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21/ 06/ 2021محتويات التقرير الصحفياألثنين

جامعة الشرق األوسط  MEU تكرم أوائل الثانوية العامة المغتربين بحفٍل افتراضّي

مقال للدكتور يعقوب ناصرالدين »الفكرة والفجوة!«

 MEU اختيار الدكتورة حنان الشيخ عميد كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط 
ضمن عضوية اللجنة االستشارية العليا التحاد المرأة االفروآسيوّي

العنبر نائباً لرئيس هيئة اعتماد التعليم العالي وبني محمد ودرويش عضوين

جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسائل ماجستير طلبة كلية العلوم التربوية

جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسائل ماجستير طلبة كلية الحقوق

 جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسائل ماجستير طلبة كلية األعمال
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مقال للدكتور يعقوب ناصرالدين »الفكرة والفجوة!«

21/ 06/ 2021األثنينصحيفة الغد

إلى  بحاجة  الوطنية  حواراتنا  أن  هي  باختصار  الفكرة 
لغة  خالل  من  للتعبير  ومصطلحات  ضوابط  وضع 
مشتركة يمكنها جسر الهوة بين المتحاورين؛ كي تؤدي 
الجهود المبذولة إلى نتيجة ملموسة، تلبي الغاية التي من 
أجلها انطلق النقاش، فال تهدر تلك الجهود، وال تذهب 
مخرجاتها أدراج الرياح. فال يجوز أن يكون النقاش في 
في  كان–  أيا   – المتحاور  يمعن  حين  مشكلة  ذاته  حد 
االنحياز لوجهة نظره، فتتراجع اللغة أمام فجوة الكلمة 
إلى صيغة  االهتداء  الذي يصعب معه  األمر  ومعناها، 

محكمة، أو نص يُعتّد به، أو يُبنى عليه!
هذه مرحلة دقيقة من مراحل التأسيس لنهج جديد يقودنا 
والبعد  األردنية،  الدولة  عمر  من  الثانية  المئوية  إلى 
الذي  الدافع الموضوعي الوحيد  التاريخي هنا ليس هو 

وتعالج  تراجع مسيرتها،  التي  للدولة  الدائمة  بالحيوية  ترتبط  فهناك عوامل  التحدي،  هذا  أمام  يضعنا 
مشاكلها وأزماتها، وترسم خريطة الطريق لمستقبلها، وتلك الحيوية ليست مقتصرة على سلطات الدولة 
واألفكار  البناءة،  والحوارات  المساندة،  الوطنية  الجهود  جميع  كذلك  تشمل  بل  وحدها،  ومؤسساتها 
الخالقة، والممارسات الفضلى، والمقارنات المرجعية، بما يحقق الغاية المشتركة في نهاية المطاف، 
المشاركة الشعبية في اتخاذ  الديمقراطي من خالل توسيع قاعدة  النهج  الشاملة، وتعميق  التنمية  وهي 

القرار.
الدولة اإلقليمية ودورها  بالمطلق، فمكانة  الدول شأنا داخليا  لم تعد أوضاع  السائد  العالمي  النظام  في 
مرتبطان بسالمة وضعها وموقفها وقدرتها على التأثير، وكذلك على المستوى الدولي أصبحت الدول 
جميعها تخضع لتصنيفات تكاد تشمل كل شؤون الحياة العامة فيها، وتلك عناصر ال بد أن تأخذ في 

االعتبار لضمان مصالحنا العليا.
كل حوار وفي أي اتجاه كان يجب أن يخدم متطلبات التنمية الشاملة، وكل جهد يجب ان ينصب على 
المنظومة  تحديث  الدائرة حول  النقاشات  والخاصة، وحتى  العامة  ومؤسساته  الشعب  بين  الثقة  إعادة 
السياسية، ال بد أن تجعل من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، من خالل األحزاب واالنتخابات العامة، 
وغيرها من أشكال التمثيل الشعبي؛ حيوية فاعلة ترضي األغلبية من المواطنين، وتجعلهم مشاركين 

ومستفيدين من عوائد التنمية بجميع أشكالها وقطاعاتها، وأهدافها القريبة والبعيدة.
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جامعة الشرق األوسط  MEU تكرم أوائل الثانوية العامة المغتربين بحفٍل افتراضّي

21/ 06/ 2021األثنين

تكريم  حفل  األوسط  الشرق  جامعة  أقامت 
االتصال  وسيلة  عبَر  وذلك  افتراضياً، 
الَمرئّي عن بُْعد )ZOOM(، كرمت خالله 
طلبة الثانوية العامة الُمغتربين للعام الدراسّي 
بحضور  وتفّوقهم،  جهودهم  على  الُمنتهي 
عميد شؤون الطلبة، الدكتور سليم شريف، 
مندوباً عن الجامعة، ورئيس ُملتقى النشامى 
للجالية األردنية حول العالم، الدكتور أيمن 

الرفاعي.
شريف:”  الدكتور  قال   الحفل،  هذا  وعن 
في  الُمتفوقين  الطلبة  نستضيَف  أن  نا  يسرُّ
الثانوية لهذا العام، ولو عن بُعد، ونُشارَكهم 
حققوه،  الذي  المتميز  اإلنجاز  هذا  فرحة 

د على أهمية التعليم، األمر الذي  غم من كل الصعوبات،  فنحن نحرص على دعم المجتمع، ونؤّكِ بالرَّ
يُعدُّ جزءاً هاماً من استراتيجية المسؤولية االجتماعية للجامعة “، وأضاف بأنَّ أبواَب الجامعة مفتوحة 

دائماً للطلبة الُمبدعين.
وأعرب الدكتور الرفاعي عن ُشكره للجامعة على هذه المبادرة التي تعكس دورها الكبير في المسؤولية 
االجتماعية، واهتمامها بالتعليم والطلبة وتشجيعهم على التميز، كما بارك للطلبة نجاَحهم وتفّوقهم في هذا 

العام الدراسّيِ االستثنائّيِ، وتمنّى لهم دواَم التوفيق .
ويأتي إصرار الجامعة على تكريم طلبة الثانوية الُمغتربين في ظل هذه الظروف؛ إيماناً منها بضرورة 

د بالعلم، وتجهيز أنفسهم كي يكونوا قادة المستقبل. تشجيع الطلبة على التزوُّ
وفي الختام، هنأت الجامعة بدورها الطلبة الُمشاركين، وتمنّت لهم النجاح في المستقبل؛ لمجهودهم الكبير 

اهنة. الذي بذلوه  في تحقيق هذا األداء الُمتميِّز، السيَّما في ظل الظروف الرَّ

المصادر : صحيفة الدستور - جفرا - رسايا - عكاظ األخبارية - الحياة نيوز - عمون - طلبة نيوز -انباء 
 meu.jo - jo24  ي - شباب وجامعات

�ن الوطن - البلد نيوز - الموجز - هوا األردن - خ�ب
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 MEU اختيار الدكتورة حنان الشيخ عميد كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط 
ضمن عضوية اللجنة االستشارية العليا التحاد المرأة االفروآسيوّي

21/ 06/ 2021األثنين

أعلنت اللجنة االستشارية العليا التحاد المرأة األفروآسيوي 
اإلعالم  كلية  عميد  الشيخ،  كامل  حنان  الدكتورة  اختيار 
بجامعة الشرق األوسط، في عضويّتها ضمن نخبٍة أكاديميٍة 
وإعالميٍة على مستوى العالم العربّي، ويُعدُّ تمثيُل الدكتورة 
ل حضوٍر على مستوى اللجنة االستشارية العليا  الشيخ أوَّ

ِمن األردّن.
ه القاهرة، إلى االهتمام بقضايا  ويهدف اتحاُد المرأة، وَمقرُّ
تمكين المرأة: اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً، ومساعدتها 
الدَّساتير، بدون تمييٍز أو  التي تكفلُها لها  في نيل حقوقها 

إقصاء.
الت، وتعزيز روح الصداقة  وتسعى اللجنة إلى توطيد الّصِ
األبجدية،  األمية  وَمْحو  األعضاء،  الدول  في  والتعاون 

تْيِن: اإلفريقية، واآلسيوية، إضافة إلى  والقانونية، والثقافية، والسياسية التي تعاني منها نِساٌء في القارَّ
دعم ومساندة المرأة في الدول التي تعاني من التدخُّالت األجنبية، والحروب األهلية.

المصادر : صحيفة األنباط - وكالة رم األخبارية - رسايا نيوز - جفرا - عمون - رؤيا نيوز - اخبار حياة 
ي -   

�ن ي بوست - كل يوم - وكالة انجاز - جهينة نيوز - خ�ب - الرأي نيوز - الشاهد - القلعة نيوز - عر�ب
 meu.jo



جامعة الشرق األوسط                                                        دائرة اإلعالم والعالقات العامة 
Tel: 00962 6 4790222   Fax: 00962 6 4129613   P.OBox. 383 Amman 11831 JORDAN

E-mail: dir-admission@meu.edu.jo / info@meu.edu.jo6

العنبر نائباً لرئيس هيئة اعتماد التعليم العالي وبني محمد ودرويش عضوين

21/ 06/ 2021األثنين هوا األردن

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور زيد أحمد سالم العنبر 
نائباً لرئيس مجلس هيئة اعتماد مؤّسسات التعليم العالي 
الهيئة،  مجلس  في  متفّرغاً  وعضواً  جودتها،  وضمان 
عضواً  محّمد  بني  محمود  عقلة  سعد  الدكتور  وتعيين 
غير  عضواً  رجب  درويش  لميس  والدكتورة  متفّرغاً، 

متفّرغ في مجلس الهيئة.
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جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسائل ماجستير طلبة كلية العلوم التربوية

21/ 06/ 2021األثنين

رسالة  تناقش   MEU األوسط  الشرق  جامعة   .1
بعنوان«درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري 

المدارس الحكومية« للباحثة نسرين الشريف.
رسالة  تناقش   MEU األوسط  الشرق  جامعة   .2
بعنوان«واقع اإلتصال الفعال لدى مديري المدارس 
نهى   للباحثة  بعد«  عن  التعليم  في ضوء  الخاصة 

الهادي.
رسالة  تناقش   MEU األوسط  الشرق  جامعة   .3
بعنوان«درجة توظيف التعليم عن بعد في رياض 

األطفال« للباحثة مها يوسف.
في  الذكي  اإللكتروني  التعليم  توظيف  بعنوان«واقع  رسالة  تناقش   MEU األوسط  الشرق  جامعة   .4

المدارس الحكومية من وجهة نظر المعلمين » للباحثة انتصار حسن.
مديري  لدى  التنظيمي  التغيير  ممارسة  بعنوان«درجة  تناقش رسالة   MEU األوسط  الشرق  5. جامعة 

المدارس الثانوية الحكومية« للباحثة سوزان الشوبكي.
6. جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسالة بعنوان«درجة تضمين القيم األخالقية في كتاب التربية 

اإلسالمية للصف الرابع اإلعدادي في العراق« للباحث عبد العزيز الصائغ.
في  توافرها  ودرجة  الذكية  الجامعة  بعنوان«متطلبات  رسالة  تناقش   MEU األوسط  الشرق  جامعة   .7

الجامعات األردنية من وجهة نظر الطلبة » للباحثة محاسن الحسن.
للخريجين  النجاح  معادلة  الناعمة  بعنوان«المهارات  رسالة  تناقش   MEU األوسط  الشرق  جامعة   .8

المعينين حديثًا في أماكن العمل التربوية » للباحثة هبة الزاغة.
9. جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسالة بعنوان«القيادة الرؤيوية وعالقتها بالمشاركة في صنع 

القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية » للباحثة إسراء الهيموني.
10. جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسالة بعنوان«درجة امتالك معلمات الصفوف الثالثة األولى 

للمهارات الناعمة من وجهة نظرهن » للباحثة فادية الياس.
11. جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسالة بعنوان«درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية 

في إقليم كوردستان » للباحثة ميس شاكر.
12. جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسالة بعنوان«درجة إمتالك أعضاء هيئة التدريس لكفايات 

التعلم االلكتروني في الجامعات األردنية« للباحثة أماني غالب.
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جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسائل ماجستير طلبة كلية الحقوق

21/ 06/ 2021األثنين

1.  جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسالة بعنوان«تسليم 
حرب«  جرائم  بارتكاب  المهتمين  الدبلوماسيين  المبعوثين 

للباحثة رتاج  األمين
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جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسائل ماجستير طلبة كلية األعمال

21/ 06/ 2021األثنين

1. جامعة الشرق األوسط MEU تناقش رسالة بعنوان«أثر 
شركات  في  التنظيمي  األداء  على  الشاملة  الجودة  إدارة 

صناعة االلمنيوم في األردن« للباحث طارق التوبة.


