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MEU سيادة المطران خريستوفوروس للروم األرثوذكس يزور جامعة الشرق األوسط

قام سيادة المطران خريستوفوروس عطاهلل مطران األردن للروم األرثوذكس، 
لين  السيدة  البطريركيّة  مدارس  عام  مدير  ضم  المستوى  رفيع  وفٍد  مع 
البطريركيّة  مدارس  ومدراء  المسيحي،  الدين  رجال  من  وعدد  المدانات، 

بزيارة جامعة الشرق األوسط.

الدين،  ناصر  يعقوب  الدكتور  األمناء  مجلس  رئيس  رحب  الزيارة  خالل 
بسيادة المطران والوفد المرافق، مؤكًدا أهمية الوجود المسيحي في وطننا فهو الوجود األصيل والمتجذر، 
وأن أداء إخوتنا المسيحيين ضمن كادر الهيئة التدريسية واإلدارية مميز ومثمر وفاعل، مبينًا أن الجامعة 

تعد مركًزا أكاديميًا يمتاز بالتسامح والتنوع والتجانس.

من جانبه، أعرب سيادة المطران عطاهلل عن شكره وتقديره وإعجابه بجامعة الشرق األوسط وأعضائها 
من الهيئتين األكاديمية واإلدارية، مبديًا إعجابه وتقديره بالتعاون الفاعل الخالي من أية تعقيدات، والنابع 
من المحبة والسالم والفكر األستراتيجي للجامعة، وهو المتجذر من ثقافة بالدنا المقدسة التي تقدم رسائل 
المحبة والسالم، مثنيًا على األعمال المباركة للجامعة، التي تسهم في غرس العلم والمعرفة مغلفة بمخافة 

هللا.

بدورها، قالت القائم بأعمال رئيس الجامعة األستاذة الدكتورة سالم خالد المحادين إن الجامعة تولي ُجل 
اهتمامها في أن تكون مكانًا يعزز من قيم الوحدة والتماسك، مؤكدة أن سياسة الجامعة مبنية على: »ال 

وجود لآلخر.. فنحن واحد«.

رسالة  بمثابة  تعد  التي  الزيارة،  أثناء  واضحين  كانا  والمحبة  التعاون  إن  المدانات  قالت  جانبها،  من 
سالم، مؤكدة الرغبة الملحة إلدارة مدارس الروم األرثوذكس في التحاق أكبر عدد من طلبتها لدراسة 
التخصصات المتنوعة والعديدة والحديثة في الجامعة، واالنخراط في األعمال الالمنهجية التي تعزز من 

قيم المواطنة الفاعلة.

وخالل الزيارة وقعت اتفاقية تعاون ثنائية تعبر عن فكٍر ونهجٍ مشترك، لنقل؛ المعرفة المتبادلة والعمل 
على تنمية المهارات القيادية والوظيفية بهدف، تأهيل أجيال قادرة على خدمة وطننا الحبيب.
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بحث التعاون بين جامعة آل البيت وغرفة تجارة المفرق

االحد  اليوم  لقائه  لدى  الضمور  الدكتور هاني  البيت  آل  بحث رئيس جامعة 
رئيس وأعضاء غرفة تجارة محافظة المفرق سبل تعزيز التعاون ببن الجامعة 

والغرفة.

في  القطاعات  كل  مع  التعاون  على  الجامعة  حرص  الضمور  الدكتور  وأكد 
محافظة المفرق ما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية، مشيراً إلى استعداد الجامعة لمواصلة التعاون 

مع القطاع التجاري في تنفيذ المشاريع والبرامج ذات الجدوى االقتصادية.

وأعرب عن شكر الجامعة لرئيس وأعضاء الغرفة التجارية على الدعم المقدم للجامعة من خالل التبرع 
السخي بمستلزمات سكن الطالبات داخل حرم الجامعة.

على  االنفتاح  سياسية  وانتهاجها  الجامعة  بجهود  العرقان  خيرو  التجارية  الغرفة  رئيس  أشاد  بدوره، 
المجتمع المحلي والتجاري لتعزيز فرص العمل في المستقبل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في 

المحافظة.


