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MEU انطالق منافسات بطولة مئوية اململكة يف جامعة الرشق األوسط
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اتفاقية تعاون وتدريب بني جامعة الرشق األوسط
MEU ورشكة اإلبداع الخليجي

وقعــت جامعــة الــرق األوســط، ممثلــة مبركــز االستشــارات والتدريــب واللغــات، يــوم األحــد، يف مقــّر الجامعــة، اتفاقيــة 
ــز ُســبل التعــاون والتنســيق يف  ــة، يســعى مــن خاللهــا الطرفــاِن إىل تعزي ــداع الخليجــّي لالستشــارات اإلداري مــع رشكــة اإلب

مجــال الــدورات التدريبيــة. 
ــة،  ــع االتفاقي ــعادته بتوقي ــن س ــور، ع ــس املنص ــور أني ــة، الدكت ــة والقانوني ــؤون اإلداري ــة للش ــس الجامع ــب رئي ــرب نائ وأع
ــاء عالقــة دامئــة، وطــرح برامــج مشــركة،  ــداً ســعي الجامعــة إىل التعــاون مــع مختلــف املؤسســات والقطاعــات لبن مؤكّ

ــة. ــا الطلب ــم أبنائن ــن لدع ــتفادة مــن تجــارب اآلخري واالس
كــا أشــاد الدكتــور املنصــور بالغايــات املرجــّوة مــن هــذا التعــاون املشــرك الرامــي إىل دعــم املهــارات، وتوفــر البيئــة 

ــم والتطــّور. ــة عــى التعلّ ــات التــى تســاعد الطلب ــة واإلمكاني ــة والخــرات العلمي األكادميي
وتــأيت هــذه الراكــة التــي مــن شــأنها أْن تعمــَل عــى تجســر الفجــوات بــن املارســات األكادمييــة واملارســات العمليــة 

ضمــن جهــود الجامعــة يف دعــم تعلّــم الطلبــة، وتوفــر بيئــة مناســبة لتطويــر وتحســن التحصيــل األكادميــي.
وقــد نّصــت بنــود االتفاقيــة عــى تســهيل عمليــة تســجيل الطلبــة يف الرامــج التدريبيــة، والتســويق للرامــج واإلعــالن عنهــا 

بكافــة الوســائل مبــا يحقــق الغايــات مــن تبــادل املنافــع املشــركة التــي ميكــن اكتســابها مــن خــالل الرنامــج التعــاويّن.
ــذه  ــع ه ــعادته بتوقي ــن س ــا، ع ــاد وف ــيّد ع ــة، الس ــارات اإلداري ــّي لالستش ــداع الخليج ــة اإلب ــل رشك ــرب ممث ــه، أع ــن جهت وم
االتفاقيــة، قائــال: “إّن االتفاقيــة تدعــم اســراتيجية الركــة الهادفــة إىل دعــم الطلبــة ومتكينهــم عــى الصعيديـْـِن: العلمــّي، 

والعمــّي، كــا تعــزز املنــاخ الداعــم للنمــو والتطــور يف ظــل الظــروف الصعبــة للتعليــم عــن بُعــد”.
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انطالق منافسات بطولة مئوية اململكة
MEU يف جامعة الرشق األوسط

ــة  ــة مئوي ــات بطول ــط منافس ــرق االوس ــة ال ــت يف جامع انطلق
اململكــة ملباريــات كــرة القــدم )الخــايس(، ضمــن نظــام خــروج 

املغلــوب مــن مــرة واحــدة. 
ترحيبيــة  كلمــة  أعقبــه  امللــي،  بالســالم  البطولــة  افتتــاح  وتــم 
والحــكام  بالالعبــن  خاللهــا  مــن  ــب  رحَّ الطلبــة،  شــؤون  لعميــد 
برعايــة مختلــف  الجامعــة  والحضــور، وأشــار إىل مــدى اهتــام 
بدايــة املبــاراة األوىل.  أعلــن  ثــم  الرياضيــة ودعمهــا،  األنشــطة 
وكانــت مباريــات البطولــة قــد انطلقــت بقيــادة الحــكَّام: صــالح أبــو 
جعفــر، ومحمــد الزيــود ومعــن العالويــن؛ إلدارة الفــرق املشــاركة 
انطــالق  منــذ  واحــدة،  مــرة  مــن  املغلــوب  خــروج  نظــام  عــى 

البطولــة ولغايــة مباريــات النهــايئ. 

 وقــد بــدأت املباريــات بجــوالت متكافئــة بــن الفــرق التــي اعتمــدت 
املالبــس الرياضيــة باللونــن: األســود واألبيــض، وانتهــت بخــروج 
لتســتكمل  التمهيــدي،  األول  الــدور  مباريــات  ضمــن  فــرق   6

ــبوع.  ــدار األس ــى م ــات ع الفعالي
ــرة  ــالل الف ــتقام خ ــايس( س ــدم )خ ــرة الق ــة ك ــار إىل أن بطول يش
مــن 7 ولغايــة 14 مــن )أغســطس(، بتنظيــم مــن الجامعــة عــى 
مســتوى اململكــة، وذلــك ألول مــرة منــذ بدايــة جائحــة كورونــا.
وتقــام البطولــة وفــق إجــراءات صحيــة صارمــة تــم فرضهــا عــى 
الفــرق املشــاركة والحضــور كافــة؛ لضــان ســالمة املشــاركن 

املنافســات.  يف 
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أقامــت جامعــة الــرق األوســط نــدوة بعنــوان: "الهجــرة النبويــة 
قدمهــا  الهجريــة،  الســنة  رأس  مبناســبة  وذلــك  وعــر"  دروس 
ســاحة املفتــي العــام للمملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــيخ: عبــد 
الكريــم الخصاونــة وأدار النــدوة عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور: 
التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  مــن  عــدد  بحضــور  رشيــف  ســليم 

واإلداريــة.
اســتعرض خاللهــا الخصاونــة الــدروس والعــر مــن الســرة النبويــة 
اإلنســان واعتــر  األمانــة وتحمــل املســؤولية وبنــاء  تأديــة  يف 
ذكــرى الهجــرة النبويــة محطــة تأمــل لإلنســان عــى عظمــة النبــي 
ــة يف إقامــة العــدل  ورســالته التــي رضب مــن خاللهــا أروع األمثل

ــي. والتآخ
تحملــه مــن  النبويــة ملــا  الهجــرة  إحيــاء ذكــرى  بأهميــة  وأشــاد 

ــة  ــات والتضحي ــر والثب ــة يف الص ــاٍن ودروس عظيم دالالت ومع
يف وجــه الظلــم والطغيــان مؤكــًدا عــى دورهــا يف بنــاء املجتمــع 
ــلمن.  ــن املس ــدة ب ــة والحمي ــات الطيب ــر الصف ــالمي ون اإلس
اإلنســان  بنــاء  عــى  حريًصــا  النبــي  "كان  حديثــه:  يف  وقــال 
واملؤاخــاة بــن املســلمن مــن خــالل ترســيخ الحقــوق و ســن 
العدالــة بــن أفــراد املجتمــع، حيــث أن اإلنســان ميثــل املحــور 
األســايس لرقــي املجتمعــات وبنائهــا عــر تحــرره مــن العبوديــة ".
ويف نهايــة النــدوة دار نقــاش مــع املشــاركن حــول املحطــات 
الفارقــة يف نــر الدعــوة اإلســالمية وأبــرز أحــداث الهجــرة النبويــة.
اســتمرارية  عــى  حريصــة  الجامعــة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن   
دورهــا املُجتمعــي يف التوعيــة ضمــن إطــار اإلجــراءات االحرازيــة 

الصارمــة ملنــع تفــي فــروس كورونــا. 

  MEUالخصاونة يف رحاب جامعة الرشق األوسط
يؤكد عىل أهمية ذكرى الهجرة النبوية
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   اختتمــت فعاليــات بطولــة مئويــة اململكــة لكــرة القدم )خــايس(، وكرة 
الســلة )3X3( فــوق املُســطّح األخــر يف جامعــة الــرق األوســط، بعــد 
مشــاركة " 38 " فريقــاً لكــرة القــدم، و"30 " مــن كــرة الســلة، مــن مختلــف 

محافظــات اململكة.
   وعــّر راعــي البطولــة، الدكتــور أحمــد نــارص الديــن، عــن فخــره بنجــاح 
انقطــاع  بعــد ســنتن مــن  الجامعــة  التــي نظمتهــا  البطولــة  فعاليــات 
الفائــزة  الِفــرَق  وتتويــج  كورونــا،  جائحــة  بســبب  الرياضيــة  الفعاليــات 
ــدور النهــايئ لبطولتــي: القــدم،  ــدور نصــف النهــايئ، وال يف مباريــات ال

والســلة.
ــر  ــة والتداب ــالمة العاّم ــر الس ــع معاي ــة لجمي ــاذ الجامع ــى اتخ ــد ع    وأك
الوقائيــة الالزمــة لحايــة املشــاركن والحضــور مــن فــروس كورونــا، 
ــة  ــة الداعم ــات الخاّص ــمية واملؤسس ــات الرس ــع الجه ــدور جمي ــاد ب وأش
املســتوى  عاليــة  منافســات  خــوض  يف  ســاهمت  والتــي  للبطولــة، 

والتنظيــم.

    ويف نهايــة حديثــه، أكّــد نــارص الديــن بــأّن بطولــة مئويــة اململكــة 
الرياضيــن  الالعبــن  مــن  العديــد  وجــود  عــن  تكشــف  أن  اســتطاعت 
املتميزيــن الذيــن ميتلكــون مهــارات رياضيــة متفوقــة تحتــاج إىل املزيــد 

مــن الفــرص الداعمــة والجهــات الراعيــة.
ــل الحفــَل الختامــي تكريــُم الفــرق الفائــزة ببطولــة كــرة القــدم      وقــد تخلّ
وكــرة الســلة، واللجنــة الفنيــة، والجهــات الداعمــة لنجــاح البطولــة، وُحــّكام 
كــرة القــدم وكــرة الســلة، وانتهــت الفعاليــات بالتقــاط صــور تذكاريــة 

تجمــع بــن الحضــور والجهــات املشــاركة مــع راعــي البطولــة.
الــرق  مــن جامعــة  تأكيــداً  البطولــة جــاءت  أّن  الجديــر ذكــره      ومــن 
األوســط عــى منــط الراكــة الحقيقــّي بــن الــدور األكادميــّي والنشــاط 
الشــبايّب الريــايّض، وهــو القطــاع الــذي تعتــره الجامعــة ركيــزة أساســية 
يف متيّزهــا، وتظهــر مــن خاللــه إميانهــا ودْعمهــا لــدور الشــباب الريــايّض 

يف املســاهمة يف بنــاء األردّن ورفعتــه.

اختتام فعاليات بطولة مئوية اململكة يف
MEU جامعة الرشق األوسط
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 MEU جامعة الرشق األوسط
تستضيف أول بطولة رياضية بعد جائحة كورونا.

    ضمــن احتفاالتهــا مبئويــة الدولــة األردنيــة نظمــت جامعــة الــرق األوســط عــى مالعبهــا بطولتــي: كــرة القــدم )خــايّس(، وكــرة الســلة 
)3x3(، والتــي أقيمــت خــالل الفــرة مــن 7 وحتــى 14 مــن شــهر آب )أغســطس( الحــايل، بالتعــاون مــع اتحــاَدي: كــرة القــدم، و كــرة الســلة.  

     وشــارك يف بطولــة كــرة الســلة كال الجنســن، مــن الذكــور واإلنــاث، تحــت ســّن 19 عاًمــا، و بطولــة كــرة القــدم التــي تقــام للذكــور 
فقــط تحــت ســّن 18عاًمــا، حيــث أكـّـدت العديــد مــن الِفــرَق رغبتهــا يف املشــاركة بالبطولــة، والتــي تعــّد أول بطولــة تنظمهــا الجامعــة عــى 

مســتوى اململكــة منــذ بدايــة جائحــة كورونــا.  

     ويــأيت تنظيــم هــذه البطولــة مــن قبــل الجامعــة؛ تأكيــداً منهــا عــى منــط الراكــة الحقيقــّي بــن الــدور األكادميــّي والنشــاط الشــبايّب 
الريــايّض، وهــو القطــاع الــذي تعتــره الجامعــة ركيــزة أساســية يف متيّزهــا، وتظهــر مــن خاللــه إميانهــا ودْعمهــا لــدور الشــباب الريــايّض 

يف املســاهمة يف بنــاء األردّن ورفعتــه.

     وأقيمــت البطولــة عــى مالعــب الجامعــة ضمــن إجــراءات احرازيــة ُمشــّددة؛ لضــان أعــى معايــر الســالمة العاّمــة، والتباعــد االجتاعــّي 
ضمــن خطــة وقائيــة صارمة.
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جامعة الرشق األوسط MEU تستضيف وفًدا طالبًيا يف كلية الصيدلة.

     اســتضافت جامعــة الــرق األوســط وفــًدا مــن منتســبي جمعيــة 
عــى  لالطــالع  الســبت،  يــوم   )JPSA( األردنيــة  الصيدلــة  طلبــة 
املختــر الخــاّص بتخصــص املســتحرات التجميليــة والكياويــة 
يف كليــة الصيدلــة، وللتعــرف عــى األجهــزة والعمليــات التــي تدخــل 

ــة.  ــة والتجميلي ــتحرات الكياوي ــع املس يف تصني

     وقــد قّدمــت القائــم بأعــال عميــد كليــة الصيدلــة، الدكتــورة 
نــوزت ذيــب، رشًحــا لطبيعــة األعــال املنوطــة بالكليــة، وتوضيًحــا 
للتفاصيــل املتعلقــة بتخصــص تصنيــع املســتحرات التجميليــة 
الجامعــّي  العــام  يف  مؤخــرًا  اســتحداثه  تــّم  الــذي  والكياويــة 

.2021/2020

     وتضمــن الوفــد 25 طالبًــا مــن: الجامعــة األردنيــة، والجامعــة 
الهاشــمية، وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة، وعــدًدا مــن 

طــالب جامعــة الــرق األوســط. 

الصيدلــة  كليــة  مختــرات  يف  املُرفــن  مــن  فريــق  وقــام      
املســتحرات  تصنيــع  لطــرق  وعمــّي  نظــرّي  رشح  بتقديــم 

التجميليــة، وأهــّم األجهــزة املســتخدمة فيــه، باإلضافــة إىل تقديــم 
مجموعــة مــن التجــارب العمليــة يف تصنيــع بعــض أنــواع الكرميــات 

التجميليــة. 

الصيدالنيــة  املهنــي،  التطويــر  لرنامــج  املنســقة  وقدمــت      
ــة للجامعــة؛ تقديــرًا لهــا عــى جهودهــا  نجــود القاســم، درًعــا تكرمييّ
حديثهــا  أثنــاء  يف  مؤكــدة  للجمعيــة،  الدائــم  ودعمهــا  وتعاونهــا 
أهميــة اســتمرار التعــاون بــن الجامعــة وجمعيــة طلبــة الصيدلــة 
األردنيــة؛ انطالقًــا مــن رؤيــة الجامعــة يف دعــم مهــارات الشــباب 

وتطويرهــا. واملهنيــة  العمليــة 

ــة  ــات مجاني ــع عيّن ــاليب بتوزي ــد الط ــام الوف ــاء ق ــة اللق     ويف نهاي
مــن املســتحرات التجميليــة التــي قامــت عــى إنتاجهــا إحــدى 

التجميــل. رشكات صناعــة 
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طالب جامعة الرشق األوسط MEU يحصدون
لقب أفضل فيلم قصري

حصــل الفيلــم الدرامــي “فتــاة” ملجموعــة مــن طلبــة جامعــة الــرق 
ن  األوســط عــى جائــزة أفضــل فيلــم قصــر ضمــن مهرجــان عــاَّ

الســينايئ.
وكان الفيلــم قــد نافــس ضمــن قامئــة من األفــالم الروائيــة، تضّمنت 
6 أفــالم وثائقيــة، و 6 أعــال دراميــة، ليحقــق أعــى نســبة تصويــت 

بعــد عرضــه األول.
وقــال مؤلــف الفيلــم ومخرجــه، أديــب دعســان، طالــب كليــة األعــال 
يف قســم اإلدارة الســياحية:” لقــد اســتطعنا بالعمــل املتواصــل، 

واإلرصار عــى النجــاح، أن نحقــق هــذا اللقــب،
وكانــت فرحتنــا كبــرة، وغامــرة، وال توصــف، لحظــة اإلعــالن عــن 

. النتائــج” 
وأضــاف قائــالً:” إّن فيلــم “فتــاة” يُعــّد أول تجربــة إخراجيــة أشــارك 
الــذي شــّكل الكثــر مــن الصعوبــات والضغوطــات،  فيهــا؛ األمــر 
وذلــك منــذ اللحظــة األوىل يف تشــكيل الفريــق املناســب للعمــل.”
ونــّوه دعســان يف نهايــة حديثــه إىل الــدور املهــّم الــذي اضطلعــت 
ــذه، وإىل  ــل وتنفي ــذا العم ــداد ه ــط يف إع ــرق االوس ــة ال ــه جامع ب
دعمهــا املســتمر واملتواصــل لقــدرات طلبتهــا، وصقــل مواهبهــم، 

ورفــد مكامــن اإلبــداع يف دواخلهــم.
ــن  ــاركن ضم ــد املش ــي، أح ــم الخلي ــالم، معتص ــب اإلع ــدى طَالِ وأب
ــه  ــوز، وبكون ــة ِبالف ــه العظيم ــم، فرحت ــذا الفيل ــل يف ه ــق التمثي فري

جــزءاً ِمــن الفريــق الــذي حققــه، قائــالً:” إنــه فخــور ِبهــذا اإلنجــاز، وبأنــه 
أَحــد طلبــة كليــة اإلعــالم، املتميــزة بكادرهــا وطلبتهــا “.

كــا دعــا الطالــب الخليــّي إىل رضورة االســتمرار يِف إنتــاج مثــل َهــِذِه 
األعــال الَِّتــي تُِضيــف إىَل التجربــة اإلعالميــة وتغنيهــا، مؤكِّــداً أهميــة 
أن يســتفيد طلبــة اإلعــالم مــن التدريــب العمــي يف فــرة الدراســة؛ 

ِمــن أجــل صقــل مهاراتهــم، وتنميــة قدراتهــم.
ومــن الجديــر بالذكــر أّن أحــداث الفيلــم ” فتــاة ” تــدور حــول ُحلــٍم 
ــات، تحــاول االنفــكاك ِمــن الضغــوط  ــاة يف ســن العرينيّ يــراود فَتَ
الَِّتــي تتعــرض لََهــا، َوالتــي تَِقــف عائقــاً يِف طريــق تحقيــق طموحهــا، 
ضمــن مفارقــات صعبــة، تــدور مــن خاللهــا األحــداث التــي تشــهد 

ــه. ــى تحقيق ــا ع ــا، وإرصاره ــاة بُحلمه ــذه الفت ــك ه متّس
ــة مــن  ويشــار إىل أن الفيلــم قــد حصــل عــى درع السوســنة الذهبي
ــم األورويب  ــان الفيل ــارك يف مهرج ــالم، وسيش ــة لألف ــة امللكي الهيئ
تونــس  مهرجــان  إىل  باإلضافــة  األورويب،  االتحــاد  مــن  املنظــم 
ــم  ــيناريو فيل ــل س ــى أفض ــة ع ــرة؛ للمنافس ــالم القص ــدويّل لألف ال

قصــر.
الفيلــم مــن تأليــف وإخــراج ومتثيــل: أديــب دعســان، ويــؤدي دور 
نّصــار، ومعتصــم  العــودة، وســدين  غــزل  ِمــن:  البطولــة فيــه كلٌّ 

الخليــي.
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نارص الدين يؤكد أن الشباب يشكلون األساس
يف عملية تحديث املنظومة السياسية

الديــن، عضــو لجنــة  نــارص  الدكتــور يعقــوب       عــّان – قــال 
الشــباب يف اللجنــة امللكيــة لتحديــث املنظومــة السياســية: إّن 
جميــع القوانــن التــي تعمــل اللجنــة امللكيــة لتحديــث املنظومــة 
السياســية عليهــا، ســواء قانــون االنتخــاب، أو األحــزاب، أو اإلدارة 
يكونــوا  أن  مــن  الشــباب  متكــن  مبــدأ  عــى  ترتكــز  املحليــة، 
فاعلــن يف عمليــات املشــاركة يف اتخــاذ القــرار، وإّن توجيهــات 
جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن، واهتــام ســمو ويّل 
العهــد، األمــر الحســن بــن عبداللــه، واألوراق النقاشــية امللكيــة 
التفاصيــل  لبقيــة  العــاّم  اإلطــار  تشــكل  بالشــباب  املتعلقــة 

املتعلقــة بــدور الشــباب يف الحيــاة العاّمــة.
     جــاء ذلــك خــالل لقــاٍء حــواريٍّ عقــده مــع مجموعــة مــن الشــابّات 
والشــباب الناشــطن عــى مواقــع التواصــل االجتاعــّي، وذلــك 
ضمــن سلســلة اللقــاءات الحواريــة التــي يُجريهــا الدكتــور نــارص 
والسياســية،  الشــبابية،  القطاعــات  عــن  ممثلــن  مــع  الديــن 
واالقتصاديــة، واالجتاعيــة، والفكريــة، واألكادمييــة؛ مــن أجــل 
إثــراء النقــاش الوطنــّي بشــأن أعــال اللجنــة وتوصياتهــا النهائيــة.
     وأوضــح الدكتــور يعقــوب أّن توّجــه اللجــان املتعــددة لتمكــن 
الشــباب سياســياً وبرملانيــاً ال يتوقــف عنــد حــدود تخفيــض ســّن 
املرشــح لالنتخــاب إىل خمســٍة وعريــن عامــاً، بــل يتجــاوزه إىل 
توفــر البيئــة التريعيــة والقانونيــة والسياســية التــي تتيــح لهــم 
أْخــذ دورهــم ومكانتهــم يف التخطيــط لبنــاء مســتقبلهم وهــم 
عــى  الدولــة، مشــدداً  ُعمــر  الثانيــة مــن  يدخلــون إىل املئويــة 

أّن مفهــوم البيئــة السياســية ليــس معــزوالً عــن البيئــة العاّمــة: 
اقتصاديــاً، واجتاعيــاً، وتعليميــاً، وتثقيفيــاً؛ ذلــك بــأّن الهــدف 
واالزدهــار  الشــامل،  النهــوض  هــو  جميعــاً  عليــه  نعمــل  الــذي 
والتنمويــة  االســتثارية  املروعــات  خــالل  مــن  االقتصــادّي 
الــذكاء  العمــل، ال ســيّا يف مجــاالت:  فــرص  مــن  تزيــد  التــي 
املعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت،  وثــورة  االصطناعــي، 
وايجــاد ُهويّــة جديــدة لالقتصــاد الوطنــّي قامئــة عــى تفعيــل 
القــدرات واإلمكانــات الطبيعيــة والبريــة عــى أفضــل وجــه .

ــد الشــباُب املشــاركون يف الحــوار أّن ثقتهــم       مــن ناحيتهــم، أكّ
بجاللــة امللــك، وســمّو ويّل عهــده األمــن، مطلقــة يف دعــم 
الشــباب ومتكينهــم: سياســياً، واقتصاديــاً، وعلميــاً، مــن خــالل 
اإلرادة السياســية العليــا والــرؤى الســامية، واملبــادرات الفاعلــة، 
عمليــة  إىل  الــرؤى  تلــك  برجمــة  التنفيذيــة  الجهــات  وطالبــوا 

ملموســة عــى أرض الواقــع.
التمكــن  أّن  عــى  الحــوار  يف  املشــاركن  أغلــُب  وشــّدد       
االقتصــادي، مــن خالل التشــغيل يف ســوق العمــل واملروعات 
االســتثارية والتنمويــة، يجــب أْن يتوافق مع التمكن الســيايس، 
وصــوالً إىل التمكــن يف جميــع جوانــب الحيــاة العاّمــة، مؤكّديــن 
هــو  قاطــع  بشــكل  واملحســوبية  الواســطة  مــن  التخلــص  أّن 
الثقــة باملؤسســات  إعــادة  تُبنــى عليــه عمليــة  الــذي  األســاس 

العاّمــة والخاّصــة، وتحقيــق مبــدأ العدالــة وتكافــؤ الفــرص.
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 MEU وفد من جامعة الرشق األوسط

يزور امللحقية الثقافية األردنية يف القاهرة

قــام نائــب رئيــس هيئــة مديــري جامعــة الــرق األوســط الدكتــور أحمــد يعقــوب نــارص الديــن والوفــد 

ــايف  ــق الثق ــتقباله امللح ــرة، وكان يف اس ــة يف القاه ــة األردني ــة الثقافي ــارة إىل امللحقي ــق بزي املراف

األســتاذ فــوزي ابــو فــارس.  

وقــدم نــارص الديــن خــالل زيارتــه للملحقيــة إيجــازًا عــن التســهيالت التــي تقدمهــا الجامعــة ألبنائنــا 

الجامعــة.  الطلبــة املرصيــن يف 

ــرة  ــة يف القاه ــة األردني ــة الثقافي ــايل وامللحقي ــم الع ــراتيجية وزارة التعلي ــع اس ــيًا م ــك متاش ــأيت ذل ي

ــن يف األردن.  ــن الدارس ــة املرصي ــداد الطلب ــادة أع ــدف زي به

وأشــاد نــارص الديــن يف نهايــة زيارتــه بالــدور الــذي تقدمــه الســفارة األردنيــة يف جمهورية مــرص العربية 

وأثنــى عــى الجهــود املبذولــة مــن امللحقيــة الثقافيــة يف تســهيل معامــالت الطلبــة واملراجعــن 

مقــدًرا دورهــم يف دعــم االقتصــاد الوطنــي األردين والســياحة التعليميــة. 


