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تقدم ملحوظ يف ترتيب جامعة الرشق األوسط ضمن تصنيف
 Webometric Ranking Universities العاملي

حصلــت جامعــة الــرق األوســط عــى املركــز األول عــى مســتوى اململكــة يف معيــار التأثــر )impact(  ضمــن التصنيــف 
العاملــي ملــؤرش Webometric Ranking Universities، الصــادر عــن املجلــس العــايل للبحــث العلمــي يف إســبانيا.

ويظهــر مــن خــال املــؤرش الــذي يضــم أكــر مــن 31 ألــف موقــع إلكــرويّن للجامعــات يف مختلــف بلــدان العــامل، تحقيــق 
ــة  ــات األردني ــتوى الجامع ــى مس ــابع ع ــز الس ــة، واملرك ــة الخاص ــات األردني ــتوى الجامع ــى مس ــاين ع ــز الث ــة للمرك الجامع

كافــة، واملركــز 72 عــى مســتوى الجامعــات العربيــة.
رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن أعربــت عــن اعتزازهــا بالنقلة النوعيــة واملتميــزة للجامعــة، قائلًة إن 
هــذا اإلنجــاز يف التصنيــف يؤكــد حــرص الجامعــة العــايل عــى تعزيــز مكانتهــا: محليـًـا، وإقليميـًـا، ودوليًا، يف شــتى املجاالت 
التــي مــن شــأنها تحقيــق رؤيتهــا نحــو رفــع مســتوى جــودة مخرجاتهــا التعليميــة مــن خــال تحديــث بياناتهــا وتطويرهــا عــى 

موقعهــا اإللكــرويّن بشــكل ينســجم مــع متطلبــات هــذا التصنيــف ومعايــره.
وبيّنــت أن الجامعــة عملــت طيلــة الســنوات املاضيــة عــى تعزيــز مكانتهــا العلميــة والبحثيــة، وحضورهــا الــدويل، مــن خــال 
ــن  ــي م ــة الت ــائل التكنولوجي ــف الوس ــة، مبختل ــن العاملي ــٍد م ــق مزي ــاعية لتحقي ــراتيجيتها الس ــق اس ــا وتطبي ــة رؤيته ترجم
شــأنها االرتقــاء مبســتوى مســاقاتها التعليميــة، وتوفــر أحــدث وســائل التعليــم ضمــن األســاليب الفنيــة الدوليــة املتطــورة؛ 

لتحقيــق أكــر قــدر مــن املعرفــة لطلبتهــا.
ــق  ــأيت عــن طري ــاس هــذا التصنيــف ي ــد اللحــام، إىل أن قي ــا املعلومــات املهنــدس رائ ــرة تكنولوجي ــر دائ ــدوره، أشــار مدي ب
ــز   ــار التمي ــاح )Openness( ، ومعي ــار االنفت ــط املوقــع، ومعي ــق برواب ــر )impact( املتعل ــار التأث ــر، هــي: معي ــة معاي ثاث
)Excellence Rank(؛ إذ إن نســبة مــا حققتــه الجامعــة مــن املعايــر املذكــورة عــى التــوايل هــي: %50، %10، و40%.

ــم  ــة مؤسســات التعلي ــم مكان ــار إىل أّن التصنيــف العاملــّي )Webometrics Ranking University( يهــدف إىل تقيي يٌش
ــة املُحّكمــة بطريقــة املعلومــات املتاحــة )الوصــول  العــايل والبحــث العلمــي وتعزيزهــا، وإىل تشــجيع املقــاالت العلميّ

املفتــوح( عــى شــبكة اإلنرنــت.
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ــايئ  ــث الجن ــاط إدارة البح ــن ضب ــدد م ــة" لع ــة الجنائي ــوان: "العدال ــة بعن ــط دورة تدريبي ــرق األوس ــة ال ــت جامع نظم
داخــل حرمهــا ملــدة ثاثــة أيــام، مبشــاركة نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ الدكتور أنيــس املنصور، 
وعميــد كليــة الحقــوق األســتاذ الدكتــور أحمــد اللــوزي، وأســتاذ القانــون العــام الدكتــور محمــد الفليــح، وأســتاذ القانــون 

الجنــايئ الدكتــور إســاعيل الحاملــة، وأســتاذ القانــون املــدين الدكتــور ياســن القضــاة.

الــدورة متحــورت حــول أصــول املحاكــات الجزائيــة، ودور الضابطــة العدليــة يف مرحلــة التحقيــق االبتــدايئ، ونظريــة 
البطــان بالتريــع الجــزايئ األردين، وإجــراءات الشــهادة أمــام املحاكــم، وســلطات املدعــي العــام، وأركان الجرميــة 

واألحــكام العامــة يف قانــون العقوبــات األردين.

وركــزت الــدورة عــى املفهــوم املتفــرع للعدالــة الجنائيــة، كاملارســات واملؤسســات التــي تدعــم الرقابــة االجتاعية، 
وتــردع الجرائــم، وتعاقــب املنتهكــن للنظــام بعقوبــات جنائيــة مدمجــة برنامــج إعــادة تأهيل.

ضباٌط من إدارة البحث الجنايئ يشاركون يف دورة "العدالة الجنائية" املقامة
يف جامعة الرشق األوسط
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أقامــت كليــة العــارة والتصميــم يف جامعــة الــرق األوســط معرًضــا ملشــاريع تخــرج طلبتهــا داخــل حــرم الجامعــة، بحضــور 
عــدٍد مــن األســتاذة، والطلبــة، واألهــايل، وفًقــا إلجــراءات التباعــد االجتاعي.

عميــد كليــة العــارة والتصميــم الدكتــور نبهــان القاســم قــال إن مشــاريع تخــرج الطلبــة أظهــرت فــرادة برامــج الكليــة 
والخطــط التــي تطرحهــا، مضيًفــا أن املشــاريع أظهــرت تطبيــق الطلبــة للمعرفــة العمليــة والنظريــة الخاصــة بتصميــم 
ــا. ــة اقتصاديً ــة، ومجدي ــتدامة، ومرن ــاريعهم مس ــون مش ــة يف أن تك ــن الطلب ــًة م ــاء، رغب ــة البن ــية وأنظم ــاين الهندس املب
ــة  ــاين الداخلي ــات املب ــر يف بيئ ــق األم ــا يتعل ــًة عندم ــة، خاص ــة االنضباطي ــادئ املعاري ــاريع باملب ــام املش ــاد باهت وأش
التــي تعطــي األولويــة لحالــة اإلنســان ورفاهيــة املجتمــع، والتــي بدورهــا تعــزز املارســات املســتدامة مــن خــال خفــض 
ــى  ــع بأع ــذي يتمت ــاط ال ــا االنضب ــى أنه ــة ع ــة املعاري ــه للهندس ــر في ــٍت ينظ ــأيت يف وق ــك ي ــة، وأن ذل ــتهاك الطاق اس

ــاخ. اإلمكانــات ملكافحــة تغــر املن
ــب  ــة، واملكات ــة الجامعي ــفيات التعليمي ــة، واملستش ــز الثقافي ــن املراك ــت ب ــد تنوع ــة فق ــاريع الطلب ــق مبش ــا يتعل وفي

ــة. ــة املرف ــاب اللجن ــى إعج ــزة ع ــزة الحائ ــاريع املتمي ــن املش ــا م ــرايض، وغره ــامل االف ــات الع ــة، وتقني الوطني

مشاريع تخرج "العامرة والتصميم" تلقى استحسانًا من النقاد والجمهور
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حــازت كليــة األعــال يف جامعــة الــرق األوســط عــى أهليــة االعتــاد الــدويل األمريــي لكليــات األعــال AACSB خــال 
مــدة قياســية هــي 4 أشــهر، لتصبــح بذلــك يف مصــاف كليــات األعــال األرقــى يف العــامل.

وأشــار عميــد كليــة األعــال الدكتــور هشــام أبــو صاميــة إىل أن األهليــة التــي حازتهــا الكليــة مــن قبــل هيئــة تطويــر كليــات 
اإلدارة الجامعيــة الدوليــة، أعــى مرجــع مينــح االعتــادات الدوليــة لكليــات األعــال يف العــامل، مل تســتطع الحصــول عليهــا 

إال %5 مــن كليــات األعــال يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، و%2 مــن خــارج الواليــات املتحــدة االمريكيــة.

وأوضــح الدكتــور أبــو صاميــة أن الهيئــة تشــجع كليــات إدارة األعــال عــى مســاءلة نفســها لتحســن مارســة األعــال مــن 
خــال االلتــزام بــاإلدارة اإلســراتيجية، والقيــادة الفكريــة، والتأثــر املجتمعــي.

يذكــر أن هيئــة تطويــر كليــات اإلدارة الجامعيــة الدوليــة "AACSB" تأسســت يف العــام 1916؛ حتــى تســهم يف تعزيــز وتطوير 
برامــج األعــال، وزيــادة فــرص توظيــف الخريجن.

كلية األعامل يف جامعة الرشق األوسط  تتفوق عى %93 من كليات األعامل العاملية 
AACSB بحصولها عى أهلية
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أنهــت عــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف جامعــة الــرق األوســط خــال الفصــل الــدرايس األول 
مــن العــام الجامعــي 2022/2021، مناقشــة 93 رســالة ماجســتر لطلبــة أردنيــن ووافديــن، يف برامــج الجامعــة 

ــة. ــة مختلف ــات أردني ــن جامع ــاتذة م ــاركة أس ــج، مبش ــا 9 برام ــة، وعدده ــة كاف املطروح

وتم مناقشة ثاثة وعرين رسالة يف كلية األعال، لتقوم كلية الحقوق مبناقشة سبعة وعرين رسالة.

ــة  ــة خمســة وعــرون رســالة، وكلي ــوم الربوي ــة العل ــع رســائل، وكلي ــوم أرب ــة اآلداب والعل ــغ عــدد رســائل كلي وبل
اإلعــام أربعــة عــر رســالة.

إن الرســائل التــي نوقشــت وجاهيًّــا وعــن بعــد، ُعنَّيــت يف موضوعاتهــا كافــة بأولويــات البحــث العلمــي، ومبــا يلبـّـي 
ــج  ــاص، واملناه ــون الخ ــام، والقان ــون الع ــبة، والقان ــال، واملحاس ــاالت: إدارة األع ــع يف مج ــات املجتم احتياج
واللغــة  التعليــم،  يف  واالتصــاالت  املعلومــات  وتكنولوجيــا  الربويــة،  والقيــادة  واإلدارة  التدريــس،  وطــرق 

ــام. ــا، واإلع ــة وآدابه اإلنجليزي

جامعة الرشق األوسط تناقش 93 رسالة ماجستري خال فصل درايس واحد
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ــر عــام  ــد املحاديــن، مــع مدي ــورة ســام خال بحثــت رئيســة جامعــة الــرق األوســط األســتاذة الدكت
رشكــة الحــوار والفكــر الستشــارات التعليــم )املناظــرات والفكــر(، الســيد عبدالرحمــن الفتيــاين، ســبل 
تنميــة مهــارات طلبــة الجامعــة ودمجهــم يف أنشــطٍة تدريبيــة وعمليــة مرتبطــة باملجــاالت الثقافيــة، 

واملعرفيــة، واملناظــرات، والفنــون الخطابيــة والكتابيــة، وباللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة.

وأوضحــت الدكتــورة املحاديــن بحضــور نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والقانونيــة األســتاذ الدكتــور 
أنيــس املنصــور، وعميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور ســليم رشيــف، أن اتفاقيــة التعــاون هدفــت إىل 
ــوق  ــة لس ــارات الرضوري ــم بامله ــة، ورفده ــة واللغوي ــاالت الذهني ــة يف املج ــدرات الطلب ــر ق تطوي

العمــل.

وأكــدت أن الجامعــة تهتــم بتصديــر طاقــات طلبتهــا واســتثارها، عــر متكينهــم مــن أدوات الحــوار 
البّنــاء واملشــاركة االجتاعيــة الفاعلــة يف البطــوالت، واملحافــل املحليــة، واإلقليميــة، والدوليــة، 

يف مجــاالت املناظــرات.

جامعة الرشق األوسط توقع اتفاقية تعاون
مع رشكة الحوار والفكر الستشارات التعليم
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أنهــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط توزيــع نحــو 60 غطــاًء صوفيًّــا عــى 28 أرسٍة مــن عائــات املجتمــع 
املحتاجــة يف منطقــة زيزيــا، بالتنســيق مــع الجمعيــة التعاونيــة ملخيــم الطالبيــة هناك.

وقــام 12 طالبًــا وطالبــة مــن نــادي العمــل التطوعــي وخدمــة املجتمــع يف العــادة بــراء األغطيــة وتوزيعهــا، بعــد 
جمعهــم الترعــات التــي حصلــوا عليهــا مــن حملــة "شــتوة خــر" التطوعيــة بنســختها الثامنــة التــي أطلقتهــا الجامعــة يف 

ــايض. ــام امل ــمر الع ــهر ديس ش

وقــال عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور ســليم رشيــف إن الحملــة تــأيت ضمــن مســاعي الجامعــة يف ترســيخ أســس التكافــل، 
وزرع املحبّــة واملُثــل اإلنســانية، وخدمــة املجتمــع.

عامدة شؤون الطلبة توزع أغطية صوفية عى 28 أرسة محتاجة يف زيزيا
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اســتضافت جامعــة الــرق األوســط امتحــان الكفــاءة الجامعــي التكميــي للفصــل الــدرايس األول مــن العــام 
الجامعــي )2022/2021( لطلبــة الجامعــات األردنيــة، وذلــك حرًصــا منهــا عــى توطيــد العاقــة بينهــا وبــن املجتمــع 

املحــي، وســوق العمــل.

وقالــت رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام خالــد املحاديــن إن االمتحــان يهــدف إىل رفــد ســوق العمــل 
املحــي، واإلقليمــي باألفــراد مــن ذوي الكفــاءات؛ ملواكبــة ســوق العمــل باحتياجتــه املتشــعبة والجديــدة.

ــّدة للقــادة، وســاعية  ــزة، باعتبارهــا جامعــة ملتزمــة، ُمِع ــة متمي وأضافــت أن الجامعــة تهتــم بإعــداد كفــاءات مهني
للتعلــم.

جامعة الرشق األوسط
تستضيف امتحان الكفاءة الجامعي التكمييل لطلبة الجامعات
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حصلــت كليــة الصيدلــة يف جامعــة الــرق األوســط عــى شــهادة مجلــس االعتــاد األمريــي الــدويل للتعليــم 

ــي  ــة الت ــر االعتادي ــق معاي ــا لجهودهــا يف تحقي ــة؛ تتويًج ــوس يف الصيدل ــدالين “ACPE” لرنامــج البكالوري الصي

تشــمل 26 معيــاًرا متعلًقــا بجــودة التعليــم الصيــدالين الــذي تقدمــه، والــراكات الدوليــة التــي ترتبــط بهــا، وخدمــة 

ــي توفرهــا. املجتمــع الت

رئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام املحاديــن قالــت إن حصــول كليــة الصيدلــة عــى شــهادة املجلــس يــأيت 

ضمــن خطــة الجامعــة االســراتيجية يف الحصــول عــى اعتــادات دوليــة لــكل التخصصــات التــي تطرحهــا، مضيفــًة أن 

ذلــك ســيجعلها تتقــدم يف التصنيفــات الدوليــة.

مــن جانبــه، أكــد عميــد كليــة الصيدلــة الدكتــور عــار املعايطــة أّن حصــول برنامــج بكالوريــوس الصيدلــة عــى شــهادة 

املجلــس يعتــر إنجــازًا ضخــًا يســجل للجامعــة، مبيًنــا أنهــا مثــرة جهــود أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة، وطلبــة 

الكليــة، ورشكائهــا يف ســوق العمــل واملجتمــع املحــي.

صيدلة الرشق األوسط تحصل عى شهادة مجلس االعتامد األمرييك الدويل للتعليم 
”ACPE“ الصيدالين
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عقــدت جمعيـّـة جائــزة امللكــة رانيــا العبــد اللــه للتّميُّــز الّربــوّي مرحلــة )مقابــات مــا قبــل امليــدايّن(، لــدورة جوائــز عــام 2021 / 

2022 بالتعــاون مــع جامعــة الــّرق األوســط،  وهــي مرحلــة تســبق مرحلــة الّزيــارات امليدانيـّـة، وتــي مرحلــة التّقييــم الكتــايّب، 

ــز يف دورتهــا السادســة  ــم املتّميُّ ــز يف دورتهــا الســابعة و للمعلّ ــا العبداللــه للمديــر املتّميُّ مــن مراحــل جائــزيت امللكــة راني

عــرة.

وتهــدف هــذه املرحلــة إىل التّعــرف عــى املؤّهلــن الذيــن اجتــازوا املراحــل الســابقة، ووصلــوا إىل املرحلــة، والكشــف 

ــع  ــسق م ــوّي تتَـّ ــدان الّرب ــاتهم يف املي ــن مارس ــة م ــارب فعليّ ــة، وتج ــرض أمثل ــى ع ــم ع ــن قدراته ــخصياتهم، وع ــن ش ع

ــة،  معايــر الجائــزة، وتحديداملؤّهلــن ملرحلــة التّقييــم امليــدايّن، والحاصلــن عــى شــهادات تقديــر عــى مســتوى املديريّ

ــة راجعــة فقــط. ــر تغذي والحاصلــن عــى تقري

هذا وقد تّم مراعاة إجراءات الّسامة، وخطة الطّوارئ الوطنيّة؛ للتّعامل مع  )COVID-19( خال املقابات.

ـز الّربــوّي تأّسســت عــام 2005، مببــادرٍة ملكيّــٍة ســامية؛  الجديــر بالّذكــر أنَّ جمعيّــة جائــزة امللكــة رانيــا العبــد اللــه للتّميُـّ

ــا،  ــق أثره ــداع، وتعمي ــز واإلب ــة التّميُّ ــر ثقاف ــم، ون ــا له ــن، ومتكيًن ــن واملبدع ــزًا للمتميّزي ــن، وتحفي ــرًا للّربويّ ــك تقدي وذل

ــهادة  ــى ش ــل ع ــداين(، يحص ــل املي ــا قب ــات م ــة )مقاب ــاز مرحل ــوّي اجت ــأّن كّل ترب ــاً ب ــة، عل ــاج املعرف ــاهمة يف إنت واملس

ــاّص. ــل خ ــة يف حف ــتوى املديريّ ــى مس ــر ع تقدي

جمعّية جائزة امللكة رانيا العبد الله للّتميُّز الرّتبوّي تتعاون مع
جامعة الرّشق األوسط لعقد مرحلة

(مقابات ما قبل امليدايّن(
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رعــى وزيــر الســياحة معــايل الســيد نايــف الفايــز - مندوبـًـا عــن دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور بــر الخصاونــة - بحضــور الوزيــر األســبق معــايل 
الدكتــور طالــب الرفاعــي، ووزيــر الســياحة الجامايــي إدمونــد بارتليــت، ووزيــر الســياحة الكينــي نجيــب بــاال، إطــاق مركــز املنعــة وإدارة 
األزمــات يف الســياحة ملنطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا GTRCMC-MENA )مركــز طالــب الرفاعــي( داخــل حــرم جامعــة الــرق 

األوســط.
وحــرض مراســم إطــاق املركــز رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة الدكتــور يعقــوب نــارص الديــن، ورئيســة الجامعــة األســتاذة الدكتــورة ســام 
خالــد املحاديــن، ورئيســة مجلــس إدارة شــبكة تنميــة الســياحة والســفر للــرق األوســط الدكتــورة ســناء شــقواره، وعــدد مــن قــادة قطــاع 

الســياحة يف األردن، وممثــي الصحافــة املحليــة والدوليــة.
 THE GLOBAL TOURISM RESILIENCE AND CRISIS MANAGEMENTوأعربــت الدكتــورة املحاديــن عــن اعتزازهــا بافتتــاح مركــز
CENTRE -MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA )GTRCMC-MENA( )TALEB RIFAI CENTRE(، لتكــون جامعــة الــرق 
األوســط بذلــك أول جامعــة عربيــة تحتضــن مركــزًا إقليميًــا يُعنــى بإجــراء البحــوث الســياحية، وتقييــم املعلومــات املناخيــة، وتصميــم 
سياســة املرونــة الســياحية وإدارتهــا، وتحليــل البيانــات الضخمــة، وإدارة مخاطــر الكــوارث، وتطويــر القــوى العاملــة يف الســياحة وتدريبهــا؛ 

بهــدف التأهــب لألزمــات التــي تهــدد االقتصــادات وســبل العيــش عــى مســتوى العــامل.
وأضافــت أن الجامعــة ستســخر شــبكة عاقاتهــا املهنيــة مــع الجامعــات األخــرى يف جميــع أنحــاء املنطقــة وخارجهــا إلنشــاء مشــاريع ثنائيــة 

ومتعــددة األطــراف، إىل جانــب برامــج تدريــب تبادليــة مــع املؤسســات ذات الصلــة.
بــدوره، رّحــب الوزيــر الفايــز بتأســيس هــذا املركــز الــدويل يف الجامعــة، مؤكــًدا أن ذلــك ســيلعب دوًرا رئيســا يف دعــم الســياحة، كونهــا مــن 

القطاعــات الرافــدة لاقتصــاد األردين مــن خــال مســاهمتها البالغــة ٪13 يف الناتــج املحــي اإلجــايل.
ــياحة  ــا الس ــي تجلبه ــة الت ــا االقتصادي ــاد، فاملزاي ــة االقتص ــك عجل ــياحة يف تحري ــة الس ــي أهمي ــور الرفاع ــد الدكت ــل، أك ــياق متص ويف س
ــز،  ــا املرك ــة عــى احتضانه ــاكرًا الجامع ــة، ش ــي للدول ــج املح ــهم يف النات ــل، وتس ــرص العم ــر ف ــل يف توف ــة تتمث ــات املضيف للمجتمع

ــة. ــا املحيط ــاه القضاي ــة تج ــؤولية املجتمعي ــوم املس ــك مفه ــرس بذل ــا تك وأنه
مــن جانبــه، أوضــح املديــر التنفيــذي ملركــز GTRCMC األســتاذ الدكتــور لويــد والــر، أن جامعــة الــرق األوســط متثــل رشيــًكا متميــزًا، وأنهــا 
فــز اإلقليمــي ملزيــد مــن التوســع يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا، مضيًفــا أنــه يتعــن عــى الجامعــات أن تلعــب  ســتكون املُحَّ

دوًرا رئيًســا يف املســاعدة عــى بنــاء القــدرات البحثيــة؛ حتــى يســتطيع الطلبــة أن يكونــوا جــزًءا مــن عمليــة االســتدامة الســياحية.

افتتاح مركٍز إقليمي إلدارة األزمات السياحية يف جامعة الرشق األوسط
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أقــام مركــز االستشــارات والتدريــب واللغــات يف جامعــة الــرق األوســط ورشــة عمــل مجانيــة تحــت اســم 
“مهــارات ســوق العمــل الهنــديس”، بالتعــاون مــع نقابــة املهندســن األردنيــن.

حــرض الورشــة التــي متحــورت حــول املهــارات الواجــب توفّرهــا يف الخريجــن، نخبــة مــن املهندســن، 
وطلبــة الهندســة املدنيــة، وهندســة الطاقــة املتجــددة، وخريجيهــا مــن مختلــف الجامعــات األردنيــة.

وركــزت الورشــة التــي أرشف عليهــا القامئــة بأعــال مديــر املركــز املهندســة جانــة طنبــور، ورئيــس قســم 
هندســة الطاقــة املتجــددة يف الجامعــة الدكتــور ســامر أســعد؛ عــى طــرق إنشــاء ســر ذاتيــة متميــزة، 

باإلضافــة إىل متطلبــات ســوق العمــل، وآليــة البحــث عــن وظيفــة.

جامعة الرشق األوسط تقيم ورشة عمل عن سوق العمل الهنديس


