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والمدني  العسكري  بجناحيها  مؤتة  جامعة  أسرة  عن  ونيابة  بأسمي  ويشرفني  يسرني 
وأعضاء الهيئة التدريسية واالدارية والطلبة ،ان أرفع الى مقام  حضرة صاحب الجاللة 
أسمى  ويرعاه-   الله  -يحفظه  المعظم  الحسين  ابن  الثاني  الله  عبد  الملك  الهاشمية 
آيات التهنئة والمباركة بمناسبة عيد ميالده الميمون،مقرونة بالوالء واالنتماء والوفاء 
عمره  في  ويمد  جاللتة  يحفظ  أن  القدير  العلي  الله  داعيًا  المفدى،  الهاشمي  للعرش 
ويبقيه ذخرًا وسندا لألمتين العربية واإلسالمية، معاهدين الله على أن نبقى األوفياء 
المخلصين،في خدمة وطننا الغالي وقائدنا المفدى مستمدين العزم والعزيمة من رؤى 
جاللتة وفكره الثاقب المنير ،حمى الله األردن وطنا عزيزا منيعا تحت ظل قيادة مليكنا 

المفدى، وكل عام وجاللة قائدنا واألسرة االردنية بألف خير .

                                                                                  رئيس جامعة مؤتة 
                                                                                 أ.د عرفات عطوي عوجان
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القسوس ُيصدُر سيرًة ذاتية بعنوان بين الجندية والطب .

بعد عقوٍد طويلة من العمل الذي جمع بين شرِف الجندية وشرف المهنِة كطبيٍب قدَم رئيس مجلس 
أمناء الجامعة الدكتور يوسف القسوس كتابه المذكور أعاله والذي تضمن تفاصيل رحلته من خالل 
عّدة فصول؛ ليكون من مقتنيات مكتبة الجامعة السّيما وسيرته حافلة بالمحطات التي تستحق 
المطالعة لطبيب وعسكري وإنسان يتميُز بالوطنية والحرص على العطاء واالنجاز في كل المواقع 

والمناصب التي تقلدها .
وأكد رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان على القيمة النوعية للكتاب فهو يعكس مناقب جيٍل 

بأكمله عمل بشكٍل متواصل خدمة للوطن الغالي واهدافه السامية ومصالحه العليا.
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سلطنة ُعمان
تعتمد جامعة مؤتة للدراسة فيها وبكافة البرامج والتخصصات .

قررت سلطنة ُعمان الشقيقة ومن خالل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  فيها  باعتماد جامعة 
مؤتة لغايات الدراسة واالبتعاث ،في كافة التخصصات والبرامج سواء على مستوى البكالوريوس 
أو الدراسات العليا ، جاء ذلك بعد لقاء الدكتور عرفات عوجان مع السفير الُعماني  الشيخ هالل بن 
مرهون المعمري والذي تم مؤخرًا في مقر السفارة في عمان وفي إطار سعي الجامعة الستقطاب 
الطلبة من كافة الدول الشقيقة والصديقة ،السيما سلطنة ُعمان والتي ترتبط مع المللكة األردنية 
الهاشمية بعالقات اخوية مميزة ، وقال عوجان أن جامعة مؤتة  تثمن هذا القرار المتعلق بعودة 
إعتماد جامعة مؤتة لدراسة  اشقائنا من سلطنة عمان والذي يعد  تجسيدا ،لمكانة الجامعة وما 
حققته  من إنجازات علمية وبحثية  وتحقيق لمعايير الجودة  والتصنيفات العالمية ،وان الجامعة 
تفتخر بأنها خرجت المئات من الطلبة الُعمانيين والذين وجدو في جامعة مؤتة كل  الرعاية االهتمام 

إضافة إلى البيئة االجتماعية واالقتصادية  المالئمة لهم .
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اتفاقية  توقعان  وقطر  مؤتة  جامعتا 
تعاون في المجال الزراعي.

في  تعاون  اتفاقية  وقطر   مؤتة  جامعتا  وقعت 
تبادل  بهدف  وذلك  الجانبين،  بين  الزراعي  المجال 
الخبرات واألبحاث المشتركة وتشجيع البحث العلمي 
والنشر بين الجامعتين.جاء ذلك خالل الزيارة التي قام 
بها رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان والوفد 
الشقيقة  قطر  بدولة  قطر  جامعة  لمقر  المرافق 
ونائب  الدرهم  حسن  الدكتور  جامعتها  رئيس  ولقاء 

الجامعتين  بين  والطالبي  األكاديمي  التبادل  االتفاقية  وتشمل  الخاطر  خالد  الدكتور  الرئيس 
والمشاركة مًعا في الحلقات الدراسية والمؤتمرات العلمية واالجتماعات وورشات العمل والبرامج 
الزراعة  كليات  طلبة  يخدم  نحو  على  الزراعة  مجاالت  في  وتبادلها  التكنولوجيا  وإدخال  األكاديمية 

والقطاع الزراعي 
وقع االتفاقية عن جامعة مؤتة  رئيسها الدكتور عرفات عوجان ، وعن جامعة قطر رئيسها  الدكتور  
حسن الدرهم وقال عوجان أن جامعة مؤتة تولي اهتماما كبيرا في بناء شراكات محلية ودولية مع 
التعاون  تعزيز  شأنها  من  والتي  المشترك  التعاون  اتفاقيات  خالل  من  العالي  التعليم  مؤسسات 
وتبادل الخبرات في كافة المجاالت مؤكدا حرص الجامعة على االنفتاح على العالم وتعزيز مكانتها 
المستمر  التحسين والتطوير  إلى  الرامية  بما يخدم خطتها االستراتيجية  الجامعات  بين  التنافسية 
بالمعرفة  مزودين  العمل  سوق  لدخول  المؤهلين  الخريجين  مستوى  على  إيجابا  سينعكس  والذي 
العلمية  الزيارات  في  التدريسية  الهيئة  وأعضاء  الباحثين  أمام  الفرصة  إتاحة  إلى  إضافة  والتدريب 
المتبادلة من جانبه رحب رئيس جامعة قطر برئيس جامعة مؤتة والوفد المرافق له مثمنا دور جامعة 
مؤتة في جهودها المتواصلة في بناء عالقات تعاون مع الجامعات العربية والعالمية ،واشار إلى أن 
جامعة قطر تعتز بعالقتها مع مؤسسات التعليم في المملكة األردنية الهاشمية والتي هي حاصل 
لعالقات اإلخوة التي تربط الشعبين األردني والقطري وقيادتهما الحكيمة ،مؤكدا رغبة جامعة قطر 
الزراعي  المجال  في  وخصوصا  المجاالت  كافة  في  مؤتة  جامعة  مع  المشترك  التعاون  تعزيز  في 
وأضاف تتطلع إلى مزيد من الشراكات مع الجامعات العربية والدولية في سبيل النهضة بالتعليم 

الزراعي، و"اليوم نوقع اتفاقية تمثل جزًءا من الشراكات التي نسعى إليها".
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مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة ومعهد الدوحة 
للدراسات العليا

وقعت جامعة مؤتة ومعهد الدوحة للدراسات العليا اليوم األربعاء مذكرة تفاهم تهدف للتعاون بين 
الهيئة  أعضاء  بين  العلمية  والخبرات  األكاديمي  التبادل  وتفعيل  العلمي  البحث  في  الجانبين 
رئيسها  التي وقعها عن جامعة مؤتة  التفاهم  التدريسية والطلبة بين الطرفين ،وتتضمن مذكرة 
الدكتور عرفات عوجان وعن معهد الدوحة رئيسة الدكتور عبدالوهاب االفندي التعاون في المشاريع 
الزيارات  وتبادل  والعلمية  األكاديمية  المنشورات  المشتركة في  والمساهمة  البحثية  والدراسات 
في  العمل  وورش  المؤتمرات  وعقد  البحوث  إجراء  لغايات   التدريسية  الهيئة  ألعضاء  العلمية  
والرسائل  العلمية  البحوث  أوراق  تبادل  إلى  المشترك،اضافة  االهتمام  ذات  الموضوعات 
والتدريب  الدراسية  المنح  مجال  في  للتعاون  بنودا  المذكرة  تضمنت  ،كما  الجامعية  واالطروحات 

والدورات وتشجيع زيارات الوفود الطالبية المتبادلة .



عوجان يلتقي مجموعة "قطريين "من خريجي الجامعة

ضمن توجه الجامعة في تفعيل وإدامة التواصل الدائم مع خريجي الجامعة سواء من أبناء الوطن أو 
من الدول الشقيقة والصديقة ،التقى الدكتور عرفات عوجان بمجموعة من خريجي جامعة مؤتة من 
تخريج  حفل  لحضور  الشرطة  كلية  من  بدعوة  قطر  لدولة  األخيرة  زيارته  خالل  الشقيقة  قطر  دولة 
الدفعة الرابعة من المرشحين ،وقال عوجان أن مؤتة تعتز بخريجيها من الدول الشقيقة والصديقة ال 
البرامج  مختلف  في  قطر  دولة  من  الوافدين  الطلبة  من  العديد  مؤتة  جامعة  خرجت  وقد  سيما 

األكاديمية والدراسات العليا .
وأضاف عوجان بأن الجامعة  والتي تسعى دائما لتوسيع مظلة عالقتها مع  المؤسسات التعليمة  
في كافة الدول  بمافيها قطر الشقيقة تستند بذلك   لطيب وعرآقة  العالقات التي تربط االردن 
وقيادته وشعبه بالدولة الشقيقة التي تعد انموذجا للتميز العلمي والمعرفي والحضاري وهي حاصل 
بناء قاعدة  الجامعة على  البلدين الشقيقين ،مؤكدا على حرص  التي تربط قيادتي  للعالقة األخوية 
خريجيها  من  الجامعة  طلبة  مع  المستمر  التواصل  بهدف  الطلبة  شؤون  بعمادة  ترتبط  معلومات 

والذي تجاوز مئة ألف خريج على مدى اربعين عاما من عمر الجامعة .
اعتزازهم  مؤكدين  خريجيها  تجاه  مؤتة  جامعة  من  المقدرة   الخطوة  هذه  الطلبة  ثمن  بدورهم 
الجامعة  تطرحها  التي  المختلفة  البرامج  خالل  من  للجامعة  والبحثي  العلمي  والمستوى  بالجامعة 
وقال  الطالب  الدكتور سنيد المري   بأن  نيلهم درجة الدكتوراه من  جامعة مؤتة الصرح العلمي 
العريق "حضارة  وتاريخا وعطاءا " ؛ اسهم بإنطالقتهم  بكفاءة وتميز علمي وبحثي  وعملي لخدمة 
لوطنهم في مجال تعليمهم  ولتكون لمؤتة الجامعة البصمة  الطيبة في دعم مسيرة وتنمية دول  
كثيرة من  مانسجته من خيوط  العلم والمعرفة لدى خريجيها  مذللة كافة العقبات  والتحديات لتوفر 
لهم البيئة التعليمة  والتدريسية التي تليق بصرح  مؤتة وعراقتها  ومكانتها العلمية عالميا وعربيا .
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وزارة  وكيل  يلتقي  عوجان 
التعليم العالي القطري

في  الجامعة  خطة  ضمن 
في  للدراسة  طلبة  استقطاب 
الجنسيات  مختلف  من  الجامعة 
عوجان  عرفات  الدكتور  ،التقى 
رئيس جامعة مؤتة وعلى هامش 
لحضور  لدولة قطر  األخيرة  زيارته 
حفل تخريج كلية الشرطة باألمين 
العالي  التعليم  لوزارة  العام 
القطري الدكتور إبراهيم النعيمي 
ومدير عام االبتعاثات في الوزارة 
خالله  ،جرى  العلي  خالد  الدكتور 

بحث سبل التعاون بين الجامعة 
الطلبة من  الجامعة تولي موضوع استقطاب  أن  القطرية وقال عوجان  العالي  التعليم  ومؤسسات 
أعداد  زيادة  إلى  تهدف  تسويقية  لذلك خطة  اعدت  حيث   بالغة  أهمية  والصديقة  الشقيقة  الدول 
الطلبة الوافدين في الجامعة من مختلف الجنسيات وخصوصا من دولة قطر الشقيقة حيث  تقدم 
كافة  ونشر  والتسجيل  القبول  وإجراءات   للدراسة   التقدم  في  الممكنة  التسهيالت  كل  الجامعة  
البرامج  من  حزمة  لديها  الجامعة  أن  ،واضاف  للجامعة  اإللكتروني  الموقع  على  الالزمة  المعلومات 
النوعية التي تلبي متطلبات سوق العمل  سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا،من 
جهته رحب النعيمي بزيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق مؤكدا على العالقة المتينة مع مؤسسات 
التعليم العالي األردنية ومع جامعة مؤتة والتي خرجت العديد من الطلبة القطريين سواء من الجناح 
المدني او العسكري ،مثمنا دور الجامعة وسعيها للتميز عربيا ودوليا مؤكدا استمرار التنسيق لتبادل 
مؤتة  بصرح   تليق  القطري.  العالي  التعليم  ومؤسسات  الجامعة  مع  والبحثية  األكاديمية  الخبرات 

وعراقتها  ومكانتها العلمية عالميا وعربيا .
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مؤتة تشارك في االجتماع 
28 "إجتماع أعضاء إدارة 

المجلس العربي للتدريب 
واإلبداع الطالبي"

العين  جامعة  من  كريمة  بإستضافة 
في ابوظبي في دولة االمارات العربية 
العربي  المجلس  يعقد  المتحدة 
اجتماعه  الطالبي  واالبداع  للتدريب 
استراتيجية  لوضع  والعشرون  الثامن 
العام المقبل بما يتعلق من ملتقيات 
الجامعات  لطلبة  تدريبية  و  ابداعية 
السياسات  ببعض  النظر  و  العربية 
وحضر   . المجلس  بعمل  الخاصة 
االجتماع الدكتور خالد عوض الطراونة 
عن  ممثال  الطلبة  شؤون  عميد  نائب 
عطوفة  عن  وبالنيابة  مؤتة  جامعة 
عرفات  الدكتور  االستاذ  الرئيس 
مؤتة  جامعة  تكريم  وتم  عوجان.. 
لحضورها المتميز في المحافل العربية 
العربي  المجلس  انشطة  وخصوصا 

للتدريب واالبداع الطالبي ...



11

وفٌد من ماليزيا يزور الجامعة.

لبحث التعاون بين الجانبين زار وفد من الكلية الجامعية اإلسالمية في ماليزيا الجامعة حيث استقبله 
رئيسها الدكتور عرفات عوجان والذي أشاد بعمق العالقات الثقافية واألكاديمية بين المؤسسات 
العلمية في البلدين ، األمر الذي يدعم مسيرة الجامعة التي تتطلع إلى زيادة أعداد الطلبة الدارسين 

فيها من  الدول الصديقة ومن ضمنها ماليزيا .
وقد حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية الدكتور علي الضمور وعميد كلية الشريعة 

الدكتور محمود المعايطة .

في  الطلبة  ومتطلبات  تتناسب  والتي  مؤتة  في  الموجودة  الدراسية  البرامج  الزائر  الوفد  وثمن 
التحصيل األكاديمي وخاصة التعليم الشرعّي واللغة العربية.



سيرٌة ومسيرة كتاٌب صادٌر 
عن دائرة العالقات الثقافية والعامة .

دائرة  عن  صدر  األردنية  الدولة  مئوية  مع  وتزامنًا  الجامعة،  تأسيس  على  عامًا   40 مرور  بمناسبة 
العالقات الثقافية والعامة (سيرٌة ومسيرة) ويتضمن على عدد من المحتويات التي تسلط الضوء 
على الجامعِة منذ الثالِث والعشرين من اذار 1981 حتى الوقت الحاضر إْذ رصد الكتاب مراحل تطور 

الجامعة بشكٍل يرسُم خصوصيتها كجامعة للسيف والقلم  .

وحول الكتاب قال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان :

يعتبُر هذا الكتاب مادة  لكل من يريد مطالعة الجامعة منذ تأسيسها وحتى وقتنا الحاضر، وهو جهٌد 
يذكر فيشكر حيث بذلت لجنة إعداده ما تستطيع؛ ليكون بهذا الشكل المناسب، والمتضمن إضاءات 

على مسيرة الجامعة حسب تعبيره.
وتشكلت لجنة الكتاب من الدكتور وليد الرواضية والدكتور خالد المواجدة وناصر المعايطة وأحمد 

الصرايرة وقد قام بالمتابعة والتنسيق مشعل الطاللعة واالخراج الفني يوسف الصرايرة .
األكاديمي  التطوير  مركز  أعده  الذي  السنوي  التقرير  إلى  معلوماته  بعض  الكتاب في  استند  وقد 

وضمان الجودة في الجامعة، والكتب السنوية والتقارير الصادرة عن وحدات ودوائر الجامعة .
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يوم علمي ميداني تطبيقي لكلية الزراعة في 
جامعة مؤتة

نظمت كلية الزراعة في جامعة مؤتة  يوما علميا  ميدانيا 
تطبيقيا في محطة البحوث الزراعية بلواء االغوار الجنوبية 
وفعاليات  طلبتها  من  طالب  مئة  على  مايزيد  بمشاركة 

مهتمة بالشأن الزراعي .     
والذي  المحادين  عاطف  الدكتور  الزراعة  كلية  عميد   وبين 
الكلية  تنفيذ  أن   الجامعة  رئيس  عن  مندوبا  الفعالية  رعى 
بزيادة  الملكية  للرؤى  ترجمة  ياتي  النشاطات  لهذه 
اجل  من  االشجار  بزراعة  والتوسع  الخضراء  المساحات 
والمساهمة  والجفاف،  المناخي  التغير  آثار  من  التخفيف  

بتحقيق االمن الغذائي...
التي  الميدانية والعملية   المحادين  األنشطة   واستعرض 
الميداني  العمل  قّيم  لتعزيز  يهدف  والذي  اليوم  تظمنها 
باألرض  واالرتباط  االنتماء  مفاهيم  وغرس  التطبيقي، 
على  بالتعرف  متمثلة   ، الغذائي  األمن  مفهوم  وتعميق 
التقنيات  احدث  باستخدام  المحمية  الزراعة  انظمة 
الزراعة بدون تربة (الهايدروبونك) ؛ ومنوها إلى  وباسلوب 
بمساحة  بالستيكية  بيوت  ثمانية  المحطة  في  يوجد  أنه  
اجمالية 60 دونم وبأحدث التقنيات العالمية والتي تضمن 

اعلى إنتاجية وبجودة عالية وتوفير مياه الري. 
وأضاف بأن اليوم تضمن تنفيذ الطلبة المشاركين  ألعمال  
زراعية في بستان النخيل الذي يحتوي على 400 شجرة من  
لتجميل  الحرجية  األشجار  لزراعة  حملة  وتنفيذ  صنفا    16

المحطة.
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وفد من شركة الدائرة الخضراء يزور الجامعة .

استقبل رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان وبحضور عميد كلية الهندسة الدكتور محمد الصرايرة 
وليد  الدكتور  الريادة  مركز  ومدير  العبادي  محمد  الدكتور  المعلومات  تكنولوجيا  كلية  وعميد 
على  أشرفت  والتي  الخضري   محمد  المهندس  يرأسة  الخضراء  الدائرة  شركة  من  وفدًا  الرواضية 

مسابقة التقط العلم .
والزيارة تأتي؛ لتسليم الجامعة درع الرعاية، وشهادات المشاركة للطلبة الذين كانوا ضمن المنافسة 

في المسابقة أعاله .
بدوره أكد رئيس الجامعة على ضرورة المشاركة في مثل هذه المسابقات؛ لما لها من دور في تنمية 

قدراتهم وبناء شخصياتهم البحثية واألكاديمية.
فالنوعية تتطلب ذلك االنخراط في التنافس بين الطلبة؛ فالمستفيد في كل األحوال هي الجامعات 
التحصيل  ضياء  حملة  ليكونوا  معرفيًا  الطلبة  إعداد  خالل  من  العالقة  ذات  األكاديمية  واقسامها 

العلمي في كلياتهم في المستقبل .
والدورات  السيبراني  واألمن  التدريب  دبلومات  في  المشترك  التعاون  بحث  الزيارة  وتضمنت 

المتخصصة لطلبة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات .
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 عوجان يلتقي وفدا من المركز الطبي العالمي 

التقى الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة  اليوم الدكتور مهدي النعيمات والدكتور حمزة هنية  
من  المركز الطبي العالمي لألبحاث  بحضور عميد كلية الطب الدكتور سائد الضالعين وعميد كلية 
ودراسه  االدويه  تطوير  مجال  في  البحثي  التعاون  سبل  لبحث  وذلك  عقل  أمين  الدكتور  الصيدلة 
في  مشترك  تعاون  اتفاقيه  لعقد  تمهيدا  المعدية  واالمراض  والسرطانات  المناعيه  االمراض 

المجاالت الطبيه والبحثية وتبادل الخبرات بين الطرفين.
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إضافة دولية للجامعة
يتمثل بفرٍع لجمعّية مهندسّي الطاقة العالميين.

أعلنت كلية الهندسة في جامعة مؤتة عن تأسيس فرع جمعية مهندسي الطاقة العالميين( AEE)في 
الحرم الجامعي, خالل حفل أقيم افتراضيا 

ُبذلْت من قبل المتخصصين  بعد مسيرة متميزة في مجال الطاقة المتجددة؛ وتتويجًا للجهود التي 
الذين واكبوا االنجاز منذ بدايته للوصول إلى تحقيق األهداف لربط طلبتنا بمستجدات الطاقة والتنمية 

المستدامة ومواضيعها المتنوعة والسير قدما مع متطلبات عصر الطاقة الحديث 
ها فخورة بهذا االنجاز؛  وبهذه المناسبة قال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان :إّن أسرة الجامعِة كلِّ
فهو توثيق لصالت الجامعة العالمية، ووسيلة تضاف إلى وسائل التواصل المعرفي، عالميًا وإقليمًا . 
وبدوره أشار عميد الكلية الدكتور محمد الصرايرة إلى أن هذا الُمنجز فرصة لالطالع على مستجدات 
الطاقة المتجددة؛ لتعزيز مراحل العمل والبناء في هذا المجال الحيوي، وإتاحة الفرصة لالطالع على 
أهم التطورات في حقل الطاقة المتجددة والمساهمة في صياغة ووضع الخطط والبرامج الشاملة 
الطاقة  قطاع  في  واالستشارات  التدريب  خدمات  وتقديم  المتجددة  الطاقة  مصادر  الستغالل 
وتنسيق  المجتمع  وخدمة  والبديله  المتجددة  الطاقة  وخدمات  الطاقة  وإدارة  والبديله  المتجددة 
بإشراف  للفرع  األولى  النواة  تشكيل  تم  ،وقد  وخارجيا  داخليا  والمختصين  للطلبة  العلمية  الزيارات 

الدكتور خالد العواسا والدكتور صقر الجعافرة ومجموعة من الطلبة المتميزين في كلية الهندسة.
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مركز الريادة وكلية تكنولوجيا المعلومات 
IEEE  تنظم يوما تعريفيا ب

اليوم  فعاليات  مؤتة  جامعة  في  اليوم  أنطلقت 
الكهرباء  مهندسي  منظمة   (IEEE عن(  التعريفي 
تكنولوجيا  كلية  عميد  بحضور  وااللكترونيات 
ريادة  مركز  ومدير  العبادي  محمد  الدكتور  المعلومات 
الرواضية  وليد  الدكتور  مؤتة  جامعة  في  األعمال 
خالل  أعلن  ،حيث  المهتمين  الطلبة  من  عدد  وحضور 
والذي   IEEE Computer مكتب   افتتاح  عن  الفعالية 
التكنولوجية  النشاطات  اعضاء  لجميع  النواة  سيكون 
تكنولوجيا  كلية  أن  العبادي  وقال  الحديثة  والتقنية 
تفعيل  إلى  الرامية  الجهود  كل  تدعم  المعلومات 
مشاركات الطلبة على المستوى المحلي والعالمي في 
األنشطة والمبادرات والجوائز ومن جانبه أكد الرواضية 
ريادة  بمركز  ممثلة  الجامعة  بأن  الريادة  مركز  مدير 
والتدريب  الالزم  الدعم  تقديم  إلى  تسعى  األعمال 
وتبني األفكار الريادية في مجاالت الريادية المجتمعية 
أو الريادة الرقمية وكذلك إتاحة الفرصة للطلبة بتطوير 
أفكارهم إلى  مشاريعهم ريادية من خالل التشبيك مع 

المنظمات والمؤسسات الداعمة .
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المعهد الوطني للتاهيل المحتمعي 
ينظم دورة تدريبية متخصصة

تعقد  جمعية السرى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   وبرعاية المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي 
البصرية  وذلك بدعم من مبادرة األمريكية   التنقل والحركة لذوي اإلعاقة  دورة تدريبية خاصة بفن 

الشرق اوسطية   .
 وتضمنت الدورة التدريبية  عمل تجربة ميدانية في مرافق الجامعة لتطبيق مهارات التنقل والحركة 

 الخاصة بذوي اإلعاقة البصرية والمتعلمة .
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بحث التعاون المشترك بين "زين "وجامعة مؤتة
 في مجال الريادة واالبداع

زين  شركة  في  والريادة  الشراكات  مسؤول  اليوم  عوجان  عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  التقى 
في  األعمال  ريادة  مركز  مدير  بحضور  إبراهيم  أحمد  المهندس  يرافقه  النسور  فيصل  المهندس 

الجامعة الدكتور وليد الرواضية ،لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين .
بناء شراكة مع  إلى  االستراتيجية تسعى  بأن جامعة مؤتة وضمن خطتها  اللقاء  وأكد عوجان خالل 
خالل  من  التعليمية  العملية  يدعم  والذي  االتصاالت  قطاع  ومنها  المختلفة  الصناعية  القطاعات 
،مؤكدا  العمل  التأهل لسوق  الجامعة من  التي تمكن طلبة  التدريبية  والدورات  التدريبية  البرامج 
اهمية التعاون مع شركة زين والتي تعد من أهم الشركات المتميزة في قطاع االتصاالت والداعم 

األساسي لخلق بيئة مناسبة لتحفيز الطلبة على االبداع والريادة في مختلف المجاالت .
وأكد النسور خالل اللقاء على استعداد الشركة للتعاون مع الجامعة في تفعيل ونشر ثقافة الريادة 
في الجامعة والمجتمع المحيط بها وتكثيف البرامج التدريبية وورشات العمل الريادي في مختلف 
البرامج لزيادة قدرات الطلبة وتأهيلهم لدخول السوق وتمكينهم من خلق فرص التوظيف المناسبة 

لقدراتهم ومؤهالتهم العلمية المختلفة .
بدورة قال الرواضية بأن مركز ريادة األعمال يسعى إلى أن يصبح مظلة للعمل الريادي في الجامعة 
ولجميع حاضنات األعمال المستضافة فيها ،وسيتم العمل على احتضان األفكار الريادية لدى الطلبة 
المؤسسات  مع  لهم  التشبيك  فرصة  ،وتقديم  لهم  الالزمة  واالستشارات  التدريب  وتقديم 

والمنظمات الداعمة للمشاريع الريادية المختلفة .
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مناقشة  في  يشارك  األعمال  ريادة  مركز 
مشاريع التخرج لطلبة نظم المعلومات .

الدكتور  مؤتة  جامعة  في  األعمال  ريادة  مركز  مدير  شارك 
وليد الرواضية اليوم مناقشة مشاريع التخرج لطلبة قسم 
القسم  رئيس  بحضور  األعمال  كلية  في  المعلومات  نظم 
التدريس لقسم نظم  الدكتور علي الجعافرة وأعضاء هيئة 
المعلومات : الدكتور عبادة الحباشنة والدكتور عادل سلوم 
والدكتور نديم العضايلة والدكتور خالد الطراونة والدكتورة 
،حيث عرض مجموعة  الليمون والدكتور علي شديفات  عال 
من الطلبة مشاريع تخرجهم والتي تحوي على أفكار ريادية 
تطويرها  يمكن  ريادية  مشاريع  لتصبح  للتطوير  قابلة 
مستقبال وقد حضر العرض مسؤول الشراكات والريادة في 
النسور والذي أكد  المهندس فيصل  شركة زين لالتصاالت 
مشاريع  لتطوير  الالزم  والتمويل  الدعم  كل  تقديم  على 

الطلبة ذات األفكار الريادية .
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كلية الطب تواصل تفاعلها مع المجتمع المحلي

بدعوة من ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية لمحافظة الكرك  التقى  عميد كلية الطب  الدكتور 
سائد الضالعين ومدير مستشفى الكرك الحكومي وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية الطب 
باعضاء ملتقى الفعاليات الشعبية في المحافظة للحديث عن اإلنجازات والتطورات في عالقة كلية 
الطب مع المستشفى الحكومي و التي من شأنها تطوير القطاع الصحي و خدمة المجتمع المحلي. 

وشملت هذه المحاور: 
- اتفاقية التعاون الجديدة المبرمة بين جامعة مؤتة ووزارة الصحة 

- التحاق عدد من أعضاء الهيئة التدريسية من االختصاصيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة 
للعمل في المستشفى 

- فتح برنامج االختصاص العالي في التخصصات الطبية الرئيسية
وقد أثنى الحضور على الجهد والدور الكبير الذي قدمته إدارة جامعة مؤتة ممثلة بعطوفة رئيس 
الجامعة وعمادة كلية الطب ووزارة الصحة ممثلة بمعالي وزير الصحة والكادر اإلداري من الوزارة 

والمستشفى لتحقيق هذه اإلنجازات.
بالعدد  واتفق المجتمعون بأن هذه اإلنجازات بحاجة للدعم من المجتمع المحلي لرفد المستشفى 
القطاعات الطبية  الخارجية وتطوير عمل  العيادات  واألدوات والمستلزمات الطبية وتطوير مبنى 
اإلنجازات  هذه  تكون  حتى  الطبية،  والسجالت  والصيدالنية  والمخبرية  التمريضية  المساندة 
مستدامة وتنعكس على المجتمع المحلي من خالل تقديم الرعاية الصحية المتقدمة وتتماشى مع 

التطورات التي تسعى جامعة مؤتة وكلية الطب لتحقيقها.
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