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الرفاعي يرعى حفل إطالق مركز مسارات الرشق األوسط
 للقيادات النسائية

   أكــد رئيــس اللجنــة امللكيــة لتحديــث املنظومــة السياســية دولــة الســيد ســمري الرفاعــي أن الرســالة امللكيــة التــي تشــكلت 
مبوجبهــا اللجنــة، ومــا توصلــت إليــه اللجــان الفرعيــة تؤكــد أهميــة تهيئــة البيئــة السياســية والترشيعيــة الداعمــة لــدور املــرأة 

يف الحيــاة العامــة، ومتكينهــا مــن املشــاركة الفاعلــة يف الحيــاة السياســية والربملانيــة والحزبيــة والبلديــة.
  جــاء ذلــك خــال حفــل إطــاق مركــز مســارات الــرشق األوســط للقيــادات النســائية يف جامعــة الــرشق األوســط، بنــاًء عــى 
ــائية يف  ــادات النس ــداد القي ــل إع ــن أج ــر؛ م ــة والتطوي ــة للتنمي ــارات األردني ــة مس ــة ومؤسس ــن الجامع ــة ب ــة موقع اتفاقي

القطاعــن العــام والخــاص، وفــق أســس علميــة وأكادمييــة وبحثيــة .
وأضــاف الرفاعــي أن التوصيــات الصــادرة عــن اللجنــة تؤكــد أهميــة األحــزاب يف الحيــاة السياســية والربملانيــة مشــريا إىل 
أن دور الجامعــات يف تهيئــة البيئــة السياســية دور أســايس، مؤكــدا أن توصيــات اللجنــة تركــز عــى متكــن الشــباب واملــرأة 

للقيــام بــدور محــوري يف العمليــة السياســية والحيــاة العامــة .
مــن جانبــه أشــاد الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة وعضــو اللجنــة امللكيــة، مبــا تبديــه الهيئــات 
الوطنيــة املختلفــة مــن تجــاوب مــع الحيويــة السياســية التــي يشــهدها األردن برعايــة وتوجيهــات واضحــة مــن جالــة امللــك 
ــة،  ــة امللكي ــال اللجن ــادت أع ــي س ــايب الت ــوار اإليج ــل والح ــاون والعم ــريا إىل روح التع ــن ، مش ــن الحس ــاين اب ــه الث عبدالل

ومؤكــدا أن إطــاق املركــز ميثــل اســتجابة عمليــة وعلميــة ملفاهيــم متكــن املــرأة.
مــن ناحيتهــا أكــدت الســيدة جانــة غنيــات، وزيــرة الدولــة لشــؤون اإلعــام واالتصــال الســابقة ومؤسســة مســارات األردنيــة 
للتنميــة والتطويــر، أهميــة هــذه الرشاكــة بــن الجامعــة ومؤسســة مســارات يف تعزيــز دور املــرأة يف الحيــاة العامــة، 
ــة  ــات اللجن ــرية إىل أن توصي ــة، مش ــاة العام ــي الحي ــع مناح ــة يف جمي ــا الحقيق ــذ مكانته ــي تأخ ــا، ل ــا وبحثي ــا علمي وتأهيله

امللكيــة تدفــع يف هــذا االتجــاه .
وقدمــت رئيســة مجلــس مركــز مســارات الــرشق األوســط للقيــادات النســائية الســيدة هيفــاء أبــو غزالــة، رؤيــة املركــز للغايات 
التــي يعمــل مــن أجلهــا يف مجــاالت متكــن املــرأة، واعتــاد األســاليب العمليــة يف عمليــات التدريــب والتأهيــل، وإيجــاد 

منظومــة مــن التعــاون املشــرك عــى املســتوين العــريب والــدويل .
 وحــر حفــل اإلطــاق أعضــاء مــن مجلــي األعيــان والنــواب، وعــدد مــن الشــخصيات األكادمييــة والسياســية، وعــدد مــن 

أعضــاء اللجنــة امللكيــة، وعــدد كبــري مــن الناشــطات سياســيا واجتاعيــا.
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اد عــي خــان،  التقــت القائــم بأعــال رئيــس الجامعــة، األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن، ســعادة الســفري الباكســتاين َســجَّ
وقــد بحــث الطرفــان ســبل تعزيــز التعــاون العلمــّي واألكادميــّي.

وأوضحــت املحاديــن أّن الجامعــة تهتــم بتوســيع نطــاق التعــاون مــع العديــد مــن الجامعــات يف مختلــف البلــدان، وتقديــم 
الربامــج الدراســية املتنوعــة واملتعــددة، وإطــاق برامــج احتضــان ورشاكــة مــع جامعــات عامليــة.

كــا عــرّبت عــن فخرهــا بتوافــر العديــد مــن الفــرص أمــام الطلبــة الختيــار املســار األكادميــّي الــذي يرغبــون يف دراســته ضمــن 
برامــج جامعيــة نوعيــة، باإلضافــة إىل الربامــج املشــركة مــع جامعتــي: ســراثكايد، وبيدفوردشــري الربيطانيتــن.

ــت أن الطــاب ميكنهــم االلتحــاق والدراســة يف الربنامــج املناســب لطموحهــم مــدة ســنتن يف حــرم جامعــة الــرشق  وبيّن
األوســط، واســتكال مــا تبقــى ضمــن إطــار الجامعــة األّم يف التخصصــات املطروحــة.

مــن جهتــه، عــرّب الســفري عــي خــان عــن ســعادته الغامــرة بزيارتــه لهــذا الــرح العلمــي البــارز، مبديـًـا رغبتــه يف تحقيــق التعــاون 
املنشــود، وتوفــري ســبل وإمكانيــات التبــادل الطــايّب، مشــرياً إىل أّن جمهوريــة باكســتان فيهــا مــا يقــارب 170 جامعــة؛ مــّا 

يتيــح أمــام الطلبــة العديــد مــن املزايــا والفــرص.
ويف ختــام الزيــارة، قــام الســفري الباكســتاين بجولــة تعريفيــة شــملت مرافــق الجامعــة، عــرّب مــن خالهــا عــن إعجابــه مبنشــآت 

وتجهيــزات الجامعــة، ومــا ملســه فيهــا مــن خطــط طموحــة لارتقــاء بالعمليــة التعليميــة

السفري الباكستاين يف زيارة رسمية إىل
MEU جامعة الرشق األوسط
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كرّمــت الجمعيــة العامليــة ملهنــديس الطاقــة “Association of energy engineers” أربعــة مــن طلبــِة قســم هندســة الطاقــة 
املتجــددة يف جامعــة الــرشق األوســط MEU، هــم: مايــكل مدانــات، ومــاك الراعــي، وياســن فــارس، وحســام الصالحــي.

وأوضحــت الجمعيــة، التــي يقــع مقرّهــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، أّن هــؤالء الطلبــة اســتحقوا التكريــم؛ لجهودهــم الّدؤوبــة يف 
تنظيــم اللقــاءات وورش العمــل التــي اســتضافوا مــن خالهــا مهندســن وأكادمييــن يف مجــال الطاقــة عــى نحــٍو دوريٍّ خــال العــام 

الجامعــّي 2020 / 2021.

تكريم طلبة من قسم هندسة الطاقة املتجددة يف
MEU جامعة الرشق األوسط
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     نظمــت كليــة العلــوم الربويــة، بالتعــاون مــع مبــادرة ويّل العهــد "نحــن"، وأكادمييــة اإلبــداع املعــريف للتدريــب، ورشــة 
تثقيفيــة عــرب تقنيــة التواصــل عــن بعــد، متحــورت حــول آليــة اختيــار التخصــص الجامعــي باالعتــاد عــى حاجــة ســوق العمــل 

لــه.
     وقــال رئيــس قســم تكنولوجيــا التعليــم يف الكليــة، الدكتــور محمــد الســمكري: إن مامــح املســتقبل القريــب تتبلــور 
عــى عــدد مــن التخصصــات التــي بــدأت تتلقــى قبــوالً: كتكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي، وهندســة األنظمــة الذكيــة، وفــّض 

النزاعــات.
    وبــّن الســمكرّي أن ثقافــة املجتمــع التــي تولــدت نتيجــة تراتبيــة التقاليــد الوراثيــة ضخــت إىل ســوق العمــل تخصصــاٍت مل 
يُعــد مــن املمكــن أن يتحملهــا، مضيفــاً أن الورشــة عــّززت مفهــوم التخصــص البديــل، أي التخصــص الــذي ميكــن للشــخص 

اختيــاره دون أن تكــون هنــاك تضحيــًة باإلطــار العــاّم لــه.
     وتجــدر اإلشــارة إىل أّن الورشــة عّمقــت أهميــة اختيــار التخصصــات ذات الفــرة الزمنيــة القصــرية، ووّجهــت املشــاركن إىل 

دراســة التخصصــات التطبيقيــة الحديثــة املرتبطــة بتكنولوجيــا التعليــم واألعــال.

 MEU  جامعة الرشق األوسط
تنظم ورشة تثقيفية حول آلية اختيار التخصص الجامعي
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شــاركت كليــة الحقــوق يف جامعــة الــرشق األوســط MEU يف ورشــة تثقيفيــة وتعليميــة نفذتهــا مؤسســة "محامــون بــا 
حــدود" بالرشاكــة مــع مؤسســة "فريدريــش ايــربت" األملانيــة، ضمــن مــرشوع دور القضــاء الدســتوري يف تعزيــز ســيادة 

القانــون وحايــة الحريــات الدميقراطيــة.

وتخلــل الورشــة الحديــث عــن أنــواع الرقابــة الدســتورية للقوانــن واألنظمــة النافــذة، باإلضافــة إىل تبيان اإلطــار املفاهيمي، 
واملنطقــي، والتاريخي، للنظام الدســتوري األردين.

من جانبهم، أبدى طلبة الكلية اهتامهم باملشاركة واالنخراط يف جلسات عملية تغذي الحّس الحقوقي لديهم.

جامعة الرشق األوسط MEU تشارك يف ورشٍة قضائية التثقيف
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عقــدت كليــة األعــال يف جامعــة الــرشق األوســط اجتاعهــا األول للهيئــة العامــة، جــرى فيــه مناقشــة اآلليــات والــرؤى 
املســتقبلية، وطــرق تطويــر وتحســن املُخــَرج التعليمــّي للعــام الــدرايّس القــادم.

وأقيــم االجتــاع بحضورالقائــم بأعــال رئيــس الجامعــة، األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن، ونائــب رئيــس هيئــة املديريــن، 
الدكتــور أحمــد نــارص الديــن، وأعضــاء الهيئــة التدريســية يف كليــة األعــال.

حيــث أكــدت الدكتــورة ســام املحاديــن عــى أهميــة هــذا التقليــد الســنوّي الــذي تنفــرد بــه الجامعــة يف عقــد اجتــاع عــى 
مســتوى الهيئــة العامــة لغايــات رســم مامــح للســنة األكادمييــة القادمــة.

كــا نّوهــت يف حديثهــا إىل التطــورات التــي حققتهــا الجامعــة والكليــة يف ســنواتها املاضيــة، ومــن ضمنهــا حصــول الكليــة 
عــى شــهادة الجــودة الذهبيــة.

وأشــارت املحاديــن إىل مامــح املرحلــة القادمــة، والغايــات والــرؤى التــي تتطلــع الجامعــة إىل تحقيقهــا للحصــول عــى 
االعتــاد الــدويّل، إىل جانــب املحــي، كنقلــة نوعيــة عــى مســتوى الجامعــة والكليــة يف طرائــق التدريــس.

ــى  ــل ع ــل، والعم ــة أفض ــات تعليمي ــق مخرج ــة لتحقي ــود املبذول ــه بالجه ــن يف حديث ــارص الدي ــور ن ــاد الدكت ــه، أش ــن جهت م
اســتحداث تخصصــات أكادمييــة بحلــة جديــدة تتناســب وتتــواءم مــع التطــور التكنولوجــي القائــم والوتــرية الرسيعــة للتدفــق 

ــايتّ. املعلوم
كــا شــّدد عــى أهميــة عــودة التعليــم الوجاهــّي، واملســؤولية التــي يضطلــع بهــا أعضــاء الهيئــة التدريســية يف تقديــم أداء 
متميــز مــن أجــل تحقيــق مخرجــات تعليميــة تواكــب حاجــة ســوق العمــل، حيــث قــال:” يجــب أن نقــدم إىل ســوق العمــل – َعــرَب 
املخرجــات التعليميــة – كوكبــة مــن الطلبــة الخريجــن، يحملــون ِســاٍت متفــردة متثــل انعكاســاً لجامعــة الــرشق األوســط؛ 
لنحقــق بذلــك بصمــة واضحــة وراســخة يف ســوق العمــل املحــّي والعاملــّي، كــا يجــب أن نركــز عــى جــودة مفــردات التعليم 

املقّدمــة مــن خــال تطويــر تخصصــات أكادمييــة تحــايك تطــور العــامل الرقمــّي “.
بــدوره، تحــدث عميــد كليــة األعــال، الدكتــور هشــام أبــو صاميــة عــن مراحــل تأســيس ونشــأة كليــة األعــال، مبــاركاً ألعضــاء 
الهيئــة األكادمييــة الجديــدة انضامهــم، ومتوســاً بهــم العمــل عــى إعــداد جيــٍل قيــادّي، وتبنــي الفكــر الريــادّي، باإلضافــة 

إىل تعزيــز االســتثار عــى املســتوين: املحــّي، والعاملــّي.
ونــّوه أبــو صاميــة إىل أهــداف الكليــة للعــام القــادم، وأهــم املســارات التخصصيــة الجديــدة والحديثــة التــي تُلبــي متطلبــات 

الســوق املحــّي، وتكفــل للطالــب مســتقباً

جامعة الرشق األوسط MEU تعقد االجتامع
األول للهيئة العامة / كلية األعامل
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 HAIR ندوتــن توعويتــن، األوىل: عــن العنايــة بالشــعر – RBC أقامــت كليــة الصيدلــة – بالتعــاون مــع الفريــق التطوعــي
COSMETICS بــإدارة الدكتــور حكــم العقبــاين، والثانيــة: عــن اإلنعــاش القلبــي CPR بــإدارة األســتاذة سلســبيل البــدرّي.

بــدوره، أكّــد عميــد الكليــة، الدكتــور عــّار املعايطــة، أهميــة هــذا النــوع مــن الفعاليــات التوعويــة؛ كونهــا تســهم يف تعزيــز 
الثقافــة الصحيــة.

وتــأيت هــذه النــدوة امتــداداً لفعاليــات الجامعــة الامنهجيــة التــي تهتــم بتنميــة قــدرات الطلبــة، ورفــد مســريتهم األكادمييــة 
بالتطبيــق العمــّي الفّعــال.

ومــن الجديــر بالذكــر أّن الجامعــة حرَصــت خــال إقامــة الفعاليــة عــى تطبيــق اإلجــراءات االحرازيــة الصارمــة ملنــع تفــي 
فــريوس كورونــا.

جامعة الرشق األوسط MEU تقيم ندوتني توعويتني عن:
اإلنعاش القلبّي، والعناية بالّشَعر.
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التقــى وفــد مــن كليــة العلــوم الربويــة، يرأســه الدكتــور محمــد الســمكري، رئيس قســم الربيــة الخاصــة وتكنولوجيــا التعليم، 
ومبشــاركة الدكتــورة آيــات املغــريب مــن قســم اإلدارة واملناهــج، فريــق تطويــر وحوســبة املناهــج يف وكالــة الغــوث الدولية 
)األونــروا(، وذلــك للحديــث عــن أهميــة الربامــج والتخصصــات التــي تحتضنهــا الكليــة؛ إذ إن األخــرية متنــح درجــة البكالوريــوس 

والدبلــوم العايل واملاجســتري.

وأكــد الســمكري أهميــة تخصــص تكنولوجيــا التعليــم الــذي تنفــرد فيــه جامعــة الــرشق األوســط، فهــو يبحــث يف عمليــات 
تحليــل البيئــة التعليميــة وتقييمهــا؛ لتطويرهــا ولجعلهــا أكــر فعاليــة للطلبــة، مشــريًا اعتــاد ديــوان الخدمــة املدنيــة للربنامج 

كتخصــص مهنــة مســتقبلية؛ فهــو يُعنــى بالتحفيــز واالنضبــاط والتفكــري النقــدي.

مــن جانبهــم، أثنــى املشــاركون عــى جهــود جامعــة الــرشق األوســط يف تأهيــل الكــوادر التعليميــة، باإلضافــة إىل املســتوى 
املتقــدم لخريجــي كليــة العلــوم الربويــة، مبينــن مــدى أهميــة هــذه التخصصــات يف رفــد العمليــة التعليميــة.

جامعة الرشق األوسط MEU تلتقي األونروا للحديث عن مستقبل التعليم
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وقعــت جامعــة الــرشق األوســط ممثلــة بالقائــم بأعــال رئيــس الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن، اتفاقيــة تعــاون علمــي 
وثقــايف مشــرك مــع الجامعــة التقنيــة الوســطى/ العــراق ممثلــة برئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبــد املحســن ناجــي املحيســن.
تهــدف االتفاقيــة إىل تعزيــز آفــاق التعــاون بــن الجامعتــن يف املجــاالت األكادمييــة والبحثيــة والعلميــة، وتوطيــد العاقــات األكادمييــة 

بــن البلديــن، َعــرَب تبــادل الزيــارات بــن الطلبــة والباحثــن و أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الجامعتــن.
وجديــر بالذكــر أن الجامعــة التقنيــة الوســطى جامعــة حكوميــة مــن أهــم الجامعــات التقنيــة يف العــراق، وتضــم عدًدا مــن الكليــات واملعاهد 
التقنيــة يف محافظــات )بغــداد، واألنبــار، وواســط، وديــاىل( أقــدم معاهدهــا املعهــد الطبــي التقنــي يف بغــداد الــذي تأســس عــام 1966، 
ــة  ــداع؛ وهــي تســهم يف تدريــب وتعليــم خريجــن يتمتعــون مبهــارات وكفــاءات عالي ــم تقنــي محفــز لإلب ومــن أهــم أهدافهــا توفــري تعلي

يحتاجهــا ســوق العمــل.
وأكــدت األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن عــى هامــش االتفاقيــة أن أهــم مــا مُييــز جامعــة الــرشق األوســط هــو تركيزهــا الدائــم عــى 
وجــود رشاكات دوليــة مــع جامعــات أخــرى، تفتــح بهــا بــاب التفــرد والتميــز مــن خــال مــا تطرحــه مــن تخصصــات مســتضافة ومشــركة، 
وبرامــج تبــادل طــايب وبحثــي، كــا أشــارت أن جامعــة الــرشق األوســط تعــد األوىل يف األردن مــن بــن الجامعــات التــي تقــدم برامــج 

ــة. ــة عريق ــات بريطاني ــع جامع ــركة م ــتضافة ومش مس
ومــن جهتــه عــرب املحيســن عــن ســعادته بتوقيــع االتفاقيــة؛ لـِـَا ســيتمخض عنهــا مــن تبــادل علمــي وبنــاء للعاقــات فيــه مصلحــة للطرفن، 
وأثنــى خــال جولتــه داخــل حــرم الجامعــة عــى البنيــة التحتيــة التــي تتمتــع بهــا، واطلــع عــى التخصصــات املطروحــة كافــة، مركــزاً اهتامــه 
عــى التخصصــات الحديثــة التــي تواكــب متطلبــات ســوق العمــل، لغايــات تحقيــق أعــى معايــري الجــودة يف األنشــطة الربويــة والبحثيــة 

والتنظيميــة وتطويــر الــكادر التدريــي والفنــي واإلداري بالجامعــة لضــان التميــز يف األداء.
مــن جانبــه أشــاد املستشــار الثقــايف العراقــي/ األســتاذ الدكتــور وســيم التميمــي بجامعــة الــرشق األوســط، مؤكــًدا أهميــة التعــاون 
والتواصــل الدائــم واملتميــز عــى األصعــدة واملســتويات كافــة؛ مبــا يخــدم مصلحــة العمليــة التعليميــة للطلبــة العراقيــن يف الجامعــة.
وتحــدث التميمــي عــن املميــزات التــي تتمــع بهــا الجامعــة مقارنــة مــع غريهــا؛ إذ توفــر لهــم دامئـّـا الحلــول املُثــى ملــا قــد يعرضهــم خــال 

مســريتهم الدراســية.
ووقــع الطرفــان االتفاقيــة بحضــور كل مــن: نائــب الرئيــس للشــؤون القانونيــة واإلداريــة – أ.د أنيــس منصــور، وعميــدة كليــة اإلعــام – د. 
حنــان الشــيخ، وعميــد كليــة اآلداب والعلــوم – أ.د أحمــد مــوىس، ومــن كليــة الصيدلــة – د. نــوزت الجبــور ومديــر اإلعــام والعاقــات العامــة 

– أ. أيــرس النمــر، ومــن الجانــب العراقــي مديــر قســم البعثــات والعاقــات الثقافيــة – أ.د عــزة عبــد الســتار مزهــر.

جامعة الرشق األوسط MEU توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة التقنية الوسطى يف العراق
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     بــدأت جامعــة الــرشق األوســط MEU برنامــج ورٍش تدريبيــٍة ألعضــاء الهيئــة التدريســية للعــام الجامعــي 
2022/2021، والتــي تتمحــور حــول عمــل حســاباٍت عــى  GOOGLE SCHOLAR، باإلضافــة إىل تقييــم 

مخرجــات الربامــج األكادمييــة، وإعــداد نتاجــات التعلــم.
     وتهــدف الــورش املوزّعــة عــى كليــات الجامعــة كافــة، إىل التعريــف بخطــة إدمــاج التعلــم اإللكــروين، 

واســراتيجيات التعلــم املدمــج.
ــى  ــتعمل ع ــل، س ــاين املقب ــن الث ــن ترشي ــع م ــى الراب ــتمرة حت ــورش املس ــإن ال ــق، ف ــة التطبي ــن آلي      وع

إرشاك الكليــات باألنشــطة الثقافيــة، ومبشــاركة أعضــاء الهيئــة التدريســية جميعهــم.
     إىل ذلــك، يتخلــل الــورش اجتــاع هيئــٍة عامــة، يناقــش الخطــة اإلجرائيــة للكليــات، وموازناتهــا العامــة، 

وتشــكيل اللجــان البحثيــة الخاصــِة بهــا.

جامعة الرشق األوسط MEU تبدأ
برنامج ورٍش تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية
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ــادرة صنــدوق دعــم البحــث العلمــي واالبتــكار بــوزارة التعليــم العــايل والبحــث       شــاركت جامعــة الــرشق األوســط يف مب
ــل  ــي إىل حق ــيٍّ ينتم ــٍث علم ــرشوع بح ــا مل ــال احتضانه ــن خ ــر"، م ــٍل أرديّن مبتِك ــو جي ــة .. نح ــون املئوي ــي، "هاكاث العلم

العلــوم والتكنولوجيــا.
ــرة املســرّية وبرمجيــة تحليــل الصــور...      ووقــع االتفاقيــة عــن املــرشوع املوســوم بـ"املســح الحــراري باســتخدام الطائ
لكشــف األعطــال الخفيــة"، القائــم بأعــال رئيــس الجامعــة، األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن، بحضــور مديــر الصنــدوق، 

الدكتــور وســيم هلســة.
     إىل ذلــك، ســترشف حاضنــة األعــال يف مركــز االبتــكار وريــادة األعــال بجامعــة الــرشق األوســط عــى املــرشوع، الــذي 

بلغــت قيمــة دعمــه 21 ألــف دينــار - ملــدة 6 أشــهر.
ــة  ــة الدول ــرية إىل أن مئوي ــات، مش ــوض باملجتمع ــة يف النه ــاريع البحثي ــة املش ــن أهمي ــورة املحادي ــت الدكت ــد بيّن      وق

ــّي جديــدة. ــة تحــّوٍل بحث األردنيــة متثــل مرحل
     وأكــدت أّن االســتثار يف األفــكار ســيحّولها إىل إنجــاٍز وطنــّي، يف حــال متركــزت حــول تقديــم حلــول تطبيقيــة للتحديــات 

الوطنيــة. 
ــة، وقــد  ــة األكادميي ــح منهــا 12 مرشوعــاً للجن ــغ 107، رُشِّ ــة بل      وتجــدر اإلشــارة إىل أن العــدد اإلجــايّل للمشــاريع األولي
متـّـت املوافقــة عــى 5 مشــاريع، كان منهــا هــذا املــرشوع الــذي أعّدتــه، واحتضنتــه، وســترشف عــى إنجــازه جامعــة الــرشق 

األوســط.

MEU جامعة الرشق األوسط
توقع اتفاقية احتضان مرشوعٍ علمي مع وزارة التعليم العايل
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اســتضاف التلفزيــون األرديّن، ضمــن برنامــج “يــوم جديــد”، الدكتــور: فــادي عــودة، عضــو هيئــة التدريــس يف جامعــة 
الــرشق األوســط، كليــة العلــوم الربويــة، قســم تكنولوجيــا التعليــم والتعلــم الرقمــي؛ للحديــث عــن تكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــاالت.
اســتعرض الدكتــور عــودة خــال اســتضافته العديــد مــن املحــاور، أبرزهــا: مســاهمة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف 

دعــم العمليــة التعليميــة يف ظــل جائحــة كورونــا ضمــن مؤسســات التعليــم العــايل والعــاّم.
وأكــد عــى أهميــة التعليــم الرقمــي، كتجربــة اســتثنائية يحظــى بهــا الطالــب يف جامعــة الــرشق األوســط، يف ضــوء مــا تحملــه 

مــن تجربــة فريــدة ومميــزة تنعكــس عــى مجريــات الحيــاة بشــكل مبــارش.
وتطــرّق إىل أهميــة دور املعلــم يف تطويــر مهاراتــه ليصبــح أكــر متكنــاً وقــدرًة عــى مواكبــة التعليــم يف خضــم هــذا االنفجــار 

املعــريف ورسعــة تواتــر املعلومــات مــن خــال شــبكات االتصال.
ــا  ــة مهاراته ــى تنمي ــة ع ــط، حريص ــرشق األوس ــة ال ــية يف جامع ــة التدريس ــاء الهيئ ــة أعض ــودة إىل أن كاف ــور ع ــار الدكت وأش

ــة. ــة التعليم ــم للعملي ــو داع ــا ه ــكل م ــاق ب ــال اإللتح ــن خ ــة، م ــامل املعرف ــدد يف ع ــو متج ــا ه ــة كل م ــا ومواكب وقدراته
مشــدًدا عــى حــرص الجامعــة عــى توفــري التخصصــات الرياديــة التــي تســاهم يف رفــد الطــاب يف ســوق العمــل، باإلضافــة 
إىل تأمــن كافــة اإلمكانيــات الازمــة للتعلــم عــن بعــد، وتيــرس ذلــك أمــام املتعلمــن لغايــات الحصــول عــى الشــهادة 

ــة. األكادميي
ويف نهايــة حديثــه، وّجــه الدكتــورة رســالة إىل أوليــاء األمــور والطلبــة حــول كيفيــة ضــان وتحقيــق النتائج واملكنــون املعريف 

األفضــل ألبنائهم.

حديث علمّي يجمع أكادميي من جامعة الرشق األوسط MEU مع التلفزيون األرديّن
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قــام طلبــة كليــة الصيدلــة، بحضــور عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور عــار املعايطــة، وأعضــاء الهيئــة التدريســية، بــأداء القســم 
القانــوين.

وقــال الدكتــور املعايطــة يف كلمتــه التــي ألقاهــا إن عاقــة الجامعــة مــع طلبتهــا مســتمرة وال تنقطــع بتخرجهــم فيهــا، مؤكــًدا 
جاهزيتهــا ملــد يــد العــون؛ فالجامعــة مبثابــة منزلهــم الثــاين.

وأضــاف أن الجامعــة حرصــت عــى تطويــر البنــى التحتيــة والخطــط الدراســية ملواكبــة التغــريات العامليــة يف مهنــة الصيدلــة؛ 
فســمعة الجامعــة ترتبــط ارتباطًــا وثيًقــا مبــا يقدمــه الخريجــون يف املؤسســات التــي ســيعملون بهــا.

MEU طلبة كلية الصيدلة يؤدون القسم القانوين يف جامعة الرشق األوسط
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حصلــت كليــة األعــال يف جامعــة الــرشق األوســط MEU عــى شــهادة العضويــة الكاملــة مــن هيئــة 
تطويــر كليــات إدارة األعــال الدوليــة “AACSB”، إذ تتمثــل َمهــاّم األخــرية يف إعــادة تعريــف مســتقبل 

تعليــم اإلدارة، وتلبيــة احتياجــات قطــاع األعــال يف العــامل.

وقــال القائــم بأعــال عميــد كليــة األعــال، الدكتــور هشــام أبــو صاميــة: إن حصــول الكليــة عــى العضويــة 
ســيجعلها يف مصــاّف كليــات األعــال العامليــة ذات الجــودة املرموقــة، واصفــاً حصــول الكليــة عــى 

العضويــة بـ”الخطــوة املُهّمــة”.

وأضــاف أن هــذه العضويــة ســتؤهلها لتكــون محــّط جــذٍب لقطاعــات األعــال والكليــات املاثلــة يف 
ــاون. ــاالت التع ــيع مج ــرب توس ــيُرَجم ع ــذي َس ــر ال ــة، األم ــات العاملي الجامع

وبــّن أبــو صاميــة أّن ذلــك يــأيت نتيجــة تطويــر الربامــج األكادمييــة يف الجامعــة، والتــي مُتكِّــن الطلبــة مــن 
الوصــول إىل قواعــد بيانــات البحــث واملجــات العلميــة اإللكروينــة بــكل ساســة.

جامعة الرشق األوسط MEU تبدأ
برنامج ورٍش تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية
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ــة  ــة لتحديــث املنظومــة السياســية، أّن أعــال اللجن ــة امللكي ــارص الديــن، عضــو اللجن ــور يعقــوب ن      عــّان – أكــد الدكت
ومخرجاتهــا، ســواء مــا يتعلــق منهــا بقانــون االنتخــاب، أو األحــزاب، أو اإلدارة املحليــة، أو متكــن املــرأة والشــباب، تؤســس 

لبيئــة سياســية برملانيــة جديــدة تحــايك املئويــة الثانيــة مــن ُعمــر الدولــة األردنيــة .

ــّم  ــا ت ــط - أّن م ــرشق األوس ــة ال ــة بجامع ــة الهندس ــية يف كلي ــة التدريس ــاء الهيئ ــع أعض ــوارّي م ــاء ح ــال لق ــح - خ      وأوض
التوصــل إليــه مــن نتائــج إّنــا كان كان مثــرة عمــل متكامــل، وحــوار عريــض داخــل اللجــان الفرعيــة واللجنــة العامــة، وعــى 
مســتوى هيئــات ومنظــات املجتمــع املــديّن، والقطاعــات املختلفــة، ومنهــا: قطــاع التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، 
ــر املفاهيــم  ــة للشــباب، ســيكون فاعــاً يف تطوي ــة ومعرفي ــاٌت علمي ــُث هــي حاضن ال ســيّا وأّن دور الجامعــات، مــن حي
ــتقبل  ــه ومس ــة ومنجزات ــن مصالح ــاع ع ــن، والدف ــاء للوط ــاين االنت ــق مع ــة، وتعمي ــية والربملاني ــات السياس واملصطلح

أجيالــه.

     ودعــا الدكتــور نــارص الديــن األكادمييــن إىل التفاعــل اإليجــايّب مــع مخرجــات اللجنــة امللكيــة، منّوهــاً إىل أهميــة الــدور 
الــذي يســتطيعون القيــام بــه مــن خــال الحــوارات املوضوعيــة فيــا بينهــم، ومــع الطلبــة، مبــا يتــاءم مــع رســالة الجامعــة 
ودورهــا يف اعتــاد املنهــج العلمــّي يف التفكــري والتعبــري واملشــاركة الفاعلــة، مشــرياً إىل أّن جالــة امللــك عبداللــه الثــاين 
قــد أوضــح يف األوراق النقاشــية امللكيــة مكانــة التعليــم، ودوره يف ترســيخ مبــادئ الدميوقراطيــة، واملواطنــة الصالحــة، 

والنهــوض الحضــاري لــأردّن الحديــث.

نارص الدين يدعو األكادمييني إىل التفاعل مع مخرجات اللجنة امللكية
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     أكــد الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، عضــو اللجنــة امللكيــة لتحديــث املنظومــة السياســية، أّن توصيــات اللجنــة ومخرجاتهــا، 
فيــا يتعلــق بقانــون االنتخــاب، أو األحــزاب، أو اإلدارة املحليــة، أو متكــن املــرأة والشــباب، تؤســس لتجذيــر مفهــوم "الدولــة 

القويــة"، كــا أنهــا تواكــب طبيعــة املرحلــة القادمــة مــن ُعمــر الدولــة األردنيــة يف مئويتهــا الثانيــة.

     وأوضــح – خــال لقــاٍء حــواريٍّ مــع أعضــاء الهيئــة التدريســية يف كليتــي: العلــوم الربويــة، وتكنولوجيــا املعلومــات – أّن مــا تــّم 
التوصــل إليــه مــن نتائــج ميثــل الصــورة الفضــى للعمــل املنــوط بأعضــاء اللجنــة، ويعكــس مثــرة عمــل متكامــل، وحــوار عريــض 

داخــل اللجــان الفرعيــة واللجنــة العامــة، كــا أنـّـه يـُـربز األردن نوًجــا يُحتــذى بــه بــن دول املنطقــة بفكــره التقدمــّي.

     ودعــا الدكتــور نــارص الديــن األكادمييــن إىل التفاعــل اإليجــايّب مــع مخرجــات اللجنــة امللكيــة، منّوهــاً إىل أهميــة الــدور الــذي 
يســتطيعون القيــام بــه مــن خــال الحــوارات املوضوعيــة، وردم الُهــّوة املعرفيــة، وتفعيــل الــدور اإليجــايّب الواعــي لــدى الطلبــة.
     وأبــدى أعضــاء الهيئــة التدريســية ارتياحهــم وتفاعلهــم بالتعــاون يف تبّنــي الــدور الفاعــل للجامعــات يف مجــال التنميــة والوعــي 
الســيايّس، مؤكديــن حرصهــم عــى تقديــم املقرحــات الفاعلــة التــي تصــّب يف دعــم وتوطيــد أوارص العمــل ضمــن رؤى جالــة 

امللك.

نارص الدين يدعو األكادمييني إىل التعامل بإيجابية مع مخرجات اللجنة امللكية


