
2021
النرشة اإللكرتونية

2021حزيران



النرشة اإللكرتونية

الفهرس

1. الجامعة تهنئ سعادة الدكتور يعقوب ناصر الدين 
بالثقة الملكية السامية.

2. الجامعة تستحدث ثالثة تخصصات بكالوريوس 
وتخصص دبلوم عالي.

3. الجامعة تستضيف ثالثة برامج ماجستير بريطانية 
بالتعاون مع جامعة ستراثكاليد.

4. الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع المدارس 
المستقلة الدولية.

5. الجامعة تعقد ورشة عمل علمية بالتعاون مع
جامعة الطفيلة التقنية.

6. قسم التسويق في جامعة الشرق األوسط يحصل
.IIMP على االعتماد الدولّي

7. الجامعة تنظم نشاطًا بعنوان ” أردّننا أنظف “.
8. الجامعة تكرم أوائل الثانوية العامة المغتربين 

بحفٍل افتراضّي.
9. اختيار الدكتورة حنان الشيخ عميد كلية اإلعالم في

الجامعة ضمن عضوية اللجنة االستشارية العليا 
التحاد المرأة االفروآسيوّي.

10.  الجامعة تعقد ورشات تدريبية بالتعاون مع 
مديرية األمن العام / مركزالسلم المجتمعي.

11. جامعة الشرق األوسط تختتم دورة التطبيقات 
العملية في المحاسبة المالية.

12. الجامعة تؤكد حرصها على صقل مهارات الطلبة 
وتمكينهم.

13. السفيرة البريطانية تزور الجامعة 
14. الجامعة وعن طريق عميد شؤون الطلبة في 
جامعة الشرق األوسط يتحدث عن ظاهرة ” التنّمر

 اإللكتروني”.
15. نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية تؤكد

 أنَّ التعليم عن ُبعد ليس قضية مؤقتة.
16. الجامعة إطالق رسالة توعية لمكافحة 

المخدرات.
17. الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع جمعية قرى 

.)SOS( األطفال



النرشة اإللكرتونية

1حزيران 2021

 MEU جامعة الرشق األوسط
تهنئ سعادة الدكتور يعقوب نارص الدين بالثقة امللكية السامية

تفتخــر جامعــة الــرق األوســط، ممثلــة مبجلــس األمنــاء، ورئيــس الجامعــة، ومجلــس العمــداء، وأعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة، 
بالثقــة امللكيــة الســامية التــي ُمِنَحــْت مــن جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين – حفظــه اللــه ورعــاه – إىل ســعادة الدكتــور يعقــوب نــارص 
الديــن، باختيــارِه لعضويــة اللجنــة الوطنيــة لتحديــث املنظومــة السياســية؛ وذلــك لِكونــِه شــخصيًة وطنيــًة  أردنيــًة، تتبّنــى العديــَد 
ــط، واإلدارة،  ــر، والتخطي ــم التفك ــد ومفاهي ــاء قواع ــا إرس ــامل، ويف مقدمته ــوض الش ــرة النه ــّزز مس ــة، وتع ــادرات الهادف ــن املب م

ــات اإلصــالح الســيايّس، واالقتصــادّي، واالجتامعــّي. ــارٍش يف عملي واالســراتيجية، والحوكمــة؛ لــي تكــون ذاَت تأثــرٍ مب
ونــزداد فخــراً بكونــِه شــخصيًة ناجحــًة أكادمييــاً؛ إذ يعمــُل دومــاً عــى تعزيــز مفاهيــم وقيــم التعليــم العــايل، والبحــث العلمــّي، وخدمــة 
املجتمــع، وذلــك حــن جعــَل ِشــعار الجامعــة:” نعــد القــادة “، وصــاغ رؤيتهــا لتكــوَن جامعــة "جــاّدة ُملتزمــة ســاعية للتعلـّـم"، تُســِهُم يف 

توفــر الظــروف املالمئــة للتنميــة البريــة، واالقتصاديــة، واالجتامعيــة، والعلميــة، والبيئيــة، يف املجــال التعليمــّي واألكادميــّي.
وســعادتُه يُؤِمــُن مبقولــِة صاحــِب الجاللــة: "التكليــف ال التريــف"؛ ألنَّ الوطــن يف مقدمــة أولوياتــِه، وأنَّ مصلحتــه فــوَق كلِّ 
االعتبــارات، ويقتــي هــذا املَطلــب توســيع دائــرة املشــاركة يف ُصنــع القــرار َوفــق مــا يــرى ســعادة الدكتــور يعقــوب، وأنــه يجــب تهيئــة 

ــاِء الوطــن. ــْم أصحــاُب الِهَمــم والطمــوِح يف بن البيئــة التريعيــة والسياســية الضامنــة لــدور الشــباب ومشــاركتهم؛ فُه
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حصلــت جامعــة الــرق األوســط عــى موافقــة مجلــس التعليــم العــايل/ وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي عــى اســتحداث 
تخصصــات علميــة وتكنولوجيــة حديثــة تواكــب التطــور الرقمــي ومتطلبــات الســوق املحــي واإلقليمــي، حيــث متــت املوافقــة عــى 

اســتحداث برامــج البكالوريــوس والدبلــوم العــايل يف التخصصــات التاليــة:
1. تصميــم املنتجــات يف كليــة العــامرة والتصميــم، حيــث يعــّد هــذا التخصــص الوحيــد مــن نوعــه يف اململكــة، وهــو مــن التخصصــات 

املطلوبــة وامللحــة يف الســوق والصناعــات األردنيــة والعربيــة.
2.هندســة األنظمــة الذكيــة يف كليــة الهندســة، يــأيت هــذا التخصــص تلبيــة للحاجــة املاســة إىل طــرح برامــج تكنولوجيــة حديثــة تواكــب 

الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ولتعميــق املعرفــة يف أســس تطويــر وبرمجــة األنظمــة الذكيــة.
3. الرجمــة التطبيقيــة يف كليــة اآلداب والعلــوم، وميتــاز هــذا التخصــص بالعديــد مــن املزايــا والخصائــص األكادمييــة والعلميــة التــي 
تلبــي كافــة املتطلبــات، إذ إنــه يركــز عــى تكنولوجيــا الرجمــة، مثــل: الرجمــة العمليــة، والرجمــة اآلليــة، والرجمــة املرئيــة واملســموعة، 
وبرامــج ذاكــرة الرجمــة، ومعالجــة اللغــات الطبيعيــة، إضافــة إىل الرجمــة الفوريــة، والتتابعيــة، والرجمــة املتخصصــة، وترجمــة 

املؤمتــرات، وغرهــا.
ــم اإللكــرويّن يف كليــة العلــوم الربويــة، ويهــدف هــذا الربنامــج إىل توفــر اإلعــداد الربــوّي اإللكــرويّن  4. الدبلــوم العــايل يف التعلُّ
لخريجــي الكليــات الجامعيــة يف تخصصــات: الدراســات اإلســالمية، واللغــة العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة، والرياضيات، واألحيــاء، والفيزياء، 
والكيميــاء والدراســات االجتامعيــة للراغبــن يف االلتحــاق مبهنــة التدريــس يف املــدارس، أو العمــل يف املعاهــد التطبيقيــة التقنيــة، 

ومراكــز التعلّــم اإللكــرويّن يف مؤسســات التعليــم العــايل.
وقــد أكَّــد األســتاذ الدكتــور عــالء الديــن الحلحــويّل، رئيــس الجامعــة، أنَّ اســتحداث هــذه التخصصــات الجديــدة يــأيت تحقيقــاً للخطــة 
ـَي هــذه التخصصــات طمــوح الطلبــة الُجــدد، بنــاة  االســراتيجية لجامعــة الــرق األوســط وتطلّعاتهــا، ُمعِربــاً عــن ثقتــه يف أْن تُلبِـّ

املســتقبل، يف بنــاء مســتقبٍل علمــيٍّ وعمــيٍّ ُمــرٍِق لهــم.

 MEU جامعة الرشق األوسط
تستحدث ثالثة تخصصات بكالوريوس وتخصص دبلوم عايل
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ــم العــايل والبحــث العلمــي عــى اســتضافتها  ــم العــايل/ وزارة التعلي حصلــت جامعــة الــرق األوســط عــى موافقــة مجلــس التعلي
ثالثــة برامــج ماجســتر حديثــة، بالتعــاون مــع جامعــة )ســراثكاليد( الربيطانيــة، تواكــب التطــور الرقمــي، ومتطلبــات الســوق املحليَّــة 

ــة: ــة يف التخصصــات اآلتي ــة والدوليّ واإلقليميّ
التكنولوجيــا املاليــة عــى تزويــد الطالــب بتقنيــات  )Financial Technology(، ويركــز برنامــج ماجســتر  1.التكنولوجيــا املاليــة 
البيانــات الضخمــة، وبرمجــة الكمبيوتــر، والتحليــالت التــي تبحــث عنهــا البنــوك ورشكات التأمــن، وســيكون لــدى الخريجــن يف هــذا 
املجــال فهــٌم للطبيعــة املتغــرة للتمويــل، وكيفيــة تكييــف علــوم املحاســبة وأنظمــة معلومــات األعــامل واألســاليب التحليليــة مــع 

ــاة توصيــل. اإلنرنــت كقن
ــن  ــتفادة م ــج لالس ــذا الربنام ــرح ه ــأيت ط ــا )Entrepreneurship, Innovation & Technology(، ي ــكار، والتكنولوجي ــادة، االبت ي 2.الرِّ
تطويــر ريــادة األعــامل والتكنولوجيــا يف مجــاالت املعرفــة املتعــددة، بالتعــاون مــع مركــز االبتــكار وريــادة األعــامل يف جامعــة الــرق 
، يُســهم يف إنشــاء ودعــم وتطويــر وبــدء املشــاريع الجديــدة للــركات الناشــئة، أو رياديـّـي  األوســط، وهــذا الربنامــج تطبيقــيٌّ تعليمــيٌّ
األعــامل، حيــث ســيعمل طلبــة هــذا الربنامــج عــى تطبيــق األدوات واملهــارات التــي تــم تطويرهــا لديهــم مــن خــالل حاضنــة أعــامل 

افراضيــة
 )Virtual incubator( بالتعاون مع رشكات متعددة؛ ليتم عرض هذه املشاريع عى مجموعة من املستثمرين من سوق العمل.

3.الرجمــة والرجمــة الفوريــة لألعــامل )Business Translation & Interpreting(، يعمــل هــذا الربنامــج عــى منــح الطالــب املهــارات 
الالزمــة للرجمــة الفوريــة ملتطلبــات األعــامل التجاريــة بشــكٍل احــرايفٍّ، ويُركــز عــى الجانــب العمــّي بشــكٍل يناســب احتياجــات ســوق 

الرجمــة التحريريــة والشــفهية.
وتــأيت هــذه االســتضافة لربامــج املاجســتر الثالثــة يف إطــار ســعي الجامعــة الــدؤوب نحــو العامليــة، وانســجاماً مــع رؤيتهــا ورســالتها، 

وحرصــاً منهــا عــى بنــاء عالقــات الراكــة االســراتيجية لالرتقــاء بالجامعــة إىل مســتوى عاملــي مرمــوق.

 MEU جامعة الرشق األوسط
تستضيف ثالثة برامج ماجستري بريطانية بالتعاون مع جامعة سرتاثكاليد
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 MEU جامعة الرشق األوسط
توقع اتفاقية تعاون مع املدارس املستقلة الدولية

ــات  ــن املامرس ــارشة ب ــالت مب ــة ص ــدف إقام ــة؛ به ــتقلة الدولي ــدارس املس ــع امل ــاون م ــة تع ــط اتفاقي ــرق األوس ــة ال ــت جامع وقَّع
األكادمييــة والربويــة والتعليميــة والعمليــة يف مجــاالت اإلبــداع واالبتــكار وريــادة األعــامل، ويــأيت ذلــك انطالقــاً مــن رســالة الجامعــة 

ــز التواصــل مــع مؤسســات املجتمــع املحــي. يف تعزي
مــن جانبــه، أكـّـد رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتــور عــالء الديــن الحلحــويل، أن هــذه االتفاقيــة، التي تعــد منوذجاً للتشــاركية ونقــل املعرفة، 
يــادة وصنــع القــرار، ُمبيِّنــاً أنَّ االتفاقيــة  تهــدف إىل تطويــر منهــاٍج ُمتكاِمــٍل للمهــارات األساســية؛ لتعزيــز قــدرة الطلبــة عــى القيــادة والرِّ
دة، إىل جانــب تعزيــز ســبل التعــاون بــن الطرفــن يف  تســعى كذلــك إىل التعــاون يف مجــاالت الدراســات واالستشــارات والخــربات املتعــدِّ
عــة، ِمــن: محــارضات، وورشــات عمــل، واملشــاركة يف الفعاليــات واملؤمتــرات والــدورات التــي ينظمهــا  إقامــة نشــاطاٍت علميــٍة متنوِّ

كال الفريقــن.
واســتعرض الحلحــويل خــالل اللقــاء الربامــج األكادمييــة التــي تطرُحهــا الجامعــة، ســواًء الربامــج الوطنيــة، أو الدوليــة املُســتضافة، 

ُمتطرِّقــاً إىل التخصصــات الجديــدة املســتحدثة يف برنامــج البكالوريــوس، واســتحداث برنامــج الدبلــوم العــايل.
وقــال املديــُر العــام للمــدارس املســتقلة، الدكتــور عــامر النوايســة: إن هــذه االتفاقيــة ِمــن شــأنها أْن تعمــل عــى تطويــر األفــكار اإلبداعية 
واالستشــارات املهنيــة وتســويقها يف كافــة املجــاالت مــن مامرســات أكادمييــة وعمليــة يف مجــال إعــداد قــادة للمســتقبل؛ لالنتقــال 

إىل مئويــٍة جديــدٍة مليئــٍة بتحقيــق اإلنجــازات والتطــورات.
وأثنــى الدكتــور النوايســة عــى دور جامعــة الــرق األوســط يف دعــم جهــود مؤسســات املجتمــع املحــّي، وتعزيــز دورهــا يف التنميــة 
املســتدامة، مؤكــداً أنَّ رشاكــة املــدارس مــع الجامعــة ستؤســس ملواكبــة التطــور التكنولوجــّي، ال ســيَّام يف عمليــات ” التعلُّــم عــن بُعــد 
ــياق، وينســجم مــع  رهــا يف هــذا السِّ “، وتنميــة قــدرات املعلمــن وتجويدهــا يف هــذا املجــال، وهــو مــا مُييــز الجامعــة، ويُعلــن عــن تصدُّ

رؤيتهــا ورســالتها واســراتيجيَّتها.
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تعقد ورشة عمل علمية بالتعاون مع جامعة الطفيلة التقنية

ـم اإللكــرويّن للمــروع األورويّب )ATSGIRES(  ألعضــاء هيئــة  عــامن MEU ُعِقــدْت ورشــة علميــة بعنــوان "اســتخدام منصــة التعلُـّ
التدريــس وأربــاب العمــل والطلبــة"، إذ قــام كل ِمــن: الدكتــور ســامر أســعد، مــن جامعــة الــرق الوســط، والدكتــورة جامنــة الشــواورة، مــن 
جامعــة الطفيلــة التقنيــة، بَعــرْض مــادة تعليميــة، تهــدف إىل التدريــب عــى املنصــة اإللكرونيــة التابعــة لجامعــة نيوكاســل الربيطانيــة، 
التــي تــّم مــن خاللهــا تطويــر العديــد مــن املســاقات الهامــة يف مجــال الشــبكات الذكيــة، واألنظمــة الكهربائيــة وإدارتهــا، والطاقــة 

ــة. ــة وأوروبي ــة وإقليمي ــل عــدة جامعــات محلي ــة، واألمــن الســيرباين، مــن قب ــة الشــبكات الكهربائي املتجــددة، وحامي



النرشة اإللكرتونية

6حزيران 2021

 MEU جامعة الرشق األوسط
IIMP قسم التسويق يحصل عىل االعتامد الدويّل

ن   MEU حصــل قســُم التســويق اإللكــرتويّن والتواصــل االجتامعــّي يف كليــة األعــامل يف جامعــة الرشق األوســط عــىل االعتامدية  عــامَّ

الدوليــة (IIMP) International Institute of Marketing Professionals  التــي متنحهــا الهيئــة الدوليــة للُمســوِّقن املُحرتفــن، 

وَمقرُّهــا كنــدا، وبذلــك تكــون الجامعــة مــن أوائــل الجامعــات التــي حصلــت عــىل اعتــامٍد دويلٍّ لربنامــج التســويق يف األردّن.

لن يف الربنامــج، وللقســم األكادميــّي، والتــي منهــا: حصــول الطلبــة األوائــل  يوفــر هــذا االعتــامُد العديــَد مــن املزايــا للطلبــة املُســجِّ

يف الربنامــج بشــكٍل ســنويٍّ عــىل ِمنــحٍ دراســية لدخــول برنامــج التســويق االحــرتايفّ (CMPP( مبســتوياته األربعــة، إضافــة إىل مشــاركة 

طلبــة القســم يف املســابقات الدوليــة التــي تنظمهــا (IIMP(، وحصــول خريجــي البكالوريــوس عــىل الشــهادة املهنيــة يف التســويق 

)Certified Marketing Management Professional )CMMP االحــرتايف

ســاً َســْعَي الجامعــِة الــدؤوب  ــداً نوعيــة العملّيــة التعليمّيــة التــي تقدمهــا جامعــة الــرشق األوســط، وُمكرِّ ويــأيت هــذا االســتحقاق مؤكِّ

ــة  ــذه االعتامديّ ــىل ه ــّي ع ــل االجتامع ــرتويّن والتواص ــويق اإللك ــم التس ــول قس ــر أنَّ حص ــر بالذك ــن الجدي ــة. وم ــز والعاملي ــو التمّي نح

يجــن. لن، ولِلِخرِّ ــة املُســجِّ ــا للقســم، وللطلب ــَد مــن املزاي ــة يحقــق العدي الدولّي
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 MEU جامعة الرشق االوسط
تنظم نشاطاً بعنوان ” أردنّنا أنظف “

ضمــن االحتفــاالت مبئويــة تأســيس الدولــة األردنيــة، ومبناســبة اليــوم العاملــّي للبيئــة، ومــن منطلــق تعــاون الجامعــة مــع املجتمــع 
ــا أنظــف(، مبشــاركة وفــٍد  ــو(، بعنوان:)أردنّن ــٍف للطريــق املــؤدِّي إىل جبــل )نِيبُّ ــة تنظي املحــّي، نظمــت عــامدة شــؤون الطلبــة حمل

طــاليبٍّ بــإرشاف الدكتــور ســليم رشيــف، عميــد شــؤون الطلبــة، وموظفــن مــن العــامدة.
ــا، واملهنــدس منصــور الزبــن،  ــو( الدكتــور راكان العــدوان، مســاعد محافــظ مادب وقــد كان يف اســتقبال الوفــد، يف موقــع جبــل )نِيبُّ
م ســميح الخاليلــة، رئيــس قســم اإلدارة امللكيــة لحاميــة البيئــة / األمــن العــاّم/  مديــر مكتــب حاميــة البيئــة ملحافظــة مادبــا، واملُقــدَّ
ر شــاهن، املـُـرف عــى موقــع جبــل )نِيبُّــو(، حيــث قــاَم الطلبــة والحضــور بتنظيــف الطريــق املـُـؤدِّي إىل جبــل )نِيبُّــو(، بعــد  والبابــا عــامَّ
م الدكتــور ســليم رشيــف إيجــازاً  ر إيجــازاً عــن املوقــع، وبــدورِه قــدَّ م لهــم البابــا عــامَّ ذلــك قــام االطلبــة بزيــارة موقــع جبــل )نِيبُّــو(، وقــدَّ

عــن جامعــة الــرق األوســط، ودورهــا يف خدمــة املجتمــع املحــّي، وعــن التخصصــات التــي تـُـدرَُّس فيهــا.
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MEU   جامعة الرشق األوسط
تكرم أوائل الثانوية العامة املغرتبن بحفل افرتايض

ــة  ــة الثانوي ــه طلب ــد، كرمــت خالل ــاً، وذلــك عــرَب وســيلة االتصــال املَــريّئ عــن بُْع ــم افراضي عــامن MEU: أقامــت الجامعــة حفــل تكري
العامــة املُغربــن للعــام الــدرايّس املُنتهــي عــى جهودهــم وتفّوقهــم، بحضــور عميــد شــؤون الطلبــة، الدكتــور ســليم رشيــف، مندوبــاً 

عــن الجامعــة، ورئيــس ملتقــى النشــامى للجاليــة األردنيــة حــول العــامل، الدكتــور أميــن الرفاعــي.
وقــال الدكتــور رشيــف يرسنــا أن نســتضيَف الطلبــة املتفوقــن يف الثانويــة لهــذا العــام، ولــو عــن بُعــد، ونشــاركَهم فرحــة هــذا اإلنجــاز 
املتميــز الــذي حققــوه، بالرَّغــم مــن كل الصعوبــات، فنحــن نحــرص عــى أبنائنــا الطلبــة، ونؤكــد عــى أهميــة التعليــم، األمــر الــذي يعــد 

جــزءاً هامــاً مــن اســراتيجية املســؤولية االجتامعيــة للجامعــة، وأضــاف بــأن أبــواب الجامعــة مفتوحــة دامئــاً للطلبــة املبدعــن.
وأعــرب الدكتــور الرفاعــي عــن شــكره للجامعــة عــى هــذه املبــادرة التــي تعكــس دورهــا الكبــر يف املســؤولية االجتامعيــة، واهتاممهــا 
بالتعليــم والطلبــة وتشــجيعهم عــى التميــز، كــام بــارك للطلبــة نجاَحهــم وتفّوقهــم يف هــذا العــام الــدرايس االســتثنايئ، ومتّنــى لهــم 

دواَم التوفيــق.
ويــأيت إرصار الجامعــة عــى تكريــم طلبــة الثانويــة املغربــن يف ظــل هــذه الظــروف؛ إميانــاً منهــا بــرورة تشــجيع الطلبــة عــى التــزود 

بالعلــم، وتجهيــز أنفســهم يك يكونــوا قــادة املســتقبل.
ويف الختــام، هنــأت الجامعــة بدورهــا الطلبــة املُشــاركن، ومتّنــت لهــم النجــاح يف املســتقبل؛ ملجهودهــم الكبــر الــذي بذلــوه يف 

ــز، الســيَّام يف ظــل الظــروف الرَّاهنــة. تحقيــق هــذا األداء املُتميِّ
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UEM جامعة الرشق األوسط

اختيار اللجنة االستشارية العليا التحاد املرأة االفرواسيوي للدكتورة حنان الشيخ
 

أعلنــت اللجنــة االستشــارية العليــا التحــاد املــرأة األفروآســيوي اختيــار الدكتــورة حنــان كامــل الشــيخ، عميــد كليــة اإلعــالم، يف عضويّتهــا 
ضمــن نخبــٍة أكادمييــٍة وإعالميــٍة عــى مســتوى العــامل العــريّب، ويعــد متثيــل الدكتــورة الشــيخ أول حضــور عــى مســتوى اللجنــة 

ــا مــن األردن. االستشــارية العلي
ويهــدف اتحــاد املــرأة، وَمقــره القاهــرة، إىل االهتــامم بقضايــا متكــن املــرأة: اقتصاديــا، وسياســيا، واجتامعيــا، ومســاعدتها يف نيــل 

حقوقهــا التــي تكفلهــا لهــا الدســاتر، بــدون متييــز أو إقصــاء.
ــالت، وتعزيــز روح الصداقــة والتعــاون يف الــدول األعضــاء، وَمْحــو األميــة األبجديــة، والقانونيــة،  وتســعى اللجنــة إىل توطيــد الصِّ
: اإلفريقيــة، واآلســيوية، إضافــة إىل دعــم ومســاندة املــرأة يف الــدول  والثقافيــة، والسياســية التــي تعــاين منهــا نِســاٌء يف القارَّتــْنِ

ــة. ــروب األهلي ــة، والح ــالت األجنبي ــن التدخُّ ــاين م ــي تع الت
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تعقد ورشات تدريبية بالتعاون مع مديرية األمن العام / مركزالسلم املجتمعي

حرصــاً عــى تعزيــز التشــاركية بــن الجامعــة ومديريــة األمــن العــاّم / مركزالســلم املجتمعــي، وتنفيــذاً ملذكــرة التفاهــم، عقــدت 
الجامعــة عــدداً مــن ُورش العمــل والنــدوات التــي تُعنــى مبكافحــة الفكــر املتطــرف مــن منظــور إعالمــي عــى مــدار أربعــة 

أســابيع، قّدمهــا القائــم بأعــامل عميــد شــؤون الطلبــة، الدكتــور ســليم رشيــف.
ويــأيت عقــد هــذه الــورش والنــدوات؛ إميانــاً مــن الجامعــة بأهميــة مركــز الســلم املجتمعــي الــذي يهــدف إىل مكافحــة التطــرف 
ــدل مــن خــالل املؤسســات  ــه، ونــر الفكــر الوســطي املعت ــوره وأشــكاله، وتحصــن املجتمــع مــن أخطــاره وتأثرات ــكل ص ب
اإلعالميــة بهــدف تغيــر ســلوك معتنقــي الفكــر املتطــرِّف، وإعــادة تأهيلهــم، وإيجــاد مجتمــعٍ ينبــذ التطــرُّف، إضافــة إىل بيــان 
أهميــة تنقيــة اإلعــالم، وضــامن عــدم وجــود رســائل تدعــو إىل التطــرُّف، ووضــع الخطــط الالزمــة للحــدِّ مــن انتشــارِه، وتجفيــف 

منابعــِه حيثــام ُوِجــدْت.
ومــن الجديــر بالذكــر بــأن هــذه الــورش تــأيت ضمــن نهــج الجامعــة يف الحفــاظ عــى العالقــة التــي تربطهــا بجهــاز األمــن العــاّم؛ 
لتبقــى ممتــدة يف املجــاالت العلميــة واالجتامعيــة التــي تعــود بالنفــع عــى املجتمــع املحــّي، وســتبقى الجامعــة مســتمرة 
يف تطويــر هــذه العالقــة الوطيــدة ملســاندة جهــود مديريــة األمــن العــاّم الشــاملة، ال ســيَّام يف املجــاالت التعليميــة التــي 

تســهم يف رفــع كفــاءة العاملــن يف جهــاز األمــن العــاّم، ومتكينهــم مــن القيــام بواجباتهــم مبهنيــة وحرفيــة عاليــة.
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تختتم دورة التطبيقات العملية يف املحاسبة املالية

اختتمــت يف كليــة األعــامل دورة "التطبيقــات العمليــة يف املحاســبة املاليــة" لطلبــة الســنة الرابعــة والطلبــة الخريجــن، قّدمهــا الدكتــور 
ــق  ــن التطبي ــل م ــوق العم ــه س ــا تحتاج ــبة وم ــص املحاس ــم لتخص ــات التعلّ ــع مخرج ــياً م ــدورة متاش ــذه ال ــاءْت ه ــد ج ــي، وق ــد مرع أحم

العمــي للعمليــات املحاســبية.
ــر املســتمر للمناهــج الدراســية،  ــة والتطوي ــة واملهني ــة التطــورات العلمي ــة مــن خــالل مواكب ــدورة إىل إعــداد كفــاءات مؤهل هدفــت ال
ــة، واملحاســبة اإلداريــة، ومحاســبة  ــز عــى مــا تتطلبــه ســوق العمــل يف معظــم مجــاالت املحاســبة، ومنهــا: املحاســبة املالي والركي

ــايل. ــل امل ــا، والتحلي ــابات وتدقيقه ــة الحس ــف، ومراجع التكالي
ومــن الجديــر ذكــره أن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف كليــة األعــامل يســعون إىل التطويــر املســتمر يف تخصصــات: التكنولوجيــا املاليــة، 
وماجســتر املحاســبة، باإلضافــة إىل الربامــج الدوليــة مــع جامعــة Bedfordshire، مــن خــالل الــدورات التــي يقدمونهــا لطلبــة الكليــة 

لــي يكــون لهــم دور ريــادّي يف خدمــة املجتمــع، وذلــك لتشــجيع البحــث، واإلســهام يف فتــح آفــاق جديــدة للبحــث املحاســبي.
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أكــد األســتاذ الدكتــور عــالء الديــن الحلحــويل/ رئيــس جامعــة الــرق األوســط، يف مداخلــة هاتفيــة عــرب برنامــج “َصــح ِصــح” املـُـذاع مــن 
ــورات  ــة التط ــة ملواكب ــائل املمكن ــف الوس ــم مبختل ــة ومتكينه ــارات الطلب ــل مه ــى صق ــة ع ــرص الجامع ــا" ح ــة روتان ــر إذاع ــالل "أث خ
العلميــة والبحثيــة بشــكل يســهم يف وصولهــم نحــو العامليــة مــن خــالل الــراكات التــي تعقدهــا الجامعــة مــع العديــد مــن الجامعــات 
العربيــة والدوليــة وأوضــح الحلحــويل يف مداخلتــه أن الجامعــة تعمــل جاهــدة عــى أن يصبــح مقرهــا حرمــاً جامعيــاً دوليــاً، يســتضيف 
ــار ذلــك أحــد أهــم أركان خطتهــا  جامعــات مرموقــة مــن مختلــف أنحــاء العــامل بشــكل يعمــل عــى تعزيــز مكانتهــا نحــو العامليــة؛ باعتب
االســراتيجية التــي تعمــل عــى تنفيذهــا كتوجــه فعــال وحقيقــي حتــى العــام 2024، مبينــاً أن الجامعــة قامــت حتــى اآلن بالراكــة مــع 
جامعتــن يف حرمهــا، هــام: جامعــة )بيدفوردشــر( التــي تقــدم برامــج البكالوريــوس واملاجســتر والدكتــوراه بشــكل متنــوع ومواكــب 
للتطــور التكنولوجــي، وجامعــة )ســراثكاليد( التــي تســمح لطالــب الصيدلــة أن يتلقــى الدراســة يف الســنوات الثــالث األوىل يف جامعــة 

الــرق االوســط، والســنتن األخرتــن يف جامعــة )ســراثكاليد( يف بريطانيــا.
وأضــاف الحلحــويل أن الجامعــة حصلــت مؤخــراً عــى موافقــة وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف اســتحداث تخصصــات 
علميــة وتكنولوجيــة حديثــة تواكــب التطــور الرقمــي ومتطلبــات الســوق املحليــة واإلقليميــة، مؤكــداً أن اســتحداث هــذه التخصصــات 
ــَي هــذه التخصصــات طمــوح الطلبــة الُجــدد، بنــاة  يــأيت تحقيقــاً للخطــة االســراتيجية للجامعــة وتطلّعاتهــا، معربــا عــن ثقتــه يف أْن تُلبِّ
املســتقبل، يف بنــاء مســتقبل علمــي وعمــي مــرق، مشــراً يف الوقــت ذاتــه إىل أن الجامعــة قــد حصلت عــى العديد مــن االعتامدات 

والتصنيفــات الدوليــة بشــكل ميّكنهــا مــن تقديــم مخرجــات تعليميــة تحــايك متطلبــات التطــورات واملســتجدات العامليــة.
ــاً تعكــف عــى اســتحداث  ويف ختــام مداخلتــه، أكــد الحلحــويل أن الجامعــة ســاعية للتعلــم، وتؤمــن بــأن يف املعرفــة قــوة، وأنهــا حالي
برامــج دراســات عليــا ومســاقات يف مجــال االبتــكار وريــادة األعــامل والرجمــة الفوريــة، والتــي ســتنفرد الجامعــة بتدريســها عى مســتوى 
املنطقــة، مشــيداً بإقبــال الطلبــة امللحــوظ عــى التخصصــات التقنيــة املســتحدثة؛ لكونهــا تخصصــات تنســجم مــع احتياجــات ســوق 
العمــل، وتلبــي متطلبــات املهــن املســتقبلية التــي ســتفتح للخريجــن آفاقــاً واســعة لالنخــراط بشــكل مبــارش يف أســواق العمــل عــى 

مختلــف املســتويات: املحليــة، واإلقليميــة، والدوليــة.

 MEU رئيس جامعة الرشق األوسط
يؤكد حرص الجامعة عىل صقل مهارات الطلبة ومتكينهم
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MEU  جامعة الرشق األوسط
زيارة السفرية الربيطانية 

عــامن MEU: اســتقبل الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن/ رئيــس مجلــس األمنــاء ســفرة اململكــة املتحــدة الســيدة )بريدجيــت برينــد( والوفــد املرافــق، 
ــس،  ــواب الرئي ــن، ون ــارص الدي ــد ن ــور أحم ــن/ الدكت ــة املديري ــس هيئ ــب رئي ــويل، ونائ ــن الحلح ــالء الدي ــور ع ــتاذ الدكت ــة/ األس ــس الجامع ــور رئي بحض

والعمــداء املعنيــن، وكادر مــن عــامدة الربامــج الدوليــة.
ــة  ــع اململك ــط األردن م ــي ترب ــات الت ــة العالق ــًدا أهمي ــا، مؤك ــق له ــد املراف ــفرة والوف ــعادة الس ــن بس ــارص الدي ــوب ن ــور يعق ــعادة الدكت ــب س رح
ــا  ــتمر وحرصه ــة املس ــعي الجامع ــا س ــة، موضًح ــة يف اململك ــة العالي ــدرات التعليمي ــاء الق ــم بن ــايل ودع ــم الع ــتوى التعلي ــع مس ــدة يف رف املتح
املتواصــل نحــو دمــج مفاهيــم الريــادة واالبتــكار، وترســيخها يف الربامــج واملســاقات التعليميــة التــي تقدمهــا الجامعــة، ومراعــاة انســجامها مــع 
ــكار، وتســهم يف  ــز واالبت ــي تســتند عــى التمي ــز الت ــة مــن حيــث متكينهــم مبختلــف الركائ ــا للطلب ــة؛ لتكــون عونً التطــورات واملســتجدات العاملي

ــة املســتوى لالنخــراط يف ســوق العمــل بجــدارة. منحهــم فرًصــا عالي
ــع  ــجمة م ــون منس ــث تك ــا، بحي ــم فيه ــاليب التعلي ــاقات وأس ــل املس ــة بتدوي ــا املتعلق ــة وتوجهاته ــة الجامع ــن إىل رؤي ــارص الدي ــور ن ــار الدكت وأش
ـا يتوّجــب عــى مختلــف  التطــور األكادميــي الــذي تشــهده عــى الســاحة الدوليــة، مبختلــف املفاهيــم العرصيــة التــي أصبحــت أمنوذًجــا عامليًـّ
املؤسســات األكادمييــة اتباعــه والعمــل بــه؛ أساًســا للتعليــم الهــادف لتعزيــز املعرفــة، وتحفيــز معرفــة احتياجــات ســوق العمــل ومحاولــة تلبيتهــا 
ــة مــن خــالل  ــق العاملي ــرز مالمــح الخطــة اإلســراتيجية للجامعــة وتوجهاتهــا لتحقي ــن الحلحــويل أب ــور عــالء الدي وســّدها واســتعرض األســتاذ الدكت
الــراكات اإلســراتيجية مــع املؤسســات األكادمييــة يف مختلــف دول العــامل، مؤكــًدا خصوصيــة الراكــة مــع الجامعــات الربيطانيــة يف برامــج 
مســتضافة وأخــرى مشــركة، ومشــاريع بحثيــة ودوليــة، ومنهــا جامعــة بيدفوردشــر، وجامعــة ســراثكاليد، وجامعــة نيوكاســل، وجامعــة كوفنــري. 
مضيفــاً أن الجامعــة تعمــل عــى محــاكاة احتياجــات الســوق املحليــة واإلقليميــة والدوليــة مــن خــالل الربامــج املســتحدثة يف مجــال التكنولوجيــا 
والــذكاء االصطناعــي، والتعليــم اإللكــروين، مشــرًا إىل أهميــة الربامــج الدوليــة التــي تســتضيفها الجامعــة يف العديــد مــن التخصصــات لربامــج 
ــاليبه.  ــث أس ــم وتحدي ــودة التعلي ــتوى ج ــع مس ــالل رف ــن خ ــا م ــة، وصقله ــاءة الطلب ــز كف ــا يف تعزي ــوراه، ودوره ــتر والدكت ــوس واملاجس البكالوري
ــة  ــا إياهــم لالنضــامم إىل نــادي خريجــي الربامــج الدولي ــزازه بطلبــة الربامــج الدوليــة املســتضافة يف الجامعــة داعيً وأبــدى الدكتــور الحلحــويل اعت
املنــوي إطالقــه قريبـًـا، مؤكــًدا يف الوقــت ذاتــه اســتمرار اللقــاءات مــع الطلبــة الحاليــن والخريجــن لتلقــي مالحظاتهــم وتوفــر الدعــم الكامــل لهــم.
والتقــت ســعادة الســفرة، عــى هامــش الزيــارة، مــع طلبــة الربامــج املســتضافة يف جامعــة الــرق األوســط مــن جامعــة )بيدفوردشــر( الربيطانية، 
وطلبــة برنامــج الصيدلــة الربيطــاين املشــرك )MPharm( مــع جامعــة )ســراثكاليد( الربيطانيــة، واســتمعت لتجاربهــم الفريــدة مــن خــالل الدراســة 
يف هــذه الربامــج، يف حــن أكــد الطلبــة أن هــذه الربامــج قــد أســهمت بشــكل كبــر يف إكســابهم املعرفــة والقــدرات الدافعــة لتحقيقهــم التميــز 
عــى املســتوى العلمــي، والعمــي، والشــخيص، وعــرّبوا كذلــك عــن رضاهــم، وعــن إعجابهــم بطريقــة التدريــس يف هــذه الربامــج التــي تعتمــد 

بشــكل عــام عــى أســلوب التعليــم املعكــوس.
وأعربــت ســعادة الســفرة عــن تشــجيع ســفارة بالدهــا ودعمهــا ملواصلــة تطويــر الروابــط األكادمييــة بــن األردن واململكــة املتحــدة، وقدمــت رشًحــا 
ــا تبــدي  للــدور الــذي تقــوم بــه الســفارة يف مجــال تعزيــز الحــوار املتبــادل وترســيخه حــول التجــارب التعليميــة بــن البلديــن، وأوضحــت أن بريطاني
االهتــامم دوًمــا بدعــم التجــارب التعليميــة الناجحــة يف األردن، مؤكــدة إعجابهــا ودعمهــا لنمــوذج الــراكات الناجــح بــن جامعــة الــرق األوســط 

ومثيالتهــا الربيطانيــة يف عوملــة التعليــم العــايل.
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  MEU جامعة الرشق األوسط
عميد شؤون الطلبة يتحدث عن ظاهرة "التنّمر اإللكرتوين"

عــامن MEU  يف لقــاء خــاص عــرب إذاعــة "أمــن أف أم" للدكتــور ســليم رشيــف، تحــدث لربنامــج منــارات عــن "التنّمــر اإللكــروين"، بــّن 
يف اللقــاء كيــف يتعــرض الكثــر مــن املراهقــن للتنمــر املبــارش داخــل املدرســة و خارجهــا، أو عــن طريــق شــبكات التواصــل االجتامعــي؛ 

فهنــاك مــن ميــارس التنمــر إلكرونيــاً، ورمبــا بأســامء مســتعارة ليكتــب مــا يشــاء مــن ألفــاظ ســلبية وغــر محمــودة.
وشــدد عــى رضورة البحــث يف ظاهــرة التنمــر اإللكــروين، والتطــرق لألســباب والنتائــج وتحليلهــا. وأضــاف:” ينبغــي تكاتــف الجهــود 
حــول التوعيــة مبفاهيــم التنمــر اإللكــروين مــن خــالل تنظيــم حمــالت منظمــة ودوريــة يف الجامعــات واملــدارس حــول مخاطــر التنمــر 

االلكــروين؛ لتوعيــة الطلبــة مبخاطــر هــذا األمــر، وتعزيــز القيــم اإليجابيــة بينهــم.
وبــّن أن التنمــر اإللكــروين ســلوك يعكــس حالــة نفســية، وتربيــة أخالقيــة، وأزمــات يعــاين منهــا بعــض األطفــال والشــباب نتيجــة مــا 
يتعرضــون لــه مــن عنــف أو حرمــان أو قهــر أو خــوف، ويــأيت رد الفعــل بأشــكال متنوعــة مــن التمــرد والعنــف الــذي ميارســونه بدورهــم 

عــى اآلخريــن.
ويف الختــام، أكــد  رشيــف عــى أهميــة خلــق حــوار بــن األهــل وأبنائهــم حتــى يطلــع األهــل، مبــا ميكن أن يكــون عليــه األبناء يف املدرســة، 

ســواء متنمــر أم ضحيــة، وأن عــدم معالجــة أي مشــكلة أو ظاهرة ســلبية يؤدي إىل انتشــارها.
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MEU جامعة الرشق األوسط
عرب اثري إذاعة (روتانا( تؤكد أنَّ التعليم عن بُعد ليس قضية مؤقتة

عــامن MEU  أكــدت األســتاذة الدكتــورة ســالم محاديــن/ نائــب الرئيــس للشــؤون األكادمييــة، يف مداخلــة هاتفيــة عــرب أثــر إذاعــة )روتانــا(، 
أّن الجامعــة اســتطاعت تحقيــق إنجــاز ونجــاح ملحــوظ يف منظومــة التعليــم اإللكــروين، والتــي كانــت نتاجــاً للتحديــات والتداعيــات 

الناجمــة عــن جائحــة كورونــا.
وأوضحــت محاديــن أّن النجــاح يف تنظيــم وتطويــر عمليــة التعليــم عــن بُعــد خــالل فــرة زمنيــة قياســية كان نتيجــة لوضــع وانتهــاج خطــة 
ُمْحكمــة إلدارة املخاطــر التــي ارتكــزت عــى العديــد مــن املحــاور، أبرزهــا: تدريــب أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة عــى اســتخدام 
املنصــات الخاصــة يف التعليــم عــن بُعــد، باإلضافــة إىل الخــربة املراكمــة للجامعــة يف اســتخدام مثــل هــذه املنصــات التعليميــة منــذ 

ســنوات؛ مــاّم أدى إىل ســهولة تطبيــق العمــل بهــا، والتحــول إليهــا بشــكل كامــل خــالل فــرة الجائحــة.
وأشــارت محاديــن خــالل املداخلــة الهاتفيــة إىل أن الجامعــة قــد وضعــت تلــك الخطــة بشــكل يتوافــق وينســجم مــع توجهــات ومتطلبــات 
ــم الوجاهــي بشــكل يعمــل عــى تحقيــق مبــدأ  ــم اإللكــروين مــع التعلّ وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بشــأن دمــج وتزامــن التعلّ
التعلــم املدمــج، مؤكــدة أن الجامعــة اتخــذت كامــل اإلجــراءات واملتطلبــات الالزمــة ملراحــل الدمــج التعليمــي مــن خــالل عقــد الــورش 
ــة  ــف لطلب ــب املكث ــائل التدري ــف وس ــز مختل ــة، وتعزي ــاقات التعليمي ــر املس ــية، وتطوي ــة التدريس ــاء الهيئ ــة ألعض ــة والتثقيفي التوعوي
الجامعــة بالتعــاون والتنســيق مــع مركــز التعلــم اإللكــروين والتطويــر األكادميــي الــذي يعــد مــن املراكــز املتقدمــة يف األردن، وأن 

الجامعــة متتلــك القــدرة املناســبة لتلبيــة متطلبــات املرحلــة املقبلــة مبختلــف احتياجاتهــا.
كــام تطرقــت محاديــن إىل أهــم التخصصــات التــي اســتحدثتها الجامعــة يف بدايــة الفصــل الــدرايس األول القــادم، وأهميتهــا مــن حيــث 

اســتجابتها وانســجامها مــع متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل.
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عامن MEU: عقدت عامدة شؤون الطلبة، بالتعاون مع إدارة مكافحة املخدرات، محارضة حول
” آفة املخدرات وسبل مكافحتها “؛ بهدف التوعية بأرضار هذه اآلفة، وكيفية محاربتها.

وعــرف املــالزم أول، عــاّمر الرواجيــح، مفهــوم املخــدرات بأنهــا مركــب كيميــايئ، يعمــل عــى إتــالف خاليــا الجهــاز العصبــي وكافــة خاليــا 
الجســم، إضافــة إىل آثارهــا عــى جســم املتعاطــي ومختلــف األمــراض الناجمــة عنهــا، مؤكــداً أنهــا آفــة تفتــك بالشــعوب، وتهــدد األمــن 
ــف، بحضــور مجموعــة مــن  ــح يف املحــارضة التــي أدارهــا عميــد شــؤون الطلبــة، الدكتــور ســليم رشي الداخــي للدولــة وبــن الرواجي
أعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة والطلبــة، أنَّ أرضار املخــدرات ال تؤثــر يف الشــخص املتعاطــي وحْســب، وإمنــا متتــد لتفتــك بــاألرسة 
ــة مواجهتهــا بــن زمالئهــم وأرسهــم،  ــة إىل رضورة مكافحــة هــذه اآلفــة، ونــر الوعــي بأرضارهــا، وكيفي ــاً الطلب واملجتمــع ككل، داعي

مســتعرضاً الــدور الفاعــل الــذي تقــوم بــه إدارة مكافحــة املخــدرات يف محاربــة هــذه الظاهــرة الخطــرة.
ــرَك  ــم ب ــرق إيقاعه ــباب وط ــر بالش ــة للتغري ــاليب املتبع ــدرات واألس ــول املخ ــاركن ح ــع املش ــع م ــاش موّس ــاء نق ــالل اللق ــرى خ وج
ــي،  ــوازع الدين ــف ال ــوء، وضع ــاق الس ــددة، وأن رف ــوراً متع ــكاالً وص ــذ أش ــا يأخ ــج له ــح الروي ــي أصب ــة الت ــذه اآلف ــار ه ــي، وأخط التعاط

والتفــكك األرسّي، هــي مــن أهــم األســباب يف انتشــار تعاطــي املخــدرات بــن فئــات املجتمــع املتعــددة.
  وعــى هامــش املحــارضة تجــّول املشــاركون يف معــرض توعــوّي، تابــع إلدارة مكافحــة املخــدرات، يتنــاول أنــواع املخــدرات، وأدوات 
بأنــواع املخــدرات،  التوعويــة والتثقيفيــة  البوســرات واملنشــورات والربوشــورات  العديــد مــن  تعاطــي املخــدرات، باإلضافــة إىل 

ــه. ــالمية من ــة اإلس ــف الريع ــع، وموق ــرد واملجتم ــره يف الف ــان، وأث ــباب اإلدم ــا، وأس ــة له ــار الجانبي ــا، واآلث وأرضاره
مــن جهتــه، أشــاد د. ســليم رشيــف، عميــد شــؤون الطلبــة، بالجهــود التــي تبذلهــا مديريــة األمــن العــام مــن خــالل إدارة مكافحــة املخدرات 
ــة  ــل توعي ــوا رُس ــة إىل أن يكون ــا الطلب ــاد، ودع ــة واإلرش ــة والتثقيفي ــج التوعوي ــالل الربام ــن خ ــن م ــن املواط ــم يف تحص ــا امله ودوره
وتثقيــف يف أرسهــم ومجتمعهــم، وأن يقفــوا مــع العاملــن يف مجــال محاربــة هــذه اآلفــة الخطــرة باعتبــار أن الشــباب الجامعــي ركــن 

أســايّس ومركــزّي يف بنــاء الدولــة، ونهضتهــا، وتطورهــا.

MEU  جامعة الرشق األوسط
تطلق رسالة توعية ملكافحة املخدرات
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)SOS)  وجمعية قرى األطفال MEU جامعة الرشق األوسط
توقع اتفاقية تعاون 

عــامن MEU وقعــت الجامعــة، ممثلــة بالدكتــور محمــود الديــي/ مديــر مركــز االستشــارات والتدريــب، اتفاقيــة تعــاون مــع جمعيــة 
قــرى األطفــال )SOS( األردنيــة، ممثلــة مبديــرة الجمعيــة، الســيدة رنــا الزعبــي، ويــأيت توقيــع هــذه االتفاقيــة ســعياً مــن الطرفــن إىل 
التعــاون بينهــام لتقديــم برامــج تدريبيــة تهــدف إىل االرتقــاء بجــودة الرعايــة التــي تعــد مبثابــة اســراتيجية وطنيــة لرفــع مســتوى كفــاءة 
ــون  ــم يقوم ــارشة؛ كونه ــال مب ــاة األطف ــة حي ــة، ومتابع ــة البديل ــات الرعاي ــم خدم ــون تقدي ــن يتول ــن الذي ــن واملرف وأداء املوظف
بالعيــش مــع األطفــال يف جــو عائــي بديــل، كــام تهــدف االتفاقيــة إىل متكــن جمعيــة قــرى األطفــال )SOS( مــن تقديــم أفضــل أنــواع 
التأهيــل والتدريــب لكوادرهــا مــن خــالل املختصــن املؤهلــن يف الجامعــة لضــامن تحقيــق أعــى مســتوى مــن الخدمــات املقدمــة 
لألطفــال يف الجمعيــة وتضمنــت االتفاقيــة بنــوداً عديــدة، أهمهــا: تبــادل املعلومــات بــن الطرفــن، وحــرص وتحديــد مراحــل التدريــب 
النظــري والعمــي الــذي ســيتوزع عــى ثــالث مراحــل، أولهــا: الربنامــج التدريبــي األويل األســايس الــذي تقدمــه جمعيــة قــرى األطفــال 
للموظفــن الجــدد، وثانيهــا: برنامــج التأهيــل، وهــي مرحلــة التدريــب والتطبيــق العمــي داخــل البيــوت األرسيــة يف قــرى األطفــال، 
مــي الرعايــة بالخــربات التــي  واملرحلــة الثالثــة واألخــرة: مرحلــة التدريــب املتخصــص مــن خــالل الجامعــة، والــذي يهــدف إىل رفــد ُمقدِّ
يحتاجونهــا يف مواضيــع ســيكولوجية األطفــال والشــباب لغــر املتخصصــن، وفهــم املراحــل اإلمنائيــة، واملشــاكل الســلوكية، لــكل 
فئــة عمريــة. وتــأيت هــذه االتفاقيــة انطالقــاً مــن الِحــّس الوطنــي واملســؤولية املجتمعيــة للجامعــة، وتجســيداً لدورهــا املســتمر يف 

خدمــة املجتمــع املحــي.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الجامعــة تحــرص دامئــاً عــى عقــد رشاكات مــع مختلــف فئــات وهيئــات املجتمــع املــدين انطالقــاً مــن حرصهــا 
ــات املجتمــع األردين، ومتكــن القامئــن  ــة للنهــوض بشــتى فئ ــاً إىل جنــب، مــع مختلــف املؤسســات الوطني عــى املشــاركة، جنب
عليهــا مــن تقديــم مســتوى عــاٍل مــن الخدمــات التــي تســهم يف دعــم هــذه الفئــات، حيــث ترتبــط الجامعــة باتفاقيــات تعــاون مــع عــدد 

مــن الهيئــات والجهــات الرســمية واألهليــة لتعزيــز ورفــع مســتوى القــدرات املجتمعيــة واألكادمييــة عــى حــد ســواء.


