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جامعة الرشق األوسط MEU
تنظم زيارة لطلبة الصيدلة الربيطاين

نظمــت كليــة الصيدلــة يف الجامعــة ،بالتعــاون مــع صيدليــات روحــي ،ومستشــفى األردنّ ،زيــارات ميدانيــة لطــاب برنامــج
الصيدلــة الربيطــاين ،مبراعــاة االلتــزام بــروط ومعايــر الســامة العامــة.
تعــد هــذه الزيــارة جــزءا ً مهـاً مــن منهــاج الصيدلــة ،وهــي تهــدف إىل تعريــف الطلبــة بالــدور املنــوط بالصيــديل يف أماكــن
العمــل املتعــددة ِمــن أجــل إعدادهــم وتهيئتهــم للعمــل امليــداين يف املســتقبل.
وأكــدت أ .رزان طبيلــة  /مســاعد العميــد لربنامــج الصيدلــة الربيطــاين عــى حــرص برنامــج الصيدلــة الربيطــاين يف الجامعــة
ي يف التعليــم؛ إلعــداد الطلبــة وتهيئتهــم لســوق العمــل.
عــى الدمــج مــا بــن الجانــب النظـ ّ
ـري والتطبيــق العمـ ّ
ـت بتقديــم إيجــاز مفيــد عــن الربامــج والخدمــات التــي تقدمهــا
وكان يف اســتقبال الطلبــة الدكتــورة يــارا خطــاب ،التــي تفضلـ ْ
ـل جول ـ ٍة لهــم يف أرجــاء أقســام الصيدلــة ت ـ َّم مــن خاللهــا تعريفهــم بــدور
املستشــفى يف أقســام الصيدلــة ،كــا ت ـ َّم عمـ ُ
اإلداري ملستشــفى األردنّ ،الشــك َر والتقديــر
يل ومســؤولياته ،وخــال الجولــة أزجــى املهنــدس أحمــد خطــاب ،املديــر
ّ
الصيــد ّ
لجامعــة الــرق األوســط عــى جهو ِدهــا وتعاونهــا مــع املجتمــع املحــي.
وقــد أشــاد الدكتــور زيــد الكيــاين ،مالــك فــروع صيدليــة روحــي ،ونقيــب الصيادلــة ،بالجهــود التــي تقــوم بهــا جامعــة الــرق
األوســط يف ســبيل االرتقــاء مبســتوى الصيادلــة الخريجــن.
وتــأيت هــذه الزيــارة ضمــن فعاليــات الجامعــة التــي تــرز إنجــازات مئويَّــة الدولــة األردنيــة من خــال املشــاركة الفاعلة للشــباب
األردين مبقرتحاتهــم املســتنرية يف وضــع تصــور ملسـ ِ
ـارات املســتقبل؛ لتكــون منــارة تســتمد منهــا األجيــال الــدروس والعرب
نحــو مســتقبل مــرق ،يسـهِم يف تحقيــق املزيــد مــن التقـدُّم واالزدهــار يف املئويــة الثانية.
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جامعة الرشق األوسط MEU
تعلن الفائزين مبسابقة الرسم والنص املرسحي

ضمــن فعاليــات وأنشــطة الجامعــة مبناســبة مئويــة تأســيس الدولــة ،نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف مطلــع الفصل الحايل مســابقة
“الرســم والنــص املرسحــي” بــإرشاف لجنــة مــن كليــة العــارة والتصميم.
واختتمــت أعــال اللجنــة باإلعــان عــن فــوز الطالبــة رنــاد عفانــة تخصــص علــم الحاســوب باملرتبــة األوىل ،والطالبــة اليســار الحليــق مــن
تخصــص اإلذاعــة والتلفزيــون باملرتبــة الثانيــة.
مــن جهتــه أشــاد عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور ســليم رشيــف باإلنجــاز والــذي يــدل عــى املســتوى املتقــدم مــن الطاقــات الكامنــة يف
مجــال اإلبــداع والــذي يتوجــب توفــر بيئــة مناســبة لتعزيزهــا مــن خــال املشــاركة يف املســابقات املحليــة والدوليــة.
وتــأيت هــذه املســابقة ضمــن فعاليــات الجامعــة التــي تــر ُز إنجــازات مئويَّــة الدولــة األردنيــة مــن خــال املشــاركة الفاعلــة للشــباب
ِ
ملســارات املســتقبل؛ لتكــون ذراع الســتفادة األجيــال لتحقيــق مســتقبلٍ مــرقٍ يُســ ِه ُم يف إنجــاز املزيــد مــن
ين مبقرتحاتهــم
األرد ّ
التقــدُّم واالزدهــار يف املئويــة الثانيــة.
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جامعة الرشق األوسط MEU
حواري حول "التجربة األردنية يف التعليم عن بعد  ...تحديات الجائحة ودروس
تستضيف معايل الدكتور محمد أبو قديس يف لقا ٍء
ٍّ
املستقبل"

اســتضافت الجامعــة يف رحابهــا معــايل األســتاذ الدكتــور محمــد أبــو قديــس ،وزيــر الرتبيــة والتعليــم ،ووزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،يف لقــاء حــواري
بعنــوان "التجربــة األردنيــة يف التعليــم عــن بعــد … تحديــات الجائحــة ودروس املســتقبل" ،بحضــور ســعادة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن ،رئيــس مجلــس األمنــاء،
يل ،رئيــس الجامعــة ،وعطوفــة األســتاذ الدكتــور ظافــر الرصايــرة ،رئيــس هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل
وعطوفــة األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــو ّ
ـدري.
وضــان جودتهــا ،وأدار الحــوار الدكتــور هــاين البـ ّ
وشــارك يف اللقــاء الســادة نـ ّواب الرئيــس ومســاعدوه ،وعــدد مــن عمــداء الكليــات وأعضــاء هيئــة التدريــس ،ونخبــة مــن اإلعالمــن والصحفيــن ،وذلــك عــر تقنيــة
يئ عــن بُعــد ،كــا شــارك يف اللقــاء الســادة رؤســا ُء الجامعــات األردنيــة (الحكوميــة والخاصــة) الذيــن كان لهــم مســاهمة مميــزة يف إثــراء النقــاش
االتصــال املــر ّ
ين يف ضــوء جائحــة كوفيــد . 19
وتقديــم وجهــات النظــر ملواجهــة تحديــات التعلُّــم اإللكــرو ّ
وهــدف اللقــاء إىل الوقــوف عــى تحديــات انتقــال األردن للتعليــم الحديــث ،وتقييــم جاهزيتــه لهــذا االنتقــال يف ظــل الصعوبــات التــي تواج ُهــه بعـ َد أ ْن أصبــح التعليــم
يل.
عــن بُعــد يف ظــل هــذه الجائحــة شــكالً أساســياً مــن أشــكال التعليــم املســتقب ّ
وتركّــز حديــثُ معــايل األســتاذ الدكتــور أبــو قديــس حــول تجربــة التعليــم عــن بُعــد ،وواقــع التعليــم يف األردن وتحدّياتــه قبــل جائحــة كورونــا وبعدهــا ،وســبل الخــروج
ـي
مــن تداعيــات الوضــع الراهــن يف ضــوء تزايــد الحاجــة إىل البحــث عــن حلــو ٍل جذري ـ ٍة للتعامــل مــع ســبل التعليــم املســتقبلية ،وأكّــد أبــو قديــس أ ّن التعليــم النوعـ ّ
حــق لــكل َمــن يُقيــم عــى ثــرى أردننــا الحبيــب ،وهــو رؤيــة ملكيــة ســامية ،مؤكــدا ً أهميــة اســتمرارية التقييــم لتجربــة التعليــم عــن بُعــد؛ للوصــول بهــا إىل أفضــل
املامرســات ألبنائنــا الطلبــة وقــال أبــو قديــس :إ ّن التعليــم عــن بُعــد كان ُمطبّقـاً يف بعــض الجامعــات قبــل جائحــة كورونــا ،وإنّنــا – وبعــد مــرور عــامٍ عــى هــذه الجائحــة
ين يف منظومتنــا
– الب ـ ّد لنــا مــن تقييــم التجربــة :أيــن نجحنــا؟ وأيــن أخفقنــا؟ كــا يجـ ُ
ـب علينــا تحويلهــا إىل فرصــة إليجــاد آليــة مناســبة لدمــج التعليــم اإللكــرو ّ
الســامي للحكومــة.
التعليميــة ،وهــو مــا أكّــد عليــه جاللــة امللــك يف خطــاب التكليــف ّ
وأشــار معاليــه إىل أ َّن وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي قامــت بتشــكيل لجــانٍ داخــل الــوزارة ،باإلضافــة إىل لجــانٍ عليــا داخــل الجامعــات ،هدفُهــا متابعــة الخطــة
ـي والتعليــم اإللكــروين وأشــاد األســتاذ أبــو قديــس بــدور جامعــة الــرق األوســط يف خدمــة قطــاع التعليــم العــايل والبحــث
التنفيذيــة إلدمــاج التعليــم الوجاهـ ّ
ـر عــن مــدى رسوره وســعادته لزيــارة الجامعــة.
ـي ،وعـ َّ
ـي ،ومواكبتهــا للتطــور التكنولوجـ ّ
العلمـ ّ
ويف مداخلــة للدكتــور يعقــوب نارصالديــن ،طالــب فيهــا بــرورة تقييــم التجربــة مــن الجامعــات األردنيــة بالرشاكــة مــع الجامعــات العربيــة والعامليــة يف هــذه
املرحلــة ،داعيـاً إىل رضورة عقــد مؤمتـ ٍر ت ِتـ ُّم فيــه اســتضافة جامعـ ٍ
ـات عامليــة وعربيــة بحيــث تعــرض كل جامعـ ٍة تجربتهــا مــع هــذه الجائحــة ،ومــن ثــم يتــم التقييــم،
يب عــى ســوق
واســتخالص النتائــج والتوصيــات التــي مــن شــأنها ترشــيد هــذه التجربــة وتصويبهــا .ونـ َّوه الدكتــور نــارص الديــن إىل انعــكاس هــذه التجربــة بشــكل إيجــا ّ
ـر.
العمــل ،حيــث تـ ّم نقـ ُ
ـل الطالــب إىل التعامــل بشــكلٍ مكثــف مــع الوســائل التقنيــة واإللكرتونيــة الحديثــة؛ مـ ّ
ـح عــى العــامل بســهول ٍة ويُـ ْ
ـا ســمح لــه أن ينف ِتـ َ
ـي ،وبرئيــس هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم
وبــدوره ،ر ّحــب رئيــس الجامعــة ،األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــو ّ
يل مبعــايل وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمـ ّ
العــايل ،وبرؤســاء الجامعــات األردنيــة ،والحضــور مــن منتســبي الجامعــة ،مؤكِّــدا ً أهميــة تكاتــف الجهــود بــن الــوزارة وهيئــة االعتــاد والجامعــات إلنجــاح خطــة
ـات تعليمي ـ ٍة تُحــايك متطلبـ ِ
ـي والــركاء الدّوليــن ،بحيــث يتح ّقــق املنشــود نحــو ُمخ َرجـ ٍ
الســوق.
ـات ُّ
إدمــاج التعلُّــم اإللكــرو ّ
ين ،مــع رضورة إرشاك القطــاع الصناعـ ّ
ـي ،وخدمــة
ويــأيت هــذا اللقــاء تحقيقـاً لرســالة الجامعــة يف إعــداد القــادة ِمــن خــال تهيئـ ِة بيئـ ٍة تعليميّـ ٍة وبحثيّـ ٍة إبداعيـ ٍة ورائــدة ،ت ُح ِّفــز عــى التعلُّــم ،والبحــث العلمـ ّ
املجتمــع.
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جامعة الرشق األوسط MEU
تعقد جلسة تثقيفية

ـي تحــت عنــوان "املحافظــة عــى التــوازن النفــي يف زمــن جائحــة
عقــد مركــز اإلرشــاد والخدمــات النفســية جلســة تثقيفيــة للدعــم النفـ ّ
َ
يئ عــن بُ ْعــد.
كورونــا" لطلبــة الجامعــة ،والتــي قدمتهــا الدكتــورة أمــاين دغلــس ،مديــرة املركــز ،وذلــك ع ـ َ
ر وســيلة االتصــال املــر ّ
هدفــت الجلســة ،التــي شــارك يف أعاملهــا الدكتــور أحمــد نــارص الديــن ،نائــب رئيــس هيئــة امل ُديريــن ،وعميــد شــؤون الطلبــة ،الدكتــور
ـي
ســليم رشيــف ،وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية وطلبــة الجامعــة ،إىل تعميــم املعرفــة والتوجيــه واإلرشــاد حــول أهميــة الدعــم النفـ ّ
واالجتامعــي يف مواجهــة جائحــة كورونــا ،وكيفيــة التعامــل مــع الضغوطــات النفســية مهــا كانــت.
ّ
وقــد تناولــت الجلســة محــاور عــدَّة ،أبرزهــا :أهميــة التفاعــل واالنســجام مــع االســراتيجيات النفســية للتعامــل مــع التداعيــات الســلبية
والضغوطــات واملخــاوف التــي رافقــت جائحــة كورونــا ،وكيفيــة التغلــب عــى التحديــات الناتجــة عــن القلــق مــن فقــدان املهــارات االجتامعيــة،
كــا تضمنــت املحــاور بعــض االســراتيجيات التــي تدعــو إىل التفــاؤل مــن أجــل عــودة وإحيــاء الحيــاة اإليجابيــة ،والرتكيــز عــى أهميــة التعبــر
واإلفصــاح عــن املشــاعر وعــدم كبتهــا.
ِمــن جهتــه ،أكّــد الدكتــور أحمــد نــارص الديــن ،أهميــة االســتمرار يف عقــد ِمثــل هــذه الجلســات واملحــارضات والنــدوات القيِّمــة ،وأثنــى عــى مــا
طرحتــه الدكتــورة أمــاين دغلــس مــن محتــوى قيِّــم و ُمفيــدُ ،م ْعرب ـاً عــن أملــه يف أن تكــون الظــروف يف الفعاليــات املامثلــة املقبلــة مواتيــة
ـي؛ لِمنــح الطلبــة الجــدد فرصــة االســتفادة بالقـدْر األكــر مــن هــذه املحــارضات.
بصــورة أنســب لعقدهــا وجاهيـاً يف الحــرم الجامعـ ّ
ويف ختــام الجلســة أكّــدت الدكتــورة أمــاين دغلــس أ َّن عقــد هــذه الجلســة يــأيت انطالقـاً من دور الجامعــة ومركز اإلرشــاد والخدمات النفســية يف
ـي ملختلــف رشائــح املجتمع بشــكل عــا ّم ،ولطلبــة الجامعة عىل وجـ ِه الخصوص.
تقديــم خدمــات اإلرشــاد والثقافــة والصحــة والدعــم النفـ ّ
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جامعة الرشق األوسط MEU
تختتم مسابقة "مئوية الدولة يف صور"

يل ،اختتمــت كليــة
ضمــن فعاليــات الجامعــة مبئويَّــة الدولــةَ ،و َو َ
ســط أجــوا ٍء فنيــة حامسـ َّي ٍة ،بحضــور رئيــس الجامعــة ،األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــو ّ
العــارة والتصميــم ،بالتعــاون مــع مركــز الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن إلحيــاء الــراث ،مســابقة التصويــر الفوتوغــرايف.
شــارك يف املســابقة عــدد مــن طلبــة الجامعــة ،وعــى هامــش املســابقة تـ ّم عــرض األعــال الفنيــة للطلبــة يف كليــة العــارة والتصميــم ،وقــد تض َّمــن
ـن ألعــال الطلبــة مــن قسـ َمي :هندســة العــارة ،والتصميــم الجرافيـيّ ،حيــث تــم عـ ْرض مجموعــة متميــزة مــن أعــال الطلبــة.
امل َعـرِض جناحـ ْ
ٍ
الجانــب
متــزج
ة
مبنظومــ
يكتمــل
بــل
فقــط،
النظــري
األســلوب
عــى
يقتــر
ال
الجامعــة
يف
التعليــم
ن
إ
:
يل
الحلحــو
الدكتــور
الجامعــة،
رئيــس
وقــال
ّ َّ
ّ
ُ
ُ
ّ
ٍ
ـاقات عديــد ٍة ،أبرزُهــا يف كليــة العــارة والتصميــم ،حيــثُ وفّــرت الجامعــة لطلبتهــا وســائل التعليــم
ي ،الــذي يتجســد يف مسـ
النظـ َّ
ـري مــع التطبيــق العمـ ّ
الحديثــة ِمــن :مراســم ،ومشــاغل ،ومختــرات.
ِ
ـر قدُمـاً يف تطبيــق رســال ِتها ورؤي ِتهــا ،القامئــة عــى أســاس
يل أ َّن هــذه املسـ
ـابقات إنَّ ــا تنظَّــم لــي تؤكـ َد حــرص الجامعــة عــى َّ
السـ ْ
كــا أكَّـ َد الحلحــو ّ
ِ
ـاطات الالمنهجيــة هــي التــي تصنــع القــادة ،وتشُ ـ ُّد يف عضُ ــد الطلبــة.
بنــا ِء القــادة وإعدا ِدهــم للمســتقبل ،وأ َّن هــذه النشـ
ويف كلمتهــا بينــت الدكتــورة ســاح الدويــك ،رئيســة لجنــة خدمــة املجتمــع واألنشــطة الالمنهجيــة يف الجامعــة " أ َّن لوحـ ِ
ـات الطلبــة متيَّــزت بتــازج
الفــ ِّن واإلبــداع مــع العــارة وهندســة البنــاء ،كــا تجلَّــت املهــارة برســم املشــاريع بالحاســوب باســتخدام أحــدث الربمج ّيــات التــي توفّرهــا الجامعــة
لطلبتهــا ".
وتألفــت لجنــة التحكيــم ِمــن :الدكتــور ســتار الجبــوري  /نائــب عميــد كليــة العــارة والتصميــم  -محكــم داخــي ،و الدكتــورة آيــات الفقــرا /رئيســة قســم
يف.
ـي ،الس ـيِّد عبــد الرحمــن العرجــان ،مديــر عــا ّم (جالــري أبيليتيــز) ،و ُمص ـ ِّور فوتوغــرا ّ
التصميــم الجرافي ـيّ ،محكــم داخــي ثــان ،و ُمح ِّكــم خارجـ ٍّ
ويف ِ
يل الــدُّروع والجوائــز العينيــة للطلبــة الفائزيــن ،وهــم :الطالــب يــزن نشــوايت ،والطالبــة روان دمياطــي،
الختــامَ ،
ســلَّم األســتاذ الدكتــور الحلحــو ّ
والطالبــة تانيــا ســواعي.
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جامعة الرشق األوسط MEU
تختتم مسابقة "أرسع مربمج"

نظمــت كليــة تكنولوجيــا املعلومــات مســابقة "أرسع مربمــج" عــر تطبيــق ()Path2code؛ ســعياً إىل تحقيــق رؤيــة الجامعــة بالتواصــل الدائــم
ـي لــدى الطلبــة ،وقــد
مــع طلبتهــا ،ورفــع مســتوى مهاراتهــم يف الجوانــب األكادمييــة والالمنهجيــة ،ومــن أجــل اكتشــاف وتوظيــف الجانــب اإلبداعـ ّ

شــارك يف املســابقة  13طالب ـاً.

هدفــت فكــرة املســابقة إىل أنْ يشــارك الطلبــة للتنافــس عــى تنفيــذ بعــض املهــا ّم القصــرة بوســاطة إحــدى لغــات الربمجــة  ++Cأو  Pythonاو
 ،Javaحيــث ســيكون الفائــز يف املســابقة هــو الطالــب الــذي ينجــز هــذه املهــام يف أرسع وقــت.
وقــدّ م الدكتــور بســام الرشجبــي رشحـاً عــن تفاصيــل املســابقة ،وعــن آليــة عمــل منصــة ( ،)Path2Codeكــا أنــه رافــق الطلبــة يف أثنــاء االمتحــان
مرشفـاً عــى املنصــة برفقــة الدكتــور وائــل ماردينــي.
ِ
ـر قدُ م ـاً
وأكَّــدَ الدكتــور عبــد الرحمــن أبــو عرقــوب ،عميــد كليــة تكنولوجيــا املعلومــات ،أنَّ هــذه املسـ
السـ ْ
ـابقات تــأيت لتؤكــدَ حــرص الجامعــة عــى َّ

ِ
ـاطات الالمنهجيــة هــي التــي تصنــع القــادة ،وتشُ ــدُّ يف
يف تطبيــق رؤي ِتهــا القامئــة عــى أســاس بنــا ِء القــادة وإعدا ِدهــم للمســتقبل ،وأنَّ هــذه النشـ
عضُ ــد الطلبــة.

وقــد تأهــل للمرحلــة النهائيــة  5طــاب ،متكّــن ثالثــة منهــم مــن إنجــاز امل َهــا ّم املطلوبــة بنجــاحٍ ،حيــث نــال املركــز األول :عمــر شــقفة ،واملركــز الثــاين:
ـاد ،واملركــز الثالــث :إبراهيــم صبــوح ،وتــم توزيــع شــهادات تقديــر وجوائــز للطلبــة الفائزيــن.
أحمــد حـ ّ
ويف ختــام املســابقة شــكر الدكتــور رائــد الزعبــي الطلبــة املشــاركني يف املســابقة عــى تفاعلهــم مــع أنشــطة الكليــة ،كــا أثنــى عــى الطلبــة
الفائزيــن باملراكــز الثالثــة األوىل.

أيار

2021

6

النرشة اإللكرتونية

جامعة الرشق األوسط MEU
تستضيف عطوفة مدير الدفاع املدين العميد أنور الطراونة

تحــت رعايــة رئيــس الجامعــة ،األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل ،اســتضافت الجامعــة عطوفــة مديــر الدفــاع املــدين ،العميــد أنــور الطراونــة،
لتقديــم نــدوة حواريــة بعنــوان "دور مديريــة الدفــاع املــدين يف إدارة الدفــاع املــدين يف إدارة ازمــة جائحــة كورونــا" ،وذلــك ضمــن سلســلة النــدوات
التــي نظمتهــا الجامعــة احتفــاالً مبئويــة تأســيس الدولــة األردنيــة ،بحضــور ن ـ ّواب الرئيــس ،وعمــداء الكليــات ،و ُمديــري الدوائــر ،وقــد أدار النــدوة
الدكتــور ســليم رشيــف ،عميــد شــؤون الطلبــة.
ـي الشــامل ،وقــد
وقــال عطوفــة مديــر الدفــاع املــد ّ
ين ،العميــد أنــور الطراونــة :إن املديريــة تعـ ُّد جــزءا ً حيويـاً وفاعـاً ضمــن منظومــة األمــن الوطنـ ّ
ين والحاميــة املدنيــة
حظيــت بدعــمٍ مبــا ٍ
رش وموصــو ٍل ِمــن جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين حتــى أصبحــت تضاهــي نظرياتِهــا مــن أجهــزة الدفــاع املــد ّ
ـن الطراونــة أ َّن تعامــل املديريــة مبك ِّوناتهــا كافــة مــع جائحــة كورونــا ميثّــل مترين ـاً حقيقي ـاً الختبــار وقيــاس مــدى نجــاح
يف الــدول املتقدمــة وبـ َّ
عمليــة الدّمــج ،إذ قامــت مديريــة الدفــاع املــدين بتجويــد وتحســن الخدمــة املقدمــة للمواطــن مــع قيــادة ق ـ ّوات الــد َرك واألمــن العــام ،بــإرشاك
العديــد مــن الضبّــاط واألفــراد مــن امل ُرتبــات بواجبــات عملياتيــة وإنســانية مختلفــة خــال األزمــة ،مثــل :تنفيــذ مبــادرة مســافة أمــان ،وتوزيــع أدوات
الســامة العامــة عــى املواطنــن ،ورفــع كفــاءة األجهــزة األمنيــة ،وتعميــق التنســيق األمنــي املحــرف ،وتوحيــد القــرار وتنفيــذ الواجبــات األمنيــة
واإلنســانية املطلوبــة مــن مديريــة األمــن العــام مبك ِّوناتهــا ور ّدا ً عــى ُمداخــات الحضــور حــول إعــادة النظــر بتفعيــل العمــل التطوعــي والكشــافة،
ـن الطراونــة أنــه تــم تفعيــل دور ُمتطوعــي الدفــاع املــدين يف املحافظــات مــن خــال توجيــه وتنظيــم املواطنــن ،وتــرك مســافات األمــان يف
بـ َّ
األســواق واملواقــع التجاريــة؛ للحـ ِّد مــن انتشــار العــدوى بالفــروس ،وتقديــم اإلرشــادات الخاصــة بالوقايــة منــه ،والقيــام بعمليــات توزيــع األدويــة
الدوريــة واألغذيــة عــى املواطنــن وشــكر األســتاذ الدكتــور الحلحــويل مديريــة الدفــاع املــدين ،ومثّــن جهودهــا وأشــاد مبــا تقدمــه مــن تعــاون
منقطــع النظــر ،وخدمــات متميــزة للوطــن واملواطــن بأعــى درجــات املهنيــة ،وأشــار إىل الخطــوات الواثقــة واملتســارعة يف مســرة التحديــث
وخصوصــا مــا تــم إنجــازه خــال جائحــة كورونــا؛ مــا مكنهــا مــن تقديــم
والتطويــر واألداء امليــداين املحــرف للمديريــة يف مختلــف املجــاالت،
ً
أفضــل الخدمــات اإلنســانية ألبنــاء الوطــن ،ولــكل مــن يقيــم عــى ثــرى هــذا الحمــى الهاشــمي ،مؤك ـدًا أنــه بالرغــم مــن الضغوطــات امللقــاة عــى
عاتــق رجــال الدفــاع املــدين خــال أزمــة كورونــا ،إال أنّــه مل تحــدث أي إشــكاليات ت ُذكــر؛ نتيجــة لوجــود اإلدارة الفاعلــة للمشــهد ،والتنســيق والعمــل
بــروح الفريــق الواحــد ويف الســياق ذاتــه أكــد الدكتــور الحلحــويل أن الجامعــة تســعى للتعــاون مــع مديريــة الدفــاع املــدين انطالقًــا مــن مســؤوليتها
املجتمعيــة ،وتنفيــذُا لخطــة الجامعــة اإلســراتيجية الطموحــة ،ورؤيتهــا نحــو خدمــة املجتمــع والتشــاركية وتــأيت هــذه النــدوة انطالقــاً مــن دور
الســامة والصحــة املهنيــة للمجتمــع بشــكلٍ عــا ٍّم ،ولطلبــة
ين ،يف نــر الوعــي والثقافــة يف مجــال ّ
جامعــة الــرق األوســط ،ومديريــة الدفــاع املــد ّ
ـاص.
الجامعــة بشــكلٍ خـ ٍّ
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ين
اســتضافت الجامعــة ،بتنظيــمٍ مــن كليــة اإلعــام ،معــايل املهنــدس صخــر دوديــن ،وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام واالتصــال ،يف لقــاء حــواري بعنــوان "اإلعــام األرد ّ
بــن الروايــة الرســمية وتداعيــات الفــوىض يف السوشــيال ميديــا  ...إىل أيــن؟" ،بحضــور ســعادة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن ،رئيــس مجلــس األمنــاء ،وعطوفــة
ـدري.
يل ،رئيــس الجامعــة ،بالرشاكــة مــع برنامــج حــوارات وســط البلــد ،الــذي أداره الدكتــور هــاين البـ ّ
األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــو ّ
الســادة :نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة ،األســتاذ الدكتــور أنيــس منصــور ،ومســاعد الرئيــس الدكتــورة متــارا نــارص الديــن،
وشــارك يف اللقــاء الحـ
ّ
ـواري ّ
وعــد ٌد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية ،ونخبــة مــن اإلعالمــن والصحفيــن ،وعــدد مــن طلبــة البكالوريــوس واملاجســتري يف كليــة اإلعــام ،وذلــك عــر تقنيــة االتصــال
يئ عــن بُعــد.
املــر ّ
ـمي باســم الحكومــة ،املهنــدس صخــر دوديــن ،أ َّن اإلعــام يحتــاج إىل أمريــن أساســن ،هــا( :املحتــوى واألدوات)؛
وأكّــد وزيـ ُر الدولــة لشــؤون اإلعــام ،الناطــق الرسـ ّ
خاصــة بــه ،ت ُتيــح لــه حريــة التعبــر عــن رأيــه مــن خــال مواقــع التواصــل
منصــة
ليتم ّكــن مــن إيصــال رســالته ،فــاألدوات أتاحــت الفرصــة لــكل شــخص أ ْن يكــون لــه
ّ
ّ
ـي ،وهــو مــا زال لــدى مجلــس الن ـ ّواب ،وكذلــك أكّــد
ـي وأشــار دوديــن إىل أ ّن مــروع قانــون الجرائــم اإللكرتونيــة ،املــادة ( ،)11يحتــاج إىل تجويـ ٍـد ترشيعـ ّ
االجتامعـ ّ
ـق الحصــول عــى املعلومــة ،ورضورة تصنيــف الوثائــق مبــا يُسـ ِّهل عــى اإلعالميــن الحصــول عــى املعلومــات بــكل ســهولة ويُــر.
عــى أهميــة قانــون ضــان حـ ّ
وأكّــد دوديــن أ َّن الحكومــة تعمــل جاهــدة عــى تطويــر آليــة عمــل لتوحيــد الرســائل اإلعالميــة ،خصوص ـاً يف أوقــات األزمــات ،ورصــد مــدى فاعليــة هــذه الرســائل
ٍ
اجتامعــات مكثفــة مــع إدارات الصحــف
ووصولهــا إىل الفئــات املســتهدفة ويف ردِّه عــى ســؤا ٍل حــول أزمــة الصحــف الورقيــة ،أكّــد دوديــن أ َّن الحكومــة بعــد
يل واســتدامة عملهــا،
ـا
ـ
امل
ـا
ـ
دخله
ـادة
ـ
زي
يف
ومكاتــب اإلعالنــات ،حيــث ســتظهر نتائــج هــذه االجتامعــات خــال الفــرة املقبلــة؛ لتمكــن هــذه الصحــف مبــا يســهم
ّ
ـي ،الــذي ســيكون ه ُّمــه األســاس تدريــب وتأهيــل الصحفيــن وخريجــي الصحافــة واإلعــام ويف مداخلـ ٍة
وأ ّن الحكومــة بصــدد إنشــاء صنــدوق لدعــم املحتــوى اإلعالمـ ّ
ين
ين الحبيــب يف ظــل تع ُّرضــه لهجــوم ســرا ّ
قيِّمــة للدكتــور يعقــوب نارصالديــن ،أشــار فيهــا إىل أنــه يف هــذا الوقــت يجــب علينــا جميع ـاً الدفــاع عــن وطننــا األرد ّ
ـي شـ ٍ
جــه ،وأضــاف :نحــن ال ندافــع عــن حكومـ ٍ
ـي
ـديد ومو َّ
داخ ـ ّ
ـات ،أو أشــخاص ،وإمنــا ندافــع عــن الدولــة األردنيــة ،نظام ـاً ومؤسســات ،وأنــه عــى اإلعالمـ ّ
ي وخارجـ ّ
وهــو الســلطة الرابعــة يف الدولــة ،أن يتمتــع باملعرفــة العلميــة واملنطقيــةُ ،مؤكــدا ً رضورة أ ْن يكــو َن النقــد موضوعيَّـاً ،ال هــدف منــه إال املصلحــة الوطنيــة العليــا،
ِ
وأ ْن يتج ّنــب اغتيـ َ
ـس الجامعــة ،األســتاذ الدكتــور عــاء الديــن الحلحــويل ،مبعــايل وزيــر اإلعــام ،وبالحضــور ،وأشــار إىل
ـال الشـ
ـخصيات وخلْــق الفــن هــذا ،ور َّحــب رئيـ ُ
اســتعداد الجامعــة للعمــل مــع الجهــات الحكوميــة عــى وضــع خط ـ ٍة اســراتيجية لتطويــر اإلعــام الب ّنــاء ،وتوجيــه رســائل املاجســتري ومشــاريع التخ ـ ّرج للدراســات
الرســمي وتطــ ّور أدواتــه .كــا نــ َّوه رئيــس الجامعــة إىل
اإلعالميــة الهادفــة التــي تســهم يف دعــم القــرارات الحكوميــة ،وتعزيــز الثقــة بــن املواطنــن واإلعــام
ّ
ين وســطوت ِه يف توجيــه الــرأي العــا ّم ،مؤكِّــدا ً رضورة تكاتــف الجهــود لتنظيمــه واالســتفادة منــه يف تعزيــز معــاين الــوالء واالنتــاء للوطــن،
أهميــة اإلعــام اإللكــرو ّ
واملحافظــة عــى أخالقيــات املهنــة وأكّــدت الدكتــورة حنــان الشــيخ ،عميــد كليــة اإلعــام ،أنــه يجــب أ ْن يكــون هنــاك أولويــة لخريجــي كليــات اإلعــام؛ ألن مجــال اإلعــام
يُر ِّحــب بجميــع التخصصــات ،فتجــد فيــه املهنــدس واملعلــم والصيــديل ،ول ِكـ ْن عندمــا يــأيت الــدور عــى خريــج الصحافــة واإلعــام يكــون موقفــه يف اإلعــام أضعــف،
تخصصهــم.
ـق لخريجــي كليــات اإلعــام بــأ ْن يحصلــوا عــى فرصتهــم يف العمــل يف مجــال
موضحــة أ ّن هــذا حـ ٌّ
ُّ
ـواري إىل االنتشــار الواســع لإلشــاعة واألخبــار غــر الصحيحــة التــي
مــن جانبهــم ،أشــار طلبــة كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط خــال مشــاركتهم يف اللقــاء الحـ
ِّ
ـي ،وأهميــة محاربتهــا ،وآليــة تعامــل الحكومــة مــع األزمــات ،وخصوص ـاً أزمــة كورونــا ،كــا تط ّرقــوا إىل عــدة قضايــا محليــة
تنتــر عــى مواقــع التواصــل االجتامعـ ّ
ـمي معهــا.
وكيفيــة تعامــل اإلعــام الرسـ ّ
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يعكــف مكتــب االرشــاد الوظيفــي ومتابعــة الخريجــن يف عــادة شــؤون الطلبــة ،عــى عقــد دورات تدريبيــة مجانية متخصصــة للطلبة،
والخريجــن ،ومختلــف فئــات املجتمــع املحــي ،وموظفــي الــركات الكــرى ،والتــي ســيقوم بتقدميهــا خــال الفصــل الحــايل عــدد
ِمــن أصحــاب الكفــاءة والخــرة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية ،ومراكــز تدريبيــة خارجيــة أخــرى.
ٍ
مجــاالت متخصصــة متعــددة  :كاملــوارد البرشيــة ،والتســويق اإللكــروين،
وتتضمــن مواضيــع الربامــج التدريبيــة املطروحــة
ـي والتلفزيــوين ،وتطويــر مواقــع الويــب ،وبرامــج (أوركل)،
وتطبيقــات (أكســل) ،وإدارة مواقــع التواصــل االجتامعــي ،واإللقــاء اإلذاعـ ّ
وبرمجيــات األجهــزة الخلويــة ،وكيفيــة إعــداد الســرة الذاتيــة.
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جامعة الرشق األوسط MEU
االصطناعي وتحدِّ ياته
تعقد ندوة حول تو ُّجهات الذكاء
ّ

عقــدت كليــة تكنولوجيــا املعلومــات يف جامعــة الــرق األوســط ،بالتعــاون مــع هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت ،نــدوة علميــة
االصطناعــي وتحدِّياتــه ،بعنــوان ،Artificial Intelligence Trends And Challenges
متخصصــة حــول تو ُّجهــات الــذكاء
ّ
ـاوي ،عضــو مجلــس املف ّوضــن يف
يئ عــن بعــد ،قدَّمهــا عطوفــة املهنــدس بــال الحفنـ ّ
وذلــك ع ـ َ
ر وســيلة االتصــال املَــر ّ
هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت.
رضهــا عــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية وطلبــة الكليــة ،محــاو َر رئيســة عــدة ،أبرزُهــا :توضيــح مفهــوم
تناولــت النــدوة ،التــي ح َ
االصطناعي
الــذكاء االصطناعــي وأهم َّيتــه يف شــتى املجــاالت والتطورات الراهنة واملســتقبلية يف مجال تكنولوج ّيات الــذكاء
ّ
ـي ،وأهميــة علــم (الروبوتــات) يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا ،وكذلــك
وتطبيقاتهــا ،إضافــة إىل أمنــاط الــذكاء االصطناعـ ّ
ـي.
ـي ،إىل جانــب االتجاهــات الحاليــة واملســتقبلية للــذكاء االصطناعـ ّ
ـي بالتحـ ّول الرقمـ ّ
عالقــة الــذكاء االصطناعـ ّ
ر االتجاهـ ِ
ـات تأثــرا ً يف مختلــف املجــاالت والقطاعــات الحيويــة ،األمــر
ـ
أك
د
ـ
أح
ـد
ـ
يع
ـي
ـ
االصطناع
ـذكاء
ـاوي أن الـ
َ
وأكّــد الحفنـ ّ
َ
َّ
ـب االهتــا َم والرتكيــز عــى أبحاثـ ِه وتطبيقاتِــه لتنميــة وتطويــر جميــع األنظمــة املختلفــة؛ بهــدف تقليــص التكاليــف،
الــذي يُو ِجـ ُ
ـا يســاعد عــى معالجــة الكثــر مــن تحدِّيــات األعــال يف املســتقبل.
وتحســن جــودة امل ُخ َرجــات؛ ِمـ َّ
ـن عميـ ُد كليــة تكنولوجيــا املعلومــات ،الدكتــور عبــد الرحمــن أبــو عرقــوب ،مــدى اهتــام جامعــة الــرق األوســط
ِمــن جانبــه ،بـ َّ
ـي يف شــتى املجــاالت مــن خــال اســتحداث برامــج يف مختلــف كليــات الجامعــة،
وإميانهــا العميــق بأهميــة الــذكاء االصطناعـ ّ
ـي ،وذكاء األعــال ،وهندســة النظــم الذكيــةُ ،موضِّ حـاً أ َّن الجامعــة تأخــذ عــى عاتقهــا دو َر التوعيــة بهــذا
مثــل :الــذكاء االصطناعـ ّ
ٍ
ٍ
ي ،وذلــك انطالقـاً مــن سياســة الجامعــة وتو ُّجهاتِهــا
ـارضات ُم
ـدوات ومحـ
املجــال مــن خــال عقــد نـ
ِّ
تخصصــة للمجتمــع املحـ ّ
ي.
إىل
ُ
التواصــل الدائــم مــع مختلــف فئــات املجتمــع املحـ ّ
ِ
توجهــات الــذكاء االصطناعــي وتحدياتــه ،ويف الختــام مثــن
وأعقــب النــدوة نِقــاش موســع ،مــع الطلبــة املشــاركني ،حــول
َ
عطوفــة املهنــدس بــال الحفنــاوي دو َر الجامعــة وتعاونَهــا يف عقــد هــذه النــدوة ،مؤكــدا ً رضورة مواصلــة عقــد مثــل هــذه
النــدوات يف املســتقبل ،والتعــاون املســتمر مــع الجامعــة.
ِ
وتــأيت هــذه النــدوة ضمــن فعاليــات الجامعــة مبناســبة مئويــة الدولــة ،التــي تعـ ّد الشــعلة األوىل التــي نفاخــر بهــا ،وننطلــق مــن
رتحاتهــم التــي ِمــن شــأنها أ ْن تكــو َن أداة
خاللهــا للنهــوض بالشــباب الواعــد مــن خــال تشــجيعهم عــى التق ـدُّم بأفكارهــم ومق َ
رســمِ صــورة مرشقــة ملئويــة جديــدة مليئــة بالنمـ ِو والتقــدم.
ها ّمــة يف مواصلــة ْ
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جامعة الرشق األوسط MEU
تعقد ندوة حول "الفيلم الوثائقي"

يئ عــن بعــد،
نظمــت كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط نــدوة حــول "الفيلــم الوثائقــي" ،وذلــك عــ َ
ر وســيلة االتصــال املَــر ّ

الوثائقــي ،والفيلــم
اســتضافت خاللهــا الدكتــور عامــر غرايبــة ،الخبــر واملختــص بفنــون الســينام والتلفزيــون؛ للحديــث حــول الفيلــم
ّ
يئ ،وكيفيــة كتابــة الســيناريو.
الــروا ّ

تناولــت النــدوة ،التــي حرضهــا عــد ٌد ِمــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الكليــة ،مــدى التأثــر الواضــح لألفــام الوثائقيــة عــى حفــظ التاريــخ،
ـي.
يتحصـ ُ
ورســم معاملــه وتوضيحــه للجمهــور ،وذلــك اســتنادا ً للوثائــق والوقائــع التــي
َّ
ـل عليهــا ُم ِعـ ُّد الفيلــم الوثائقـ ّ

الوثائقــي مادتــه مــن
الحقيقــي؛ إذ يســت ِم ّد الفيلــم
وأوضــح غرايبــة أ َّن لِألفــام الوثائقيــة قــدرة كبــرة عــى توضيــح الصــورة بشــكلها
َ
ُّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
واقــع املــكان الــذي يتـ ُّم فيــه التصويــر ،ومــن واقــع الحيــاة (أدوار األشــخاص الحقيقيــة وليســت املفربكــة)ُ ،مشــرا ً إىل أ َّن صانـ َع الفيلــم

ره؛ لِيربزهــا ِمــن خــال الفيلــم.
ـي هومــن ينظــر إىل جوهــر القصــة ،وإىل الجوانــب التــي ال يراهــا غ ـ ُ
الحقيقـ ّ
ـلوب
وأضــاف غرايبــة أ َّن اختيــار وتنظيــم املــادة املســتمدة للفيلــم يكــون مــن واقــع الحيــاة وترتيبهــا ،و ِمــن ث َـ َّم تقدميهــا للمتلقــي بأسـ ٍ

ـي يع ِكــس وجهــة نظــر ُمخـرِج الفيلــم؛ مبعنــى الوصــول إىل املعالجــة الخالقــة للواقــع ،وتقديــم رؤيــة القائــم باالتصــال يف موضــوع
فنـ ٍّ
ـن لجمهــور ُمســتهد ٍ
َفُ ،معت ِمــدا ً عــى الواقــع والحقيقــة.
ُمعـ َّ
وســع بــن األســاتذة والطلبــة ،تركَّــز حــول األهــداف التــي يســعى الفيلــم الوثائقــي إىل تحقيقهــا يف النواحــي
وتخلَّــل النــدوة نقـ ٌ
ـاش ُم َّ

والســبل التــي تدعــم الطلبــة للتميــز يف صناعــة األفــام وإنتاجهــا وبلــورة األفــكار.
التعليميــة والثقافيــة ،وحفــظ الــراث والتاريــخ،
ُّ
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جامعة الرشق األوسط MEU
تعلن أسامء الفائزين يف مسابقة " ُمقرئ الجامعة"

ضمــن فعاليــات وأنشــطة الجامعــة ،نظمــت كليــة اآلداب والعلــوم يف مطلــع الفصــل الحــايل مســابقة "مقــرئ الجامعــة" مبشــارك ِة
عرشيــن طالب ـاً وطالبــة مــن مختلــف التخصصــات.
مــن جهتـ ِه ،أشــاد الدكتــور محمــد العرمــان ،عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة اآلداب والعلــوم ،باإلنجــاز الــذي يـ ُّ
ـدل عــى املســتوى املتقدِّم
مــن الطاقــات الكامنــة يف مجــال اإلبــداع ،والــذي يتو َّجــب توفــر بيئـ ٍة مناســب ٍة لتعزيزهــا ِمــن خــال املشــاركة يف املســابقات املحل ّيــة
والدول ّية.
ويف الختــام ،كــرم الدكتــور أحمــد مــوىس ،عميــد كليــة اآلداب والعلــوم ،الطلبــة الفائزيــن؛ إذ حصــل عــى املركــز األول مــن فئــة الذكــور:
تخصــص هندســة
تخصــص هندســة الطاقــة امل ُتج ـدِّدة ،ومــن فئــة اإلنــاث :الطالبــة مــاك الراعــي ،مــن
الطالــب ســليم مالــكِ ،مــن
ُّ
ُّ
الطاقــة امل ُتج ـدِّدة.
وتــأيت هــذه املســابقة تحقيق ـاً لرســالة الجامعــة يف إعــداد القــادة ِمــن خــال تهيئ ـ ِة بيئ ـ ٍة تعليم ّي ـ ٍة وبحث ّي ـ ٍة إبداعي ـ ٍة ورائــدة ،ت ُح ِّفــز عــى
ـي ،وخدمــة املجتمــع.
التعلُّــم ،والبحــث العلمـ ّ
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جامعة الرشق األوسط MEU
تنظم ندوة بعنوان "دور وزارة العمل يف مواجهة جائحة كورونا “

نظمــت الجامعــة يف رحابهــا نــدوة بعنــوان "دور وزارة العمــل يف مواجهــة جائحــة كورونــا" ،بالتزامــن مــع اليــوم العاملــي للســامة
والصحــة املهنيــة.
وقــد بــن املهنــدس أســامة املرعــي ،رئيــس قســم االعتــاد يف مديريــة الســامة والصحــة املهنيــة يف وزارة العمــل ،أن الهــدف مــن
هــذه النــدوة رفــع املســتوى العــام يف مجــال الســامة والصحــة املهنيــة لكافــة عنــارص اإلنتــاج ،وعــى امتــداد الوطــن ،وزيــادة وعــي
أصحــاب العمــل والعــال بأهميــة تطبيــق معايــر الصحــة والســامة املهنيــة ،والتنســيق واملشــاركة بــن جميــع الجهــات ذات العالقــة
يف مجــال الســامة والصحــة املهنيــة.
وذكــر املهنــدس محمــد الغبــن ،مــن قســم إصابــة العمــل يف مديريــة الســامة والصحــة املهنيــة ،أ ّن مــن اإلجــراءات االحرتازيــة
ملنــع تفــي فــروس كورونــا وضمــن إجــراءات التحــول اإللكــروين لخدمــات مديريــة الســامة والصحــة املهنيــة ،تــم تخصيــص بريــد
إلكــروين لغايــة اســتقبال طلبــات اعتــاد كــوادر الســامة والصحــة املهنيــة والكــوادر الطبيــة.
وتحـدّث الغبــن عــن برنامــج توكيــد الــذي ســاهم يف اســتمرارية فتــح القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة ،ولتجنــب اللجــوء إىل إغالقــات
جديــدة للقطاعــات املختلفــة يف ظــل اســتمرار تداعيــات جائحــة كورونــا ،مضيفــاً أنــه يهــدف إىل ضــان التــزام منشــآت القطــاع
ـاص بتطبيــق بروتوكــوالت إجــراءات العمــل والتدابــر الوقائيــة ملنــع انتشــار فــروس كورونــا الصــادرة عــن وزارة العمــل والجهــات
الخـ ّ
ذات العالقــة ،مشــرا ً إىل أ ّن هــذه الربوتوكــوالت تراعــي خصوصيــة كل قطــاع.
ويف ختــام النــدوة أكــد الدكتورســليم رشيــف ،عميــد شــؤون الطلبــة ،أن هــذه النــدوة تــأيت انطالقـاً مــن دور جامعــة الــرق األوســط،
ـاص.
ووزارة العمــل يف نــر الوعــي والثقافــة يف مجــال الســامة والصحــة املهنيــة للمجتمــع بشــكلٍ عــا ٍّم ،ولطلبــة الجامعــة بشــكلٍ خـ ٍّ
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جامعة الرشق األوسط MEU
توقع اتفاقية تعاون مع رشكة كارفور

وقعــت الجامعــة ،ممثلــة مبركــز االستشــارات والتدريــب واللغــات ،اتفاقيــة تعــاون مشــرك مــع رشكــة كارفــور يف مجــال التدريــب
للشــباب مــن الجنســيتني :األردنيــة ،والســورية ،مــن خــال برنامــج تدعمــه منظمــة العمــل الدوليــة .ILO
تهــدف االتفاقيــة إىل تدريــب وتشــغيل خريجــي جامعــة الــرق األوســط وجامعــات أخــرى ،والشــباب الباحثــن عــن العمــل مــن خــارج
ين.
الجامعــة يف مجــاالت عــدّة :كربامــج البيــع بالتجزئــة ،والتســويق اإللكــرو ّ
وي ِتـ ُّم تنفيــذ الربنامــج عــن بُعــد " "On Lineمتاشــياً مــع الظــروف التــي يشــهدُها العــامل يف ظــل جائحــة كورونــا ،وحســب تعليــات هيئــة
تنميــة وتطويــر املهــارات ،وحرصـاً عــى اســتمرار العمليــة التعليميــة والتدريبيــة ومواصلــة عمــل التطبيقــات العمليــة يف ســوق العمــل
ين".
مبــا يُعـ ِّزز قــدرات املتد ِّربــن يف مجــال " البيــع بالتجزئــة والتســويق اإللكــرو ّ
ـي ،مديــر مركــز االستشــارات والتدريــب واللغــات ،وعــن رشكــة كارفــور
وكان قــد وقّــع االتفاقيــة عــن الجامعــة الدكتــور محمــود الدِّيـ ّ
ـذي للرشكــة.
الســيد عبــد الرحمــن أشــنانة ،املديــر التنفيـ ّ
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جامعة الرشق األوسط MEU
تنظم زيارة إىل مركز آية للرتبية الخاصة

ـت عــادة شــؤون الطلبــة زيــارة إىل
ـي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،نظّمـ ْ
ضمــن احتفــاالت الجامعــة مبئويــة الدولــة ،ومبناســبة اليــوم العاملـ ّ
مركــز آيــة للرتبيــة الخاصــة ،مبشــاركة عــد ٍد مــن طلبــة الجامعــة.

هدفــت الزيــارة إىل تزويــد الطلبــة باملهــارات الالزمــة للتعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتنميــة االتجاهــات األخالقيــة واإلنســانية
اتجاههــم ،والعمــل عــى إكســاب الطلبــة املهــارات الالزمــة للتعامــل الصحيــح مــع هــذه الفئــة ،التــي هــي جــزء ال يتجــزأ مــن املجتمــع،

وتنميــة روح التعــاون مــع مؤسســات املجتمــع املحــي لتقديــم خدمــات تتناســب مــع ظروفهــم.

وكان يف اســتقبال الوفــد الزائــر مديــر املركــز ،الســيد جهــاد مســعد ،حيــثُ قـدَّم إيجــازا ً عــن الربامــج والخدمــات التــي يُقدِّمهــا املركــز ،كــا

تــم عمــل جولــة يف أرجــاء املركــز ،واالطــاع عــى مــا يقدمــه املركــز مــن خدمــات.
ي ،كــا
ويف نهايــة الزيــارة أبــدى مديــر املركــز التقديــر وال ِعرفــان لجامعــة الــرق األوســط عــى جهو ِدهــا وتعاونهــا مــع املجتمــع املح ـ ّ
قــام الطــاب املشــاركون بتقديــم هدايــا رمزيــة للنــزالء.

ين
وتــأيت هــذه الزيــارة ضمــن فعاليــات الجامعــة التــي تــر ُز إنجــازات مئويَّــة الدولــة األردنيــة مــن خــال املشــاركة الفاعلــة للشــباب األرد ّ
مبقرتحاتهــم املســتنرية يف وضــع تص ـ ُّور ملسـ ِ
ـارات املســتقبل؛ لتكــون منــارة تســتم ُّد منهــا األجيــال الــدروس والعــر نحــو مســتقبلٍ

مــرقٍ يُس ـ ِه ُم يف تحقيــق املزيــد مــن التق ـدُّم واالزدهــار يف املئويــة الثانيــة.
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جامعة الرشق األوسط MEU
محارضة بعنوان "مؤ ِ
هالت املُرتجِم"

يئ عــن بُ ْعــد ،للحديــث حــول مؤ ِ
هــات امل ُرت ِ
جــم ،اســتضافت خاللهــا
نظمــت كليــة اآلداب والعلــوم محــارضة ع ـ َ
ر وســيلة االتصــال املَــر ّ
ـس الرابطــة األردنيــة للمرتجمــن واللغويــن التطبيقيــن ،الدكتــور ســليامن عــوض العبــاس.
رئيـ َ
رضهــا عمي ـ ُد الكليــة ،الدكتــور أحمــد مــوىس ،وعــد ٌد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة؛ بهــدف
وتــأيت هــذه املحــارضة ،التــي ح َ
إكســاب الطلبــة املعــارف املتنوعــة ،وإطال ِعهــم عــى األســس العلميــة يف حقــل الرتجمــة.
وقــد تنــاول املحــارض ،الدكتــور العبــاس ،أبــرز املؤهــات التــي يجــب أن تتوافــر يف املرتجــم ،إىل جانــب املهــارات األخــرى  :كإتقــان أكــر
مــن لغــة أجنبيــة ،واألمانــة يف النقــل والرتجمــة ،والتمتــع بالثقافــة العامــة ،باإلضافــة إىل اإلملــام باملــادة التــي يتــوىل ترج َمتهــا.
جــل اهتام ِمهــا هــو الركيــزة التــي ينبغــي
ويف ختــام املحــارضة بــن الدكتــور العبــاس أن تعليــم اللغــات األجنبيــة الــذي توليــه الجامعــة ُ
عــى الجميــع العمــل معـاً لتكــون دامئـاً ضمــن املســتوى املطلــوب؛ مــن أجــل تحقيــق آمالنــا وأهدافنــا يف مواكبــة الحضــارة العاليمــة
ومســتجدّاتها ،وقــد تخللــت املحــارضة أســئلة واستفســارات ،ودار نقــاش مفتــوح بــن املحــارض والحضــور.
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فريق جامعة الرشق األوسط (نعدّ القادة) يتأهل للمرحلة الثانية يف مسابقة (ض) للمحتوى
الرقمي العريب

التقــى عمي ـ ُد كليــة اآلداب والعلــوم الدكتــور أحمــد مــوىس ،مــع الطلبــة املســتجدين؛ لتعريفهــم بالقواعــد واألنظمــة الجامعيــة التــي
األكادميــي؛
تتو َّجــب مراعات ُهــا خــال فــرة الدراســة يف الجامعــة ،مؤكــدا ً أهميــة تواصــل الطلبــة املســتمر واملبــارش مــع امل ُرشــد
ّ
ملســاعدتهم يف تنفيــذ خطتهــم الدراســية ،وكيفيــة حــل املشــكالت التقنيــة التــي قــد تواجههــم يف فــرة التعلُّــم عــن بُعــد ،وكيفيــة
يئ عــن بُ ْعــد
معالجــة هــذه املشــكالت ،ع ـ َ
ر وســيلة االتصــال املَــر ّ
ِمــن جانبِهــا أكَّــدت رئيســة قســم اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا ،الدكتــورة نرسيــن يوســف ،عــى رضورة انتظــام الطلبــة بحضــور املحارضات،
واالهتــام بالتحضــر لالمتحانــات ،وذلــك مبــا يســهم يف إعــداد قــاد ٍة ُمتميزيــن قادريــن عــى إحــداث التغيــر واإلبــداع واالرتقــاء بهــم
ن عــن ســعادتهم بانضاممهــم إىل أرسة الجامعــة.
نحــو األفضــل ،وقــد أبــدى الطلبــة تفاعـاً ملحوظـاً خــال اللقــاءُ ،م ْعرِبـ َ
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