 
ــر  ــدويّل )IREC 2021(، ع ــرش ال ــاين ع ــددة الث ــة املتج ــة الطاق ــر هندس ــن  )IEEE-Power and Energy Society(، مؤمت ــم م وبدع

التواصــل املــريئ عــن بُعــد.
وأكــد األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل، رئيس الجامعــة، خال الجلســة االفتتاحية أن املؤمتر يهــِدف إىل تشــجيع الباحثن والعلامء 
واملهندســن والطــاب عــى عــرض نتائــج أبحاثهــم األكادمييــة، ومشــاركة خراتهــم وأفكارهــم يف مجــال هندســة الطاقــة املتجــددة، 
وتعزيــز مســتوى املعرفــة بأهميــة الشــبكات الذكيــة، واألمــن الســيرايّن، والتكنولوجيــا الحديثــة للطاقــة املتجــددة واســتغالها كبديــل 
ــاء عاقــاٍت  ــدول املشــاركة يف املؤمتــر، وحثهــا عــى بن ــة، باإلضافــة إىل مشــاركة األفــكار والخــرات مــن مختلــف ال للطاقــة التقليدي

ورشاكاٍت جديــدة لزيــادة حجــم املشــاريع املشــرتكة.
ــة  ــة واإلقليمي ــامت املحلي ــات واملنظ ــارب املؤسس ــة، وتج ــة والدولي ــة والعربي ــات األردني ــة الجامع ــازات طلب ــر إنج ــرض املؤمت ــام ع ك

ــي تعمــل يف مجــال الطاقــة املتجــددة. ــة الت والدولي
وكانــت محــاور املؤمتــر قــد تركــزت حــول االبتــكار التكنولوجــّي، وكيفيــة إعــداد اســرتاتيجيات تدريــب مبتكرة وخاقــة يف مجايَلْ: الشــبكات 
ــة  ــة، وأهمي ــبكات الذكي ــم يف الش ــى التحك ــة ع ــاليب القامئ ــة األس ــك إىل أهمي ــاور كذل ــت املح ــددة، وتطرَّق ــة املتج ــة، والطاق الذكي

تطبيقــات الــذكاء االصطناعــّي، إضافــًة إىل مناقشــة التحديــات واالتجاهــات املســتقبلية للطاقــة املتجــددة.

 MEU جامعة الرشق األوسط

)GIZ( ّ بالتعاون مع املنظمة األملانية للتعاون الدويل )IREC 2021( تنظم مؤمتر هندسة الطاقة املتجددة الثاين عرش الدويل
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تنظم لقاءاً للطلبة املستجدين

التقــى عميــُد كليــة اآلداب والعلــوم الدكتــور أحمــد مــوىس، مــع الطلبــة املســتجدين؛ لتعريفهــم بالقواعــد واألنظمــة الجامعيــة التــي 
ــّي؛  ــد األكادمي ــع املُرش ــارش م ــتمر واملب ــة املس ــل الطلب ــة تواص ــداً أهمي ــة، مؤك ــة يف الجامع ــرتة الدراس ــال ف ــا خ ــب مراعاتُه تتوجَّ
ــم عــن بُعــد، وكيفيــة  ملســاعدتهم يف تنفيــذ خطتهــم الدراســية، وكيفيــة حــل املشــكات التقنيــة التــي قــد تواجههــم يف فــرتة التعلُّ

معالجــة هــذه املشــكات، عــَر وســيلة االتصــال املَــريّئ عــن بُْعــد
ِمــن جانِبهــا أكَّــدت رئيســة قســم اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا، الدكتــورة نرسيــن يوســف، عــى رضورة انتظــام الطلبــة بحضــور املحارضات، 
واالهتــامم بالتحضــر لامتحانــات، وذلــك مبــا يســهم يف إعــداد قــادٍة ُمتميزيــن قادريــن عــى إحــداث التغيــر واإلبــداع واالرتقــاء بهــم 

نحــو األفضــل، وقــد أبــدى الطلبــة تفاعــاً ملحوظــاً خــال اللقــاء، ُمْعِربــَن عــن ســعادتهم بانضاممهــم إىل أرسة الجامعــة.
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التقــى األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل – رئيــس الجامعــة بالطلبــة املســتجدين عــر وســيلة االتصــال املَــريّئ عــن بُْعــد بحضــور 
عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور ســليم رشيــف و عــدد مــن عمــداء الكليــات و األســاتذة، وبــدأ حديثــه بالرتحيــب بالطلبــة املســتجدين التــي 

هــي مبثابــة البيــت الثــاين لهــم.
وأضــاف الحلحــويل متحدثـًـا عــن رســالة الجامعــة التــي تهــدف اىل االرتقــاء مبســتوى الطلبــة وصقــل مواهبهــم، وحثّهــم عــى االندمــاج 
بالجــو األرسي يف الجامعــة الــذي يتســم باالحــرتام املتبــادل تحقيقــاً لرؤيــة الجامعــة وأهدافهــا التــي تســعى لبنــاء شــخصيات متعلمــة 

قــادرة عــى مواجهــة تحديــات العــرص.
وأوىص الحلحــويل الطلبــة االلتــزام باملواعيــد املحــددة للمحــارضات وعــدم التغيــب عنهــا، ودعــى الطلبــة للمشــاركة يف كافــة الــورش و 

الــدورات التــي تنظمهــا الجامعــة عــر وســائل التعلــم عــن بعــد واالســتفادة منهــا.
ــة  ــج تدريبي ــر برام ــال توف ــن خ ــز م ــكار والتمي ــداع واالبت ــة لإلب ــة حاضن ــؤون الطلب ــامدة ش ــار أّن ع ــدد باعتب ــة الج ــف بالطلب ــب رشي ورح
يــرشف عليهــا متخصصــون، بهــدف إكســاب الطالــب املهــارات الازمــة يف مجــاالت القيــادة وتقديــر الــذات، ومهــارات االتصــال والعمــل 

الجامعــي مــن خــال ترســيخ ثقافــة الحــوار.
الطلبــة  أســئلة  عــى  االجابــة  تــم  اللقــاء  نهايــة  ويف  العــامدة،  تقدمهــا  التــي  املختلفــة  الطابيــة  الخدمــات  عــن  رشيــف  وتحــدث 

واستفســاراتهم.
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تعقد محارضة بعنوان "الطفولة املبكرة يف ظل جائحة كورونا كوفيد 19"

متهــا الدكتــورة ســهى  كليــة العلــوم الرتبويــة محــارضة بعنــوان "الطفولــة املبكِّــرة يف ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد 19 " لطلبــة الجامعــة، قدَّ
الطبــال، عــَر وســيلة االتصــال املـَـريّئ عــن بُْعــد .

ســلَّطت املحــارضة الضــوَء عــى الظــروف الطارئــة واملســتجدة التــي قــد تحــول دون تقديــم الخدمــة بالطــرق املبــارشة، باإلضافــة إىل 
توجيــه العاملــن يف برنامــج الطفولــة املبكــرة مــن خــال التعليــامت العلميــة والعمليــة ذات العاقــة.

ــة  ، وكيفي ــاصٍّ ــكٍل خ ــال بش ــى األطف ــات ع ــية لألزم ــاد النفس ــول، واألبع ــات، والحل ي ــا: التحدِّ ــاور، أبرزه ة مح ــدَّ ــارضة ع ــت املح ــام تناول ك
ــا. ــات عنه ــة اإلجاب ــان األرَس، ومناقش ــدور يف أذه ــا ت ــادة م ــي ع ــاؤالت الت ــض التس ــرح بع ــا، وط ــل معه التعام

ــة التــي ننطلــق مــن خالهــا  ــة، هــذه املئوي ــة األردني ــِة عــام عــى تأســيس الدول ــأيت هــذه املحــارضة احتفــاالً مــن الجامعــة مبــرور مئ وت
ــد. ــتقبل الواع ــاه املس باتج
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ــة املُســتجّدين عــَر وســيلة  ــور جــامل القواســمي، لقــاًء مــع الطلب ــة بعميِدهــا الدكت ــم، ممثل ــة العــامرة والتصمي عقــدت عــامدة كلي
ــد  ــُب ُمراعاتُهــا خــال فــرتة الدراســة يف الجامعــة، وأكَّ االتصــال املـَـريّئ عــن بُْعــد، لتعريفهــم بالقواعــد واألنظمــة الجامعيــة التــي تتوجَّ
عــى أهميــة تواُصــل الطلبــة املُســتِمّر واملبــارش مــع املُرِشــد األكادميــّي؛ ملســاعدتهم يف تنفيــذ خطتهــم الدراســية، وكيفيــة حــّل 

ــم عــن بُعــد، وكيفيــة معالجــة هــذه املشــكات. املشــكات التقنيــة التــي قــد تواجههــم يف فــرتة التعلُّ
حــَر االجتــامَع عــدٌد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، الذيــن أكَّــدوا ِمــن جانبهــم أهميــة متابعــة املحــارضات والنشــاطات التــي تُســِهُم 
يف إعــداد قــادٍة ُمتميزيــن، قادريــن عــى إحــداث التغيــر واإلبــداع، وقــد أبــدى الطلبــة تفاعــاً ملحوظــاً خــال االجتــامع، ُمْعِربــَن عــن 

ســعادتهم بانضاممهــم إىل أرسة جامعــة الــرشق األوســط.


