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جامعة الشرق األوسط  MEU تكرم أوائل الثانوية العامة المغتربين بحفٍل افتراضّي

MEU.JO20/ 06/ 2021األحد

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
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ترجيح تعيين 3 أعضاء في “التعليم العالي” اليوم

20/ 06/ 2021األحدصحيفة الغد

مجلس  يعين  أن  لـ”الغد”  عمان- رجح مصدر رسمي 
الوزراء اليوم 3 اعضاء في مجلس التعليم العالي من 
ذوي الخبرة واالختصاص، خلفا لمن أتموا في الرابع 

والعشرين من أيار )مايو( مدتهم القانونية.
وحنان  االيوبي  وزكي  شواقفه  نبيل  الدكاترة  وأتم 
تعيينهم  يجوز  وال  القانونية،  فترة عضويتهم  السبول، 

مرة اخرى إلتمامهم دورتين متتاليتين.
العالي على أن “أ-  التعليم  المادة 5 من قانون  وتنص 
برئاسة  العالي(  التعليم  )مجلس  يسمى  مجلس  يشكل 
الوزارة.  عام  امين   –  1 من:  كل  وعضوية  الوزير 
وزير  يسميه  والتعليم،  التربية  وزارة  عام  امين   –  2

التربية والتعليم. 3 – رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 4 – ثالثة اكاديميين من 
ذوي الخبرة واالختصاص ممن يحملون درجة االستاذية. 5 – اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع 

الخاص. 6 – مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة االردنية”.
وتنص الفقرة )ب( من المادة نفسها”

1 – يعين االعضاء المنصوص عليهم في البندين )4( و)5( من الفقرة )أ( من هذه المادة، وتنتهي عضوية 
اي منهم بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب الوزير، على ان يقترن القرار باالرادة الملكية 
السامية. 2 – تكون مدة االعضاء المنصوص عليهم في البند )1( من هذه الفقرة ثالث سنوات، قابلة 
للتجديد لمرة واحدة. 3 – يشترط في اي من االعضاء المنصوص عليهم في البند )1( من هذه الفقرة، 
أال يكون وزيرا او عضوا في مجلس االمة، او رئيسا لمؤسسة تعليمية او نائبا للرئيس، او موظفا فيها او 
رئيس لمجلس امناء مؤسسة تعليمية او عضوا فيه، او شريكا او مؤسسا لشخص معنوي يملك مؤسسة 

تعليمية خاصة”.
بالموافقة على  )مايو( 2018،  ايار  والعشرين من  الرابع  في  السامية، صدرت  الملكية  اإلرادة  وكانت 
قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء في مجلس التعليم من “األكاديميين من ذوي الخبرة واالختصاص” 
و”ذوي الخبرة واالختصاص من القطاع الخاص”، هم:- األكاديميون ذوو الخبرة واالختصاص”: الدكتور 
نبيل الشواقفة، الدكتور مأمون محمد الدبعي، الدكتورة إنعام عبدهللا خلف، ومن ذوي الخبرة من القطاع 

الخاص: الدكتور زكي موسى األيوبي، الدكتورة حنان جودت السبول.
كما قرر مجلس الوزراء في الرابع عشر من كانون االول )ديسمبر( 2019، تعيين الدكتور محمد الخاليلة 
عضوا في مجلس التعليم العالي، خلفا للدكتورة انعام خلف. كما قّرر في الخامس والعشرين من تشرين 
الثاني )نوفمبر( الماضي، تعيين الدكتور عزمي محافظة والدكتورة ميساء بيضون، عضوين في مجلس 
التعليم العالي عن فئة األكاديميين، وذلك بعد شغور موقعين في المجلس، اثر تعيين الدكتور مأمون الدبعي 
الماضي، وتعيين  الحادي عشر من تموز )يوليو(  العلمي في  العالي والبحث  التعليم  امينا عاما لوزارة 
الدكتور محمد الخاليلة رئيسا لجامعة العلوم االسالمية العالمية في التاسع والعشرين من ايلول )سبتمبر( 

الماضي.
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عكروش رئيسا للجامعة االميركية في مأدبا

20/ 06/ 2021األحد صحيفة الدستور

المنعقدة الموافقة  العالي في جلسته  التعليم   قرر مجلس 
عكروش  نديم  الدكتور  مأمون  االستاذ  تعيين  على 
للجامعة األمريكية في مادبا لمدة اربع سنوات.  رئيسا 

 وبهذه المناسبة اذ يهنىء مجلس أمناء الجامعة  وعمداؤها 
وأساتذتها وموظفوها وطالبها الرئيس الجديد متمنين له 

دوام التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.


