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من اأقوال 

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم

عن التعليم والتعليم العايل

»اإن ثروة الأردن احلقيقية، هي الإن�سان الأردين، مبا عرف عنه من قدرة على مواجهة 
براجمها  يف  العمل  حكومتي  �ستوا�سل  ذلك،  وعلى  الإجناز.  وحتقيق  التحديات 
التعليم  خمرجات  بني  التوازن  وحتقيق  والتدريب،  التعليم  مب�ستوى  للنهو�ض 
الأكادميي واملهني، ومتطلبات الإنتاج والقت�ساد الوطني، هذا بالإ�سافة اإىل العمل 
على تو�سيع مظلة التاأمني ال�سحي، واإقامة العديد من املرافق ال�سحية الكبرية 

يف املحافظات«

خطاب العر�ض ال�سامي يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�ض الأمة الأردين الرابع ع�رش   
التاريخ:  28 ت�رشين الثاين 2006 

»اأما تنمية املوارد الب�رشية فهي من اأولوياتنا يف املرحلة املقبلة، ذلك اأن ثروة الأردن 
الكربى واحلقيقية هي الإن�سان الأردين ولهذا ف�ستعمل حكومتي على ال�ستثمار يف 
هذا الإن�سان �سمن �سمولية القت�ساد املعريف من حيث احلو�سبة وتاأهيل املعلمني 

وتطوير املناهج والرتقاء مب�ستوى البحث العلمي والتعليم اجلامعي«

خطاب العر�ض ال�سامي يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�ض الأمة الأردين الرابع ع�رش 
التاريخ: 1كانون الأول 2004 



ح�رضة �ساحب اجلاللة الها�سمية

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم





�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري ح�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد
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اأبنائي اخلرّيجني:
الذي  العلم  ال�سامخ حتملون �سالح  العلمي  ال�رشح  تتخّرجون يف هذا  واأنتم  والتربيكات  التحايا  اأجمل  اإليكم  اأُزجي 
ت�سّلحتم به بعد جهٍد و�سهر، ليكون هدفكم العمل والبحث العلمي وخدمة اأوطانكم، ولتكونوا �سفراء للجامعة 
اأينما ذهبتم وحيثما حللتم وكما اأرادكم قائد الوطن عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل وقادة اأوطانكم، حري�سني 
على خدمة بالدكم، وم�رشّين على اأداء الر�سالة التي حملتموها لتحقيق اآمال اأّمتكم وتطّلعاتها، ف�سريوا على بركة 
اأهلكم وذويكم، فال�سكر اجلزيل لهم على  باخلري ُخطاكم، ول نن�سى ف�سل  اهلل، واهلل يحفظكم ويرعاكم، وي�سّدد 

دعمهم وم�ساندتهم لكم حتى و�سلتم اإىل ما و�سلتم اإليه من العلم، فاأنتم قادة امل�ستقبل واأمله.

اأبنائي اخلرّيجني:
اإنّكم، واأنتم تغادرون رحاب جامعتكم الفتّية التي كانت وما زالت اأهالً لتخريج القادة �ساعية بجدٍّ واجتهاد اإىل اإيجاد 
فر�ض  توفري  فيكم، من خالل  لال�ستثمار  وت�سعى  اجلامعة  �سعت  فقد  القادمة،  ولالأجيال  لكم  وبحثّية  بيئة علمّية 

العمل والتدريب امل�ستمر لكم، فاأبواب اجلامعة مفتوحة لكم با�ستمرار.
لذا، ان�سب جل اهتمام موؤ�س�سي هذا ال�رشح على اأن يكون رافداً ثرياً من روافد العلم واملعرفة، و�رشحاً �ساخماً تفتخر 
التاألق، وهويّتها الأ�سالة، ومنهجها احلداثة والنفتاح  به الأجيال، وموؤ�س�سة علمّية تربوية غايتها التمّيز، وعنوانها 
على كل ما هو مفيد، لبلوغ ر�سالة اجلامعة وا�سرتاتيجيتها املُعلنة، املعرفة قّوة وهي ال�سبيل لإعداد قادة امل�ستقبل 

اإىل مواقعهم.
الأبنية  توفري  على  واإدارتها  اأمنائها  وجمل�ض  فيها  املديرين  بهيئة  ممّثلة  اجلامعة  حر�ست  املنطلق  هذا  ومن   
احلديثة التي ت�ساير املتطّلبات العاملّية، وا�ستحداث اأبنية جديدة تتما�سى مع الكلّيات والتخ�ّس�سات التي ت�ستحدثها 
عاملّية،  مبوا�سفات  هند�سّية  وم�ساغل  ومرا�سم  تفاعلّية  وحا�سوبّية  علمّية  وخمتربات  تدري�ض  قاعات  من  اجلامعة، 
وا�ستوديوهات لالإذاعة والإعالم جمّهزة باأحدث ما تو�ّسلت اإليه التقنّية احلديثة من اأجهزة وبرامج اإلكرتونية ومكتبة 
...وغريها، كما حر�ست اجلامعة على توفري امل�ساحات اخل�رشاء املمّيزة لراحتكم وكذلك مرافق الأن�سطة على اختالف 

اأنواعها واأ�سكالها.
العلمي،   البحث  على  واآمنة، حتّثكم  جاذبة  بيئة  وحتقيق  لكم  واملاديّة  النف�سّية  الراحة  توفري  اأجل  من  ذلك      كل 

وت�ساعدكم على اإكمال م�سريتكم العلمّية بكل جّد واجتهاد واقتدار.

اأبنائي اخلرّيجني:
ل زال يف جعبتنا الكثري، ن�سعى لتحقيقه فاأنتم ال�ستثمار احلقيقي لالأردن وللوطن العربي، واأنتم الأمل يف متابعة 
امل�سرية بعد اأن قطفتم اأوىل ثمرات ُجهدكم و�سهركم وتعبكم ... اآملني اأن تكونوا عند ُح�سن ظنِّ اأ�رشتكم اجلامعّية 

... ترفعون هامة اأوطانكم، وتقومون على خدمتها.
   اأمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح يف ظل الأ�رشة الها�سمّية، وقائد الوطن جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حفظه 

اهلل ورعاه، وقادة بالدكم، واهلل يحفظكم ويرعاكم.

كلمة رئيس هيئة المديرين 

�سعادة الأ�ستاذة �سناء �سقوارة
رئي�ض هيئة املديرين
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هيئة المديرين

�سعادة الأ�ستاذة
 �سناء علي �سقوارة
رئي�ض هيئة املديرين

�سعادة الدكتور 
اأحمد يعقوب نا�رضالدين 

نائب رئي�ض هيئة املديرين

�سعادة الدكتور
 عدنـان �سـاهر الأعرج

ً ع�سوا

معايل الأ�ستاذ الدكتور
 اأ�سعد حممد عبدالرحمن

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذة
 متارا يعقوب نا�رض الدين

ً ع�سوا

�سعادة الدكتور
 مهند عزمي اأبومغلي

ً ع�سوا
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كلمة رئيس مجلس االمناء

اأبنائي اخلرّيجني:
اإليكم  اأتقدم بخال�ض التهنئة وعميق التربيك  اأن  ي�سعدين يف هذه اللحظات املميزة من عمر هذه اجلامعية الفتية 
جميعاً واأنتم تغادرون هذا ال�رشح العلمي ال�سامخ لتدخلوا مرحلة التعامل مع احلياة مبا فيها من تغريات �رشيعة، ومن 
اأبرزها العتماد على العقل الب�رشي القادر على التعامل مع خمتلف الأفكار واحل�سارات والثقافات، ياأخذ منها القيم 

ويلقوا الف�سل منطلقاً من مبداأ املعرفة قوة.
اإنكم تدخلون املرحلة الأهم والأ�سعب من مراحل احلياة، فلتعملوا على ح�سن الإفادة مما اكت�سبتموه من خالل �سنني 
الدرا�سة من معارف ومهارات وقدرة على التعامل مع الواقع،  واتخاذ القرار ال�سائب. وهو ما  يجعلني على يقني من 

اأنكم �ستقدمون باجلميل جميالً جتاه اأنف�سكم واأهلكم واأوطانكم ، واأمتكم.

اأبنائي اخلرّيجني:
لقد كان داأب اجلامعة على الدوام الرتكيز على النوعية املميزة من اأع�ساء هيئة التدري�ض وتوفري البيئة املتكاملة التي 
ت�ساعد اجلامعة على حتقيق اأهدافها يف تخريج اأجيال واعية مدركة لتطورات هذا الع�رش، قادرة على مواجهة ال�سعاب 

واملعيقات التي تع�سف بكينونته.
من اأجل ذلك خطت اجلامعة خطوات رائدة يف جمال تطوير خططها وبراجمها وا�ستحداث تخ�س�سات جديدة تعود 
على اجلامعة وعليكم وعلى اأمتكم بالفوائد اجلمة الكبرية، وتوفر لكم فر�ض عمل متميزة من خالل توفريها البنية 
التكنولوجية املتكاملة ، حيث مت ربط جميع مرافق اجلامعة ب�سبكة املعلومات العاملية ملواكبة التطورات العلمية 
لال�ستفادة منها  ) طلبة واأع�ساء هيئة تدري�ض، اإداريني( يف جمال تطوير الأبحاث العلمية. كما مت ربط اإدارات اجلامعة 
�سبيل  ل  اأنه  من  منا،  يقيناً  بذلك  ت�ستمر  و�سوف   ، العلمي  للبحث  الالزم  الدعم  ووفرت   . ال�سبكة  بهذه  املختلفة 

للتقدم اإل بتطوير عقولنا وحماكاتنا مل�ستجدات الع�رش والتقنية .

اأبنائي اخلرّيجني:
اإن ما حتقق ما كان اأن يكون لول الرعاية املو�سولة والأبوة احلانية من اأ�رشة اجلامعة، ولن يفوتني يف هذا املجال اإل اأن اأعرب 
عن جزيل ال�سكر والدعم الأكيد والدائم  من خالل الروؤيا الثاقبة والرعاية الدائمة من هيئة مديرين ومن اأع�ساء جمل�ض 

اأمنائها ، واأ�رشتها الفاعلة ، فلهم ال�سكر.
حمبة  كل  مني  فلهم  وامل�ستخدمني  والفنيني  الإداريني  واملوظفني  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  اجلامعة  هذه  رئي�ض  واأما 
داعني اهلل لكم  بركة اهلل  الأبناء �سريوا على  اأيها  واأنتم   ، امل�سرية  ويبذلوه من جهود ل�ستمرار هذه  بذلوه  ملا  وتقدير 
التوفيق وال�سداد وليبارك اهلل فيكم �سنداً وذخراً لهذا الوطن الأبي �سائرين جميعاً يداً واحدة نبني ونعلي البنيان ونعد 

قادة امل�ستقبل حتت ظل �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم وفقه اهلل ورعاه.

الأ�ستاذ يعقوب عادل نا�رض الدين
رئي�ض جمل�ض المناء
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مجلس االمناء

�سعادة الأ�ستاذ 
يعقوب عادل نا�رض الدين

رئي�ض املجل�ض

�سعادة الدكتور
حممد اأحمد حيا�سات

ً ع�سوا

�سعادة ال�سيد
با�سم فوؤاد فراج

ً ع�سوا

معايل الدكتور 
اأ�سعد حممد عبد الرحمن

ً ع�سوا

�سعادة ال�ستاذ الدكتور
طالب ح�سن ال�رضيع

ً ع�سوا

�سعادة املهند�س
عامر  حممد الب�سري

ً ع�سوا

�سعادة الدكتور
نيازي عبد الفتاح اأبو فر�سخ

ً ع�سوا

�سعادة الدكتور 
اأحمد يعقوب نا�رض الدين

ً ع�سوا

�سعادة الدكتور
عدنان �ساهر  الأعرج

ً ع�سوا

�سعادة ال�سيد
حممد عبا�س نوافلة

ً ع�سوا

�سعادة ال�سيد 
مروان �سـامل العبد الالت

ً ع�سوا

�سعادة ال�ستاذ الدكتور
رافع عارف �سناق

ً ع�سوا

�سعادة ال�سيد 
وليد عبد اهلل العريان

ً ع�سوا

عضو المجلس
سعادة أ.د. رافع الشناق

معايل العني
مروان اأكرم دودين

ً ع�سوا

�سعادة الدكتور
�سلطان اأبو تايه

ً ع�سوا
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الأ�ستاذ الدكتور طالب ح�سن ال�رضيع
رئي�ض اجلامعة

ياأتي تخريج الفوج اخلام�ض من طلبة الدرا�سات العليا، والفوج الثاين من طلبة البكالوريو�ض يف جامعة ال�رشق الأو�سط، 

واجلامعة تر�سخ خطاها وتر�سي قواعدها من اأجل اأن حتقق الغاية املن�سودة التي و�سعتها ن�سب عينيها، وهي غاية 

التميز يف خمتلف جوانب العملية التعليمية والبحثية وجوانب البيئة اجلامعية، وها هم خريجو هذين الفوجني من 

اأهدافهم  باأنهم حققوا  ت�ستعد لحت�سانهم  التي  العمل  ولأ�سواق  واملراقبني،  املهتمني  يثبتون لكل  اجلامعة  طلبة 

واأهداف اجلامعة يف التمّيز علماً واأداءً وفكراً والتزاماً، بعد اأن حققوه خالل درا�ستهم تفوقاً وحت�سيالً ومواظبة وانتماءً.

لقد حر�ست اجلامعة على اأن توفر لطلبتها بيئة جامعية غنية ومتكاملة، فاأولت خططها الدرا�سية عناية فائقة 

وهي تعمل على تطويرها با�ستمرار، وا�ستقطبت للتدري�ض والبحث العلمي نخبة من اأع�ساء هيئة تدري�ض يتمتعون 

مبوؤهالت علمية رفيعة، وخربات عملية ثرية، وقدرات تفاعلية عالية، ووفرت لطلبتها و�سائل البحث والتح�سيل العلمي 

واأدواتهما، وهياأت لهم مناخاً جامعياً حمفزاً، وعملت على تعزيز قدراتهم ومهاراتهم وعلى �سقل �سخ�سياتهم من 

خالل امل�ساركة الإيجابية يف الفعاليات اجلامعية املتنوعة، فكان اأن اآتى هذا اأكله نتاجاً ي�رّش الناظر ويحقق الغاية.

واإنني واأنا اأهنىء اأبنائي الطلبة واأبارك لهم تخرجهم يف جامعة ال�رشق الأو�سط، لأرجو اأن يوا�سلوا م�سرية عطائهم 

�سواء يف جمال العمل اأو يف متابعة الدرا�سة، ليكونوا خري �سفراء جلامعتهم اأينما حّلوا، داعياً اإياهم اأن يحافظوا على 

اأوطانهم، وجمتمعاتهم يف كل موقع  اأوتوا من قوة خلدمة  التوا�سل مع جامعتهم واأ�ساتذتهم، واأن يعملوا بكل ما 

ن�سيج  يف  فاعلة  عنا�رش  اأ�سبحوا  حتى  وتـاأهيلهم  تن�سئتهم  يف  لأ�سحابه  الف�سل  رد  على  يعملوا  واأن  ي�سغلونه، 

جمتماعتهم، قادرين على النهو�ض باأنف�سهم وعلى بناء اأوطانهم.

اأطيب اأمنياتي جلميع اخلريجني بالتوفيق والنجاح، قارئني معاً يف كتاب اهلل جّل وعال ))وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم 

ور�سوله واملوؤمنون((.

كلمة  رئيس الجامعة
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مجلس الجامعة

اأ.د. طـالب ح�سن ال�رضيـع
رئي�ض اجلـامعـة

رئي�ساً

د. حممـود عبد الرحمن احلديـدي
ق.اأ. عميد �سوؤون الطلبة

ع�سوا

د. حممـد ر�سول اخلراب�سـة
التخطيط  ل�سوؤون  الرئي�ض  م�ساعد 

والتطوير 
ً ع�سوا

اأ.د.حممد عبدالعال النعيمي
ممثل كلية الأعمال

ً ع�سوا

اأ.د.حممد يو�سف علوان
عميد كلية احلقوق

ً ع�سوا

اأ.د. حلمي خ�رض  �ساري
عميد كلية الإعـالم

ً ع�سوا

اأ.د. لوي�س ميخائيل  مقط�س
نائب الرئي�ض لل�سوؤون الأكادميية

عميد كلية الداب والعلوم
ً ع�سوا

اأ.د. حممد حمموداحليلة
نائب الرئي�ض لل�سوؤون الإدارية

ً ع�سوا

اأ.د. حممد عطية  مطر
عميد الدرا�سات العليا

 والبحث العلمي
ع�سوا

اأ. متارا يعقوب نا�رضالدين
م�ساعد الرئي�ض لل�سوؤون الثقافية 

و العالقات العامة
ع�سوا

اأ.د. جودت اأحمد امل�ساعيد
عميد كلية العلوم الرتبوية

ً ع�سوا

اأ.د. م�سباح حممود عقل
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

ً ع�سوا

اأ.د. عبد النا�رض ابراهيم نور
عميد كلية الأعمال

ً ع�سوا
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مجلس الجامعة

د. مـلك �سالح النــاظـر
مديرة املوارد الب�رشية

ً ع�سوا

موؤيد عبد الرحمن ال�سـاعر
مدير ال�سوؤون املالية

ع�سوا

د. اأحمــد عبد احلي مو�سـى
ممثل كلية الهند�سة

ع�سوا

د. ح�سني هادي عويــد
ممثل كلية تكنولوجيا املعلومات

ً ع�سوا

حممد الفايز
ممثل املجتمع املحلي - ع�سوا

الطالب اأحمد الرجبي
ممثل الطلبة

ً ع�سوا

رمي فهد الدين رم�سان
مديرة دائرة القبول و الت�سجيل

ً ع�سوا

كامل عطيات
ً ممثل املجتمع املحلي - ع�سوا

اأ.د. حت�سني من�سور  ر�سيد
ً ممثل كلية الإعالم - ع�سوا

د. حممود حممد عبــابنة
ممثل كلية احلقوق

ً ع�سوا

اأ.د. ريـا�س فايز ح�سـني
ممثل كلية الآداب والعلوم

ً ع�سوا

اأ.د. كمــال �سليم دواين
ممثل كلية العلوم الرتبوية

ع�سوا

اأ.د. جودت اأحمد امل�ساعيد
عميد كلية العلوم الرتبوية
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اأ.د. طـالب ح�سن ال�رضيـع
رئي�ض اجلـامعـة

اأ.د. لوي�س ميخائيل مقطـ�س
نائب الرئي�ض لل�سوؤون الأكادميية

عميد كلية الآداب

اأ.د. حممد حممود احليلــة
نائب الرئي�ض لل�سوؤون الإدارية

د. حممـود عبد الرحمن احلديـدي
قائماً باأعمال

 عميد �سوؤون الطلبة

اأ.د. جودت اأحمد امل�ساعيد
عميد كلية العلوم الرتبوية

اأ.د.حممد يو�سف علوان
عميد كلية احلقوق

اأ.د. حممد عطية  مطر
عميد الدرا�سات العليا

 والبحث العلمي

اأ.د. حلمي خ�رض  �ساري
عميد كلية الإعالم

د. حممد ر�سول اخلراب�سة
قائما باأعمال

 عميد كلية الهند�سة

اأ.د. عبد النا�رض ابراهيم نور
عميد كلية الأعمال

اأ.د. م�سباح حممود عقل
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

مجلس العمداء
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رئاسة الجامعة

اأ.د. طالب ح�سن ال�رضيع
رئي�ض اجلـامعـة

اأ.د. لوي�س ميخائيل مقط�س
نائب الرئي�ض لل�سوؤون الأكادميية

اأ.د. حممد حممود احليلة
نائب الرئي�ض لل�سوؤون الإدارية

اأ. متارا يعقوب نا�رض الدين
م�ساعد الرئي�ض لل�سوؤون الثقافية 

والعالقات العامة

د. حممد ر�سول اخلراب�سة
التخطيط  ل�سوؤون  الرئي�ض  م�ساعد 

والتطوير

اأ.د. عبد الروؤوف زهدي م�سطفى
م�ساعد الرئي�ض ل�سوؤون 

خدمة املجتمع
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دائرة الرئاسة

خوله �سبحي اأبو �سـكر
رئي�سة ق�سم الديوان

اأ. �سمرين �سمري اأبو را�سي
�سكرترية تنفيذية

اأ. نهـلة نهـاد الناظــر
مديرة دائرة الرئا�سة

هديـل حممـد اأبو �سالح
�سكرترية نائب الرئي�ض

 مريفت جميل خروب 
�سكرترية م�ساعد الرئي�ض

�سهري هاين جابر
�سكرترية

عبري �سامي ابو ربيع
ديوان الرئا�سة

رانيا �سربي جابر
اإدارية



الهيكل التنظيمي لجامعة الشرق االوسط





22

جامعة الشرق األوسط

ن�ساأة  اجلامعة:

       موؤ�س�سة وطنية تعليمية بحثية ا�ستـ�سارية غري ربحية، تعود ملكيتها ل�رشكة جامعة ال�رشق الأو�سط التي تديرها 
هيئة مديرين ثلث اأع�سائها من حملة درجة الدكتوراه، وهي متعاقدة مع �رشكة ا�ستثمارية )العامل العربي للتعليم( 
لتوفري الأر�ض واملباين والأ�سول الثابتة ومتطلبات العتماد العام. تهتم اجلامعة باملعرفة بو�سفها القوة الدافعة يف 
ن�رش الثـقافة وبناء مهارات علمية عالية للطلبة وتاأهيلهم وتزويدهم بها، تلبية ملتطلبات التنمية الإن�سانية القادرة 

على مواكبة التطورات العلمية العاملية وتطبيقاتها املختلفة.

الأو�سط  ال�رشق  فاإن جامعة  امل�ستقبل،  القادة ورجال  واملعرفة، وموائل �سنع  العلم        وملا كانت اجلامعات منارات 
ت�سهم بتحقيق �سعار“املعرفة قوة“، ويرفع موؤ�س�سها دعائم هذا ال�رشح العلمي، مّتخذا من هذا ال�سعار مبداأً، مهما 

بلغت الت�سحيات وتوالت العقبات.

      وجت�ّسد اجلامعة هذا ال�سعار بتوفري اجلو العلمي املتمّيز، الذي يجد فيه الطالب جمالت عدة لكت�ساب املعرفة؛ فمن 
جمتمع طالبي خمتار بعناية، اإىل اأع�ساء هيئة تدري�ض ذوي خربة ودراية، اإىل مكتبة حديثة ومتطّورة اإىل مرافق جامعية 

متفّردة، يجد الطالب نف�سه حموطاً بهذا اجلو العلمي الذي يدفعه اإىل التمّيز والتفّرد.

      تاأ�س�ست اجلامعة يف 30/ 6 /2005 بفتح برنامج املاج�ستري من بداية الف�سل الثاين من العام اجلامعي 2009/2008 مت 
فتح برامج البكالوريو�ض يف تخ�س�سات خمتلفة، وبذلك تكاملت حلقات املعرفة والتعلم بني برامج مرحلتي التعليم 

اجلامعي )البكالوريو�ض واملاج�ستري(.

روؤية  اجلامعة:

العلمي  التعليم والبحث  واإقليميا وعامليا يف  الأو�سط جامعة وطنية متميزة حمليا  ال�رشق  اأن تكون جامعة          
قوة  بعّدها  وخريجيها  وطلبتها  اأ�ساتذتها  لدى  املعرفة  لتعميق  واملعنوي م�سخر  املادي  راأ�سمالها  املجتمع،  وخدمة 

للبقاء والنماء والرقي.

ر�سالة  اجلامعة:

       توؤمن اجلامعة باإنتاج املعرفة ون�رشها من خالل التدري�ض والبحث العلمي املتميزين لالإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة، 
النقدي،  والتحليل  اخلالّق،  والإبداعي  البتكاري  التـفكري  لتنمية  الالزمة  القيادية  واملهارات  املعرفة  الطلبة  واإك�ساب 
؛ ملواكبة التطور العلمي وتكنولوجيا  وجعلهم قادرين على تبّوءِ مواقعهم يف جمال العمل بكفاءة وفاعلية عالية 
املعلومات والقـت�ساد املعريف، مع اإك�سابهم التـقاليد والأعراف التي حت�ض على الت�سامح والحرتام والإخال�ض يف العمل.

اأهداف اجلامعة:

       تهدف اجلامعة اإىل خلق بيئة مالئمة للتفاعل الأكادميي ومواكبة التطور العلمي والتقني، والعمل على رفد ال�سوق 
املحلي والإقليمي والعاملي بالكوادر القيادية املوؤهلة، وذلك عن طريق ا�ستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة من اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية والطلبة املتفوقني لنيل درجتي البكالوريو�ض واملاج�ستري يف التخ�س�سات التي تقدمها اجلامعة، 
لتتمكن من تطوير البحث العلمي واإعداد اخلريجني الأكفياء القادرين على دخول �سوق العمل مبهارة تناف�سية عالية 

وقيادة متميزة، والإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة.
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جامعة الشرق األوسط

ملاذا جامعة ال�رضق الأو�سط؟

تت�سافر عوامل عدة جتعل من جامعة ال�رضق الأو�سط مركزا للتميز والإبداع ، منها:

ذات  والتطبيق، لتكون خمرجاتها  التقنية  احلديثة  والرتكيز على  الواحد،  الفريق  بروح  العمل  ثوابت منها:  تبّنيها   •

كفاءة وجودة عالية.
• تقدميها خربات تعليمية بحثية نظرية وتطبيقية متميزة، وذات جودة عالية وفق معايري الأداء العاملي.

• التزامها بالتح�سني والتطوير امل�ستمرين جلودة خدماتها لطلبتها وللعاملني فيها بهدف �سمان جودة خمرجاتها.
• تبّنيها مبداأ التعّلم امل�ستمر وبّثه بني  طلبتها والعاملني فيها.

• تقدميها خدمات ا�ست�سارية وفنية متميزة للمجتمع املحلي، والعمل على حل م�سكالته بطرق اإبداعّية.
• اإ�سهامها يف التنمية امل�ستمّرة بو�سفها جامعة مولّدة للمعرفة، وتقّدميها خدمات ودرا�سات فنّية مبدعة.

العريقة وكذلك مع  والعاملية  والعربية  الأردنية  اجلامعات  املهنية مع  املعلومات  اإقامة �سبكات من  حر�سها على   •

اجلمعّيات املهنّية ذات العالقة.
• حر�سها على نظافة املكان وتاألّقه، وعلى متّيز املرافق اجلامعية وحداثتها وجاذبيتها، حتى تبقى موطن جذب ترتاح 

اإليه النفو�ض، وتقّر به العيون.
• متّتعها مبوقع متمّيز على طريق مطار امللكة علياء الدويل، الذي يُعد من اأهم املناطق التنموية تطوراً يف الأردن، الأمر 

الذي ميُّكن اجلامعة من ا�ستثمار جميع مكونات قوتها ومقّومات تطّورها.
• متّيزها موؤ�س�سة وطنية تعليمية بحثية ا�ست�سارية للدرا�سات العليا يتوافر فيها اأع�ساء هيئة تدري�ض يحملون رتباً  

اأكادميية ُعليـا وخبـرات متميزة )30% منهم برتبة اأ�ستاذ، 20% منهم برتبة اأ�ستاذ م�سارك، و42% منهم برتبة اأ�ستاذ 
م�ساعد(، يعّدون اأمنوذجاً يحتذى لطلبتهم، متابعة واإر�ساداً وتوجيهاً علمياً و�سلوكياً، متمثلني ومنفذين لروؤية اجلامعة 

ور�سالتها. 
• تبّنيها خططاً درا�سية معّدة اإعداداً علمياً دقيقاً، من ِقبل خرباء خمت�سني وفقاً ملعايري عاملية متطابقة مع معايري 

العتماد اخلا�ض للتخ�س�ض.
• التزامها بتطوير مناهجها الدرا�سية با�ستمرار لتالئم التوجهات العاملية والواقع العملي. 

باللغة  التخ�س�سات  يف  املواد  بع�ض  تدري�ض  مع  الف�سيحة،  العربية  فيها  التدري�ض  لغة  تكون  اأن  على  حر�سها   •

الإجنليزية تلبية لحتياجات �سوق العمل والتميز عند املناف�سة.
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إحصائيات
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لمحة عن كليات الجامعة

اجلامعي  العام  من  الثاين  الف�سل  بداية  يف  العليا  للدرا�سات  جامعة  بو�سفها  التدري�سية  م�سريتها  اجلامعة  بداأت 

وهيئة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من  الالزمة  والعتمادات  الرتاخي�ض  ا�ستكملت  اأن  بعد   2006/2005

العتماد الأردنية. ولغاية تاريخه مت منح ما يزيد على خم�سمائة درجة ماج�ستري يف خمتلف التخ�س�سات التي تطرحها 

اجلامعة يف ثالثة ع�رش تخ�س�ساً. موزعاً على خم�ض كليات. بينما مت ا�ستقبال الفوج الأول من طلبة برامج البكالوريو�ض 

يف بداية الف�سل الثاين من العام اجلامعي)2008 / 2009 ( ومت اعتماد �ستة ع�رش تخ�س�ساً يف هذه الربامج موزعة على 

�سبع كليات.

*  كلية اآلداب والعلوم                                    

*  كلية الحقوق                                      

*  كلية األعمال                                                 

*  كلية تكنولوجيا المعلومات                 

*  كلية العلوم التربوية

  *  كلية اإلعالم

*  كلية الهندسة
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الميثاق األخالقي

عالمية تميز التزام عزم انتماء

يوؤمن منت�سبو جامعة ال�رشق الأو�سط بهذا امليثاق ويلتزمون به ن�ساً وروحاً.

القيم واملبادئ :
تُعّد القيم اجلوهرية املكافئ املعنوي الأكرث عمقاً لكل املوارد الب�رشية واملادية، املتمثلة يف املبادئ والأخالق وال�سلوكيات 

للعاملني يف اجلامعة والطلبة، امل�ستمدة من امليثاق الأخالقي للجامعة، التي تتمثل يف الآتي:

• اللتزام بالثوابت الدينية والوطنية واملثل العليا والتم�سك بها.

• الن�سباط التام واللتزام بالقوانني والأنظمة والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة.

• تقدير الآخرين واحرتام الراأي والراأي الآخر، ونبذ التع�سب والعنف بجميع اأ�سكاله و�سوره.

• توظيف احلرية الأكادميية وامل�سوؤولية الإدارية مبا يعود على املوؤ�س�سة بالزدهار والنماء.

• النتماء ال�سادق للموؤ�س�سة، انتماءً مقرتناً بالفعل، ومرتجماً اإىل �سلوك عملي بّناء.

• التميز العلمي والأكادميي والإداري، وطنياً واإقليمياً وعاملياً، والأخذ بكل الأ�سباب والو�سائل التي حتقق هذا التميز. 

• اعتماد العدالة وامل�ساواة مبادئ ثابتة يف الفكر والعمل.

• الربط بني الأ�سالة يف املوروث احل�ساري واحلداثة يف التطورالعلمي.

• الإميان باأن العلم اأمانة، والعمل م�سوؤولية، و�سيادة القانون مبداأ مقد�ض، والآداب العامة قيم اإن�سانية يجب اللتزام 

بها واملحافظة عليها.
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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نبذة عن  كلية اآلداب والعلوم

نبذة عن الكلية
الأو�سط عند انطالقتها  التي ان�سوت حتت مظلة جامعة ال�رشق  الأوىل  الآداب والعلوم من بني الكليات  كانت كلية 

العلمية املباركة خالل العام اجلامعي 2006/2005.

وت�سمل الكلية عدة اأق�سام علمية هي:

املاج�ستري  لربناجمي  واآدابها  الإجنليزية  واللغة  والبكالوريو�ض،  املاج�ستري  لربناجمي  واآدابها  العربية  اللغة  ق�سم 
والبكالوريو�ض، والعلوم ال�سيا�سية لربنامج املاج�ستري، والفنون التطبيقية )ت�سميم جرافيكي( لربنامج البكالوريو�ض.

وق�سم العلوم الأ�سا�سية والدرا�سات العامة.

وهي اإذ تفخر دوماً بالنخبة املختارة من اأع�ساء هيئة التدري�ض املتميزين الذين التحقوا بها خلدمة تخ�س�سات اإن�سانية 
متعددة لرتحب يف الوقت نف�سه وتعتز بطلبتها الطاحمني للح�سول على البكالوريو�ض واملاج�ستري يف احلقول وامليادين 
الإن�سانية املتعددة، �سمن اأجواء درا�سية راقية، واإمكانيات بحثية وتكنولوجية فائقة احلداثةوالدقة، ور�سالة اإن�سانية 
نبيلة يف اأهدافها وغاياتها، ومتطورة يف خططها الأكادميية، ومتنوعة يف مقرراتها الدرا�سية ومدعومة مبكتبة زاخرة 
الدولية  املعلومات  ب�سبكة  مرتبطة  كثرية  بحوا�سيب  وجمهزة  املعا�رشة،  والأجنبية  العربية  واملراجع  الكتب  باأّمات 
املتجددة، كي ي�سبح البحث املتعمق هدفاً، والدرا�سة الفردية واجلماعية متعة وفائدة، وتوؤدي يف نهاية املطاف بتعاون 
كل من الدرا�ض واملدر�ض والإداري اإىل حتقيق الآمال العري�سة واجلادة، من اأجل النتقال بالنجاح والتفوق من درجة علمية 

عالية اإىل درجة علمية اأعلى.

اأ.د. لوي�س ميخائيل مقط�س
عميد الكلية

�سارة ح�سني اللوي�سي
�سكرترية العميد

د. اأمل �سفيق العمري
م�ساعد العميد ل�سوؤون الطلبة

اآلء غازي مقدادي
�سكرترية الأق�سام
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أعضاء هيئة التدريس - قسم اللغة العربية وآدابها

د. عبدالروؤوف زهدي م�سطفى
اأ�ستاذ 

 رئي�ض الق�سم

د.�سعود حممود عبداجلابر
ا�ستاذ

د. عثمان م�سطفى اجلرب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ع�سام مو�سى ما�سة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. جمانة مفيد ال�سامل
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد خليل اخلاليلة
ا�ستاذ م�سارك
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خريجو قسم اللغة العربية وآدابها  

الماجستير

الفصل االول 2008

 جمان أكرم عبد اللطيف الحاج قاسم

 عالية ياسين فالح الحنيطي

 عالء الدين نجم يوسف ابوحسان

 هنادي ياسر زهدي مصطفى

الفصل الثاني 2008

أنوار عبدالحميد احمد عواجنه

حامد ادينوي  جمعة

عيسى حسان عبدالحميد أبوسرور

الفصل الصيفي 2008

 بدر محمد حسين أبو جلغيف

 حسين مصطفى حسين سلمان

 محمد عبد الكريم يوسف الحوراني

الفصل االول 2009

 آمال عودة سليمان أبو عاذرة

الفصل الثاني 2009

 حمزه فرحان سلمان الدروبي

 جمله داود عبد الجليل محمد

 سخاء ضيف اهلل موسى الشوابكه

 صالح فليح زعل المذهان

 عبداللطيف حسن  مهدي

 هنادي ابراهيم حمد الحديد

الفصل الصيفي 2009

 تمام محمد  السيد

 ثناء شاهر عايش الدويري الحمادي

 خلود كمال نجيب البنا

الفصل األول 2010

 ارياف غازي جمال خليفة

 اسامة طالل رشيد األعرج

 كمال سلمي شحادة الكوز

 هاال سعيد محمد مقبل

الفصل الثاني 2010

 حازم فارس علي أبوشارب

 رنا حسان زهدي شحادة

 علي محمد مسلم الحواتمه

 مريم محمود مصطفى الشوبكي

الفصل الصيفي 2010

 انس محمد جميل عايش

ايالت اسماعيل عبداهلل العجارمة

 ايمان محمود مصطفى ابو غلوس

بنور خالد مصطفى مصطفى بطاح

 حنان حسن محمود سالم

 عبير حسن عبد اهلل المحروق

 عصام لطفي سعيد صباح

 محمد خالد عواد الحيصه
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خريجو  قسم اللغة العربية وآدابها 

ايالت ا�سماعيل العجارمة ان�س حممد عاي�س ارياف غازي خليفة

 حنان ح�سن �ساملبنور خالد بطاح اميان حممود ابو غلو�س
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أعضاء هيئة التدريس - قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

د. ع�سام حممد كايد 
اأ�ستاذ م�ساعد
ق.اأ.رئي�ض الق�سم

د. بدر �سعيد الدويك
اأ�ستاذ

د. ر�سول �ساين اخلفاجي
اأ�ستاذ

د. لوي�س ميخائيل مقط�س
اأ�ستاذ

د. �سبار �سعدون �سلطان
اأ�ستاذ م�سارك

اأ. دميا حممد العتال
مدر�سة

د. ريا�س فايز ح�سني
اأ�ستاذ



34

ط
س

ق األو
شـر
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خريجو   قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها 

الماجستير

الفصل الثاني 2006

ابراهيم احمد حسين ظاهر

الفصل الثاني 2007

 آالء سمير عبدالقادر الجمل

الفصل الصيفي 2007

 أحالم عبد الفتاح أحمد الجهالني

 عبير عصر عطاهلل الرواشدة

 محمد إقبال أحمد عثمان "محمد العثمان"

 مريم محمد محمود أبو شقرة

الفصل االول 2008

 بالل يوسف سليم أبو الهيجاء

 رنا تيسير صالح ابوالعطا

 شيرين أحمد سالمه الطاللعة

 عبير محمد يحيى راعي

 فرح عبد العزيز مصطفى شعبان

 محمد مغيظ حسين ابوصعيليك

 وفاء يوسف عبدالرحمن الخطيب

الفصل الثاني 2008

 دالين جودات عبد اهلل كتانة

 رائدة حابس نويران النهار

 رنده توفيق عبد الهادي داود

 عزام محمد موسى عوض اهلل

 فاتن حسام الدين كمال عامر

الفصل الصيفي 2008

 أحمد جمال عبد اللطيف أحمد

 أمل محمد حمام أبو طحيمر

 ندى نزار جاسم العنبكي

الفصل االول 2009

 ايناس طالب فريد حميدي

 سماح نعيم حسن غانم

 النا أحمد عودة الفاعوري

 مريم عيسى سعيد النعيمات

الفصل الثاني 2009

 اشرف صبحي عودة العبادي

 اكرام اسماعيل مصلح العزة

 حامد محمود سلمان العالمات

 زينه احمد سعيد العكرماوي

 ساهره مزهر صدام الدفاعي

 فرح لطفي  عتوم

 ماريا دي لورديس ريجاالدو الفاضل

 محمد احمد ابراهيم الشالخ

 مها صقر عوض احمد ياسين

 نسرين عزيز شحاده عليان

 نسيبه وليد هويمل عوجان

 هند منصور قاسم ابو صعيليك

الفصل الصيفي 2009

داليا تيسير احمد ابوعرجه 

روان سمير صبحي االمام 

ميساء سعدي مثقال جابر 

ميساء سعيد علي سليمان 

هال عبدالمطلب فارس ابوحجله 

الفصل االول 2010

 شيرين ناجح فايز ابو حويج
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خريجو   قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

الماجستير

الفصل الثاني 2010

 اكرام محمود عطعوط يعقوب

 ايمان سعود موسى الطيب

 تمارا حسن صبحي خميس

 ثائر عبد المجيد طلب النموره

 ديانا عدنان توفيق زويد

 رحمة "سعد الدين" خليل قواسمة

 رغد زيد عبد الكريم الحديدي

 سهام احمد صالح اسعد

 سوسن محمد جودت عبد الرحمن العسلي

 شيرين حسين عبد الفتاح حمدان

 طلعت محمد عبد الحافظ مجاهد

 عبير نديم عباس حرب

 عالء الدين محمد عبداللطيف النجار

 عالء زهير  نسيب

 علياء يوسف عبدالرحمن بحلق

 مازن عبد الفتاح عبد الرحمن غريب

 محمد يوسف احمد نوفل

الفصل الصيفي 2010

امل عيسى خليل ابو التين 

ربى احمد عبد اهلل مصطفى 

ريمان سامي محسن الدويكات 

ساهر عبد السالم عفيف رمضان 

سناء عزام سعيد دار بكر

سوسن سميح هاشم

وفاء عبد المجيد  حمود 

البكالوريوس

الفصل االول  2010

 اقبال علي عمر عبد المهدي

الفصل الثاني 2010

ياسمين عماد محمود عبد الرازق 

يزن محمد محمود الدقم

الفصل الصيفي  2010

هبه مصطفى جمعه عليان 
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خريجو  قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

 اميان �سعود الطيب اكرام حممود يعقوب

 ثائر عبد املجيد النموره

روان �سمري المام

 ديانا عدنان زويد داليا تي�سري ابوعرجه

 رغد زيد احلديدي رحمة "�سعد الدين" قوا�سمة

 امل عي�سى ابو التني

ربى اأحمد م�سطفى 

 رميان �سامي الدويكات �ساهر عبد ال�سالم رم�سان
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خريجو  قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

 اقبال علي عبد املهدي

يزن حممد حممود الدقم

 حممد يو�سف نوفل مازن عبد الفتاح غريب عبري ندمي حرب

 هبه م�سطفى عليان يا�سمني عماد عبد الرازق
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أعضاء هيئة التدريس - قسم العلوم السياسية

د. اأحمد �سليم الرب�سان                     
اأ�ستاذ / رئي�ض الق�سم

د. اأ�سعد حممد عبد الرحمن                   
ا�ستاذ

د. �سعد في�سل ال�سعد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عو�س الهزامية 
ا�ستاذ
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خريجو   قسم العلوم السياسية

الماجستير

الفصل الثاني 2007

 رايق سليم عيد البريزات

 سعد شاكر شبلي .

 محمد ابراهيم مفلح الشوابكة

 مير غني أبكر  الطيب

الفصل الصيفي 2007

 عبد اهلل راشد سعيد علي النيادي

الفصل االول 2008

 فر اس حمد رزق فرسوني

 محمد حسين محمد المومني

 يونس احمد حميدان الجمرة

الفصل الثاني 2008

 رعد فواز هويمل الزبن

الفصل الصيفي 2008

 طارق عبد اهلل صالح النافع

 محمد يوسف عوض الهزايمة

الفصل األول 2009

 المعتصم باهلل داود مهدي علوي

 جمال عبيد اهلل علي الجبول

 محمد غازي محمد ابراهيم

الماجستير

الفصل األول 2010

 جمعه عمر عامر المودى

 رباب علي  جميل

 عايده مسلم حماد النوايشه

 عبدالعزيز عبدالعزيز سعيد عامر المهري

 علي غالب  ابراهيم

 مبارك سعيد  عوض  محمد العجمي

 محمد عبد القادر مصاول العساف

 محمد مبارك حسن سالم العجمي

 نوار سعد محمود المال

الفصل الثاني 2010

 اسالم ناجي  شاكر متروك   مكى المتروك

 حسين علي حسين العبدالت

 عدي اسعد  خماس

 محمد حمود محمد البغيلي الرشيدي

الفصل الصيفي 2010

 ساره يونس  كاكل

حازم »محمد وهيب« علي ابو رمح

 صالح صغير عبداهلل بدر سعيد العامري

عبد الرحمن عبد الكريم عبد الستار

 عبد اهلل فالح عوض عويض المطيري

 محمد أمين أحمد محمد هليل

 مروه سلمان يوسف صالح

 مها حابس سامي الفايز

 نهله صبار  عباس

الفصل الثاني 2009

 أحمد عقلة مهاوش الحسامي

 خالد احمد قاسم محمد

 صالح خلف صالح الجنابى

 عبد اهلل عبد الرحمن بن ربيع الطنيجى

الفصل الصيفي 2009

 رواء جاسم  لطيف

 عباس محمود عويد المحارمه

 فايز عبداهلل مكيد العساف
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خريجو  قسم العلوم السياسية 

 ح�سني علي العبدلت

 عدي ا�سعد  خما�س عايده م�سلم النواي�سه

حازم "حممد وهيب"
 ابو رمح

عبد الرحمن عبد الكرمي
 عبد ال�ستار

 �ساره يون�س  كاكل

 مروه �سلمان �سالح مها حاب�س الفايز
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أعضاء هيئة التدريس - قسم التصميم الجرافيكي

د. عائدة ح�سني جوخر�سة
اأ�ستاذ م�سارك
ق.اأ.رئي�ض الق�سم

د. �سامل �سالح  الدعجة 
ا�ستاذ م�ساعد

ق.اأ.رئي�ض الق�سم

د. اإبراهيم خليل اأبو الرب          
اأ�ستاذ  م�ساعد

د. اأمل �سفيق العمري 
اأ�ستاذ  م�ساعد

د.وليد عوجان 
اأ�ستاذ م�سارك

)تعني م�سرتك( حقوق

د.لينا حمارمة
ا�ستاذ م�ساعد

)تعني م�سرتك( تربية

 د. حممد ح�سن امل�سلمي 
اأ�ستاذ  م�ساعد

بتول م�سهور حتاحت
م�رشفة خمترب

علي اأحمد ملكاوي 
فنـي خمتبـر ت�سويـر

�سوئــــي

حممود جمال الطويل 
م�رشف خمترب

اأحمد اإبراهيم ال�رضمان  
م�رشف خمترب

أعضاء هيئة التدريس - قسم العلوم االساسية والدراسات  العامة
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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نبذة عن  كلية الحقوق

كلية احلقوق من اأوىل الكليات التي تاأ�س�ست يف اجلامعة منذ بداية افتتاحها  يف العام الدرا�سي 2005-2006 وقد بداأ 
التدري�ض فيها ابتداءً من الف�سل الدرا�سي الثاين من العام املذكور، وتطمح الكلية بح�سب روؤيتها املعتمدة باأن تكون 
الكفاءات  وا�ستقطاب  والتدري�ض  املناهج  العاملية من حيث  امل�ستويات  اإىل  ترتقي  واأن  واإقليميا  متميزة حملياً  كلية 
املتميزة ، ومبا يتواءم مع احتياجات �سوق العمل ومتطلباتها يف احلقوق للعمل يف القطاعني اخلا�ض والعام على حد 
التدري�ض ممن هم على درجة عالية  اأع�ساء هيئة  ا�ستقطاب جمموعة متميزة من  الكلية على  �سواء، كما حر�ست 
اأي�سا لدى ت�سميم براجمها  من الكفاءة والتميز �سواء يف جمال التدري�ض او يف جمال البحث العلمي. كما حر�ست 
التطورات امل�ستجدة  التي تقدمها جامعات عاملية مرموقة ومبا يراعي  املثيلة  الربامج  الدرا�سية على ال�ستفادة من 

ويواكبها يف العلوم القانونية .

تت�سمن كلية القانون الأق�سام العلمية التالية: 
1. ق�سم القانون العام .
2. ق�سم القانون اخلا�ض.

اأما التخ�س�سات العلمية التي تطرحها الكلية فهي كما يلي:
على م�ستوى املاج�ستري:
1. ماج�ستري قانون عام .

2. ماج�ستري قانون خا�ض 
اأما يف مرحلة البكالوريو�ض فالكلية تقدم برامج التالية:

1. بكالوريو�ض قانون.

رميان حممد الغزاوي
�سكرترية العميد

اأ.د. حممد  يو�سف علوان 
عميد الكلية
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أعضاء هيئة التدريس - قسم القانون الخاص

د. من�سور عبد ال�سالم
 ال�رضايرة

اأ�ستاذ م�ساعد
ق.اأ. رئي�ض الق�سم

اأ.د. ها�سم رم�سان اجلزائري
ا�ستاذ

د. فرا�س عبد الكرمي مالحمة
اأ�ستاذ م�ساعد

 د. حممود حممد عبابنة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مهند عزمي اأبو مغلي
ا�ستاذ م�سارك

د. وليد هوميل عوجان
ا�ستاذ م�سارك

علي حممد الزعبي                                         
اأ�ستاذ م�ساعد

د. موؤيد اأحمد عبيدات
ا�ستاذ م�سارك

اأ. متارا يعقوب نا�رضالدين   
مدر�ض
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خريجو قسم القانون الخاص

الماجستير

الفصل الثاني 2007

 شريف محمداسحق عادل ناصرالدين

 مؤيد موسى معوض أموم

 محمد طارق احمد القريب

 نجاة فارس محمد السلطان

الفصل االول 2008

 خالد سليم محمد الزعبي

 رشا بشار اسماعيل الصباغ

 رشا حمدان منصور المريحيل

 عذبه سامي حميد الجادر

 عماد توفيق موسى سالمه

 محمد خلف سالمه الطرمان

 محمد عوني محمد عالن

الفصل الثاني 2008

 باسل رفيق هشام زهد

 بدر صالح اسماعيل القهيوي

 رلى صالح احمد ابو رمان

 سفيان عقاب محمد ابو شاور

 شادي سعود محمد السالمين

 صفاء يوسف محمد / الصوص القواسمي

 عبير ميخائيل ناصر الصفدي

 قتيبة ناجح محمد مساعدة

 معن عودة عبد السكارنة

 نسرين محمد عباس المجالي

الفصل الصيفي 2008

 خالد امين صبري نوار

 ربى احمد غضيان العرموطي

 سوزان محمد شحاده العرموطي

 لميه احمد خليل داود

»محمد حمزة« عصمت يوسف العزيزي

الماجستير

الفصل الصيفي 2008

 محمد /محمد رياض/ عزو المصري

 محمد محمود كامل ابو شريعه

 مهند عاطف محمد الهيلة

 نهاد مهدي محمد عايش

الفصل األول 2009

 حسن سلمان فالح القناهره

 رنا عمران خضير .

 ريم يحيى حمتو ابزاخ

 عيسى نايف سليمان سليمان

 محمد محمود محمد جبران

 هديل محمد عربي ممدوح عرب زادة

الفصل الثاني 2009

 سوزان غازي مصطفى حمد

 صائب أكثم خلف الحدادين

 عماد الدين احمد محمد عبد الحليم

 محمد عبده حاتم سعيد

 مناع سعد مناع العجمي

الفصل الصيفي 2009

 احمد حسن  الخطاب

 احمد محمد شراري الفقهاء

 حمزة محمود علي السوفاني

 سامي ابراهيم عبدالحافظ العلي

 محمد عبد اهلل بريكان الرشيدي

 مشاري سعد صالح الرشيدي

 منى فالح ذياب الزعبي

 ناصر متعب بنيه الخرينج

الفصل األول 2010

 عوض عبد اهلل عجاج القضاه

 منال سالم ناصر سالم شوق الرشيدي
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الماجستير

الفصل الثاني 2010

احمد رمضان صبحي الشرايعه 

ثامر فواز سلمان أبو جريبان 

جهاد جميل سليمان الشوابكة 

شيرين عبد حسن يعقوب 

صهيب علي خلف الهروط 

عال مروان حامد سلطان 

عوني محمود يوسف مومني 

وليد محمد بخيت الوزان 

الفصل الصيفي 2010

 احمد خلف مفلح االزايده

 احمد عمرو واصف الشريف

 ايناس مازن فتحي الجبارين

 بدر محمد  الزغيب

 بسام سعيد جبر جبر

 حنين جواد عبد الحميد البيطار

 حيدر سعيد جبر جبر

 سنا مازن فالح

 ضاري مبارك طاهر واوان الشمري

 عبد العزيز دهام دغيم الرشيدي

 عبد اهلل فواز عبد اهلل حمادنه

 عال عبد الحفيظ نويران المهيرات

 عيسى بادي سالم الطراونه

الماجستير

الفصل الصيفي 2010

أيمن حامد حمود الضمور

سامر حلمي محمود صالح

 فالح فهد فالح العجمي

 محمد احمد محمود حمدان

 محمد سعد فالح كميخ العدواني

 محمد سليم عبد اهلل الحسابين

 محمد عبد اهلل ناصر صنهات الرشيدي

مها اشقر عبد اهلل العطار

 نورا صباح عزيز الجزراوي

 هاشم محمد خليل

 وضحة فالح تركي المطيري

خريجو قسم القانون الخاص
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خريجو قسم القانون الخاص

 منى فالح الزعبي

 احمد رم�سان ال�رضايعه

 جهاد جميل ال�سوابكة ثامر فواز اأبو جريبان

 عوين حممود مومني عال مروان �سلطان �سريين عبد يعقوب

منال �سامل الر�سيدي

 ب�سام �سعيد جرب بدر حممد  الزغيب اينا�س مازن اجلبارين

�سامر حلمي �سالح حيدر �سعيد جرب

 عال عبد احلفيظ املهريات

 حممد احمد حمدانعي�سى بادي الطراونه
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اأ.د. نزار جا�سم العنبكي
رئي�ض الق�سم

ا�ستاذ 

اأ.د. حممد عودة اجلبور
اأ�ستاذ

اأ.د. حممد  يو�سف علوان 
اأ�ستاذ

د. زهري اأحمد قدورة
ا�ستاذ م�ساعد

د. عبد ال�سالم اأحمد هما�س
ا�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد حممد  اللوزي
ا�ستاذ م�ساعد
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خريجو  الماجستير - قسم القانون العام

الماجستير

الفصل الثاني 2007

 رائد "محمد عادل" خليل بيان

 صالح دواس سالم الخوالدة

 صالح مطاوع نصر اهلل النعيمات

 محمد خلف عيد الغليالت

الفصل الصيفي 2007

 خالد محمد علي عياد

الفصل االول 2008

 عال شكيب يحيى باشي

 محمد حسين عبطان الرقاد

الفصل الثاني 2008

 احمد محمود محمد الحياصات

 معاوية عوده سليمان السوالقة

 ميس فايز أحمد صبيح

الفصل الصيفي 2008

 الحارث محمد سلمان الفالح

 قصي علي حمود الضمور

 محمد خليفه محمد بن زاهره الخييلي

 ناديا يوسف نجاتي الصلح

الفصل األول 2009

 اكرم محمود عبد المهدي الجمعات

 بالل عبد اهلل سليم عواد

 خليفه محمد مفرح المطيري

 عبد الرحمن عبيد اهلل عطا اهلل الوليدات

 عبد الرحمن ياسر عبد الحميد الشراونة

 لؤي احمد ارشيد الهواري

 محمد كاسب خطار الشموط

 مخلد توفيق مشاوش خشمان

الماجستير

الفصل الثاني 2009

 ابراهيم محمد سعد العازمي

 ريم صالح عبيد الزبن

 طارق زياد محمد ابوالحاج

 عامر محمد عبد اللطيف الدميري

 غنيم قناص غنيم المطيري

 فواز خلف عليان الدروبي

 هاني "محمد فوزي" احمد ولويل

الفصل الصيفي 2009

بسام ثاني شراري البخيت الفايز 

جمال فالح  علي 

شاهر محمد علي مجالد المطيري 

عادل أحمد حسين خليفه بوعركي 

عالء سعيد عمر صباح 

فواز حميدي سعد حميدي الصبحان العازمي 

فيصل عيال حمود شوكان العنزي 

 محمد راشد ناصر محمد النعيمي

محمد صنيتان ناصر الزعبي 

هناء عطا محمد صالح 

الفصل األول 2010

 وصفي أحمد العدوان
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خريجو  الماجستير - قسم القانون العام

الماجستير

الفصل الثاني 2010

 احمد محمد فهد الطويلة

أحمد محمد مبارك نشيرة العامري 

اسامة زيد حماد العفاسي 

بالل محمود  مرهج 

ثامر مبارك عوض المطيري 

زيد ابراهيم عبد العزيز األخرس 

طالل عبد اهلل سعد محمد سعد النخيالن 

عبد المجيد غنيم عقشان المطيري 

محمد راشد فالح علي الوسمي اشنيتر العازمي 

محمد ناصر سعود سالم الهاجري 

نداء محمد امين ابوالهوى 

هايل صالح عبيد الزبن 

يعقوب يوسف ثامر الشمري 

الفصل الصيفي 2010

 رائد صبار عباس 

سعد فهد محمد إحمادة 

عباس ابراهيم غلوم حسين 

فالح مزيد عايش عيد زيد المطيري 

فهد علي فهد السويجي 

محمد موسى حسن البخيت 

مناور بيان مناور الراجحي 

هبه جمال ناصر عبداهلل علي

ياسر محمد عوده الجبور 

يوسف ناصر حمد جزاع 

بكالوريوس -قانون

الفصل الثاني 2010

حسين سليمان ضيف اهلل الحديثات 

صالح منور ذيب الخريشا 

عبد االله محمد عويض المراغيه 

الفصل الصيفي 2010

موسى احسان موسى قاقيش 
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خريجو  الماجستير - قسم القانون العام

 هناء عطا �سالح

 زيد ابراهيم الأخر�س بالل حممود  مرهج

 يعقوب يو�سف ال�سمري

 نا�رض متعب بنيه اخلرينج

 يا�رض حممد اجلبور

 مناور بيان الراجحي

مو�سى اح�سان قاقي�س

 حممد مو�سى البخيت

 عبد الله حممد املراغيه �سالح منور اخلري�سا

خريجو  البكالوريوس - قسم القانون
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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اأن�سئت كلية الأعمال للدرا�سات العليا عام 2005 وا�ستقبلت الدفعة الأوىل من الطلبة يف بداية الف�سل الدرا�سي الثاين من العام 
اجلامعي 2006/2005. وبق�سد حتقيق اأهدافها املرجوة يف اإعداد خريجني على درجة عالية من التميز ومبا يتواءم مع احتياجات 
�سوق العلم ومتطلباته يف تخ�س�سات العلوم الإدارية واملالية للعمل يف القطاعني اخلا�ض والعام على حد �سواء، حر�ست الكلية 
يف جمال  �سواء  والتميز  الكفاءة  من  عالية  درجة  على  ممن هم  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  متميزة  ا�ستقطاب جمموعة  على 
التدري�ض اأو يف جمال البحث العلمي. كما حر�ست اأي�ساُ لدى ت�سميم خططها الدرا�سية على ال�ستفادة من الربامج املثيلة 
التي تقدمها جامعات عاملية مرموقة ومبا يراعي ويواكب التطورات امل�ستجدة يف العلوم الإدارية واملالية وتطبيقاتها العملية 

با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات.
تهدف الكلية اإىل تزويد �سوق العمل وعلى امل�ستويني املحلي والإقليمي بخريج يف جمال الأعمال يلبي متطلبات ال�سوق من حيث 
الكم والنوع، وميلك من املعارف واملهارات واخلربات التي ت�ستجيب للتطورات احلديثة التي ي�ستهدفها ال�سوق ويحقق له ميزة 

تناف�سية ت�سمن له توفري فر�ض العمل املنا�سبة التي حتقق رغباته وطموحاته.

القيم اجلوهرية لكلية الأعمال:

يف  وتر�سيخها  وجودها  وتعزيز  لتحقيقها  وت�سعى  الالزمة  العناية  اجلوهرية  القيم  الأعمال  كلية  تويل 
الأذهان ومن هذه القيم:

• الرتكيز على حتقيق تطلعات الفئة الأكرث تعامالً مع الكلية ) الطلبة( من خالل اإعداد اأجيال متميزة قادرة على التواوؤم مع 
حاجات �سوق العمل وذلك بتخريج اأفواج موؤهلة ذات كفاءات ومهارات عالية.

• احرتام التعددية والتنوع يف الثقافات مع املحافظة على الت�ساوي يف احلقوق والواجبات.
• العمل على تر�سيخ العمل املوؤ�س�سي يف عمادة الكلية والأق�سام الأكادميية وتبادل املعرفة بني الزمالء.

• الرتكيز على مبادئ العمل بروح الفريق الواحد واحرتام الراأي والراأي الأخر .
• متكني العاملني يف الكلية وتعزيز قدراتهم واإ�رشاكهم يف اتخاذ القرارات.

• ال�سفافية والو�سوح يف تعامل عمادة الكلية مع اأع�ساء هيئة التدري�ض والإداريني مع الطلبة.

• تت�سمن كلية الأعمال الأق�سام الآتية:
- ق�سم املحا�سبة )بكالوريو�ض وماج�ستري(

- ق�سم اإدارة الأعمال )بكالوريو�ض وماج�ستري(
- ق�سم الت�سويق )بكالوريو�ض(

- ق�سم الإدارة ال�سياحية )بكالوريو�ض(

نبذة عن  كلية االعمال

خلود وليد الربديني
�سكرترية العميد

اأ.د. عبدالنا�رض اإبراهيم نور
عميد الكلية
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د. �سامي يو�سف العدوان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يون�س عبد العزيز مقداد
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سعاد عبد الفتاح احليحي 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. فاتن اأحمد خري�سات 
مدر�ض

هديل علي عالن
�سكرترية الأق�سام 

د. هيثم حممد الزعبي 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. طالل  طاهر ن�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ.رئي�ض ق�سمي ادارة الأعمال
 والأعمال اللكرتونية

اأ.د.عبدالباري اإبراهيم درة 
اأ�ستاذ

اأ.د. كامل حممد املغربي
اأ�ستاذ

اأ.د. جنم عبد اهلل العزاوي

اأ�ستاذ

د. �سباح حميد اآغا
اأ�ستاذ م�سارك

د. علي هادي جربين 
ا�ستاذ م�سارك

د. علي فالح ال�سالعني
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد �سليم ال�سورة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد اهلل جميل اأبو �سلمى 
اأ�ستاذ م�ساعد
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خريجو قسم إدارة األعمال

الماجستير

الفصل الصيفي 2006

عزام عزمي مسعود ابومغلي

الفصل الثاني 2007

 امين محمد امين العارضة

 بهاء الدين فوزي موسى الخطيب

 خولة عبد الحميد سعدو حسن

 رهام درويش مصطفى ناجيا

 سوزان صالح رفيق دروزة

 عائدة عبد العزيز علي نعمان

 عيسى الياس لطفي رزق اهلل

 فادي نظام محمود بركات

 محمد احمد عطية البحري

 محمد رائف عاطف محمد ياسين

 محمد زيد ناجي عبدالمجيد وقاد

الفصل الصيفي 2007

 دانه بسام محمد يوسف

 ربا جزا جميل المحاميد

 سامر وليد روحي حالق

 يوسف عبدالرحمن محمود البحري

الفصل االول 2008

 أماني محمد عبد بريكات

 خلود محسن سعيد سعيد

 دانة خالد محمد طاهر عمرو

 رنا احمد خليل أبوطوق

 سمر محمد اسماعيل ابو هدهود

 سمرين سمير خليل أبو راضي

 شادي احمد عبد الحميد قاسم

 عدنان رحيم عبيد الكناني

 علي حمدان حمد أبو برهم

 فاتن عبد اهلل إبراهيم صالح

الماجستير

الفصل االول 2008

 نهلة نهاد راتب الناظر

 هنيده »محمد احسان« عبده عماشه

الفصل الثاني 2008

 أسعد قاسم محمد األسعد

 حسن فلح حسن الكاهه جي

 عيسى ابراهيم يوسف المعشر

 الرا احمد اسحق حاكوامه

 محمد فوزي علي عتوم

 مهند فواز موسى الخطيب

 وفاء احمد فارس ياسين

 وليد مروان وليد عليان

الفصل الصيفي  2008

 أبوعجيلة حاجي أبوعجيلة حنيش

 دنيا مهدي فؤاد االعظمي

 طارق عبدالحميد علي مسلم

 عبير فوزي محمد الخطيب

 ناصر سلطان احمد السويدي

الفصل األول  2009

 إياد عماد محمد هديب

 رافي رعد ابراهيم عبدو

 روان حسام الدين قاسم الخطيب

 زياد عبد الهادي عبد المنعم العقايلة

 شذا حسين حسن يوسف

 شريف أحمد حسن عباس

 محمد محمود محمد االعرج

 منذر نائل جريس الكرادشه
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الماجستير

الفصل الثاني 2009  

 أحمد محمد احمد الفيومي

 اسماء سالم محمد النسور

 أيمن منصور ذيب الخوالده

 بسمة وليد سليم الشيخ يحيى

 تاتول أواديس سركيس سركسيان

 داليا خالد  صبري

 رابعه سالم محمد النسور

 سلوى محمود محمود مطاحن

 عالء محمد عبد الجليل المطور

 فالح شجاع فالح العتيبي

 فهد عيد ناصر بن فهد

 لؤي صبحي محمد دحبور

 مازن أحمد اسماعيل نوارة

 محمد جمعه شحاده ابو جزر

 منذر عبد الهادي رجب زيتون

 وائل محمود سليمان الشرايعة

الفصل الصيفي 2009

 بدر عيسى السعيدي النوفل

 خالد ذيب حسين ابو زيد

 دخيل اهلل غنام الفي المطيري

 رائد ضيف اهلل موسى الشوابكه

 علي حسين أحمد عبد اهلل الحمادي

 محمد ابرهيم خليل العطوي

 محمد عبداهلل هيكل معاشي العنزي

 منار صالح سعيد جمهور

 ميثاق طاهر  كاظم

 ناصر خالد فهد البيدان

 نصار فهيد علي العجمي

الماجستير

الفصل االول 2010

أحمد شهاب محمد الهاشمي

أحمد عباس يوسف بوعباس

 احمد فوزي عبد اهلل شلباية

 احمد محمود خالد الحلبي

 تغريد محمد سليمان بربخ

 حامد احمد محمود المحادين

 حسن محمد حسن ثوابته

 رشاد خضير  وحيد

 سالم حسين عبد الهادي ابو جمه

 سناء داود علي الهاشمي

 سهير كفوري نمر الصويص

 سيدعلي محمد سيدعلي حمزه

 عبد العزيز مجعد فارع المطيري

 عبد المحسن احمد غلوم حاجي حسن

 محمد خلف محمد الفايز

 محمد سعد فهد المشوط

 محمد صالح عبد اهلل حسن المنهالي

 مي نجيب محمد ذوابي

 ناصر شافي ناصر ابجاد الدوسري

الفصل الثاني 2010

 احمد حصينى ضيدان رظيخان الشمرى

 احمد عبد المطلب محمد الحسنات

 احمد محمد احمد عميره

 اسالم احمد مصطفى صالح

 حمزة حسن سالمه ابو زنيد

 خالد شطي مفظي عواد العجمي

 روان منير محمد قدورة

خريجو قسم إدارة األعمال
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الفصل الثاني 2010

 زايد جميل زايد ابو دقة

 عبد اهلل سعدون عبداهلل العامري

 عبد اهلل سعود مروي المطيري

علي محمد سلمان الخطيب 

عمر فاروق  محمد 

محمد   بوقليع 

 »محمد فهمي« »محمد خليل« فهمي الجعبري

مشعل فهد فاهد ملحق العتيبي 

مهدي صالح  مهدي 

وفاء سامي يوسف ابو زيد 

يوسف ياسين موسى الطراونه 

الفصل الصيفي 2010

امجد عبد الرحمن احمد االهدل 

باسمة جازع جاسم

بدر مطلق ابراهيم العيبان المطيري

حجرف مبارك سعود شالش الحجرف 

ريما حسام محمد جعفر 

شذى سليمان عطية ابو محفوظ 

عمر سالم مفلح عبيدات 

عمر محمد قاسم احمد 

فادي عبد المنعم احمد عبد الفتاح

فالح غنام عايد عجاج العنقودي 

فنر فيصل فنر

فيصل سعد متعب المطيري 

ليلى وائل بكر حمد 

محمد بسام رفيق النوباني 

الماجستير

الفصل الصيفي 2010

محمد نبيل محمد عبد الرحيم 

محمود رزق حسن ريان 

مشاري عبد القادر عمران البنوان

ناجع محمد شويرب العجمي 

هنادة ماجد احمد المومني 

بكالوريوس

الفصل الثاني  2009

دعاء عدنان محمد خواص 

الفصل الصيفي  2009

عماد نقوال حنا سلمان 

الفصل األول  2010

عال مؤيد  ابراهيم 

الفصل الثاني  2010

ابراهيم عمر خلف مسالمه 

دانا نادر سليم عجيالت 

الفصل الصيفي  2010

ثائر هاني عبد العزيز البيشاوي 

ريم رضوان عبد اهلل الشهاب 

خريجو قسم إدارة األعمال
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  اأحمد عبا�س بوعبا�س

 خالد ذيب ابو زيد

 رائد �سيف اهلل ال�سوابكه

 حممد �سالح املنهايل

 حامد احمد املحادين

 �سهري كفوري ال�سوي�س ر�ساد خ�سري  وحيد

 تغريد حممد بربخ

خريجو قسم إدارة األعمال

 احمد حممد عمريه

 خالد �سطي العجمي حمزة ح�سن ابو زنيد

 علي حممد اخلطيب

 روان منري قدورة

 اجمد عبد الرحمن الهدل

 حممد ب�سام النوباين �سذى �سليمان ابو حمفوظ
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 "حممد فهمي" مي جنيب ذوابي
 "حممد خليل" اجلعربي

خريجو قسم إدارة األعمال

 وفاء �سامي ابو زيد

 ناجع حممد العجمي حممود رزق ريان

 ابراهيم عمر م�سامله هنادة ماجد املومني

 عماد نقول �سلمان دانا نادر عجيالت دعاء عدنان خوا�س

 عال موؤيد  ابراهيم

ثائر هاين البي�ساوي

رمي ر�سوان ال�سهاب
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أعضاء هيئة التدريس - قسم المحاسبة

د. عبداهلل اأحمد الدعا�س     
اأ�ستاذ م�ساعد

�سوزان ح�سني ابو �سارة
�سكرترية الأق�سام

د. خالد جمال اجلعارات                     
اأ�ستاذ م�ساعد

د. م�رض علي عبداللطيف
اأ�ستاذ م�ساعد                                      

د. يون�س عليان  ال�سوبكي
ق.اأ. رئي�ض الق�سم
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. حممد عطيه مطــر
اأ�ستاذ

اأ.د. عبدالنا�رض اإبراهيم نور
اأ�ستاذ

د. علي عبدالغني الاليذ  

ا�ستاذ م�سارك

د. غ�سان فالح مطارنة  
ا�ستاذ م�سارك

د. اإنعام حم�سن زويلف 
ا�ستاذ م�سارك

د. ظاهر �ساهر الق�سي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ا�سامة عمر عبداجلبار 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. ليندا ح�سن احللبي 
مدر�ض
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خريجو  قسم المحاسبة

الماجستير

الفصل األول 2007

 عبد الناصر شحده حسين السيد احمد

الفصل الثاني 2007

 اياد وليد محمد جبير

 حمزة صبحي أحمد حسن

 محمد مفلح محمد الجعافره

الفصل الصيفي 2007

 اشرف عزمي مسعود ابو مغلي

 محمد راجح خليل ابو عواد

الفصل االول 2008

 اكرم يحيى علي الشامي

 اياد محمد عبد المجيد عوده

 خالد خليل سليم البنا

 شادن هاني عطاهلل عرار

 محمد جمال عبد القادر النزلي

 منذر زهدي يوسف شحادة

الفصل الثاني 2008

 انس محمود فالح الطرمان

 تامر سعيد خليل دبابنه

 حازم يوسف موسى ياسين

 زيد محمود موسى عليان

 سناء نايف سمعان اليعقوب

 طارق حمدي حمدان أبو سنينة

 عبد الكريم بسام حمدان الخوالدة

 ليندا حسن نمر الحلبي

 محمد غالب عبد الرحمن الجابري

الفصل الصيفي 2008

 اسامه زهير خضر دبش

 ريم خالد محمود مطاحن

 زيد ثابت جميل ملحم

الماجستير

الفصل الصيفي 2008

 سفيان سالم علي العطيوي

 طارق احمد شعبان علي

 عامر سعدي خليل شكور

 عايده حمد سالم المهدلي

 عبد اهلل محمد جبر السليطي

 وليد توفيق عبد اللطيف السعدي

الفصل األول  2009

 سرى كريم ريشان .

 عيد عباد مناور الرشيدي

 هدى محمد ذياب الشرقطلي

الفصل الثاني  2009

 ادمون طارق  ادمون

 أنغام يوسف فالح صالح

 روحي وجدي عبد الفتاح الحاج محمد

 شذى ربحي عطا حمدان

 عامر اسماعيل ايوب ايوب

عبد القادر علي عبدالقادر أحمد

 فراس محمد عبد اهلل وشاح

 مصطفى حميدان حسن حميدان

 معتز برهان جميل العكر

الفصل الصيفي  2009

 علي عبدالجابر الحاج علي اسماعيل

الفصل األول  2010

 حمد فهد دعسان المطيري

 خالد محمد عمر باذيب

 عادل خليل علي قطيشات

 عبد اهلل فهد محمد ناصر العجمي

 عمر محمد مسلم الحواتمه

 فالح حمود شرار المطيري

 فيصل نافع  كعيد
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الماجستير

الفصل األول 2010

 مبارك محمد مبارك عيد بجاد الدوسري

 محمد رزق ابو المعاطي ابراهيم

 محمد سميح محمد طيفور

 محمد محمود حسن الغانم

 محمد نايف صنت نايف

 مصطفى حسين موسى رحال

 يوسف ابراهيم حسين الحجوج

الفصل الثاني  2010

 اسماعيل حمد نزال الشعار

 باسل فهد عبد الحميد قشالن

 خالد بداح ناصر السهلي

 خالد مناحى فهد نما غياض العازمى

 رياض نعمان حكمت دروزة

 سينا احمد  عبد الغفور

 عبد الهادى منصور عبد الهادى  مسفر    الدوسرى

 عالء الدين صالح محمود عودة

فراس عزت عقله الكساسبه 

محمد طالل سعيد ناصر الدين 

محمد علي نصر سالم 

مناع فهيد على  مناع العجمى 

هاني صالح محمود فرح فريحات 

الفصل الصيفي  2010

ابراهيم محمد امين ابراهيم حسن 

اسامة راجي متري حدادين 

امجد جورج ابراهيم خير 

اياد محمد نمر صالح 

الماجستير

الفصل الصيفي 2010
طارق سميح احمد الجوابرة

ليث ايمن سليم الجبول 

مثقال حمود سالم القراله 

محمد نهار صالح الحمود 

محمد عايش عيد زيد المطيري

نواف سماح محمد الذنيبات 

البكالوريوس

الفصل الثاني  2009
عبد القادر علي عبد القادر احمد 

الفصل الثاني  2010
علي سليم سالمة الهروط 

الفصل الصيفي  2010
ادهم عماد احمد الصبيحي 

أحمد خالد محمد القطامي 

زيد يوسف خليل الدميسي 

طارق محمد عبد الكريم السحيمات 

"عمار زكريا محمد "ناجي ابو حور 

عمر محمد زيد الجازي 

عيد عادل عيد الوحيدي 

مؤمن احمد محمد سالم 

مالك هارون علي نبهان 

وسيم وليد خالد ابو شكر 

خريجو  قسم المحاسبة
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 علي عبداجلابر ا�سماعيل

خريجو  قسم المحاسبة

 حممد �سميح طيفور حممد رزق ابراهيم

 با�سل فهد ق�سالن ريا�س نعمان دروزة

 حممد طالل نا�رض الدين

 ا�سامة راجي حدادين

 ليث امين اجلبولطارق �سميح اجلوابرة

 حممد نهار احلمود
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 طارق حممد ال�سحيمات

 موؤمن احمد �سامل

 عمار زكريا "ناجي ابو حور"

 حممد فوؤاد ابو الهوى مالك هارون نبهان عمر حممد اجلازي

 و�سيم وليد ابو �سكر

 زيد يو�سف الدمي�سي اأحمد خالد القطامي ادهم عماد ال�سبيحي

 عيد عادل الوحيدي

خريجو  قسم المحاسبة
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أعضاء هيئة التدريس - قسم التمويل

د. اإدري�س حممد اجلراح
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ض الق�سم

د. يعقوب ح�سن �سليمان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد وا�سف الوزين
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأن�س عبدالكرمي البكري
اأ�ستاذ م�ساعد

 خالد منذر الزقلة حممد رمزي  اليعاقبه

خريجو قسم التمويل 
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 ابراهيم حممد جماليه

خريجو قسم التسويق 

أعضاء هيئة التدريس - قسم التسويق

د. حمزة �سليم خرمي 
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ض الق�سم

د. فرا�س م�سلم اأبو قاعود 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ظاهر رداد القر�سي
اأ�ستاذ م�ساعد
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خريجو قسم اإلدارة السياحية 

أعضاء هيئة التدريس - قسم اإلدارة السياحية

د. اإبراهيم خليل بظاظو
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ض الق�سم

د. �سائدة حممد عفانة
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأحمد فرحان العمايرة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ماهر عودة ال�سمايلة 
اأ�ستاذ م�ساعد

البكالوريوس

الفصل الثاني  2010

ابراهيم احمد محمد السهلي 

احمد فايق بركات العفيشات 

ادم ناجي احمد الحبيه 

أنس أحمد محمد البدارنه 

بسمه بسام زيدان الطوالبه 

رامي عبد اهلل محمد الشوابكه 

زياد يوسف جميل مشربش  

طايع صوفان حسن صوفان 

البكالوريوس

الفصل الصيفي  2010
انس محمود ناجي عوايشه 

حازم نبيه زيد ابو لطيف 

رامي موسى عبد الحميد دبوبش 

سامر صليبا حبيب الجعنيني 

عمر جهاد عبدالرحيم محمديه 

قصي خليل رشدي ادريخ 

محمد ابراهيم مرشد سعاده 

محمد مصباح صالح البحيصي 

مهند سليم احمد المغاريز 

يحيى تيسير كامل عوده 

يزيد محمد محمد اليماني 
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 ب�سمه ب�سام الطوالبه

  زياد يو�سف م�رضب�س رامي عبد اهلل ال�سوابكه

 اأن�س اأحمد البدارنه ادم ناجي احلبيه احمد فايق العفي�سات

 طايع �سوفان �سوفان

خريجو قسم اإلدارة السياحية

 حازم نبيه ابو لطيف ان�س حممود عواي�سه

 رامي مو�سى دبوب�س

 عمر جهاد حممديه �سامر �سليبا اجلعنيني
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خريجو قسم اإلدارة السياحية

 حممد م�سباح البحي�سي

 ق�سي خليل ادريخ مهند �سليم املغاريز

 يحيى تي�سري عوده

 حممد ابراهيم �سعاده

 يزيد حممد اليماين
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د. طالل  طاهر ن�سري 
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ.رئي�ض ق�سمي ادارة الأعمال
 والأعمال اللكرتونية

اأ.د. حممد عبد العال النعيمي
اأ�ستاذ

د. ليث �سلمان الربيعي
اأ�ستاذ م�سارك

د. علي حممدعبا�س
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء هيئة التدريس - قسم االعمال االلكترونية

الماجستير

الفصل الثاني  2010

 ايمان محمود محمد حسين

حسين علي  كاظم 

صفا صباح  صالح 

ضياء مفيد محمد قاسم 

عماد علي سالمة الكساسبة 

ليث "محمد خير" علي خطايبة 

نعيم عبد الكريم فالح الطراونه 

نور خليل محمود اسعد 

ياسر سعد  عبد اهلل 

الماجستير

الفصل الصيفي  2010

احمد محمد احمد عماوي 

رمزي طالل حسن الردايدة 

سامية فارس برهم الطعيمة 

عماد احمد حسين الدهيمات 

عمرو معاذ  السراج 

ياسمين ابراهيم مصطفى احمد 

خريجو قسم االعمال االلكترونية 
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 ح�سني علي  كاظم

 �سياء مفيد قا�سم

 احمد حممد عماوي

 يا�رض �سعد  عبد اهلل

 ليث "حممد خري" خطايبة

 اإميان حممود ح�سني

 نعيم عبد الكرمي الطراونه

 رمزي طالل الردايدة

 عمرو معاذ  ال�رضاج

 يا�سمني ابراهيم احمد نور خليل ا�سعد

 �سامية فار�س الطعيمة

خريجو قسم االعمال اإللكترونية
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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نبذة عن  كلية تكنولوجيا المعلومات

• تاأ�س�ست كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة ال�رشق الأو�سط يف اأيلول/ 2005 ا�ستجابة اإىل احلاجة املتنامية على امل�ستوى 
الأكادميي للكفاءات يف جمالت احلو�سبة وتكنولوجيا املعلومات املتعددة.

الثاين من العام الأكادميي 2006/2005 والدفعة الأوىل من  • ا�ستقبلت الكلية الدفعة الأوىل من طلبة املاج�ستري يف الف�سل 
طلبة البكالوريو�ض من العام الأكادميي 2011/2010.

• للكلية روؤية عاملية اإذ ت�سعى جاهدة اإىل اأن تكون من الكليات امل�سهود لها حملياً ودولياً بالتميز يف التعليم والبحث العلمي 
وخدمة املجتمع يف جمالت احلو�سبة وتكنولوجيا املعلومات املتعددة.

• تتلخ�ض مهمة الكلية يف تطوير التعلم يف جمال تكنولوجيا املعلومات اإىل اأعلى م�ستوى ممكن الو�سول اإليه وذلك من خالل 
التعليم والبحث ون�رش املعرفة لفائدة طلبتها واملجتمع ب�سكل عام.

• تقدم الكلية حالياً برناجمني اأكادمييني يف املاج�ستري يف علم احلا�سوب ونظم املعلومات احلا�سوبية بالإ�سافة اإىل برناجمني يف 
البكالوريو�ض يف علم احلا�سوب ونظم املعلومات احلا�سوبية . 

• لقد بداأت الكلية م�سريتها الأكادميية يف الف�سل الثاين من العام الأكادميي 2006/2005 بـ )16( طالباً وطالبة موزعني على 
والبحث  التعليم  يف  الكلية  متيز  اأدى  لقد  احلا�سوبية.  املعلومات  نظم  واملاج�ستري يف  احلا�سوب  علم  املاج�ستري يف  تخ�س�سي 

العلمي اإىل زيادة اأعداد الطلبة امللتحقني بالكلية وينتمون اإىل جن�سيات عربية متعددة.
وطالبة  طالباً   )50( على  يزيد  ما   2011/2010 الثاين  الدرا�سي  الف�سل  نهاية  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ  الكلية  خرجت  لقد   •
وغالبيتهم يعملون يف قطاعات التجارة وال�سناعة والتعليم وغريها وهنالك عدد منهم يتابعون درا�ساتهم لنيل درجة الدكتوراه 

يف اجلامعات العربية والأجنبية.
• يعمل يف الكلية )12( ع�سو هيئة تدري�ض من خمتلف الرتب الأكادميية وجميعهم من ذوي اخلربة الطويلة يف التعليم والبحث 

وال�سناعة يف جمالت احلو�سبة وتكنولوجيا املعلومات املتعددة.
• تكمن قوة الكلية يف اأع�ساء هيئة تدري�ض املتميزين وخطط درا�سية تت�سم باحلداثة وبيئة تعلم عالية التقنية.

اأ.د. م�سباح حممودعقل
عميد الكلية

�سعاد حممد غيث
�سكرترية العميد
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أعضاء هيئة التدريس - قسم نظم المعلومات الحاسوبية

د.هبة ح�سن  نا�رض الدين 
ق. اأ. رئي�ض ق�سم
ا�ستاذ م�ساعد

د. زياد حممود  الفواعري 
ا�ستاذ م�ساعد

اأ.د. طالب  ح�سن ال�رضيع 
ا�ستاذ

د. اأ�رضف عادل  بني حممد 
ا�ستاذ م�ساعد

د. ح�سني هادي ال�سمري
ا�ستاذ م�سارك

عبد احلليم ها�سم الريالت
م�رشف خمترب

اأ.د. م�سباح حممودعقل
ا�ستاذ

اريج حممد الروا�سدة
م�رشفة خمترب
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خريجو  قسم نظم المعلومات الحاسوبية

الماجستير

الفصل األول 2007

زينة عبدالحميد محمد حمدان

الفصل الثاني 2007

 احمد عبد الحفيظ علي سمحان

 احمد يوسف محمد الفي

 سهير محمد مصطفى الحاج حسن

 محمد عبد الكريم عبد الحليم ابو خديجة

الفصل االول 2008

 ايمان فريح يوسف الكرادشة

 حسن علي عبد اهلل العمري

 خلدون غازي محمود المغربي الفناطسه

 رائد هشام طالب صغير

 زينة ستار جبار .

 صخر خليل نهار القعايده

 محمد محمود عطاالّله المعايطة

الفصل الثاني 2008

 جواد فتحي حسن ابو سالمة

 رشا فائق سليمان الجعافرة

 مرام ايوب جوهر دعنا

 وائل سليمان حمد المرافي

الفصل الصيفي 2008

 احمد جهاد كامل غزال

 كامل علي عبد الحامد المحاميد

 محمد نزار نايف احمد

الماجستير

الفصل الصيفي  2009

 رائد محمود خلف الضمور

 روان أحمد سليمان محمود

 صهيب ابراهيم  عبدالكريم

الفصل األول  2010

 سعيد عاشور عمرو عومر

الفصل الثاني  2010

احمد تيسير رشاد ابو الفيالت 

احمد محمود موسى الرفاعي 

أيمن جمال نجم العبيدي 

حنين محمد احمد الفيومي 

عامر محمد يحيى راعي 

محمد امين علي المعايعه 

محمد عيسى يوسف عبد اهلل الدرمكي 

هدى عايش مشعان الرشيدي 

يوسف سلمان محمود الشيخلي 

الفصل الصيفي  2010

احمد عبد اهلل صالح االحمد 

اوس حميد سعيد

رابعة علي صالح الحسيني 

شيماء حميد سعيد

مالك مصلح ذياب الطراونة

ميثاق كاظم  حسين 

نغم قصي  فازع 

الفصل الثاني  2009

 أدهم محسن  سعيد

 صالح عمر علي الكربوبي

 محمد احمد محمود يوسف

 ياسر رشيد عالي بدي

 يزن وليد احمد هديب
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 احمد عبد اهلل الحمد

�سيماء حميد �سعيد

او�س حميد �سعيد

مالك م�سلح الطراونة

 روان اأحمد حممود رائد حممود ال�سمور

 احمد تي�سري ابو الفيالت

 عامر حممد راعي

 احمد حممود الرفاعي

خريجو  قسم نظم المعلومات الحاسوبية
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أعضاء هيئة التدريس - قسم  علم الحاسوب

د. حممد م�سطفى احلاج ح�سن
ا�ستاذ

د. فار�س نبيه اأبو علي 
ا�ستاذ م�ساعد

د. ن�سال فوزي �سلباية
ا�ستاذ

اأ. هبه �سامي اأبو كف 
مدر�ض

د. بالل �سالح  اأبو الهيجاء 
ا�ستاذ م�ساعد

د. عمر ح�سن الأمري 
ا�ستاذ م�ساعد

د. حازم عبد الكرمي فرحان
ق. اأ. رئي�ض ق�سم
ا�ستاذ م�ساعد
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خريجو  قسم علم الحاسوب 

الماجستير

الفصل األول 2006

 منار فيصل احمد الخطيب

الفصل الثاني 2007

 عالء علي حمدان أبو برهم

 عمر سعد سعيد الحنيطي

 يزن عمر عبد الرحمن المساعفة

الفصل الصيفي 2007

عبداهلل محمود صالح عسراوي

الفصل االول 2008

 احمد محمدخير محمود عبابنة

 عوض إبراهيم عوض القطاونة

 ناهد عبد اللطيف عارف الصالح

الفصل الثاني 2008

 غيث احمد عبداهلل القضاة

الفصل الصيفي 2008

 مجدي مبارك أحمد الخطيب

 محمد راغب محمد حكواتي

الفصل األول 2009

محمود مسلم اشتيان الطراونه

الفصل الثاني 2009

 اسراء رياض  )محمد شعبان( حسين

الماجستير

الفصل الصيفي  2009

 انس علي سالمه الكساسبه

 فادي جورج اسكندر جاسر

 ميساء محي الدين عبداهلل ناصر

الفصل األول  2010

 بشار اجريد ذيب الخوالدة

 رماح وجيه ناجي الخطيب

الفصل الثاني  2010

زينب نعمان يوسف عيسى القدسي 

صفاء يوسف ابراهيم ابو هدبه 

علي محمد رحال رواشدة 

هشام محمد سعيد العبسي 

الفصل الصيفي  2010

اسامة سمير احمد الرعيني

خديجة مصطفى خليل النوري

ريم علي نظمي الصعيدي 

سعيد محمد سعيد تيم 

عبد المطلب محمد الطالق الزعبي 

محمد عبد الكريم خدام الخزاعلة

هاني محمد صالح المطري
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 رماح وجيه اخلطيب ب�سار اجريد اخلوالدة

 علي حممد روا�سدة

 �سفاء يو�سف ابو هدبه

خريجو  قسم علم الحاسوب

خديجة م�سطفى النوري

 عبد املطلب حممد الزعبي �سعيد حممد تيم

حممد عبد الكرمي اخلزاعلة
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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نبذة عن  كلية العلوم التربوية

ان�سئت كلية العلوم الرتبوية بقرار ر�سمي من اجلامعة عام 2008 والذي تزامن مع قرار اجلامعة بفتح برنامج البكالوريو�ض 
الذي ي�سم تخ�س�سي تكنولوجيا التعليم والرتبية اخلا�سة،  وذلك يف بداية العام اجلامعي 2009/2008،  بالإ�سافة اإىل 

برناجمي املاج�ستري يف الإدارة والقيادة الرتبوية،  واملناهج وطرق التدري�ض،

واأ�سبحت الكلية بالتايل ت�سم اأربعة تخ�س�سات هي: 

تخ�س�ض الإدارة والقيادة الرتبوية – م�ستوى املاج�ستري.

تخ�س�ض املناهج وطرق التدري�ض – م�ستوى املاج�ستري.
تخ�س�ض تكنولوجيا التعليم – م�ستوى البكالوريو�ض.

تخ�س�ض الرتبية اخلا�سة – م�ستوى البكالوريو�ض.

وقادرة  واملهارات،   باملعارف  م�سلحة  كوادر  تخريج  اأهمها يف  يتمثل  الأهداف  من  العديد  اإىل حتقيق  الكلية  وت�سعى 
على ممار�سة تخ�س�ساتها بنجاح ومتيز،  ومتمتعة بثقافة وا�سعة،  وتدرك  اأهمية هذه التخ�س�سات للرقي باملجتمع 
وتقدمه.  كما تتمثل الروؤية امل�ستقبلية للكلية يف التو�سع بتخ�س�ساتها وبراجمها،  والعمل على بناء جيل م�سلح 

باملعرفة وبالفكر العلمي القادر على مواجهة ما يحمله ع�رش العوملة واملناف�سة من حتديات وم�ساعب.

اأ.د. جودت اأحمد امل�ساعيد 
عميد الكلية

فداء م�سطفى الطقاطقة
�سكرترية العميد
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أعضاء هيئة التدريس - قسم اإلدارة والقيادة تربوية

د. غازي جمال خليفة
ق.اأ.ر.ق�سمي الدارة والقيادة الرتبوية

 ومناهج وطرق التدري�ض
ا�ستاذ م�سارك

د.كمال �سليم دواين 
ا�ستاذ

د. ملك �سالح الناظر 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأبو �سنينية  د. عونية طالب 
ا�ستاذ م�سارك

د. عبا�س عبد مهدي �رضيفي
ا�ستاذ م�سارك

د. عبد اجلبار توفيق البياتي
ا�ستاذ

د خالد اأحمد  ال�رضايرة 
اأ�ستاذ م�ساعد
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خريجو  قسم اإلدارة والقيادة تربوية

الماجستير

الفصل الثاني 2007

 اسماء محمد طالل مريزيق

 باسمة محمد سعدالدين لوكاشة

الفصل الصيفي 2007

 سعده أحمد سليمان أبو حمده

 نظيمة احمد رحيم حمدي

الفصل االول 2008

 امل محمد سرحان المخالفي

 صباح سليم عبد الرحمن حموده

 طارق زياد عمر االسطل

 عبد اهلل عبده محمد الفهيدي

 عدنان احمد محمد سليمان أبو شرار

 منال محمود محمد التنح

الفصل الثاني 2008

 ابراهيم عبد الفتاح زهدي عيسى

 أسامة عادل يحيى حسونة

 سميه يوسف محمد أبو راس

 غدير خالد إبراهيم الحطبه

 محمود عبد الكريم طلب مهيرات

 معاويه محمد عبد الرحمن الحاج فضاله

 وفاء مالك راشد الشنار

الفصل الصيفي 2008

 فاديا نصر حمود الرواحنه

الفصل الثاني 2009

 ياسمين هباد عوده محمد الظفيري

الفصل الصيفي 2009

 جعفر يوسف عبد اهلل منصور الحداد

 عبداهلل بشير مبارك الرشيدي

فيصل عايد محمد الفايز 

ناصر محمد فهد العجمى 

الماجستير

الفصل الصيفي  2009

هديل محمد عبد القادر عوده 

فوزيه عباس يوسف علي بوعباس

الفصل األول  2010

 دورا عيسى طه السيد احمد

الفصل الثاني  2010

اميليا محمود محمد النقري 

امين علي محمد حسونة 

باسم عبد الهادي عبد الرحيم ابو نعمه 

راما زكي صدقي الحجاوي 

سالي مشيل بطرس سركسيان 

شريفة جاسم عبد الرحمن النصر اهلل 

عبد اهلل عبد القادر عبد الرزاق   ابراهيم الكمالي 

عبداهلل سلطان عبداهلل محمد بن حارب 

غاده حسن  محمد علي أبو قاعود 

كروز تراحيب سالم كروز العجمي 

مبارك رجا سلطان عبد الرحمن العتيبي 

منال عز الدين عيسى الحوري 

نايف نافع ماجد الحربي 

نبيل عيسى صبح احمد 

نيله عبد اهلل محمد القوتي 

هيف منصور حمد العجمي 

ياسين خضير سبع ذيب 

الفصل الصيفي  2010
احمد نزال حصيني الراجحي

تركي ناصر خنيفر الرشيدي 

حسن نافل مهدي عايض العجمي

شروق محمد سليمان الرواشدة

منال عبد العزيز عادل عابدين
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 عبداهلل �سلطان بن حارب �سايل م�سيل �رضك�سيان

 نبيل عي�سى احمد

 يا�سني خ�سري ذيب

خريجو  قسم اإلدارة والقيادة تربوية

منال عبد العزيز عابدين

 امني علي ح�سونة دورا عي�سى ال�سيد احمد اميليا حممود النقري

 هديل حممد عوده

 فوزيه عبا�س بو عبا�س

 با�سم عبد الهادي ابو نعمه

 راما زكي احلجاوي
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أعضاء هيئة التدريس - قسم  المناهج وطرق التدريس

اأ.د. جودت اأحمد م�ساعيد
ا�ستاذ

د. فاطمة عبد احلليم جعفر
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممود عبد الرحمن احلديدي
ا�ستاذ م�سارك

د. غازي جمال خليفة
ا�ستاذ م�سارك

ق.اأ.ر.ق�سمي الدارة والقيادة الرتبوية
 ومناهج وطرق التدري�ض
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خريجو  قسم  المناهج وطرق التدريس

الماجستير

الفصل الصيفي 2006

احمد يوسف حسن الربايعة

 حنان حسن أحمد خاروفة

 لينا حسن أحمد خاروفة

 مصطفى احمد مصطفى محمد

الفصل الثاني 2007

 رنا شفيق خليل الغزاوي

 شيماء مصطفى محمد حمد

 فداء موسى عبد الرحيم صباح

 معزوزة محمود أحمد يونس

الفصل الصيفي 2007

 مرام جودت أحمد سعاده

الفصل االول 2008

 إيناس ملوح نزال العيسى

 منار سعد الدين  وزان

 نادين زكي محمد األسعد

 نيفين عوده عطا الرواشده

الفصل الثاني 2008

 بشرة خميس هاشم المطري

 بيان عبد الحميد محمد االقطش

الماجستير

الفصل الثاني  2009

عبد العزيز بن  محمود حسن محسن 

عبد اهلل نعمه شاهر كريدى الشمرى 

عبدالرحمن عطا محمد عبد الرازق 

منذر محمود حمد ابراهيم نصار 

الفصل الصيفي  2009

صفاء محمد عبد الخالق ابومحفوظ 

مروة خميس محمد عبد الفتاح 

مريم حمدان علي مركز حمود العنزي 

مشعل عواد شداخ العنزي 

الفصل األول  2010

فايزة سعد محمد العدوان 

الفصل الثاني  2010

حمود مناحى راكان السبيعى 

سلطان دميثير منصور عفتان العنزي 

عواد محمد خير عواد ابو زينه 

هالة ياسر زهدي مصطفى 

الفصل الصيفي  2010

االء فواز سلمان ابو جريبان 

ايمان بنت سليمان محمد العمري

تهاني فواز سلمان ابو جريبان 

رنا شفيق خليل الغزاوي

سيرين محمد صبحي ابو كويك 

شيماء مصطفى غلوم اشكناني 

صالح غانم عيد الظفيري

ليندا محمد رمضان ايوب دهمش

ماجد ضيف اهلل رشدان المطيري 

محمد امين موسى مصطفى قطاش 

نسيم محمد قاسم منصور 

نواف عزيز غازى الرشيدي 

الفصل الصيفي  2008

  محمد نريمان شاكر .

الفصل األول  2009

فدوى سالم عبدالمنعم برقان

محمد زياد عمر االسطل 

محمد شعبان احمد بكر 

والء محمد اسماعيل العدوان 

الفصل الثاني  2009

بشرى هباد عوده الظفيري 
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خريجو  قسم  المناهج وطرق التدريس 

 �سلطان دميثري العنزي حمود مناحى ال�سبيعى

 عواد حممد ابو زينه

 هالة يا�رض م�سطفى

 �سريين حممد ابو كويك

اميان بنت �سليمان العمري

 �سيماء م�سطفى ا�سكناين

 حممد امني قطا�س

 ن�سيم حممد من�سور

ليندا حممد دهم�س ماجد �سيف اهلل املطريي
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أعضاء هيئة التدريس - قسم التربية خاصة

د. اأماين حممد حممود
ا�ستاذ م�ساعد

 ق.اأ.ر.ق�سم الرتبية اخلا�سة

د. طايل عبد احلافظ هويدي 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. لينا حممود حمارمة
اأ�ستاذ م�ساعد
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أعضاء هيئة التدريس - قسم  تكنولوجيا التعليم 

اأ.د. حممد حمموداحليلة
ا�ستاذ

د. خليل حممود ال�سعيد
ا�ستاذ م�ساعد

د.عاطف حممد ابو حميد 
ا�ستاذ م�ساعد

د. اأماين حممد حممود
ا�ستاذ م�ساعد

 ق.اأ.ر.ق�سم تكنولوجيا التعليم 
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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روؤية الكلية:

اأن ت�سبح اأف�سل كلية هند�سة يف الأردن من خالل حتقيق التميز يف البيئة التعليمية والأكادميية واملهنية والبحثية 
واملهنية  الفنية  املعاير  باأعلى  واأمتهم  وطنهم  خدمة  على  قادرين  موؤهلني  مدنيني  مهند�سني   لتخريج  املحفزة 

والأخالقية ومعتمدين على مبداأ  اأن "املعرفة قوة" �سمن اأعلى معايري اجلودة.

ملحة عن ق�سم الهند�سة املدنية:

امل�ساريع  واإدارة  واملباين  الإن�ساءات  املدنية من هند�سة  الهند�سة  ويغطي خمتلف جمالت   2009 عام  الق�سم  اأن�سئ 
وهند�سة الطرق والنقل واإدارة امل�ساريع وهند�سة املياه والبيئة والهند�سة اجليوتقنية.
ويتطلع الق�سم اإىل حتقيق متيز علمي ومهني يف جمالت الهند�سة املدنية املختلفة.

جمالت  من  جمال  كل  يف  واملتوازن  واملنا�سب  الكايف  القدر  الطالب  لإعطاء  للق�سم  الدرا�سية  اخلطة  �سممت  وقد 
الهند�سة املدنية وتنمية روح البحث وال�ستق�ساء والتعلم امل�ستمر لدى اخلريج.

اأع�ساء هيئة التدري�س:

اإمياناً بر�سالة اجلامعة والكلية والق�سم فقد ا�ستطاع الق�سم ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة تدري�ض مميزين يف جمال  التدري�ض 
والبحث وخدمة املجتمع وخريجي اأف�سل اجلامعات العاملية.

نبذة عن  كلية الهندسة

عال زهري حمي�سن
�سكرترية العميد

د. حممد ر�سول اخلراب�سة
عميد كلية الهند�سة 

 م�ساعد الرئي�ض ل�سوؤون التعاون الدويل
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د. حممد ر�سول اخلراب�سة
اأ�ستاذ م�سارك

د.�سميح ب�سري الروا�سدة 
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ض الق�سم

د. مالك خالد البطاينة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد عبد احلي مو�سى
اأ�ستاذ م�ساعد

د. باتريك األ�سكندر راي 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.بيان فخري ابو�سفية
مدر�ض
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فنيوا ومشرفو المختبرات- كلية الهندسة

م. عمر �ساكر �سديد
م�رشف خمترب تكنولوجيا 
اخلر�سانة - وخمترب املواد

م.وفاء عوي�س
م�رشف خمترب امل�ساحة 

وخمترب الرتبة وخمترب الطرق

م. اإبراهيم يعقوب اأبو الرو�س 
فني م�ساغل كلية الهند�سة

م.عمر توفيق فرحات
فني خمترب الكيمياء

 وخمترب الفيزياء

م.عال زهري حمي�سن
فني خمترب امل�ساحة والرتبة 
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نبذة عن  كلية اإلعالم

تعد كلية الإعالم يف جامعة ال�رشق الأو�سط اأول كلية يف الأردن متنح درجة املاج�ستري يف الإعالم . كما متنح الكلية درجة 
البكالوريو�ض يف ال�سحافة ، ودرجة البكالوريو�ض يف الإذاعة والتلفزيون. وقد و�سعت الكلية منذ انطالقتها  اأهدافا 
عديدة من اأجل حتقيق  روؤية اجلامعة لهذه الكلية وهو تخريج  كوادر اإعالمية كفوؤة ومدربة وموؤهلة  ترفد ال�سوقني 

املحلي والعربي بخربات اعالمية حديثة ومتطورة. 

واأما يف ما يتعلق بطلبة الإعالم يف الكلية فقد جاءوا من دول عربية خمتلفة،  اإ�سافة اإىل الطلبة الأردنيني الذين جاءوا 
اأي�سا من اأماكن خمتلفة من اململكة . وبلغ عدد الطلبة الذين تخرجوا من الكلية على م�ستوى الدرا�سات العليا

)85 ( طالب وطالبة.

اأ.د. حلمي خ�رض  �ساري
عميد الكلية

خلود ن�سيم الدم�سي�س
�سكرترية العميد
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د. حلمي خ�رض  �ساري
ا�ستاذ

رئي�ض الق�سم

 د. حممد عبد احلفيظ املنا�سري
م�رشف فني يف ا�ستديو الإعالم

د. ع�سام �سليمان  املو�سى
ا�ستاذ

حمزة حممد اخلطيب
فني ا�ستديو الإعالم

د. حميدة مهدي �سمي�سم
ا�ستاذ

د. عبد الرزاق حممد الدليمي
ا�ستاذ
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خريجو  قسم اإلعالم

الماجستير

الفصل الثاني 2007

 احمد علي محمد عريقات

 سلطان فارس سليم حسان

 صالح احمد سالم العامري

 علي ارشيد علي مشاقبه

 نديم ربحي محمد الحسن

الفصل الصيفي 2007

 قبالن عبده قبالن حرب

 ممدوح سليمان حسين العامري

الفصل االول 2008

 امنه علي احمد الرباعي

 حنان حسن صالح الكسواني

 صبا عدنان  عبد الحسين

 عاصم علي  الجرادات

 عبد اهلل محمد راشد السعدي

 كامل كريم  عباس

 منى عيد عبد الرحمن ابو جامع

 نور يحيى فوزي لبزو

الفصل الثاني 2008

 سارة مسلط سلطان العتيبي

 صدقي محمد صدقي موسى

 طارق شريف مصطفى داوود

 عبير شفيق جورج رحباني

 لبنى عبداهلل فياض العالوين

 ميس فريد جاد اهلل بدر

 ندى محمد غازي فريد التميمي

 نرمين فاروق حسن عطية

الماجستير

الفصل الصيفي 2008

أكرم حمد مصطفى القطاطشه 

حاتم حسين عبد الرحيم محسن 

خالد صالح محمود ابو عواد 

عزام ابراهيم ناجي العزام 

عواد سالم عواد الخاليلة 

محمد علي عبد اهلل علي راشد الهادفي اجتبي 

الفصل األول  2009

ابراهيم ناصف ناصر عبداهلل 

 استبرق فؤاد وهيب 

سامر رجا فياض الغليالت 

 سماح حسين القاضي 

ليث نبيل رضوان عكروش 

محمود فايز عبد عابد 

 محمود كمال عبدالمجيد 

الفصل الثاني 2009

احمد امين محمد عتوم 

احمد علي المحمد الزيدان 

اشرف فالح يوسف الزعبي 

زينب محمد عبد ابو عون 

علي يحيى بدر الحديد 

محمد حسين عقيالن أبو عرقوب 

محمد سلطان سالم جلود الفضلى 

محمد عبد الّلّّّّه نزال العويمر 

مخلد خلف سالم النوافعة 

ميس نواف علي السبعي المومني 

نزار عوده عبد المجيد ابوزيد 

هاني احمد فايز عبد القادر البدري 
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الماجستير

الفصل الصيفي 2009

 رؤى عبد الهادي محمد شكر

 ماجده جمال محمد الدعامسه

 محمد عافت عواد النعيمات

 محمد كامل سليمان القرعان

 »محمد حافظ« »محمد جواد« حافظ جبر

الفصل االول 2010

 اشرف محمد مازن المناصير

 عبلة محمد حسن رويس

 منى احمد حرب المصري

 مياده غسان سعيد ابو الشعر

 هناء عبد الرحمن محمد الصعوب

الفصل الثاني 2010

 احمد حسن  جميل الخطيب

 باسم هاشم دبيس العزاوي

 ثابر رسمي شاهين جرادات

 زمن نايف محمود الخزاعله

 زيد رياض هاني بهار

 سالم خالد عايد عطيه المعايطه

 صهيب محمود  علي

 طارق مسعود حسن محمد العجمى

 عبد احمد يوسف حمايل

 عبداهلل سليمان عبداهلل ابورمان

 عزام محمد  ابو الحمام

 علي رجب  حسين

 علي محمد علي االحمد

 فيصل مظفر  عبداهلل

 ماجد محمد غالب العدوان

 محمد صالح محمد الشبيري

 محمد نصر اهلل فرج فرج

الماجستير

الفصل الثاني 2010

مطلق سعد مطلق العميري 

منى نجاشي رزقو حقوص 

مها محمد احمد صراوي 

نسرين عبداهلل محمود موسى عمران 

نواف عبد اهلل راجب الزبن 

هدى اسماعيل جبرائيل العيسى 

الفصل الصيفي 2010

احمد بكر محمد الحداد 

اسماء عبدالوهاب الدين زيدوري 

انتصار خالد يوسف العدوان 

أروى محمود موسى سالم 

بدر سالم ساكت العنزي 

جهز صالح جهز العتيبي 

حماد غريب محمد مطلق رشاش المطيري 

ردينه عادل عبد الجليل ابراهيم بك 

رقية بكر محمد الحداد 

ساره يعقوب عادل ناصر الدين 

عمر جواد  عبد الجبار 

ليلى احمد طاهر الحاج محمود جرار 

نجم عبداهلل غدنان الشمري 

هبة وجيه ابراهيم الديسي
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خريجو  قسم اإلعالم 

 ا�رضف حممد املنا�سري

 عبد احمد حمايل

 با�سم ها�سم العزاوي

 زيد ريا�س بهار

 �سهيب حممود  علي

 احمد بكر احلداد

 انت�سار خالد العدوان حماد غريب املطريي

اأحمد ح�سن اخلطيب

 �ساره يعقوب نا�رض الدين رقية بكر احلداد

 عمر جواد  عبد اجلبار
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 هدى ا�سماعيل العي�سى مها حممد �رضاوي

 عزام حممد  ابو احلمام

 حممد عافت النعيمات منى احمد امل�رضي

 علي رجب  ح�سني في�سل مظفر  عبداهلل

 حممد �سالح ال�سبريي

 منى جنا�سي حقو�س
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أعضاء هيئة التدريس - قسم  الصحافة

د.�سباح يا�سني  املفرجي
ا�ستاذ م�ساعد

د. جهاد حممد عمران
ا�ستاذ م�ساعد

د. رائد اأحمد البياتي
ق.اأ.رئي�ض الق�سم 

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد عريف املجايل 
ا�ستاذ م�ساعد

د. كامل خور�سيد مراد
ق.اأ.رئي�ض الق�سم 

ا�ستاذ م�ساعد

أعضاء هيئة التدريس - قسم  اإلذاعة والتلفزيون 

خريجو قسم اإلذاعة والتلفزيون

البكالوريوس

الفصل األول  2010

محمد ماجد عارف الفايز 

الفصل الثاني 2010

امجد صابر بخيتان الفقهاء 

خليل عيد احمد السكارنه 
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التي  العليا  الدرا�سات  برامج  اأولوياتها حت�سني كفاءة وفاعلية  راأ�ض  2006 وو�سعت على  العليا عام  الدرا�سات  اأ�س�ست عمادة 
تقدمها الكليات املختلفة، وفاعليتها وتنبثق روؤية العمادة من الروؤية ال�ساملة للجامعة لكي حتتل مركزاً يليق بها بني اجلامعات 

الراقية على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.
اأما ر�سالتها فتتمثل يف اأن تكون مركزاً لإنتاج املعرفة والبحث العلمي الهادف الأ�سيل الذي يخدم البيئة املحلية وي�سهم يف 
الرئي�ض على  والقت�سادية، لذا يرتكز هدفها  ال�سيا�سية والجتماعية  امل�ستدامة من جميع جوانبها  الوطنية  التنمية  حتقيق 
اإعداد خريج متميز على درجة عالية من اجلودة يتواءم مع متطلبات �سوق العمل ولديه القدرة على التعامل مع اآخر ما ي�ستجد 

يف عامل املعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي.
ي�رشف على اأن�سطة العمادة جمل�ض للدرا�سات العليا ي�سم بالإ�سافة اإىل العميد عمداء الكليات وع�سوين من خارج اجلامعة مت 

اختيارهما من اخلرباء املتخ�س�سني ذوي ال�سمعة العلمية املرموقة.

روؤية العمادة
تتمثل روؤية عمادة الدرا�سات العليا يف توظيف املوارد املالية والب�رشية املتاحة لها، يف جتويد الربامج التعليمية للدرا�سات العليا 
يليق بها بني اجلامعات  الروؤية ال�ساملة للجامعة لكي حتتل مركزاً  اإطار  التي تقدمها الكليات املختلفة يف اجلامعة وذلك يف 

الراقية لي�ض على امل�ستوى املحلي فح�سب، بل على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.

اإجنازات العمادة:
عدد ر�سائل املاج�ستري التي نوق�ست واأجيزت خالل العام 2011/2010 ) 194( ر�سالة.

عدد خطط ) م�رشوعات الر�سائل التي اعتمدت خالل العام 2011/2010 ) 311 ( خطة
عدد الطلبة الذين تخرجوا ومنحوا درجة املاج�ستري من م�ساري الر�سالة وال�سامل خالل العام 2011/2010  ) 339  ( طالباً.

اأ.د. حممد عطية مطر
عميد الدرا�سات العليا

رغد رفعت اأبو الفيالت
�سكرترية العميد

منى عيد اأبو جامع
موظفة

اإ�رضاء عبد احلليم املبي�سني
موظفة
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مجلس الدراسات العليا

اأ.د. علي عبد القادر الذنيبات

ً  ع�سواً خارجيا

   اأ.د. حممد عطية مطر
رئي�ض املجل�ض

اأ.د. لوي�س ميخائيل مقط�س
عميد كلية الآداب

 اأ.د. عبد اجلبار توفيق البياتي
ممثل كلية العلوم الرتبوية

   اأ.د. عبدالنا�رض اإبراهيم نور
عميد كلية الأعمال

اأ.د. حممد يو�سف علوان
عميد كلية احلقوق

اأ.د. حلمي خ�رض  �ساري
عميد كلية الإعالم

اأ.د. م�سباح حممود عقل
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

د. عديل �سحادة قندح 
ً ع�سواً خارجيا



106

ط
س

ق األو
شـر

جامعة ال
عمادة البحث العلمي

اأعلى  اإىل  املختلفة  العلمي  البحث  باأن�سطة  ترقى  لكي   2006 عام  الأو�سط  ال�رشق  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  اأن�سئت 
امل�ستويات، بحيث ت�سبح اجلامعة موؤ�س�سة بحثية متميزة يف اإنتاج املعرفة ون�رشها يف املنطقة العربية والعامل اأجمع. ولتحقيق 
هذه الروؤيا تقوم العمادة بت�سجيع ودعم اإجراء البحوث الأكادميية املتخ�س�سة وح�سور املوؤمترات والندوات العلمية داخل البالد 
باحثي  بني  واإيجاد �رشاكة حقيقية  ثقافته  ون�رش  العلمي  بالبحث  القيام  لت�سهيل  املتطورة  البحثية  البيئة  وتوفري  وخارجها، 
اجلامعة وكل من الباحثني يف جامعات وموؤ�س�سات املجتمع املحلي والإقليمي والدويل، مع توثيق خمتلف الأن�سطة البحثية التي 

يقوم بها اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اجلامعة والإعالم عنها اأولً باأول �سمن ن�رشة دورية متخ�س�سة.

عدد الأبحاث العلمية املن�سورة اأو املقبولة للن�رش لأع�ساء هيئة التدري�ض يف جمالت علمية حمكمة خالل العام 2011/2010 
)99( بحثاً.

عدد املوؤمترات التي ح�رشها اأع�ساء هيئة التدري�ض خالل العام 2011/2010: )66( موؤمتراً.
ندوة   )28( و  ندوة عامة،   )31(  :2011/2010 العام  اجلامعة  وخالل  اأقامتها  التي  واملحا�رشات  العلمية  واللقاءات  الندوات  عدد 

تخ�س�سية يف الكليات والأق�سام العلمية املختلفة.
عدد الكتب التي األفها اأع�ساء هيئة التدري�ض خالل العام 2011/2010: )38( كتاباً جامعياً متخ�س�ساً.

اأ.د. حممد عطية مطر
عميد البحث العلمي

رغد رفعت اأبو الفيالت
�سكرترية العميد
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مجلس البحث العلمي

   اأ.د. حممد عطية مطر
رئي�ض املجل�ض

اأ.د. ن�سال فوزي �سلباية
ممثل كلية تكنولوجيا املعلومات

اأ.د. عبد الروؤوف ح�سني زهدي
 ممثل كلية الآداب والعلوم

اأ.د. حميدة مهدي �سمي�سم
ممثل كلية الإعالم

اأ.د. جنم عبد اهلل العزاوي

ممثل كلية الأعمال

اأ.د. حممد عودة اجلبور
ممثل كلية احلقوق

د. غازي جمال خليفة
 ممثل كلية العلوم الرتبوية

د. حممد ر�سول اخلراب�سة
ممثل كلية الهند�سة
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د.حممود عبد الرحمن احلديدي
ق.اأ عميد �سوؤون الطلبة

�سـارة يعقوب نا�رض الدين
م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة

�سائدة جميل املن�ساوي
ق.اأ. مدير مكتب التاهيل الوظيفي

�سالح حممد اأحمد
ق�سم اخلدمات الطالبية

تغريد ع�سام ال�سنابلة
�سكرترية العمادة

معاذ اأحمد داود دغ�س
ق�سم الن�سظة الطالبية
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عمادة شؤون الطلبة

كلمة عميد �سوؤون الطلبة

الناحية  من  املتكاملة  الطالب  �سخ�سية  بناء  اإىل  ت�سعى  اإذ  للجامعة،  الفقري  العمود  الطلبة  �سوؤون  عمادة  تعد 

الفكرية والجتماعية والنف�سية والبدنية وتعمل على �سقلها من خالل اإيجاد وتوفري بيئة جامعية منا�سبة، وتنمية 

الجتاهات اليجابية لديه، واإتاحة فر�ض امل�ساركة يف الأن�سطة املتنوعة من ثقافية واجتماعية، وريا�سية، وكذلك يف 

املنا�سبات الوطنية والندوات العلمية واملحا�رشات الثقافية، والحتفالت واملعار�ض والرحالت.

 وكل ذلك ل يتاأتى اإل من خالل اللجان الطالبية املختلفة يف اجلامعة. كون عمادة �سوؤون الطلبة كذلك تعمل على 

تقدمي الإر�ساد الأكادميي والجتماعي للطلبة من خالل ق�سم الإر�ساد املخت�ض التابع للعمادة.

الأخرى من جهة واملجتمع املحلي من جهة  الطلبة ووحدات اجلامعة  الو�سل بني  الطلبة همزة  وتعد عمادة �سوؤون 

الإر�ساد  عملية  يف  النافع  التخ�س�سي  بدوره  يقوم  الذي  للعمادة  التابع  الإر�ساد  ق�سم  الأمر  هذا  يف  وي�ساعد  اأخرى، 

الأكادميي والجتماعي لتوفري اجلو العلمي والبيئة الدرا�سية املثلى التي تعني الطالب على الإبداع والتفوق.

ونظراً للدور املهم واخلطري الذي توليه عمادة �سوؤون الطلبة لأبنائنا الطلبة الوافدين فاإنها اأن�ساأت ق�سماً لرعايتهم 

وم�ساعدتهم، والأخذ باأيديهم وتب�رشيهم بكيفية التعامل مع املجتمع اجلامعي اجلديد الذي انخرط فيه.

بالإ�سافة اإىل ما تقدم فاإن اجلامعة تويل عناية فائقة بالطلبة اخلريجني كما تويل الطلبة الذين ما يزالون على مقاعد 

تلقي العلم وذلك با�ستحداث ناد للطلبة اخلريجني الذين يعدون مبثابة �سفراء جلامعتهم يف مواطن اإقامتهم يفاخرون 

بها، ويعتزون باأنهم قد تخرجوا فيها ويعملون على اإقناع زمالئهم على اللتحاق بهذه اجلامعة لينهلوا من معينها 

وليقتدوا باأ�ساتذتهم املخل�سني الذين كانوا عونا يف ر�سم طريق حياتهم.

فهذه ر�سالة عمادة �سوؤون الطلبة التي حتر�ض على اأدائها باأمانة واإخال�ض وجتعلها اأكرث م�سا�سا بالطلبة وتهيئتهم 

لبناء جيل الغد.

عميد �سوؤون الطلبة 
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مهمات عمادة �سوؤون الطلبة:
 

تقوم عمادة �سوؤون الطلبة مبهمات متنوعة لتحقيق ر�سالة اجلامعة واأهدافها من خالل الأن�سطة املدرو�سة واملوجهة 
واملخطط لها.

ومن اأبرز هذه املهمات:
1. رعاية �سوؤون الطلبة ومتابعة ق�ساياهم وامل�ساعدة يف حل م�سكالتهم وتقدمي العون لهم.

2. اإعداد الربامج املتعلقة بالأن�سطة الطالبية وتنفيذها ومتابعتها.
3. اإتاحة فر�ض امل�ساركة يف الأن�سطة الثقافية والجتماعية، والريا�سية، واملنا�سبات الوطنية على م�ستوى اجلامعة 

واجلامعات الأردنية، واجلامعات العربية والعاملية.
4. الهتمام بالطلبة الوافدين وتقدمي اخلدمات التي تعمل على ت�سهيل م�سريتهم الدرا�سية ون�ساطاتهم واأحوالهم 

املعي�سية يف الأردن.
5. متابعة تنفيذ الربامج الطالبية امل�سرتكة مع اجلامعات الأردنية بالتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

6. اإ�سدار الهوية اجلامعية وجتديدها.
7. تنظيم اللقاءات واملحا�رشات والندوات وور�سات العمل للطلبة.

اجلامعة وطلبتها  الب�رشية خلريجي  وباملوارد  العمل،  ودولية متخ�س�سة بحاجات �سوق  بيانات وطنية  قاعدة  بناء   .8
وجعلها متاحة للطلبة واخلريجني وطالبي العمل.

9. العمل على خلق بيئة جامعية منا�سبة ومالئمة للطلبة، يتوفر فيها كل �سبل الراحة.
10. توفري الرعاية الثقافية والعلمية والجتماعية والفنية والريا�سية وال�سحية والنف�سية للطلبة.

11. توفري الرعاية  للمتفوقني وذوي الحتياجات اخلا�سة من الطلبة.

اأق�سام عمادة �سوؤون الطلبة:
ت�سم عمادة �سوؤون الطلبة الأق�سام التالية:

 اأ- ق�سم الأن�سطة الطالبية: 
    تقوم عمادة �سوؤون الطلبة بو�سع اخلطط والربامج املتنوعة لالأن�سطة الطالبية املختلفة بهدف تنمية مواهب 
الطلبة و�سقلها وتوجيهها ل�سغل وقت الفراغ بطريقة اإيجابية نافعة ، ويقوم ق�سم الأن�سطة الطالبية يف العمادة 

بالإ�رشاف على :

1- الأن�سطة الريا�سية:
 اأهداف الأن�سطة الريا�سية:

• ن�رش الوعي الريا�سي، والثقافة الريا�سية والتعليم ال�سحية . 
اجلديدة  املواهب  واكت�ساف  الريا�سية  املن�ساآت  على  وتعريفهم  الريا�سي  الن�ساط  يف  امل�ستجدين  الطالب  دمج   •

و�سقلها . 
• اإ�سباع رغبات وميول الطالب عن طريق املمار�سة احلرة باملن�ساآت الريا�سية .

• اإك�ساب املعرفة واخلربات وزيادة املعلومات والتعارف عن طريق الحتكاك واملباريات واملع�سكرات والزيارات . 
• اإعداد الفرق لتمثيل اجلامعة يف املنا�سبات الريا�سية للجامعات على امل�ستويني املحلي والإقليمي .

• تكوين عالقات طيبة بني الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ض والإداريني باجلامعة باإ�رشاكهم يف اأن�سطة ريا�سية موحدة . 

 وت�ستمل الأن�سطة الريا�سية على:
• الن�ساط احلر : وميار�ض فيه طلبة اجلامعة خمتلف الأن�سطة مثل) كرة القدم ، كرة ال�سلة ، الكرة الطائرة ، كرة اليد ، 

الري�سة الطائرة ، تن�ض الطاولة ، التن�ض الأر�سي ، التايكوندو ، الكاراتيه ، بالإ�سافة اإىل البلياردو و ال�سطرجن( .

عمادة شؤون الطلبة
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وميولهم .. وعلى �سوئها يتم اختيار املنتخبات الريا�سية  التي �ستمثل اجلامعة يف البطولت اخلارجية .

لالألعاب  املختلفة  الفردية  املهارات  لقيا�ض  الطلبة  اأكرب عدد ممكن من  اإ�سرتاك  بهدف  وتنظم  الفردية:  امل�سابقات   •
اجلماعية واألعاب القوى .. ومن خاللها اأي�سا يتم اختيار  اأع�ساء منتخبات اجلامعة.

• دوري اجلامعة : وت�سرتك فيه جميع تخ�س�سات اجلامعة بفرقها الريا�سية وي�ستمل على ) دوري كرة القدم ، دوري كرة 
ال�سلة ، دوري الكرة الطائرة ( .

2- الأن�سطة الفنية: 
روؤيتهم اجلمالية للبيئة املحيطة بهم، وتتميز تلك  التي تعك�ض  هي جمموعة املمار�سات العملية لطلبة اجلامعة 
اإظهار  اإىل  بالإ�سافة  وميولهم،  الطلبة  حاجات  عن  تعرب  و�سكلية  ح�سية  خ�سائ�ض  اإبراز  على  بقدرتها  املمار�سات 
قدراتهم وخرباتهم املكت�سبة يف جمالت الفنون التطبيقية كالر�سم، واخلط، والت�سوير ال�سوئي، والأ�سغال اليدوية. 

وي�رشف ق�سم الن�ساط الفني على كافة الأن�سطة ذات الطابع الفني والرتويحي مثل: 
1. املعار�ض الفنية داخل اجلامعة وخارجها.           

2. احلفالت املو�سيقية والفلكلورية داخل اجلامعة وخارجها.
3. امل�رشحيات الهادفة داخل اجلامعة وخارجها.

العزف  غرافيك)املل�سق(  ت�سميم  الكاريكاتري،  الفوتوغرايف،  الت�سوير  العربي،  اخلط  )الر�سم،  الفنية  امل�سابقات   .4
والغناء الفردي واجلماعي،العر�ض امل�رشحي(. ويوفر الق�سم للطلبة الراغبني ممار�سة هذه الأن�سطة كافة امل�ستلزمات 

والأدوات الالزمة يف قاعات ومرا�سم جمهزة لهذه الغاية وباإ�رشاف كادر فني متخ�س�ض يف الق�سم على مدار العام.

3 -الأن�سطة الثقافية:
 تهدف عمادة �سوؤون الطلبة من خالل اإعداد الربامج واخلطط لالأن�سطة الثقافية اإىل اإتاحة الفر�سة لأكرب عدد ممكن 
من الطلبة ملمار�سة هواياتهم الثقافية و�سقل مواهبهم يف جمالت الأدب املختلفة )ال�سعر، الق�سة ،املقالة،النقد 
الأدبي ، كتابة اخلاطرة.....الخ ( وامل�ساركة يف الفعاليات الثقافية املتنوعة مثل الندوات واملوؤمترات والأم�سيات ال�سعرية 

وامل�سابقات الثقافية وور�ض العمل ....الخ ، بالإ�سافة اإىل اإعداد املجالت واملطويات الثقافية وحتريرها.
4-الأن�سطة الجتماعية:

اإتاحة الفر�سة للطالب لالنخراط يف برامج هادفة تقّوي معاين الولء والنتماء لديه   تهدف العمادة من خاللها اإىل 
وت�سهم يف بناء �سخ�سيته املتكاملة واإك�سابه القدرة على العتماد والثقة بالنف�ض وحتمل امل�سوؤولية وتعزز مبادئ 

التعاون، والت�سحية، وال�سجاعة، والإقدام، واإنكار الذات .......الخ(. 
 ومن اأهم براجمها مبادرة مدر�ستي، وجائزة احل�سن لل�سباب وال�سابلة، وبرنامج اخلدمة املجتمعية ،بالإ�سافة للم�ساركة 

يف املع�سكرات وخميمات الك�سافة، والإ�سهام يف تنظيم فعاليات اجلامعة املختلفة.

ب( ق�سم اخلدمات الطالبية:
اإىل الرتقاء دوما مب�ستوى اخلدمات املقدمة للطلبة ومتابعة جودة هذه اخلدمات   ي�سعى ق�سم اخلدمات يف العمادة 
واإجراء ما يلزم ل�سمان و�سول هذه اخلدمات للطالب بال�سكل ال�سحيح وي�سطلع امل�رشفون على هذا الق�سم بتقدمي 

اخلدمات التالية:
1. اإ�سدار بطاقات الطلبة اجلامعية و�سهادات ح�سن ال�سري وال�سلوك، وتغطية الغيابات وت�سهيل املهمة .

2. متابعة مرافق اخلدمات باجلامعة ومالءمتها للطلبة مثل الوحدة ال�سحية، املطاعم، امل�ساغل،املختربات ....الخ
3. حماولة اإيجاد فر�ض عمل للطلبة داخل اجلامعة �سمن برنامج ) ت�سغيل الطلبة(. 

4. الإ�رشاف على ا�ستقبال طلبات املنح الدرا�سية والقرو�ض لطلبة اجلامعة ودرا�ستها. 
5. الإ�رشاف على اجلمعيات والأندية الطالبية ومتابعة انتخاب هيئاتها العامة والإدارية.

6. الإ�رشاف على انتخاب اأع�ساء جمل�ض الطلبة  وهيئته الإدارية وح�سور اجتماعاته فيما بعد.

عمادة شؤون الطلبة
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جـ( ق�سم الإر�ساد الرتبوي:  
 يعمل الق�سم على توجيه الطلبة التوجيه ال�سليم الذي ي�ساعدهم على حل م�سكالتهم ب�سورة فاعلة والتوافق 
والتكيف مع اأنف�سهم ومع البيئة املحيطة بهم من اأجل حتقيق ال�سحة النف�سية للطلبة من خالل الربامج النمائية 
والوقائية والعالجية. كما يقوم بدوره التخ�س�سي النافع يف عملية الإر�ساد الأكادميي والجتماعي لتوفري اجلو العلمي 

والبيئة الدرا�سية املثلى التي تعني الطالب على الإبداع والتفوق.

مهمات ق�سم الإر�ساد الرتبوي
1( م�ساعدة الطالب على حل م�سكالته التي قد تعرت�سه ليعي�ض حياة م�ستقرة نف�سياً واجتماعياً.

تدري�ض  هيئة  اأع�ساء  طريق  عن  احلياة  يف  للنجاح  طريقه  لر�سم  الطالب؛  يحتاجها  التي  ال�ست�سارات  تقدمي   )2
متخ�س�سني. 

3( تزويد الطالب باملعلومات ال�ست�سارية لتنمية ال�سلوك الإيجابي يف �سخ�سيته.
4( اإك�ساب الطالب مهارات حل امل�سكالت .

5(  الهتمام بالإر�ساد الفردي خا�سة فيما يتعلق بامل�سكالت التي لها �سفة اخل�سو�سية التامة.
6( تنمية ال�سلوك املهاري والقدرات والجتاهات الوقائية من امل�سكالت لدى الطلبة.

7( اإعداد برامج اإر�سادية ) وقائية وعالجية وتنموية ( للطلبة.

د( ق�سم الطلبة الوافدين: 
نظراً للدور املهم واخلطري الذي توليه عمادة �سوؤون الطلبة لأبنائنا الطلبة الوافدين فاإنها عملت على اإن�ساء مكتب 
لرعايتهم وم�ساعدتهم، والأخذ باأيديهم وتب�سريهم بكيفية التعامل مع املجتمع اجلامعي اجلديد الذي انخرطوا فيه، 

وت�سهيل اأمور التحاقهم باجلامعة ومتابعة وتوفري اخلدمات والرعاية الالزمة لهم من  خالل تنفيذ املهمات التالية:
1. تنظيم اللقاءات الدورية واحلوارات الهادفة مع الطلبة الوافدين . 

2. ت�سهيل احل�سول على تاأ�سرية الدخول اإىل اململكة الأردنية الها�سمية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
3. ت�سهيل احل�سول على الإقامة ال�سنوية وجتديدها للحا�سلني عليها.

4. تاأمني ال�سكن واملوا�سالت ب�سعر منا�سب.
5. تنظيم الرحالت امل�سرتكة وتعزيز الأن�سطة الالمنهجية.

هـ( ق�سم متابعة اخلريجني:
تويل العمادة عناية فائقة بالطلبة اخلريجني، كما تويل الطلبة الذين ما يزالون على مقاعد تلقي العلم، لذلك اأن�سئ 
مكتب للطلبة اخلريجني الذين يعدون �سفراء جلامعتهم يف مواطن اإقامتهم يفاخرون بها، ويعتزون باأنهم قد تخرجوا 
فيها ويعملون على اإقناع زمالئهم على اللتحاق بهذه اجلامعة، لينهلوا من معينها وليقتدوا باأ�ساتذتهم املخل�سني 

الذين كانوا عونا لهم يف ر�سم طريق حياتهم.
العام  القطاعني  موؤ�س�سات  مع  الفعالة  العالقة  خالل  من  وخدمتهم  ومتابعتهم  اخلريجني  مع  :التوا�سل  الر�سالة 

واخلا�ض بهدف احلد من م�سكلة البطالة والإ�سهام يف املواءمة بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات العمل.

 اأهداف مكتب متابعة اخلريجني :
1. بناء خمتلف قنوات الت�سال والتوا�سل لتعزيز عالقة اخلريج بجامعته، والتعاون الهادف خلدمة اخلريجني واجلامعة 

واملجتمع املحلي .
2. تزويد اخلريجني با�ستمرار باجلديد يف جمالتهم وتخ�س�ساتهم لتطوير م�ستواهم ومهاراتهم العلمية واملهنية.

3. م�ساعدة ال�رشكات واملوؤ�س�سات التي تبحث عن موظفني يف الو�سول اإىل خريجي اجلامعة ب�سهولة وي�رش واختيار 
املوظف املنا�سب.

4. امل�ساعدة يف تاأمني فر�ض عمل للخريجني  تتنا�سب وتخ�س�ساتهم وميولهم.

عمادة شؤون الطلبة
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6. بناء نظام معلومات اإلكرتوين من خالل بناء قواعد بيانات خا�سة باخلريجني.

7. اإعداد املوقع الإلكرتوين للخريجني، وذلك لت�سهيل عملية ت�سجيل ال�سري الذاتية يف قاعدة البيانات .
8. الإعالن عن الوظائف املطلوبة وا�ستقبال الطلبات من ال�رشكات الراغبة بالتوظيف .

و( مكتب التاأهيل الوظيفي - �سندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية:
 يعد �سندوق امللك عبد اهلل الثاين لالإر�ساد والتاأهيل املهني  يف عمادة �سوؤون الطلبة حلقة و�سل بني املجتمع الطالبي 
وامل�سورة  املهني  الإر�ساد  تقدمي  من خالل  وعاملياً  واإقليمياً  املدين حملياً  املجتمع  و هيئات  اخلا�ض  القطاع  وموؤ�س�سات 
الفنية يف جمال مهارات الت�سال و طرق احل�سول على فر�ض العمل ، مبا يعزز من الفر�ض الت�سويقية خلريجي اجلامعة 

وذلك من خالل تقدمي اخلدمات الآتية :
1- تدريب الطلبة على مهارات :

* البحث عن فر�ض العمل .
* اإعداد ال�سرية الذاتية.

* اإجراء مقابالت العمل عند التقدمي للوظائف.
* التفاو�ض على احلقوق الوظيفية ) عقود العمل، و الراتب، و احلوافز واملزايا (.

2- توفري املعلومات اخلا�سة باحتياجات �سوق العمل ب�سكل دائم .
3- توفري متطلبات و�سائل انتقال الطلبة من البيئة اجلامعية الأكادميية اإىل البيئة  املهنية  والعملية ل�سوق العمل .

4- م�ساعدة الطلبة على تطوير قدراتهم الذاتية مبا ين�سجم مع املتطلبات احلقيقية لأ�سواق العمل .
الوعي  بربامج  اللتحاق  منهم يف  الراغبني  وم�ساعدة  موؤقتة،  اأو  دائمة  فر�ض عمل  تاأمني  على  الطلبة  م�ساعدة   -5

التطوعي ون�ساطات اخلدمات العامة.

عمادة شؤون الطلبة
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مراكز الجامعة

مركز يعقوب نا�رض الدين لإحياء الرتاث

جمعه  طريق  عن  والعلمية(،  واللغوية  اجتاهاته)الفكرية  بكل  والإ�سالمي  العربي  الرتاث  اإحياء  على  املركز  يعمل 
الر�سائل اجلامعية تدقيقاً  بتدقيق  املركز  با�سم اجلامعة. كما يقوم  علمياً  وتوثيقه وحتقيقه ون�رشه ن�رشاً  وت�سنيفه 

لغوياً لتنقيتها من الأخطاء، و�سولً اإىل الأداء اللغوي ال�سليم.

مركز حقوق الن�سان

يهدف املركز اإىل تعميق املعرفة بحقوق الإن�سان، ون�رش ر�سالة الت�سامح واحرتام الآخرين وذلك بعقد موؤمترات ودورات 
ومنتديات خمتلفة، بالتعاون والتن�سيق مع املنظمات والهيئات الوطنية والدولية.

مركز التحكيم

يعمل املركز على عقد دورات متخ�س�سة بالتحكيم الوطني والدويل باإ�رشاف خرباء وقانونيني حمليني ودوليني ي�ستفيد 
منها الق�ساة واملحامون ومكاتب ال�ست�سارات القانونية والطلبة يف اجلامعة.
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يعد مركز اللغات اأحد مراكز العلمية املوجودة يف جامعة ال�رشق الأو�سط )MEU(، الذي يكمل الدائرة املعرفية من 
خالل الرتكيز على تعليم وتطوير املعرفة املتعلقة باللغات. ويقدم املركز خدماته للطلبة امللتحقني باجلامعة واجلامعات 

الأخرى، بالإ�سافة اإىل برامج تخدم املجتمع بجميع اأفراده و�رشائحه ح�سب احلاجة والطلب.

روؤية املركز
مركز متميز يف جمال ن�رش املعرفة يف اللغات حملياً واإقليمياً وعاملياً.

ر�سالة املركز 
• تعزيز و�سائل الت�سال والتوا�سل الأكادميي والعملي والجتماعي لطلبتها لأي جهة اأخرى، من خالل تعليم اللغات 

احلديثة والتدريب على ا�ستخدامها يف جمالت احلياة العملية. 
• تنمية مهارات الطلبة يف جمال املعرفة اللغوية وبخا�سة اللغة الإجنليزية لتمكينهم من متابعة الدرا�سات العليا.

د. فاطمة عبد احلليم جعفر
مديرة املركز

مها �سقر يا�سني
اإدارية

وفاء �سالح امل�ساعفة 
�سكرترية
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مركز الشرق االوسط لالستشارات والتدريب

مركز ال�رشق الو�سط لال�ست�سارات والتدريب )MECCT( هو مركز من مراكز جامعة ال�رشق الأو�سط متخ�س�ض يف 
تقدمي الدورات وبرامج حت�سني الأداء وتنمية املوارد الب�رشية، واإجراء الدرا�سات والأبحاث وال�ست�سارات باأنواعها املختلفة، 
الأردن ويف الدول العربية، معتمداً يف ذلك على ما ميتلكه فريقه ومدربوه من م�سداقية علمية  وخدمة املجتمع يف 
وعملية. ينتمي املركز اىل جامعة ال�رشق الو�سط التي ان�ساأته يف العام 2010 من اأجل اأن ي�سهم  بفعالية يف اجلهود 
املجتمع  موؤ�س�سات  ويف  فيها،  والرتبوية  والأكادميية  الإدارية  العمليات  يف  نوعية  نقلة  لإحداث  اجلامعة  تبذلها  التي 
التعليمية واخلدماتية والإنتاجية احلكومية منها والأهلية املختلفة الراغبة يف ذلك لتمكينها من للو�سول اإىل الإبداع 

والتميز.
  

روؤيتنا
اأن ن�سل اإىل الريادة يف جمال تقدمي حلول متكاملة يف جمال التدريب وال�ست�سارات يف الأردن وخمتلف اأنحاء منطقة 

ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

ر�سالتنا
ال�سعي اجلاد واحلثيث اإىل تقدمي حلول علمية وعملية متكاملة ت�ستجيب حلاجات ال�سوق والعمالء احلقيقية للتدريب 

والتطوير مبا يخدم العمالء وامل�ساهمني واملجتمع.

قيمنا التي نوؤمن بها
• البتكار والإبداع.

• التميز يف جمال اخلدمة باأن تكون براجمنا اإ�سافة حقيقية يف جمال تطوير الأفراد واملوؤ�س�سات.
• اأخالقيات املهنة والعمل بروح الفريق.

اأ. علي ناظر �سبح
مدير املركز
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انطالقا من اإميان اإدارة جامعة ال�رشق الأو�سطMEU باأهمية املعلوماتية والت�سالت وتكنولوجيا املعلومات يف تطوير 
عام  تاأ�سي�سها  منذ  الو�سط  ال�رشق  جامـعة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  اأن�سئ  التعليمية،  املوؤ�س�سات  وتدعيم 
اجلامعة،وذلك  يف  والأكادميية  الإدارية  العمليتني  يف  التطورالتكنولوجي  ومواكبة  وا�ســتخدام  توظيف  بغر�ض   2005
لالإ�سهام يف حتقيق مكانة عالية لها بني املوؤ�سـ�سات التعليمية العاملية واملحلية،ويعد املركز املحور الأ�سا�ض والرئي�ض 
يف جمال ا�ستخدام تقنية املعلومات احلديثة يف جامعة ال�رشق الأو�سط، اإذ يعمل املركز على مواكبة التطور ال�رشيع يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات وو�سع اجلامعة يف م�سار مواكبة هذا التطور.

ر�سالة املركز
تتمثل ر�سالة مركز املعلومات يف بناء البنية التحتية التكنولوجية يف اجلامعة مبا فيه توفرياأجهزة ومعدات متطورة 
بفاعلية وكفاءة،  وا�ستخدامها  واإداراتها  واأنظمة معلومات مالئمة وتطبيقها  برامج  ذات تكنولوجيا عالية وتطوير 
لتوفري جودة متكاملة يف خدمات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت والأنظمة جلامعة ال�رشق الأو�سط، مبايتنا�سب مع 

روؤية اجلامعة،ور�سالتها، واأهدافها.

روؤية املركز
لت�سبح جامــعة ال�رشق الو�سط MEU اجلامعة الإلكرتونية الرائدة يف املنطقة عرب التميز التقني الرائد..

اأق�سام مركز تكنولوجيا املعلومات
ق�سم تطوير النظم املحو�سبة.

ق�سم ال�سيانة وال�سبكات.
ق�سم املوقع الكرتوين.

 رائـد عبد اجلواد اللحـام
رئي�ض ق�سم ال�سيانة وال�سبكات

 اإ�سماعيل حممد الروا�سدة
مربمج رئي�سي

مي�ساء"حممد جميل"ح�سيبا
ادارية 

 ق�سم املوقع اللكرتوين

لينا "حممد بهجت" العبدالالت
م�رشفة خمترب

 ق�سم متطليات اجلامعية

عوين حممد جابر
فنـي �سيانة
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يعّد ق�سم �سوؤون املوظفني من الأق�سام ذات امل�سا�ض املبا�رش يف عمل اجلامعة اليومي ، من حيث توفري الكوادر الأكادميية 
والإدارية والفنية ل�ستمرار عمل اجلامعة ومتابعة الأن�سطة املتعلقة بها ، اإ�سافة اإىل متابعة ترقياتهم وعالواتهم ، 

واإجازاتهم وتنظيم اأمورهم الإدارية ملا يف ذلك من اأهمية يف حياة الأكادميي والإداري على حٍد �سواء.

الإ�سرتاتيجية :
تنمية وتطوير كفاءة املوارد الب�رشية .

الروؤية :
املعرفة قوة للبقاء والنماء والرقي .

مهمات الدائرة :
تنظيم العمل يف الدوائر التابعة لها .

ت�سيري الأمور الإدارية بح�سب القوانني والأنظمة والتعليمات يف اإدارة اجلامعة.
تنمية املوظفني وتطويرهم بح�سب امل�ستجدات احلديثة يف عملهم

ن�ساطات الدائرة :
ال�سواغر  تعبئة  والإدارية يف  الأكادميية  الهيئتني  اأع�ساء  والأكفاأ من  والأن�سب  الأف�سل  واختيار  التعيني  اأمور  متابعة 

املتوفرة يف اجلامعة.
 تنظيم دورات وور�ض عمل لتنمية وتطوير املوارد الب�رشية يف اجلامعة.

د. ملك �سالح الناظر
مديرة الدائرة

مرمي عبد القادر املغربي
�سكرترية

اأ. فاتن احمد خري�سات
اإدارية

منى اإبراهيم مطـر
اإدارية
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تعد دوائر القبول والت�سجيل يف اجلامعات اخلا�سة العمود الفقري للجامعة وهي من دوائر 
اجلامعة التنظيمية ذات الرتباط املبا�رش بالطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ض ووزارة التعليم 
العايل، اإذ تقوم دائرة القبول والت�سجيل بتطبيق �سيا�سات القبول واإجراءات التحويل بني 
التخ�س�سات املختلفة، وت�سجيل الطلبة ومتابعة �سوؤونهم العلمية منذ قبولهم حتى 
تخرجهم وتعّد الدائرة اجلهة امل�سئولة عن تطبيق النظام التعليمي وفقا لتعليمات منح 
الهتمام  اإيالوؤها كل  يجب  التي  املهمة  الإدارات  من  وهي  العلمية،  والدرجات  ال�سهادات 

خدمة للطلبة و�سعياً لتحقيق التميز واخلو�ض يف الثورة املعلوماتية.

 رمي فهد الدين رم�سان
مديرة الدائرة

دانيا  ح�سام الدين اخلطيب
م. مديـرة القبـول والت�سـجيل

غ�سان ا�سماعيل كمال
م. مديرة القبول والت�سجيل

ب�رضى ابراهيم عنرت
م�سوؤولة القبول 

اآيـــات علي عبد املهـدي
م�سجل

علي �سامل اأحمد احلر
م�سجل

عبداهلل عبدالكرمي البطاينة
اإداري

عوايل احمد منر الغول
م�سجل

غازي غالب اجلريري
م�سجل

عمـرو حامـد املحت�سـب
اداري



123

M
ID

D
LE

 E
A

ST
 U

N
IV

ER
SI

TY
دائرة المكتبة

الورقية  املعلومات  توفري م�سادر  اإىل  وتهدف   2005 عام  الأو�سط  ال�رشق  تاأ�سي�ض جامعة  بداية  املكتبة مع  تاأ�س�ست 
والإلكرتونية للطلبة ولأع�ساء الهيئتني الأكادميية والإدارية واملجتمع املحلي مبا يتنا�سب مع حاجات البحث العلمي، 
وتقوم املكتبة بتنظيم م�سادر املعلومات من خالل الفهر�سة والت�سنيف، وت�ستخدم قواعد الفهر�سة الأجنلو-اأمريكية 
)تدوبي(  الببليوغرايف  الدويل للو�سف  والتقنني  والإلكرتوين،  الورقي  22( ب�سكليه  الع�رشي )ط.  ونظام ت�سنيف ديوي 
املكتبة من طابقني  وامل�ستفيدين.يتكون مبنى  الباحثني  يدي  بني  لتكون جاهزة  املو�سع.  الإلكرتوين  واملكنز   ،)ISBD(
مب�ساحة اإجمالية 2400 مرت مربع، ويت�سع حلوايل 600 طالب وطالبة، ويحتوي املبنى على اأربع قاعات : قاعة اإعارة وقاعة 
الكتب العربية وقاعة املطبوعات الجنبية وقاعة للمراجع والدوريات ور�سائل املاج�ستري وهي مكيفة باأحدث الأجهزة.

فرا�س عطاهلل ال�رضابعة
مدير الدائرة

عمــاد حممد النت�ســة
نائب مدير مكتبة اجلامعة

 اأميــن ح�سني املدنـي
رئي�ض ق�سم املكتبة اللكرتونية 

اإبراهيم حممد الفيومي
اإداري

فاطمة �سليم �سليمان
�سكرترية

هنــاء عاطف عودة
اإدارية

خلـــود حممـد النا�سـر
اإدارية

حممـد احمد امل�سارفــة
اإداري
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تاأ�س�ست دائرة العالقات العامة يف اجلامعة لتكون مراآة تعك�ض �سورة اجلامعة و اأهدافها و م�ستوى خمرجاتها التعليمية 
للمجتمع املحلي و العربي و الدويل، وتعمل على ت�سويق مبادئ اجلامعة و اأهدافها على م�ستوى خمرجاتها التعليمية 

على كافة امل�ستويات لتقدم �سورة وا�سحة عن م�سرية اجلامعة.

املهامات:
1. العمل على الربط بني اجلامعة و اجلامعات الر�سمية والأهلية واملوؤ�س�سات الأكادميّية والعلمية ومراكز البحوث.

2. حت�سري اخلطط والربامج الطويلة وق�سرية الأمد.
3. العمل على خلق روح التعاون والعمل امل�سرتك داخل اجلامعة.

4. امل�ساركة يف املحا�رشات والندوات واملوؤمترات املحلية والدولية واملعار�ض املتعلقة باأن�سطة اجلامعة .
وتنظيم  التجهيزات  وتوفري  الأكادميّية  القاعات  لإن�ساء  ومتربعة  وداعمة  ممولة  �رشكات  عن  البحث  على  العمل   .5

الأن�سطة واإيفاد الطلبة يف البعثات الدرا�سية ودورات تدريبية.
6. اإقامة ج�سور تعاون مع اجلامعات الر�سمية والأهلية واملوؤ�س�سات الأكادميية والعلمية ومراكز البحوث لتعزيز التعاون 

امل�سرتك معها يف جمال تبادل الدرا�سات والأبحاث والن�سطة الأكادمية وال�ست�سارات.
7. عمل الرتتيبات الالزمة لإ�ستقبال �سيوف اجلامعة ومتابعة برامج زياراتهم وتوفري اخلدمات الالزمة التي قد يحتاجونها 

اأثناء زيارتهم للجامعة.
8. ن�رش و توثيق اأخبار اجلامعة، و اإعداد الن�رشات التعريفية عن وحدات اجلامعة الأكادميية و الإدارية و توزيعها على زائري 

اجلامعة و اجلهات الأخرى ذات العالقة عربيا ودوليا.
9. تنظيم حفالت ال�ستقبال والدعوات والندوات واملوؤمترات ال�سحافية لأ�سحاب القرار فيها وعمل الرتتيبات الالزمة. 

الالزمة  وامللفات  ال�سجالت  وم�سك  الإدارية  �سوؤونهم  ومتابعة  اجلامعة  ملوظفي  الجتماعية  الأن�سطة  تنظيم   .10
لذلك.

11. مراجعة الوزارات والدوائر احلكومية لإجناز اأعمال اجلامعة الر�سمية وجتديد الرتاخي�ض وال�سرتاكات ال�سنوية اخلا�سة 
بن�ساطات اجلامعة.

حممد نايف عبد الرحمن
مدير الدائرة

 منر عبداهلل منر املجايل
امل�سوؤول العالمي

اأحمد نزيه مطلق �سقور
م�سمم جرافيك

اأ�رضف عفيف الرزية
اداري
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دائرة الشؤون المالية

مقدمة عن الدائرة املالية :
ت�سطلع الدائرة مبهمة اإدارة اأموال اجلامعة مبا يف ذلك قب�سها و�رشفها طبقاً لأنظمة اجلامعة والتعليمات والقرارات 
ال�سادرة مبقت�ساها وتطوير وتنفيذ ال�سيا�سات والإجراءات واخلطط والربامج التي تتعلق بالأعمال املالية كافة، بالإ�سافة 
اإىل اتخاذ الحتياطات والإجراءات الالزمة وو�سائل الرقابة الكافية حلماية اأموال اجلامعة و�سجالتها املالية. ومن مهمات 
واإعداد  �سليمة،  لقواعد حما�سبية  وفقاً  ب�سورة �سحيحة  للجامعة  املحا�سبية  والقيود  ال�سجالت  وتنظيم  م�سك 
م�رشوع موازنة اجلامعة مبا يف ذلك جميع اجلداول والبيانات واملعلومات التف�سيلية املتعلقة بها واملو�سحة لها وفقاً 
للتعليمات املعمول بها، وكذلك اإعداد وحتليل التقارير املالية الدورية التي تظهر الجتاهات املهمة يف اأن�سطة اجلامعة 
واإبالغها للم�سوؤولني يف اجلامعة لتخاذ القرارات املنا�سبة. وتقوم الدائرة مبتابعة الأمور املالية مع اجلهات ذات العالقة 
وحتديث  العمل  ل�سبط  املالية  الإجراءات  تطوير  ومبتابعة  اجلامعة  يف  املالية  بالأمور  املتعلقة  اللجان  يف  وبامل�ساركة 

اأ�ساليب التدقيق الداخلي وتنمية مهارات جهاز التدقيق الداخلي.

مهمة الدائرة املالية:
الدائرة املالية هي اجلهة امل�سوؤولة عن اإجراء وتنفيذ جميع املعلومات املالية املتعلقة بقب�ض و�رشف الأموال وحت�سيل 

الديون وت�سديد اللتزامات واإجراء القيود على اختالف اأنواعها.

موؤيد عبد الرحمن ال�ساعر
املدير املايل

 اأحمــد عرفـات بـدوي
حما�ســــب

اأن�س فوؤاد خدام
اأمني �سندوق

�سامر "حممد اأمني" يو�سف
رئي�ض ق�سم املحا�سبة



126

ط
س

ق األو
شـر

جامعة ال
دائرة االعتماد وضمان الجودة

د. خالد اأحمد ال�رضايرة
ق.اأ.مدير دائرة العتماد 

د. يون�س عبد العزيز مقداد
 ق.اأ.مدير دائرة �سمان اجلودة

دائرة العتماد:
الأهداف:

املتابعة والتحقق من متطلبات العتماد اخلا�ض والعام يف 
مع  بالتعاون  اجلامعة  يف  والدوائر  التخ�س�سات  خمتلف 

العمادات والأق�سام الأكادميية والدوائر املحتلفة.

املهام وامل�سوؤوليات:
1. تدريب كوادر اجلامعة التدري�سية والإدارية على العتماد.

العلمية  الكليات  جميع  يف  العتماد  جلان  ت�سكيل   .2
والوحدات الإدارية يف اجلامعة.

اجلامعة  والعتماد يف  التدقيق  اإجراءات  القيام بجميع   .3
ومتابعتها.

4. القيام بجميع اإجراءات العتماد يف اجلامعة ومتابعتها.
5. اتخاذ الإجراءات الالزمة حل�سول اجلامعة على العتمادات 

العامة واخلا�سة املحلية والإقليمية والدولية.
العالقة  ذات  اخلارجية  اجلهات  لدى  اجلامعة  متثيل   .6

بالعتماد.
الأداء  تقييم  مناذج  وت�سميم  اإعداد  يف  امل�ساهمة   .7

املختلفة.
ورقياً  العتماد  باأعمال  املتعلقة  البيانات  وتوثيق  8. جمع 

واإلكرتونياً.
9. ت�سهيل الت�سال والتن�سيق بني كليات واق�سام اجلامعة 
مع هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل ووزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي.

دائرة �سمان اجلودة:
الأهداف:

خمتلف  يف  منها  والتحقق  اجلودة  �سمان  معايري  تطبيق 
التخ�س�سات العلمية والدوائر الإدارية وفقاً ل�سرتاتيجية 

واأهداف اجلامعة.

املهام وامل�سوؤوليات:
بالتن�سيق  جودتها  و�سمان  الأكادميية  الربامج  �سبط   .1

مع الكليات والأق�سام العلمية يف اجلامعة.
الإدارية  الدوائر  ملختلف  الوظيفية  الإجراءات  �سبط   .2

ووحداتها وفقاً ملعايري �سبط اجلودة.
3. تطوير ا�سرتاتيجيات �سمان اجلودة للكليات واأق�سامها 

العلمية، وكذلك الدوائر الإدارية املختلفة.
الأكادميية  اجلامعة  لكوادر  امل�ستمر  والتاأهيل  التدريب   .4

والإدارية.
كوادر  اأداء  بتقييم  اخلا�سة  النماذج  وتقييم  اإعداد   .5

اجلامعة الأكادميية والإدارية.
والإدارية  الأكادميية  اجلامعة  كوادر  التزام  من  التاأكد   .6

بتعليمات واأنظمة اجلامعة.
يف  اجلودة  معايري  تطبيق  اإجراءات  ومتابعة  تدقيق   .7

اجلامعة.
8. متابعة نتائج التقييم الذاتي لأع�ساء هيئة التدري�ض 

واملوظفني يف اجلامعة.
والدوائر  العلمية  للكليات  واملتابعة  امل�ستمر  التقومي   .9
الإدارية املختلفة من اأجل الرت�سيد الأمثل واحلد من الهدر 

يف املوارد املتاحة للجامعة.
10. الت�سال واملتابعة مع اجلهات اخلارجية الر�سمية وغري 

الر�سمية ذات العالقة ب�سمان اجلودة.
الكليات  باأعمال  املتعلقة  البيانات  وتوثيق  جمع   .11

العلمية والدوائر الإدارية املختلفة ورقياً واإلكرتونياً.
12. اتخاذ الإجراءات الالزمة حل�سول اجلامعة على �سهادات 

الآيزو وفقاً للمعايري املحلية والدولية.
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انطالقاً من حر�ض جامعة ال�رشق الأو�سط على العناية والرعاية ال�سحية الكاملة لأبنائها الطلبة الدار�سني فيها، 
وحر�ساً واإدراكا منها لأهمية الدور الفعال التي تلعبه ال�سحة والرعاية الطبية ال�رشورية التي يجب اأن توفر للطالب 
كان يف احلرم اجلامعي اأم خارجه، لكي يكون مطمئناً باأن الرعاية الطبية حتيطه وت�سمله يف كل وقت ويف اأي مكان ومتد 
له يد العون وامل�ساعدة العامة عند احلاجة اإليها �سمن �سبكة طبية معتمدة من الأطباء الأخ�سائيني وامل�ستـ�سفيات.

وحر�ساً منها على ترجمة هذا اإىل واقع عملي ملمو�ض، فقد اأ�س�ست جامعة ال�رشق الأو�سط دائرة خا�سة لذلك اأ�سمتها 
الدائرة الطبية، واأفردت لها مكاناً خا�ساً ومتميزاً ي�ستمل على جميع الأق�سام املختلفة من غرف معاجلة طبية وغرف 
مالحظة للطالب وللطالبات و غرف غيار و�سماد و غرفة ا�ستـقبال وانتظار وا�سعة ملراجعي العيادة اليومي من الطلبة، 

و�سيدلية حديثة حتتوي على اأنواع الأدوية املختلفة التي ت�رشف باملجان للطلبة �سمن �رشوط ونظام خا�ض باجلامعة.

د.جهاد كامل غزال
مدير الدائرة

د. مكرم عبد الفتاح الني�س
طبيبــة العيــادة

 اأحمد �سعيد �سعد
ممر�ض قانوين

رول نا�رض ال�سوملي
ممر�سة قانونية
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حممد حممود الكلوب
مدير الدائرة

 طارق فوؤاد من�سور
ق.اأ. رئي�ض ق�سم امل�ستودعات

منت�رض �سعيد �سبيطة
اأمني م�ستودعات

نايل عبداهلل العرمان
رئي�ض �سعبة احلركة

 نواف فالح احلناحنة
ر.�ض. الأمن وال�سالمة العامة
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اأ�سامة خليل حممد عزيزة
تامــر عـادل املغربـي

رامي �سامي الر�ساوين
زاهي ح�سن احمد

علي عبد الفتاح الدقاق
مـراد عبد الفتاح الرتيمات

حممد اإبراهيم اأبو �سـارب
هاين حممد �سالح اخلواطرة

في�سل زيد عبد احلميد الن�سور

اأمني نايف حممود �ساهني
خليل خمي�س الرفاعي

فوزي عبدالقادر ح�سني دارنا�رض
حممد عدنان ابو عواد

حممود علي حممود داود
حممود حممد احمد ابو �سمــا

جماهد ح�سن م�سلم امل�سايخ
مهند اأحمد اأبو مرار

عامر مفلح حمدان الدروبي
 فواز منور الزبن

بــدري بطـر�س جميـل
عيد فرج عبد اجلواد

حممود خريي حممود عطاهلل
ال�سيد ابراهيم م�سطفى

حامت رجب عبد القادر
�سامح �سالح حممد

طه حممد طه هجر�س
عبد الفتاح يحي خليل

عماد ال�سيد يو�سف �سند
عمرو ال�سيد حممد ال�رضك�سي

عيد حممد عبد التواب
حممد �سالح ابراهيم عبد احلميد

حممد عبد الفتاح عبد احلميد
حممد م�سطفى عبد الغني

متويل عطيه ابراهيم
هاين عبداهلل فوزي
وليد ال�سيد حمد

اإبراهيم اأحمد اإبراهيم يو�سف
احمد خليل حممود النمروطي

اأحمد عبد الهادي اأبو مرار
اأحمد يو�سف ال�ساهني

اأيهم ح�سن حممود ملتاحة
خ�رض عبداهلل اأحمد ق�سول
خليل ح�سان حمد االفقرا

راتب عقله كرمي الفقراء
رائد خالد ح�سن حممد

رم�سان ها�سم جابر
زياد حممد حممود �ساري
�سامي احمد اأبو حويطي

�سالح ا�سعد �سالح عواد
طارق حلمي ح�سني عودة

عادل يو�سف الدرابيع
عبداهلل فوزي عبد النور عي�سى

عمر عبدالكرمي عبيدات
"حممد املهدي" احمد حممد

حممد حممود مو�سى اأبو عتيلة
حممد عبد الكرمي الهروط

حممود اأحمد �سامل اأبو عيد
حممود دروؤي�س م�سطفى ميمه

م�سطفى حممد القيمري

مرا�ســـــــــــل
مرا�ســـــــــــل
مرا�ســـــــــــل
مرا�ســـــــــــل
مرا�ســـــــــــل
مرا�ســـــــــــل
مرا�ســـــــــــل
مرا�ســـــــــــل

ماأمور املق�سم

فني حديد واملنيوم
ميكانيكي ديزل

فني ميكانيك
كهربائي

فني كهرباء
م�ساعد موا�رضجي
فني �سيانة- جنارة

فني كهرباء

مراقب قاعات 
مراقب قاعات 

عامل زراعة
عامل زراعة
عامل زراعة

عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة
عامل نظافة

�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق

دائرة الشؤون اإلدارية

دائرة ال�سوؤون الإدارية - خدمات

دائرة ال�سوؤون الإدارية - ال�سيانة

دائرة ال�سوؤون الإدارية - الأمن دائرة ال�سوؤون الإدارية - الزراعة

دائرة ال�سوؤون الإدارية - احلركة
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األوسط الشرق  جامعة  نشيد 

أشَرَقْت أنـواُر شمـٍس ساِطَعــْة                                                  َشرُقنــا األوَسُط أسَمــى َجاِمَعــــة
هي لألجيــــــال ُدنيـــــا واِسَعـــــــة                                                              شـــادهـــــا للمجـــد قــوٌم ُكـَرمـــا

إنَّ َغْرَس العـلم نبـراُس الُهــدى                                               ناِصــُع الوجـــِه على طــوِل المـدى
ِمن َسنــا اإليمـان نرجـــــو َمــَددا                                                             يصــل األرض بأسبـــــاب السمـــــا

نحــــُن بالعلِم نصـــــــــون الِقيمــا                                                            وبنـــــا األردُن يسمـــــــو  ِهمــمـــــا
نحفــُظ العهـــد ونرعــى الّذممــا                                                               ُكّلمــــا َخْطــــــــٌب ُمِلـــمٌّ َدَهمــــــا

نحــــُن للعلـــِم َغَدوْنـــا َمْعَلمـــا                                                            وَنَشـــْرنــــا النـــور أرضـــًا وسمــــــا
قـــادًة للفكــر تعلـــــو ِقَمـــــــمـا                                                                إنمـــــا الحـــقُّ سبيـــــــل الُعــَلمـــــا

اَْخِفقي يـــا رايــة المجـــــــــِد علـى                                                              قلعـــِة العلم وُكونـــــي ِمْشَعـــــال
مشعــــــاًل يرقـى إلى أوج الُعــــــــال                                                                زحَمْت فيـــــــه البنـــــوُد األنجمـــا

أشَرَقْت أنـواُر شمـٍس ساِطعـَـْه                                               َشرُقنا األوَسُط أسَمـــى َجاِمَعــــه
هي لألجيـــــال ُدنيــا واِسَعـــــــــــه                                                                 شـــادهـــــا للمجــد قــوٌم ُكَرمـــــا

شعر الدكتور عمر األسعد
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السنوي الكتاب  اعداد  لجنة 

اأ.د عبد الروؤوف زهدي م�سطفى
ً رئي�سا

اأ.�سائدة جميل املن�ساوي
ً مقررا

اأحمد نزيه �سقور
ً ع�سوا

تغريد ع�سام ال�سنابلة
ً ع�سوا

 اأ�رضف عفيف الرزية
ً ع�سوا

 اآيـــات علي عبد املهـدي
ً ع�سوا

اأ.فاتن احمد خري�سات
ً ع�سوا
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اأ . �سناء علي �سقوارة
ً م�ست�سارا

د.حممود عبد الرحمن احلديدي
ً رئي�سا

اأ. متارا يعقوب نا�رض الدين      
ً ع�سوا

�سارة يعقوب نا�رض الدين
ً ع�سوا

حممد نايف عبد الرحمن
ً ع�سوا

رمي فهد الدين رم�سان
ً ع�سوا

 حممد حممود الكلوب
ً ع�سوا

�سامر "حممد اأمني" يو�سف
ً ع�سوا

رائـد عبد اجلواد اللحـام
ً ع�سوا
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