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من اأقوال 
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم

عن التعليم والتعليم العايل

واقع،  اإىل  اآمالنا  ترجمة  على  ت�ساعد  التي  العوامل  من  العديد  هناك 
من  يتخرجون  ف�سبابنا  ملّحة،  احتياجات  تواجه  دولنا  من  فالكثري 
ال�سيا�سة  وتعد  العامل.  يف  بطالة  معدل  اأ�سواأ  ليواجهوا  اجلامعات 
القت�سادية الذكية يف غاية الأهمية لدعم النمو ال�سامل املولد لفر�ص 
اجلميع  يعمل  اأن  ل�سمان  ر�سيدة  حاكمية  اإىل  كذلك  ونحتاج  العمل. 
ح�سب معايري عادلة وتوّقعات وا�سحة وعلى اأ�سا�ص قوي نبني عليه حياة 
العامل  اأ�سدقائنا يف  مع  �رشاكات  اإىل  اأي�سا  ونحتاج  م�ستقرة.  �سيا�سية 
م�ستقبلنا  �سياغة  يف  الأو�سط  لل�رشق  الإ�سرتاتيجي  الدور  يقدرون  ممن 

امل�سرتك.

خطاب العر�ص ال�سامي يف افتتاح الدورة العادية الأوىل ملجل�ص الأمة ال�ساد�ص ع�رش 
عمان، الأردن 28 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2010



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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كلمة رئيس هيئة المديرين 

�سعادة الأ�ستاذة �سناء �سقوارة
رئي�ص هيئة املديرين

ومع بلوغها ال�سبع �سنني ها هي جامعة اإعداد القادة تخرّج الفوج ال�ساد�س من طلبة املاج�ستري 

والفوج الثالث من طلبة  البكالوريو�س ، تدفع بهذه الكوكبة اإىل ميادين العمل والنماء والتطوير، 

اهلل  بف�سل  اإل  الواقع  اأر�س  على   حقيقة  يرتجم  اأن  لهذا   كان  وما  جمعاء،  لالإن�سانية  خدمة 

فاللهم لك احلمد ولك ال�سكر كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم �سلطانك  وتوفيقه، وتاأييده – 

اأنف�سهم مبيثاق غليظ يوا�سلون ليلهم بنهارهم، يعملون بروح  األزموا  - لهيئة املديرين الذين 

الفريق الواحد، وبخطاب واحد نحو هدف واحد،ل ي�ستاأثرون براأيهم، بل ي�ست�سريون، ويخططون، 

ويعملون دون ملل اأو كلل، معتمدين على اهلل يف تذليل ال�سعاب، واإدارة الأزمات وباذلني ق�سارى 

حتّول  بهم  اإذ  ومتطلباتها  ومكوناتها  اجلامعية  بالبنية  وارتقاءً  ومعنوياً،  مادياً  دعماً  جهدهم 

واإدارة اجلامعة ونحن نغّذ اخلطى نحو ا�ستحداث  واإننا نعاهد اهلل وطلبتنا   ، اإىل حقيقة  احللم 

تخ�س�سات جديدة اأن نبذل ق�سارى جهدنا يف زيادة م�ساحات الأبنية واملرافق، وحتديث املختربات 

 " اجلامعة  �سعار  على  اأمناء  نبقى  اأن  العهد   جمددين   ، واإلكرتونياً  ورقياً  املكتبة  واإثراء  واملراكز 

املعرفة قوة".

مبارك لكم ولذويكم ولوطنكم بل ولأمتكم تخرجكم امليمون ، متمنياً لكم اأن تكونوا �سفراء 

خري  فاأنتم اخلري والعطاء والأمل.
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هيئة المديرين

الأ�ستاذة
 �سناء علي �سقوارة
رئي�ص هيئة املديرين

الدكتور 
اأحمد يعقوب نا�رضالدين 

نائب رئي�ص هيئة املديرين

الدكتور
 عدنـان �سـاهر الأعرج

ً ع�سوا

الأ�ستاذ الدكتور
 اأ�سعد حممد عبدالرحمن

ً ع�سوا

الأ�ستاذة
 متارا يعقوب نا�رض الدين

ً ع�سوا

الدكتور
 مهند عزمي اأبو مغلي

ً ع�سوا
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كلمة رئيس مجلس االمناء

جامعة ال�رضق الأو�سط ق�سة جناح ...

كوكبة من خرّيجي البكالوريو�س واملاج�ستري تدفع بهم جامعة ال�رضق الأو�سط اإىل الوطن، عر�ساً 

من اأعرا�س النجاح، وتقدم يف الوقت نف�سه اأطيب اأمانيها ، واأحر تهانيها مباركة خلرّيجها وذويهم، 

فرحتهم بعد م�سرية علمية جادة وطموحة كللت بالتفوق والنجاح، ويعاهد جمل�س الأمناء اهلل 

والوطن والأمة والإن�سانية جميعاً اأن ي�ستمروا يف عطائهم ودعمهم حتى تبقى اجلامعة م�سدر 

نور واإ�سعاع علمي ل ينفذ.

واإذ تزهو اجلامعة بتخريج الفوج ال�ساد�س من طلبة املاج�ستري والفوج الثالث من طلبة البكالوريو�س 

الذين �ستدفع بهم اجلامعة اإىل املجتمع كوادر فتية موؤهلة ت�سهم يف اإعماره وتنميته، وجتعل منه 

وتوفري كل ما يجعلها  فاإنها �ست�ستمر يف عطائها  النا�س جميعاً،  اأفئدة  اأردنياً مهوى  جمتمعاً 

باقية خالدة.

ولن تقف عند هذا بل �ستعمل على ا�ستحداث تخ�س�سات جديدة مل تعرفها اجلامعات من قبل، 

تخ�س�سات تلبي حاجة املجتمع وتعمل على حل م�سكالته. ونعاهدكم  اأيها اخلريجون اأن نبقى 

على توا�سل معكم، واأن نرعاكم فجامعتكم تطلب اإليكم اأن تكونوا خري �سفراء لها يف ميادين 

اأعمالكم ف�سريوا وعني اهلل ترعاكم.

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

الأ�ستاذ 
يعقوب عادل نا�رض الدين

رئي�ص املجل�ص

الأ�ستاذ الدكتور
حممد اأحمد حيا�سات

ً ع�سوا

ال�سيد
با�سم فوؤاد فراج

ً ع�سوا

الأ�ستاذ الدكتور 
اأ�سعد حممد عبد الرحمن

ً ع�سوا

الأ�ستاذ الدكتور
طالب ح�سن ال�رضيع

ً ع�سوا

املهند�س
عامر  حممد الب�سري

ً ع�سوا

الدكتور
نيازي عبد الفتاح اأبو فر�سخ

ً ع�سوا

الدكتور 
اأحمد يعقوب نا�رض الدين

ً ع�سوا

الدكتور
عدنان �ساهر  الأعرج

ً ع�سوا

ال�سيد
حممد عبا�س نوافلة

ً ع�سوا

الأ�ستاذ الدكتور
رافع عارف �سناق

ً ع�سوا

ال�سيد 
وليد عبد اهلل العريان

ً ع�سوا

ال�سيد 
مروان �سـامل العبد الالت

ً ع�سوا

عضو المجلس
الدكتورسعادة أ.د. رافع الشناق

�سلطان اأبو تايه
ً ع�سوا

العني
مروان اأكرم دودين

ً ع�سوا
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الأ�ستاذ الدكتور ماهر لطفي �سليم
رئي�ص اجلامعة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم   

ها هي اجلامعة تخطو بثبات نحو تخريج الفوج ال�ساد�ص من طلبة املاج�ستري والفوج الثالث من طلبة البكالوريو�ص، 
وها هي تقرتب بخطى �رشيعة نحو حتقيق اأهدافها وتطلعاتها املنبثقة من فل�سفتها وروؤيتها ور�سالتها، لقد و�سعت 
اجلامعة خططاً ت�سعى لقيادتها نحو التطور والتميز، وها هي تر�سي قواعد را�سخة من التقاليد اجلامعية التي متيزها 
القيادات  ومن  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  كوادرها  باختيار  فائقة  عناية  تعنى  فهي  الوطن،  جامعات  من  غريها  عن 
الأكادميية والإدارية املتميزة املتمتعة باخلربة والدراية والتاأهيل الرفيع، كما تعنى برباجمها الأكادميية من حيث التنوع 
ومواكبة متطلبات املجتمع، بالإ�سافة اإىل عنايتها بخططها الدرا�سية على م�ستويي البكالوريو�ص واملاج�ستري من 
حيث التطوير امل�ستمر مبا يتفق مع ما ي�سهده العامل من ت�سارع هائل يف تطور املجالت املعرفية املختلفة وتكنولوجيا 
التعليم، الأمر الذي �سي�سهم – دون �سك- يف متكني خريج اجلامعة من املناف�سة �سواء يف اأ�سواق العمل، اأو يف التوجه 
ملوا�سلة الدرا�سات العليا، ليكون دوماً مغموراً مب�ساعر العتزاز باأنه الأف�سل بني اخلريجني وباأن جامعته هي الأف�سل 

بني اجلامعات.

باملراجع  زاخرة  مبكتبة  املتمثلة  العلمي  البحث  اأدوات  حيث  من  متميزة  جامعية  بيئة  لطلبتها  اجلامعة  وفرت  وقد 
وامل�سادر ل�ستى التخ�س�سات، ومن خمتربات وخدمات اإلكرتونية، ومن حيث املرافق اخلدمية الراقية، واملناخ التفاعلي 
املحفز على التعليم واملبادرة و�سقل ال�سخ�سية من خالل الن�ساطات الثقافية والجتماعية، ومن خالل الفعاليات 
الهادفة اإىل خدمة املجتمع، واإذا كانت اجلامعة قد حظيت بتبووؤ مراكز متقدمة على �سلم ترتيب اجلامعات يف عدد من 
تخ�س�ساتها، فاإن ذلك جاء بف�سل اجلد واملثابرة والعمل الدوؤوب من طلبتها واأع�ساء هيئة التدري�ص فيها، ومن اإداراتها 

ومن القائمني عليها يف مواقع الإدارة املختلفة.
 

واإنني من موقعي هذا رئي�ساً جديداً لهذه اجلامعة اأِعُد جميع الإخوة والأبناء اخلريجني باأن ت�سعى اجلامعة دوماً نحو 
مزيد من التقدم والتميز والعطاء وفق خطط مدرو�سة �سنعمل على حتقيقها، ليكون ذلك م�سدر اعتزاز لكل من 
در�ص يف هذه اجلامعة اأو عمل فيها، موؤكداً اأنه �سيكون خلريجي اجلامعة دور اأ�سا�ص يف تقييم م�سرية اجلامعة، وتقييم 

براجمها واأداء العاملني فيها.

اأبارك لالإخوة والأبناء تخرجهم، واأطيب اأمنياتي لهم بالنجاح والتوفيق وحتقيق الآمال والتطلعات، قارئاً معهم يف كتاب 
اهلل جل وعال، " و قل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون " �سدق اهلل العظيم. 

كلمة  رئيس الجامعة
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الأ�ستاذ الدكتور طالب ح�سن ال�رضيع
رئي�ص اجلامعة

من تاريخ )2012/6/10-2010/9/15(

 اأبنائي الطلبة اخلريجني:

اإنه ملن دواعي ال�سعادة اأن اأتوجه اإليكم واإىل ذويكم  باأحر التهاين والتربيك مبنا�سبة تخرجكم، يف اجلامعة، وح�سولكم 

على الدرجات العلمية التي ت�ستحقونها، بف�سل جهدكم وجدكم ومثابرتكم، وها اأنتم الآن تقفون على مفرتق طرق، 

ل اأظنكم �ستقفون عليه طويالً، فمنكم من �سيوا�سل ال�سري نحو طريق العمل والعطاء لوطنه واأهله واأمته، ومنكم 

والبحث، ومنكم من �سي�سلك الطريقني معاً، ومهما كان خياركم،  والتعلم  الدرا�سة  من �سيوا�سل نحو مزيٍد من 

واأي الطرق اخرتمت اأن ت�سلكوا فاإنني اأ�ساأل اهلل اأولً اأن يكون لكم فيه كل اخلري والتوفيق والنجاح، واأتوجه اإليكم ثانياً 

لأحثكم على بذل كل جهد ممكن من اأجل التقدم والرتقاء ليكون عطاوؤكم اأكرب، ولتحققوا ما ت�سبون اإليه من اأهداف 

والزدهار،   الرفعة  مراتب  اإىل  باأوطانكم  الو�سول  يف  ولت�سهموا  واأمتكم،  وذووكم  اأهلكم  بكم  لي�سعد  و  وتطلعات، 

ولتكونوا خري �سفراء جلامعتكم يف خمتلف املواقع التي �ست�سغلونها اأو تتواجدون فيها.

كما اأنني اأتوجه اإليكم لتظلوا على �سلة بجامعتكم و باأ�ساتذتكم، ولتظلوا اأوفياء لها ولهم كما كنتم دوماً، فكم 

�سنكون يف هذه اجلامعة �سعداء ونحن ن�ستقبلكم يف جامعتكم من جديد لنتوا�سل معكم، ولنقدم لكم كل ما 

ن�ستطيع من املعرفة واخلربة والن�سح والإر�ساد، ولن�سع يف خدمتكم كل ما ميكن اأن ن�سعه من اإمكانيات اجلامعة.

كلمة  رئيس الجامعة
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مجلس الجامعة

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

من تاريخ )2012/6/10-2010/9/15(

د. �سليم حممد �رضيف
ق.اأ. عميد �سوؤون الطلبة

د. حممـد ر�سول �سعود اخلراب�سـة
ق.اأ. عميد كلية الهند�سة

اأ.د. عبدالروؤوف زهدي م�سطفى
عميد كلية الآداب والعلوم

م�ساعد الرئي�ص ل�سوؤون خدمة املجتمع

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

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

اأ.د. �سياء الدين حممود عرفة
نائب الرئي�ص لل�سوؤون الأكادميية

عميد الدرا�سات العليا والبحث العلمي

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

عميد الدرا�سات امل�سائية

اأ.د. اأحمد يو�سف الزعبي
عميد كلية العمارة والت�سميم

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

اأ.د.ريا�س �ساكر نعوم
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

اأ.د. عبد النا�رض اإبراهيم نور
عميد كلية الأعمال
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مجلس الجامعة

اأ. اأ�رضف معاوية القدومي
مدير دائرة املوارد الب�رشية

ال�سيد عا�سم عدنان احل�سن
مدير دائرة ال�سوؤون املالية

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

د. ماأمون خالد اأحمد
ممثل كلية تكنولوجيا املعلومات

الطالب اأحمد الرجبي
ممثل الطلبة

ال�سيد حممد �ساهر الفايز
ممثل املجتمع املحلي

ال�سيد اأمني العار�سة
خريج من اجلامعة

ال�سيد اأكثم حدادين
ممثل املجتمع املحلي

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

د. عبد ال�سالم اأحمد هما�س
ممثل كلية احلقوق

اأ.د. �سعود عبد اجلابر
ممثل كلية الآداب والعلوم

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

د. عائدة ح�سني جوخر�سة
ممثل كلية العمارة والت�سميم

اأ.د.حممد عبدالعال النعيمي
ممثل كلية الأعمال

اأ.د. حميدة �سمي�سم
ممثل كلية الإعالم
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مجلس العمداء

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

من تاريخ )2012/6/10-2010/9/15(

د. �سليم حممد �رضيف
ق.اأ. عميد �سوؤون الطلبة

د. حممـد ر�سول �سعود اخلراب�سـة
ق.اأ. عميد كلية الهند�سة

اأ.د. عبدالروؤوف زهدي م�سطفى
عميد كلية الآداب والعلوم

م�ساعد الرئي�ص ل�سوؤون خدمة املجتمع

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

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

اأ.د. �سياء الدين حممود عرفة
نائب الرئي�ص لل�سوؤون الأكادميية

عميد الدرا�سات العليا والبحث العلمي

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

عميد الدرا�سات امل�سائية

اأ.د. اأحمد يو�سف الزعبي
عميد كلية العمارة والت�سميم

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

اأ.د.ريا�س �ساكر نعوم
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

اأ.د. عبد النا�رض اإبراهيم نور
عميد كلية الأعمال
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رئاسة الجامعة

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

من تاريخ )2012/6/201010/9/15(

اأ.د. �سياء الدين حممود عرفة
نائب الرئي�ص لل�سوؤون الأكادميية

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

اأ. متارا يعقوب نا�رض الدين
م�ساعد الرئي�ص ل�سوؤون

التخطيط والتطوير

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

التعاون الدويل

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

خدمة املجتمع
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دائرة الرئاسة

خولة �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

 مريفت جميل خروب 
�سكرترية

�سهري هاين جابر
�سكرترية

رانيا �سربي جابر
اإدارية

هبة حممد اإ�سماعيل
�سكرترية

حممود حممد البلبي�سي
مدير مكتب الرئي�ص
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الهيكل التنظيمي لجامعة الشرق االوسط



األوسط22 الشـرق  جامعة 

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�ص 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“، اإذ يرفع 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�ص 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 2006/2005 
مت فتح برامج البكالوريو�ص يف تخ�س�سات خمتلفة من العام اجلامعي 2009/2008، وبذلك تكاملت حلقات املعرفة 

والتعلم بني برامج مرحلتي التعليم اجلامعي )البكالوريو�ص واملاج�ستري(.

روؤية  اجلامعة:

العلمي  التعليم والبحث  واإقليميا وعامليا يف  الأو�سط جامعة وطنية متميزة حملّيا  ال�رشق  اأن تكون جامعة          
قوة  بعّدها  وخّريجيها  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�ص 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�ص على الت�سامح والحرتام والإخال�ص 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�ص واملاج�ستري يف التخ�س�سات التي تقدمها اجلامعة، 
لتتمكن من تطوير البحث العلمي واإعداد اخلّريجني الأكفياء القادرين على دخول �سوق العمل مبهارة تناف�سية عالية 

وقيادة متميزة، والإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة.
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ملاذا جامعة ال�رضق الأو�سط؟

تت�سافر عوامل عدة جتعل من جامعة ال�رضق الأو�سط مهوى لالأفئدة ومركزا 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، وتقدميها 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�ص، وتقّر به العيون.
• متّتعها مبوقع متمّيز على طريق مطار امللكة علياء الدويل، الذي يُعد من اأهم املناطق التنموية تطّوراً 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�ص 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�ص للتخ�س�ص.
• التزامها بتطوير مناهجها الدرا�سية با�ستمرار لتالئم التوجهات العاملية والواقع العملي. 

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

الإجنليزية تلبية لحتياجات �سوق العمل والتمّيز عند املناف�سة.
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الميثاق األخالقي

عالمية تمّيز 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 حتّقق هذا التمّيز. 

• 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�ص، والآداب العامة قيم اإن�سانية يجب اللتزام 

بها واملحافظة عليها.
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باأن  وتوؤمن  توّجهاتها  دينامية يف  بالنوعية وهي جامعة ع�رضية  الأو�سط تهتم  ال�رضق  جامعة 
املعرفة قوة وهي نور احلياة

1. امل�سوؤوليـــــــــــة  : و�سع اإمكانيات اجلامعة وقدراتها كافة خدمة للوطن والإن�سانية.

2. �سورة اجلامعة : و�سمعتها من الثوابت التي ينبغي األّ مت�ص ول تخد�ص.

3. اجلــــــــــــــــــــــــــودة : غاية تلتزم اجلامعة بتحقيقها واإدامتها. 

4. اأع�ساء الهيئة التدري�سية : ع�سو الهيئة التدري�سية املتميز حم�ّسن جتب املحافظة عليه.

5. الطلبــــــــــــــــــــــة : يّت�سف طالب اجلامعة مبهنيته ورقيه.

6. الربامج واملناهج واخلطط : تواكب احلداثة والتطور وقابلة للتطبيق، وتلّبي احتياجات املجتمع املتغرية.

7. الهيئة الإدارية : العمل يف اجلامعة لالأكفياء، والأولوية يف بع�ص الأعمال الإدارية لالأكادمييني، ب�رشط املقدرة والرغبة 

واحل�سور والدراية.

8. احلاكميـة الر�سيـدة : تتّبنى اجلامعة احلاكمية الر�سيدة.

9. موارد اجلامعــــة : تعظيم تنويع موارد اجلامعة املالية وتربير نفقاتها.

10. البحث العلمي : يوّجه ليكون ذا مردود اقت�سادي ويخدم التنمية امل�ستدامة.

11. التعـاون الدولـي : بناء تعاون مع موؤ�س�سات اأكادميية ومهنية ودولية مرموقة يخدم تطور اجلامعة ويحقق اأهدافها.

12. املهـــــــــــــــــارات : بناء مهارات مهنية وحياتّيه لدى اأ�رشة اجلامعة وتعزيزها وتوفري البيئة الالزمة لتطويرها.

13. الثقافة الإلكرتونيـة : توظيف البيئة الإلكرتونية املتطورة يف خدمة اجلامعة. 

14. الن�ساطــــــــات : ماأ�س�سة الن�ساطات حملياً واإقليمياً ودولياً. 

15. التغذية الراجعــة : تتبنى اجلامعة التغذية الراجعة متعددة امل�سادر لالرتقاء باأدائها.

16. التنّوع الثقايف : يحرتم طلبة اجلامعة والعاملون فيها التعددية والتنوع الثقايف وي�ستفيدون منها. 

17.العمـل التطوعي : تعزز اجلامعة ثقافة العمل التطوعي لدى اأ�رشتها خدمة للجامعة واملجتمع.

18. خطة العمـــل : تعمل اجلامعة بكل وحداتها الأكادميية والإدارية وفق خطة عمل كلية وفرعية منبثقة عن ا�سرتاتيجية 

اجلامعة.

19. الثقافة التنظيمية : تعمل اجلامعة على تكوين ثقافة تنظيمية راقية لها.

20. الإتيكيت والربوتوكول : تعمل اجلامعة على تعزيز ثقافة الإتيكيت والربوتوكول واأ�سولهما لتكون ثقافة �سائدة بني 

طلبتها والعاملني فيها.

21. الت�سال والتوا�سل : تفعيل مبادئ الت�سال والتوا�سل يف جميع الجتاهات داخل اجلامعة وخارجها.

22. التعلم امل�ستمر : اجلامعة يف كيانها وثقافتها �ساعية للتعلم، وتن�سج قدرة م�ستمرة متجددة على التكيف 

والتغيري.

23. املخرجـــــــــــات : حتر�ص اجلامعة على تكوين خمرجات متطورة وعملية ومواكبة للحداثة.

24. ت�سنيف اجلامعة : ت�سعى اجلامعة اإىل تبووؤ مواقع متقدمة يف اأنظمة الت�سنيف املحلية والدولية.

25. املبادئ الأخالقية : تلتزم اجلامعة مبراعاة مكارم الأخالق. 

السياسة العامة لجامعة الشرق األوسط
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إحصائيات

نمو أعداد أعضاء هيئة التدريس

تطور أعداد الطلبة الخّريجين منذ تأسيس الجامعة

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�ص  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. موزعةعلى �ست كليات. بينما مت ا�ستقبال الفوج الأول من طلبة برامج البكالوريو�ص 

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

على ثماين كليات.

*  كلية اآلداب والعلوم                                    

*  كلية الحقوق                                      

*  كلية األعمال                                                 

*  كلية تكنولوجيا المعلومات                 

*  كلية العلوم التربوية

  *  كلية اإلعالم

*  كلية الهندسة

* كلية العمارة والتصميم
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ميثاق الجامعة

نحن طلبة جامعة الشرق ا�وسط 

نعاهدكم 

بأن نكون خير سفراء للجامعة وبناتها 

 وللوطن الطهور حماًة 

إخالص� وانتماء 

علمـــا وعمـــًال 

أمنـــ� وأمانـــــ� 

وقبوالً للرأي ا�خر

وللقيادة الرشيدة والًء 
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نبذة عن  كلية اآلداب والعلوم

اأ.د. عبدالروؤوف زهدي م�سطفى
عميد الكلية

• اأن�سئت كلية الآداب والعلوم حتت م�سمى كلية العلوم الإن�سانية مع بداية تاأ�سي�ص اجلامعة عام 2006-2005.
• ا�ستقلت كلية الآداب والعلوم بهذا امل�سّمى عام 2011-2010.

• ت�سم كلية الآداب والعلوم الأق�سام التالية:
1 - ق�سم اللغة العربية واآدابها )ماج�ستري وبكالوريو�ص(.

2 - ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها )ماج�ستري وبكالوريو�ص(.
3 - ق�سم العلوم ال�سيا�سية )ماج�ستري(.

4 - ق�سم العلوم الأ�سا�سية )املتطلبات اجلامعية(.
• جميع الأق�سام بكلية الآداب والعلوم معتمدة اعتماد خا�ساً.

• يوجد يف الكلية خمترب لغوي متطّور وجمّهز باأحدث الأجهزة التقنية امل�ستخدمة يف تدري�ص اللغات.
• تخّرج يف الكلية �ستة اأفواج يف برنامج املاج�ستري وثالثة اأفواج يف برنامج البكالوريو�ص حتى تاريخه.

• تعمل الكلية على تغيري م�سّمى ق�سمي اللغة العربية واللغة الإجنليزية حتت م�سّمى ق�سم هند�سة اللغات.
• اأجرت الأق�سام بكلية الآداب والعلوم درا�سات خلطط الأق�سام فيها، وم�سميات املواد املطروحة، وتو�سيفها 

   بعد زيارة جلنة العتماد لها والعمل مبا طلب اإليها.

نداء كمال اأبو حجلة
�سكرترية العميد

�سالم عزيز الدب�س
�سكرترية الأق�سام

كلية الآداب والعلوم يف �سطور:
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أعضاء هيئة التدريس - قسم اللغة العربية وآدابها

د. جمانة مفيد ال�سامل
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ.ر.ق�سمي اللغة العربية
والعلوم الأ�سا�سية

د. عبد الروؤوف زهدي م�سطفى
اأ�ستاذ

د. �سعود حممود عبد اجلابر
اأ�ستاذ

د.�سهى فتحي نعجة
اأ�ستاذ م�سارك

د. عثمان م�سطفى اجلرب
اأ�ستاذ م�ساعد
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خريجو قسم اللغة العربية وآدابها

الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

اآلء داود محمد ناجي

أحمد جاسر عبداهلل عبداهلل

بالل سامي احمود الفقهاء

بندر رفيد عبد اهلل العنزي

عبد اهلل علي جابر الكريبي

فالح معاشي ناصر العنزي

الفصل الثاني 2011 - 2012

حامد محمد خصيوي المطيري

خلود دخيل إبراهيم الخوار

دانا عبد اللطيف سليم حمودة

رابعه يوسف جبريل حسين

شادي محمد جميل عايش

الفصل الصيفي 2011 - 2012

أحمد محمد ثلجي محمد

بدر نايف هادي الرشيدي

صباح أحمد سالم الشريف

البكالوريوس

الفصل الثاني 2011 - 2012

أنس إبراهيم سالم العيادات

 الفصل الصيفي 2011 - 2012

حازم حاتم أحمد المناصير

سامي فايز خليف العلي

طالب أيوب حسن صبيح

دانا عبد اللطيف حمودةاآلء داود ناجي

حازم حامت املنا�سرياأن�س ابراهيم العيادات
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د. �سبار �سلطان ال�سعدون
اأ�ستاذ م�سارك
ق.اأ.رئي�ص الق�سم

د. بدر �سعيد الدويك
اأ�ستاذ

اأ. دميا حممد العتال
مّدر�سة

د. ريا�س فايز ح�سني
اأ�ستاذ

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

أعضاء هيئة التدريس - قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
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الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

لميس زياد محمود جباره

الفصل الثاني 2011 - 2012

ريم زاهر أحمد إبراهيم منصور

محمد حمد طعمه الفقهاء

الفصل الصيفي 2011 - 2012

إشراق قاسم محمد الزعبي

آالء "عماد الدين" "محمد صادق" أبو الرب

حسان سامي محسن الدويكات

كافيتا بهاكوانت راو خشبا جاكتاب

لهيب زهير محمد سعدي

البكالوريوس

الفصل األول 2011 - 2012

أفين قاسم محمد فهمي الكردي

أنغام جمال إسماعيل عمر ضمرة

أيمن عبدالرزاق  محمد

إيناس أحمد محمود محمد

روان عصام أحمد شتات

مروان محمد محمود تيم

منذر صدقي أحمد مدهلل

ميثا جدعان نايف الخريشة

والء عبد الرحيم سعدي الجعبري

يزيد محمود سالمة مشوح

الفصل الثاني 2011 - 2012

حنين محمد ربيع الجيالني

سحر ياسر زهدي مصطفى

فاديه موسى مصطفى الزيات

محمد زيد محمد الشوابكة

ياسمين علي عبدالمولى الدرديسي

الفصل الصيفي 2011 - 2012

فيدان أحمد محمد قرطاجه

خريجو قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها



األوسط36 الشـرق  جامعة 

خريجو قسم اللغة اإلنجليزية

افني قا�سم الكردي

مروان حممد تيم

يزيد حممود م�سوح

ولء عبد الرحيم اجلعربي

اأمين عبدالرزاق  حممداأنغام جمال �سمرة

منذر �سدقي مدهللاإينا�س اأحمد حممد

فادية مو�سى الزيات �سحر يا�رض م�سطفىحنني حممد اجليالين

فيدان احمد قرطاجهيا�سمني علي الدردي�سيحممد زيد ال�سوابكة

ملي�س زياد جباره
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أعضاء هيئة التدريس - قسم العلوم السياسية

د.غازي �سالح بني ملحم
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. اأ�سعد حممد عبد الرحمن                   
اأ�ستاذ

اأ.د ).حممدر�سا حممود(  
�سحادة حممد خلف 

اأ�ستاذ

د. �سعد في�سل ال�سعد
اأ�ستاذ م�ساعد

د.م�سعود مو�سى الرب�سي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حممد �سالح بني عي�سى
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حممد جميل ال�سيخلي
اأ�ستاذ م�سارك
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الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

أحمد عواد نويران الفاعوري

ريز لطيف  صادق

صدام أحمد سليمان الحجاحجة

عبد الرؤوف محمد بالقاسم األشخم

عبد الكريم سعيد عبد الكريم السويلمين

عبداهلل فالح عوده العضايلة

عطا فهد عبدالرحمن المناصير

علي دعسان شبيكان الهقيش

مالك عبد الرزاق حمدان اللوزي

محمد عمر أحمد أبو عنزة

وائل محمود حسن الكلوب

وضحة ذيبان غنام المطيري

الماجستير

الفصل الثاني 2011 - 2012

أشرف غالب حمد أبوصالحة

إياد محمد عبد الحميد الشوفيين

حمود عبد اهلل حمود الوهيبي

طارق بادي عطا اهلل الطراونة

عالء غازي علي أبو زرقة

فارس عصام موسى النعيمات

محمد عبداهلل محمد حسن الحورش

هشام سلمان حمد الخاليلة

الفصل الصيفي 2011 - 2012

خليل مصطفى عبد ربه البزايعة

رجائي سالمه عبد اهلل الجرابعة

صالح حسين ذيب المهان العجمي

علي خالد بايق العيسى

خريجو قسم العلوم السياسية
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خريجو قسم العلوم السياسية

حممد عمر اأبو عنزه اأ�رضف غالب اأبو�ساحلةعطا فهد املنا�سري

علي خالد العي�سىحمود عبد اهلل الوهيبياإياد حممد ال�سوفيني

�سدام اأحمد احلجاحجة
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نبذة عن  كلية الحقوق

اأ.د. حممد  يو�سف علوان 
عميد الكلية

العام  يف  املاج�ستري  طلبة  من  الأول  الفوج  ا�ستقبلت  وقد  اجلامعة،  يف  تاأ�س�ست  التي  الكليات  اأوىل  من  احلقوق  كلية 
اجلامعي 2005-2006 والفوج الأول من طلبة البكالوريو�ص يف بداية العام اجلامعي 2009/2008، وتطمح الكلية بح�سب 
واإقليمياً، واأن ترتقي اإىل امل�ستويات العاملية من حيث املناهج والتدري�ص  روؤيتها املعتمدة باأن تكون كلية متميزة حملياً 
وا�ستقطاب الكفاءات املتميزة، ومبا يتواءم مع احتياجات �سوق العمل ومتطلباته يف القطاعني اخلا�ص والعام على حد 
�سواء. وحتر�ص الكلية على ا�ستقطاب جمموعة متميزة من اأع�ساء هيئة التدري�ص ممن هم على درجة عالية من الكفاءة 

والتميز �سواء يف جمال التدري�ص اأو يف جمال البحث العلمي. 
عاملية  جامعات  تقدمها  التي  املناظرة  الربامج  من  ال�ستفادة  على  الكلية  حتر�ص  الدرا�سية  لرباجمها  ت�سميمها  ويف 
تركيز يف  افتتاح جمايل  اإىل  الكلية  بادرت  وقد  القانونية،  العلوم  ويواكبها يف  امل�ستجدة  التطورات  يراعي  ومبا  مرموقة 
برنامج ماج�ستري القانون العام اأحدهما يف القانون الدويل والآخر يف حقوق الإن�سان ويحدو الكلية الأمل يف اأن ت�رشع يف 

برنامج ماج�ستري جديد يف قانون الأعمال الدويل.
تت�سمن كلية القانون الأق�سام العلمية التالية:

• ق�سم القانون العام
• ق�سم القانون اخلا�ص

اأما التخ�س�سات العلمية التي تطرحها الكلية فهي كما يلي:
1- على م�ستوى املاج�ستري

• ماج�ستري قانون عام 
• ماج�ستري قانون خا�ص

2- اأما يف مرحلة البكالوريو�س فالكلية تقدم برنامج بكالوريو�س قانون.

رميان حممد الغزاوي
�سكرترية العميد

كلية احلقوق يف �سطور:
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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�ص الق�سم

 د. حممود حممد عبابنة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.خالد عبد ال�سخانبة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مهند عزمي اأبو مغلي
ا�ستاذ م�سارك

د. وليد هوميل عوجان
اأ�ستاذ

د. علي حممد فرحان
 عبد العزيز 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. متارا يعقوب نا�رضالدين   
مدرّ�سة
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الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

آمنة حامد حمود الكوره

إيناس سالم عبد المنعم برقان

ساره عبد الحسين  رحمانيان

سامي محمد مزعل الشمري

سوسن محمد عيد هندي

ضيف اهلل دهيم عوض الرشيدي

عبد العزيز سعود سعيد هليل عبداهلل الشريجه

عبد الكريم عارف عبد الكريم أبو حويج

عدي فوزي الفي عماري

علي مصبح صالح الحيصة

فراس منصور فاضل الطالفيح

فوزي دهيم عوض الرشيدي

محمد خالد مطلق مجبل الحضين

محمد رائد محمود عبده الداللعة

مراد محمد علي أبو رحمة

ناصر بدر منيف العنزي

يزن يونس مسعف السليحات

الماجستير

الفصل الثاني 2011 - 2012

أحمد "محمد زياد" فيصل شرف

أحمد خضر محمد عطا اهلل

أشرف جهاد وحيد األحمد

أنور بدر منيف العنزي

إيهاب علي محمد عبد العزيز

حمد حمود حمد علي الصانع

سلمان علي سلمان الهيفي

عبد اهلل علي فهد عويضة العجمي

مبارك محمد عبد المحسن مبارك ظافر

مجد وليد عطا المناصرة

مساعد صالح نزال الشمري

معاذ أحمد محمد المومني

مهند عازم ماجد زيد الكيالني

نايف عبد العزيز حمد العنزي

نشأت حسين جميل السيايدة

نور الدين قطيش محمد السكارنة

وسام علي عبد السوالقة

وليد عايد عوض الرشيدي

ياسين حسام الدين "محمد علي" القواسمة

الفصل الصيفي 2011 - 2012

إياد أحمد مصطفى أبوعرقوب

بالل سالم خليف الهقيش

يحيى محمد عبد القادر المعايطة

خريجو قسم القانون الخاص
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خريجو قسم القانون الخاص

اآمنة حامد  الكورة

فرا�س من�سور الطالفيح

اأ�رضف جهاد الأحمداأحمد "حممد زياد" �رضف

مهند عازم الكيالين

وليد عايد الر�سيدي

نور الدين قطي�س ال�سكارنة

و�سام علي ال�سوالقة
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أعضاء هيئة التدريس - قسم القانون العام

د. حممد عودة اجلبور
اأ�ستاذ

د. حممد  يو�سف علوان 
اأ�ستاذ

د. زهري اأحمد قدورة
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.ي�سار عبدالكرمي الدغمي
مدرّ�سة

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

ق.اأ.رئي�ص الق�سم

د. اأحمد حممد  اللوزي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نزار جا�سم العنبكي
اأ�ستاذ
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الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

إبراهيم طه  الزايد

أحمد سعد  أحمد

آمال عبدالرحمن يوسف حسن

سعود مرزوق سعود عالي المطرقة

ضاوي جزاع زبن ضاوي

عبير جبر سلمان أبودقة

علي مانع سرور جرمان المطيري

فيصل سعيد عبداهلل علي

لهيب صبري  ديوان

ليلى علي حسين صادق

مالك نادي سالم صبارنة

مبارك بداح محمد البداح حسن

محمد هويمل حتمل الزبن

مشعل محمد عمير العجمي

معن إبراهيم  جبار

نايف جزاع زبن ضاوي المطيري

نعم حمزة  عبد الرضا

نور سليمان يوسف البالول

الماجستير

الفصل الثاني 2011 - 2012

حمزة طالب محمد المواهرة

خالد سليمان أسود العنزي

رسمية عزمي حسام زلوم

سالم ماضي سالم العجمي

عبد الرحمن إبراهيم سعد الحوطي

عبد العزيز سعد مانع عزوز

محمد عبداهلل مجبل المسيكان

مشاري صنيتان ناصر الزعبي

مشعل محمد صالح العازمي

نواف طالل فهيد مبرك العازمي

الفصل الصيفي 2011 - 2012

خالد حماد محمد العنزي

راشد عيد مرزوق راشد الوعالن

عبد اهلل عوض فالح المطيري

فهد سعران فهد سعران

خريجو قسم القانون العام
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خريجو قسم القانون العام

مالك نادي �سبارنه

اأحمد �سعد اأحمد

نايف جزاع املطريي

ر�سمية عزمي زلومحمزة طالب املواهرة

م�سعل حممد العازميحممد عبداهلل امل�سيكان
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خريجو قسم القانون 

البكالوريوس

الفصل األول 2011 - 2012

رأفت محمد موسى أبو رواع

راكان مروان سالمة عبد اهلل

عدي عبدالمجيد محمد الضمور

فيصل باسل بسام أبو الغنم

قيس علي فالح الرواشدة

لؤي فارس متري السماعين

محمد جمال أحمد العملة

هديل عدنان محمد الغزاوي

البكالوريوس

الفصل الثاني 2011 - 2012

أسحار سعد عبد اللطيف جاسم

حسين إبراهيم حسين عمايرة

حياة حافظ مصطفى بشناق

محمد عواد عبد اللطيف السكر

الفصل الصيفي 2011 - 2012

أحمد عبد اهلل أحمد عبد القادر ياسين

سهى عقيل حمدي األعرجي

عبد اهلل محمد عبد الرحيم اللوزي

عدي فايز عبد الحافظ العملة
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خريجو قسم القانون

في�سل با�سل ابو الغنم

هديل عدنان الغزاويحممد جمال العملة

قي�س علي الروا�سدة

عبد اهلل حممد اللوزيح�سني اإبراهيم عمايرة حياة حافظ ب�سناق

عدي فايز العملة

حممد عواد ال�سكر



األوسط الشـرق  جامعة  50Knowledge is Power المعـرفــة قــوة



MIDDLE EAST UNIVERSITY51

كلية العمال يف �سطور:

2005 وا�ستقبلت الدفعة الأوىل من الطلبة يف بداية الف�سل الدرا�سي  اأن�سئت كلية الأعمال للدرا�سات العليا عام 
الثاين من العام اجلامعي 2006/2005. وبق�سد حتقيق اأهدافها املرجّوة يف اإعداد خّريجني على درجة عالية من التميز 
ومبا يتواءم مع احتياجات �سوق العمل ومتطلباته يف تخ�س�سات العلوم الإدارية واملالية للعمل يف القطاعني اخلا�ص 
والعام على حد �سواء، حر�ست الكلية على ا�ستقطاب جمموعة متميزة من اأع�ساء هيئة التدري�ص ممن هم على درجة 
عالية من الكفاءة والتميز �سواء يف جمال التدري�ص اأو يف جمال البحث العلمي، كما اأنها حر�ست اأي�سا لدى ت�سميم 
التطورات  يواكب  ومبا  التي تقدمها جامعات عاملية مرموقة  املثيلة  الربامج  ال�ستفادة من  الدرا�سية على  خططها 

امل�ستجدة ويراعيها يف العلوم الإدارية واملالية وتطبيقاتها العملية با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات.
يلّبي متطلبات  الأعمال  بخّريجني يف جمال  والإقليمي  املحلي  امل�ستويني  العمل على  �سوق  تزويد  اإىل  الكلية  تهدف 
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�ص العمل املنا�سبة التي حتقق رغباته وطموحاته.

نبذة عن  كلية االعمال

خلود وليد الربديني
�سكرترية العميد

اأ.د. عبدالنا�رض اإبراهيم نور
عميد الكلية

هديل علي عالن
�سكرترية الأق�سام 

بي�سان ع�سام قني�س
�سكرترية الأق�سام 

تت�سمن كلية الأعمال الأق�سام التالية :
1. ق�سم اإدارة الأعمال وي�سم التخ�س�سات التالية:

اأ - اإدارة الأعمال )بكالوريو�ص(
ب - اإدارة الأعمال )ماج�ستري( MBA بالرتكيز على املجالت التالية:

MBA 1. ماج�ستري اإدارة الأعمال
2. ماج�ستري اإدارة الأعمال MBA/ اإدار املوارد الب�رشية

3. ماج�ستري اإدارة الأعمال MBA/ اإدارة اجلودة ال�ساملة 
4. ماج�ستري اإدارة الأعمال MBA/ الت�سويق

جـ-  الأعمال الإلكرتونية )ماج�ستري(
د-    الت�سويق )بكالوريو�ص(

2- ق�سم املحا�سبة والتمويل وي�سم التخ�س�سات التالية:
املجالت  على  بالرتكيز  )ماج�ستري(  والتمويل  املحا�سبة  اأ - 

التالية:
1. ماج�ستري حما�سبة

2. ماج�ستري حما�سبة / متويل
ب - املحا�سبة )بكالوريو�ص(
جـ - التمويل )بكالوريو�ص(

3- ق�سم الإدارة ال�سياحية )بكالوريو�ص(
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أعضاء هيئة التدريس - قسم إدارة األعمال

د. ليث �سلمان الربيعي
اأ�ستاذ م�سارك

د.عبدالرحيم  
حممد القدومي

اأ�ستاذ م�سارك

د.حميد عبداملجيد 
ال�سيبي

اأ�ستاذ م�سارك

د.�رضيف  حمرو�س رزق
اأ�ستاذ م�سارك

د. علي حممد عبا�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د.اأجمد فهد الطويقات
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عاهد  �ساكت احلرايزة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حمزة �سليم خرمي
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ.رئي�ص الق�سم

د.عبدالباري اإبراهيم درة 
اأ�ستاذ

د. كامل حممد املغربي
اأ�ستاذ

 د. حممد عبد العال
النعيمي

اأ�ستاذ

د. علي فالح ال�سالعني
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سامي يو�سف العدوان
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد �سليم ال�سورة
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد اهلل جميل
اأبو �سلمى 

اأ�ستاذ م�ساعد

د. فرا�س م�سلم القعايدة
اأ�ستاذ م�ساعد
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د. هيثم حممد الزعبي 
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء هيئة التدريس - قسم إدارة األعمال

اأ. فاتن اأحمد خري�سات 
مدرّ�سة

د.ملي�س ريا�س البدور
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.نهلة نهاد الناظر
مدرّ�سة

اأ.�سمرين �سمري ابورا�سي
مدرّ�سة

اأ.�سادية �سعيد ال�سمادي
مدرّ�سة

اأ.بروين حكمت الكردي
مدرّ�سة
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الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

إبراهيم رافد  عبد الحليم

أحمد صالح محمد صالح عمر

أحمد يعقوب عادل ناصر الدين

أسامة سمير  عبد اهلل

أسماء نهار سالمة أبو حشيش

جابر حمدان محمد مهدي العجمي

حبيب عباس حبيب المناور

خالد عبد اهلل بريكان هليل الرشيدي

رغدة عابد عطاهلل المرايات

روان إبراهيم سالم دبابنة

زينب عباس عبد الحسين حسن

سعود عبد اهلل علي العنزي

سلمان عبد اهلل سلمان الغانم

سلوان موسى  موفق

صالح حسن محمد البداح حسن

عامر ذايب غازي مشعان العتيبي

عدنان عيسى محمد خميس

عذاري سعود عبد العزيز  أحمد عيد الهاجري

علي مبارك كلفوت صالح الراشدي

محمد محمد علي الرحبي

مريم محمد محمد سالمة سربل

نانسي داود علي المشني

نزار رفيق حسن أحمد دماطي

هنادي فاضل عبد الكريم الفاضل

الماجستير

الفصل الثاني 2011 - 2012

 رؤى رشيد  سعيد

أحمد نهاد عباس شهاب

أوس بهجت  رشيد

باسل حسن محمد أسعد عصفور

بتول نائل قبالن العبدالالت

حافظ عبد الكريم حافظ الغزالي

رامي عطا محمد الخطيب

ريما محمد سليم أبو الوفا

زياد مفيد سليم القاضي

صالح عابر بشيت الخالدي

عيسى عوض محمود حسن

فهد علي صالح الناجي

فيصل غازي عبدالعزيز عبداهلل

كرم عوني علي السوالمة

ليث محمود أحمد الحاج

مبارك مطلق قطيم المطيري

محمد بركات حسن الحجار

محمد علي أحمد "محمد علي" الشحروري

محمد كايد محمد المجالي

محمود خالد محمود خضر

مشاري محمد طرجم مروان الضفيري

مظفر يونس علي القضاة

نهى أحمد يونس أبوطه

هدى محمد محمد أبو شنب

وفاء نايل عطاهلل الكرادشة

الفصل الصيفي 2011 - 2012

خالد تراحيب فايح مطر عايض المطيري

دانية حسام الدين قاسم الخطيب

عالء عبد المجيد مصطفى األعمر

محمد حمود محمد حمود علي الخالدي

محمد غالب عبد اهلل جبر

يزن جمال يوسف نعالوي

خريجو قسم إدارة األعمال
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البكالوريوس

الفصل األول 2011 - 2012

أحمد شوكت محمد عبد اهلل

أحمد موسى محمد العوضات

أشرف سعيد عبد المجيد أبو طعيمة

براء أسامة فتحي عرفات

حسين يوسف حسين يوسف الشولي

حمزه "محمد هاشم" عبد اللطيف وزير

عمر صالح محمد المملح

محمد عدنان محمود خميس رمضان

هيثم عبد الحافظ خليل العبكي

الفصل الثاني 2011 - 2012

أحمد سالمه إرشيد الرواحنة

أحمد مصباح صالح البحيصي

رائد محمد حامد الشهوان

روان نبيل جريس زعرور

روال زهير محمود العموري

زيد ليث سلمان علي

زينب سمير عزت حاخوج

سوزان سعادة صالح سعادة

محمد نهار إسماعيل النهار

موسى سالم موسى المناصير

ندى خالد علي المصري

نور نهار إسماعيل النهار

البكالوريوس

الفصل الصيفي 2011 - 2012

أحمد صالح حسن محمد

أشرف سامي محمد السالم

أحمد زهير حمد اهلل الوشاح

خالد جمال عبد العزيز صبيح

دانة امجد مصطفى عليان

رشا إسحق إبراهيم القطوري

عدي أكرم عبدالحفيظ الشوره

عمر فوزي إبراهيم الشردوب

غدير يوسف سلمان الفقهاء

غيث نبيل رضوان عكروش

محمد رائق أحمد عصرية

مروة عبد الكريم مصطفى الجمل

مصعب عبدالرحمن سليم ناصر

مفلح حسين مفلح أبو عساف

خريجو قسم إدارة األعمال
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خريجو قسم إدارة األعمال

اأ�سماء نهار اأبو ح�سي�س زينب عبا�س ح�سناأحمد نهاد �سهاب بتول نائل العبدالت

رامي عطا اخلطيبنزار رفيق ح�سن دماطينان�سي داود امل�سني

فهد علي الناجي

زياد مفيد القا�سي

حممد كايد املجايل وفاء نايل الكراد�سةمظفر يون�س الق�ساة

حمزه "حممد ها�سم" ح�سني يو�سف ال�سويلاأحمد �سوكت عبد اهلل
وزير

براء اأ�سامة عرفات
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هيثم عبد احلافظعمر �سالح اململح
 العبكي

حممد عدنان رم�سان

خريجو قسم إدارة األعمال

اأحمد م�سباح البحي�سي

اأحمد �سالمة الرواحنة

خالد جمال �سبيح اأحمد �سالح حممد

زيد ليث علي

رول زهري العموري

غدير يو�سف الفقهاء�سوزان �سعادة �سعادةزينب �سمري حاخوج

نور نهار النهارحممد نهار النهار ندى خالد امل�رضيمو�سى �سامل املنا�سري
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عدي اأكرم ال�سورة

م�سعب عبدالرحمن
 نا�رض

حممد رائق ع�رضيةمفلح ح�سني اأبو ع�ساف

مروة عبد الكرمي اجلمل

خريجو قسم  إدارة األعمال

ر�سا اإ�سحق القطوري

دانة اأجمد عليان اأحمد زهري الو�ساح اأ�رضف �سامي ال�سامل
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البكالوريوس

الفصل األول 2011 - 2012

أحمد عوني حسين فرح

طارق هشام أحمد الخطيب

عبد الكريم عصام عبد الكريم العمراني

فادي جميل عبد الرحمن مصطفى

محمد مروان عبد الغافر أبو جبارة

يزيد محمد سليمان الكعابنة

الفصل الثاني 2011 - 2012

سيف عوني أحمد قندور

شاهين محمد محمود رزيقات

صفوان عبد الرحمن محسن العمري

البكالوريوس

الفصل الصيفي 2011 - 2012

حاكم محمد شاهر الفايز

زيد نايف عيسى قطيش

لينا نسيم " محمد سعيد" أبدة

محمد معن محمد الرشيدات

مهند يحيى فهد أبوجراب

خريجو قسم  التسويق
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حاكم حممد الفايزاأ�سامة حممد غرير�ساهني حممد زريقات

طالل عبد الرحمن 

الدلهمة

حممد معن الر�سيدات زيد نايف قطي�س

�سيف عوين قندوريزيد حممد الكعابنةعبد الكرمي ع�سام العمراينطارق ه�سام اخلطيب

خريجو قسم  التسويق



MIDDLE EAST UNIVERSITY61

خريجو قسم  األعمال اإللكترونية

الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

أحمد وليد عيسى أبو شكر

آالء منير محمود سمرين

إيمان سمير محمد عودة

عرب عبد الغني محمد القصراوي

عمار سعيد  حامد

عمار سالمة مجلي الرواحنة

محمد عادل  حمد

منى مصطفى محمود الشوبكي

مها حسن حسن العبد اهلل

ميس موسى شحادة القضاة

نجالء يوسف مصطفى شحادة

نهاد حسين محمد خريس

يحيى عبد اهلل يحيى البكاري

الماجستير

الفصل الثاني 2011 - 2012

أسماء مروان عواد الفاعوري

بكر فواز عبد اهلل الجبالي

بهاء عبد الحافظ عطاهلل النادي

محمد خليل شريف عامر

منى إبراهيم جورج حواء

ميسم وسام  فخري

ندى فائز يحيى عبد

هديل عبد المحسن  محمد

يزن خالد محمد الهباهبة

الفصل الصيفي  2011 - 2012

حمدة بنت محمود بن يوسف محمود

ماجده عزت حسين عبده
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خريجو قسم األعمال اإللكترونية

اأحمد وليد اأبو �سكر

مي�س مو�سى الق�ساة مها ح�سن العبد اهلل

عرب عبد الغني اإميان �سمري عودة
الق�رضاوي

منى م�سطفى 
ال�سوبكي

بكر فواز اجلبايل

ندى فائز عبدمي�سم و�سام  فخريحممد خليل عامر

يزن خالد الهباهبةهديل عبد املح�سن حممد
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أعضاء هيئة التدريس - قسم المحاسبة والتمويل

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

د.رمي  �ساهر الأعرج
اأ�ستاذ م�ساعد

د.مالك ر�سدي احلاج
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�سليمان  عثمان
 ابو�سبحا

اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.اأ�رضف معاوية القدومي
مدرّ�ص

اأ.عا�سم عدنان احل�سن
مدرّ�ص

اأ.�سناء نايف اليعقوب
مدرّ�سة

د. خالد جمال اجلعارات                     
اأ�ستاذ م�ساعد

د.يعقوب  ح�سن 
الك�سواين

اأ�ستاذ م�ساعد

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

د. يون�س عليان  ال�سوبكي
ق.اأ. رئي�ص ق�سمي املحا�سبة والتمويل

اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عطيه مطــر
اأ�ستاذ

د. عبدالنا�رض اإبراهيم نور
اأ�ستاذ

د.ر�سا  حممد حمادة
اأ�ستاذ

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

د. خالد وا�سف الوزين
اأ�ستاذ م�سارك
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خريجو قسم المحاسبة

الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

أبو عجيلة رمضان عثمان الغريب

أحمد سالمة سليمان الجويفل

اسالم فيصل أحمد أحمد خليل

بدر سعد رشيدان صالح المطيري

حسين ناصر شجاع سند المطيري

زيد جميل إبراهيم النعيمات

ساري حامد عبد اهلل حامد سمار العبدلى

عزالدين محمود إسماعيل الطميزي

فاطمة علي مصباح المجربي

فهد عوض فالح رجعان راعى الفحماء

فيصل عبد اهلل عايز راشد زهيميل المطيري

محمد راشد سالم الشمري

محمد عبداهلل حامد سمار العبدلى

مشعل جهز محمد سمار المطيري

منصور فيحان دعسان مزبن فويران المطيري

نواف جهز محمد سمار المطيري

الماجستير

الفصل الثاني 2011 - 2012

 أحمد مانع صنيهيت متعب شرار المطيري

أحمد محمد غنيم الشهري الرشيدي

أحمد ياسين حمد الجعافرة

الحميدي محمد ملفي مطلق

بداح محسن بداح محسن السبيعي

بندر مرزوق مفلح مرزوق الشالحي المطيري

تسنيم وليد هويمل عوجان

ثامر عبد اهلل ناصر صنهات الرشيدي

جمال عبد المنعم عبد اهلل البستنجي

جمال عبيد محمد فرحان شعيل العازمي

رائد صالح أحمد الخطيب

سالم سيف سالم محمد الغريب

طالل حسن محمد الكندري

عامر غزالن بعيجان حسين العازمي

عبد العزيز هالل بخيت الرومي العجمي

علي عوض عبيد محمد سالم الرقيب المطيري

علي مانع صنيهيت  متعب  شرار المطيري

غزاي سبيل  طالع ثامر المطيري

فاطمه ناجي  محمود

فايز مرزوق حمد مرزوق صعفاك العازمي

فيصل فايز طلب العزة

فيصل ناصر سعود عبد اهلل زمانان

محار عبد اهلل محمد الخليل

نبيل حسن سالمة أبو زنيد

هيا يعقوب فهد إبراهيم سالم العبيد

وليد خالد حميد محمد ملوح العازمي

يوسف ارشيد حبيب راشد الشدقم العازمي

الفصل الصيفي  2011 - 2012

عائشة عبد الكريم  عبد الستار

فادي فالح شحادة القعايدة
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خريجو قسم المحاسبة

البكالوريوس

الفصل األول 2011 - 2012

أحمد رؤوف نمر عودة اهلل

أحمد عثمان حسن رصرص

أحمد يونس أحمد األعرج

أسامه سليمان ذيب عبيد مسلم

الطيب أحمد عبد الحميد عودة

أنس عدنان إبراهيم الخليل

إياد محمد سالم دودين

بكر علي عبد ثامر

خالد جمال هاشم الشربجي

زكريا خالد حلمي نور

محمد خالد إبراهيم صبح

محمد صبحي إبراهيم الحجوج

محمد فؤاد عبد أبو الهوى

معتز نعيم أسعد سلمان

نضال عمر محمد أبو عمر

وسام جمال عبد الحافظ عرعر

الفصل الثاني 2011 - 2012

أحمد محمد رجا الشياب

أحمد محمود أحمد النواصرة

إسالم إبراهيم عبداهلل حسين

إسالم محمد محمود أبو شقرا

إياد جاسر خليل عواد

باسل فؤاد نافع عطاري

ثائر فراس إبراهيم عبداهلل

جالل مروان حسين عبهري

دعاء " محمد مازن" إبراهيم المعلواني

رامي صالح يوسف العشي

سيف الدين حسن صالح الشان

شادي عادل رفيق أبو بكر

البكالوريوس
الفصل الثاني 2011 - 2012

عبد اهلل عبدالعزيز فوزي هندي

عبد اهلل فاروق أحمد فرحان

عالء الدين محمد أحمد عايش

مؤمن حسن يوسف أشرق لبن

مجد خليل عوض الكسبة

مجد نصير رشدي شديد

محمد سامي محمود حمدان

محمود مشحن محمد العقلة

معاذ نبيل شحادة ناصر الدين

موسى محمد موسى عبد المهدي

الفصل الصيفي  2011 - 2012

أمجد كمال مصطفى سرية

أنس عبد الرحمن سليم ابو مساعد

باسل وليد سليمان الدواغرة

بالل خضر سعيد عليان

حمزة ايوب عبد القادر ابو اسماعيل

رامي ناصر عثمان أبو خيارة

زياد أحمد حسين الهنداوي

عدي عصام محمد بطاينة

عمر حسام الدين عمر اللوباني

عمر محمد عبداهلل الديك

عوني محمد عوني مرعي

غيث عبدالحافظ خليل العبكي

محمد أحمد محمد الرشايدة

محمد عمر محمود حسن

مهند أحمد إبراهيم طوباسي

هديل نبيل أحمد القطامي

وسام سامي وديع بوشة
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 اأحمد مانع املطريي

عائ�سة عبد الكرمي 
 عبد ال�ستار

جمال عبد املنعم اأحمد حممد الر�سيدي
الب�ستنجي

عبد العزيز هالل العجمي

نبيل ح�سن اأبو زنيدفي�سل فايز العزة

فاطمه ناجي  حممود

في�سل نا�رض زمانان

خريجو قسم المحاسبة
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اأن�س عدنان اخلليلالطيب اأحمد عودة

زكريا خالد نور

معتز نعيم �سلمان

خالد جمال ال�رضبجي

اأ�سامه �سليمان م�سلماأحمد عثمان ر�رض�س

بكر علي ثامراإياد حممد دودين

و�سام جمال عرعرن�سال عمر اأبو عمر حممد �سبحي احلجوج

خريجو قسم المحاسبة

اإ�سالم حممد اأبو �سقرااإ�سالم اإبراهيم ح�سنياأحمد حممود النوا�رضةاأحمد حممد ال�سياب
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با�سل فوؤاد عطارياإياد جا�رض عواد

�سيف الدين ح�سن ال�سانرامي �سالح الع�سي

عبد اهلل عبدالعزيز هندي

دعاء " حممد مازن" 
املعلواين

عامر حممد كنعان

جالل مروان عبهريثائر فرا�س عبداهلل

عالء الدين حممد عاي�سعبد اهلل فاروق فرحان

�سادي عادل اأبو بكر

جمد ن�سري �سديدجمد خليل الك�سبهعمر عبد اهلل م�سطفى

خريجو قسم المحاسبة

حممد �سامي حمدان
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اأن�س عبد الرحمنو�سام �سامي بو�سه
ابو م�ساعد

اأجمد كمال �رضية

مهند اأحمد طوبا�سيمعاذ نبيل نا�رض الدين

زهدي حممود حممودرامي نا�رض اأبو خيارةحمزة اأيوب اأبو اإ�سماعيل

عمر حممد الديكعمر ح�سام الدين اللوباينعدي ع�سام بطاينةزياد اأحمد الهنداوي

غيث عبداحلافظ 
العبكي

هديل نبيل القطاميحممد عمر ح�سنعوين حممد مرعي حممد اأحمد الر�سايدة

خريجو قسم المحاسبة
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خريجو قسم التمويل

البكالوريوس

الفصل األول 2011 - 2012

فادي يوسف رزق أبو ارشيد

محمد عبد المجيد خالد النوباني

الفصل الثاني 2011 - 2012

جمال محمد عليان الشوابكة

عامر أحمد يوسف ذياب

مجد فرج محمد الخطيب

نادر مخلد محمود العويدي

يزن زياد عبد الرحمن نافع

البكالوريوس
الفصل الصيفي  2011 - 2012

أسامة فواز مصطفى الشاعر

خالد وجدي عبد الفتاح عواد

عبد اهلل جودات عبد اهلل كتانة

محمد مأمون راشد شديد

يزن وليد أحمد كامل فقوسة
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فادي يو�سف اأبو اإر�سيد

عبد اهلل جودات كتانةعامر اأحمد ذياب

نادر خملد العويدي

جمال حممد ال�سوابكةاأ�سامة فواز ال�ساعرحممد عبد املجيد النوباين

حممد ماأمون �سديد

خريجو قسم التمويل

يزن وليد اأحمد فقو�سة حممد عدنان احلم�سي

خالد وجدي عواد يزن زياد نافع

جمد فرج اخلطيب
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أعضاء هيئة التدريس - قسم اإلدارة السياحية

د. اإبراهيم خليل بظاظو
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص 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
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خريجو قسم اإلدارة السياحية

البكالوريوس

الفصل األول 2011 - 2012

أحمد راغب قاسم إبراهيم

إسراء محمد سليمان الفرجات

أمينة محمود نهار الصهيبا

إيمان علي أحمد الحوراني

حنا خالد صالح الحجازين

حنين عدلي مفضي رضوان

خالد محمود توفيق جرار

زيد بسام نخله الحاوي

سارة عوني نايف المعايعة

سامي نبيل موسى االيوب

سجى ياسين محمد الحياري

صفاء وائل محمد سعيد الصمادعة

عبد اهلل جودة إسماعيل محمد

عصام أحمد فوزي الصفدى

علي أحمد محمد أبولوز

غيث كمال محمد الزبادي

فتحي ربحي خليل هاشم

فيصل كمال يوسف الحوراني

لؤي راسم محمد سعيد ظافر

مجدي جمال نصر عيد شحادة

محمد أمين راجي مسلم السواعير

محمد سعيد عبد الفتاح العزة

محمد محمود طاهر أبو هالل

مصطفى فهد علي أبو حشيش

نقوال حنا نقوال النفل

ينال فايز سالم المدني

الفصل الثاني 2011 - 2012

أحمد برهان أحمد بدوي

أحمد عوض اهلل أحمد السعود

أحمد هاني محمد الحموري

البكالوريوس
الفصل الثاني 2011 - 2012

جمال وليد صالح باشا

خالد جمال سامي أحمد

راكان يوسف جميل حجازين

رعد يعقوب عيد دبابنة

طارق يوسف عبد اهلل الهبيدي

عبد اهلل علي حكمت شقديح

قصي سامي تركي المجالي

محمد مفلح سليمان البريزات

نايف عوني نايف المعايعة

يزن محمد سليمان شرف

يزن نعيم عبد اهلل عنيزات

متوقع تخرجهم - الفصل الصيفي  2011 - 2012

أنطون سمير سلمان البوالصة

برفين عبد األمير ولي اهلل نصرتي

حازم محمد سعد أبو الخيل

خالد محمد حمدان الرواشدة

دانا مهدي عزمي أبو السرية

رامي عوني جزاع حجازين

عبد اهلل زياد محمد هويدي

عدي محمد محمود منصور

عنود جابي سمير الضباعين

فؤاد سليم خليف الشورة

ماهر محمد نمر الدويري

محمود علي محمد المصري

معتصم محمود نايف اسكندراني
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حنني عديل ر�سوان حنا خالد احلجازين

�سامي نبيل الأيوب

ع�سام اأحمد ال�سفدي�سجى يا�سني احلياري

�ساره عوين املعايعة

عبد اهلل جودة حممد

اأمينه حممود ال�سهيبا اإ�رضاء حممد الفرجات

زيد ب�سام احلاويخالد حممود جرار

علي اأحمد اأبولوز

جمدي جمال �سحادةلوؤي را�سم ظافرفي�سل كمال احلوراينغيث كمال الزبادي

خريجو قسم اإلدارة السياحية
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ينال فايز املدينحممد حممود هاللحممد �سعيد العزةحممد اأمني ال�سواعري

برفني عبد الأمري ن�رضتي اأحمد هاين احلموري راكان يو�سف حجازيناأحمد عو�س اهلل ال�سعود

ق�سى �سامي املجايلعبد اهلل علي �سقديح

يزن نعيم عنيزاتيزن حممد �رضف نايف عوين املعايعة

حممد مفلح الربيزاترعد يعقوب دبابنة

ميالد حممد �سالح

خريجو قسم اإلدارة السياحية



األوسط الشـرق  جامعة  76

�سعيد ح�سام اجلالمنة عدي حممد من�سورعبد اهلل زياد هويديرامي عوين حجازين

جمال وليد با�سا

خريجو قسم اإلدارة السياحية

خ�رض ب�سارة قبطياأنطون �سمري البوال�سة حازم حممد ابو اخليل
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حممود علي امل�رضيماهر حممد الدويريعنود جابي ال�سباعنيعمران �سامي اأبو حويطي

معت�سم حممود 
اإ�سكندراين

�سند �سليمان الفايزدانا مهدي اأبو �رضية

خريجو قسم اإلدارة السياحية
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كلية تكنولوجيا املعلومات يف �سطور:

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.

• ا�ستقبلت الكلية الدفعة الأوىل من طلبة املاج�ستري يف الف�سل الثاين من العام الأكادميي 2006/2005 والدفعة الأوىل 
من طلبة البكالوريو�ص 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�ص 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�ص 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 موزّعني 
على تخ�س�سي املاج�ستري يف علم احلا�سوب واملاج�ستري يف نظم املعلومات احلا�سوبية. لقد اأدى متّيز الكلية يف التعليم 

والبحث العلمي اإىل زيادة اأعداد الطلبة امللتحقني بالكلية والذين ينتمون اإىل جن�سيات عربية متعددة.
• لقد خّرجت الكلية منذ تاأ�سي�سها وحتى نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 ما يزيد على )50( طالباً وطالبة 
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 )14( ع�سو هيئة تدري�ص 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�ص متميزين وخطط درا�سية تت�سم باحلداثة وبيئة تعّلم عالية التقنية.

اأ.د.ريا�س �ساكر نعوم
عميد الكلية

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

د. حممد ح�سن احلريبات
ق. اأ. رئي�ص ق�سم
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد �سعيد غزال
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عالء حممد اأبو �سماحة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مظفر منري اجلراح
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. دمية عبدالكرمي عربيات
مدرّ�سة

د. عبدالأمري خلف مقدادي
اأ�ستاذ م�سارك
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خريجو قسم نظم المعلومات الحاسوبية

الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

زينة زهير  رؤوف

عائشة سميح محمد عيسى

عمر مصطفى محمد الرواش

محمد صالح عبد الحميد الرواجفة

الماجستير

الفصل الثاني 2011 - 2012

أحمد مروان محمد عناب

أكرم صدقي يوسف أبو بكر

بالل رضوان فائق المطارنة

حازم محمد أحمد الختاتنة

زيد فرهود  مكي

زيد مصطفى عبد الفتاح الالمي

شيماء عبد الفتاح يوسف حمدان

عبد الناصر علي محمد هاجر

علي موسى عبد الرحمن الرحاحلة

عمار عبد الوهاب  عبد الحكيم

ليث إسماعيل فهد الوحيدي

محمد امين صالح الراشدي

نصار أمين عوض الطروانة

هبه طافش سالم الخريشة

الفصل الصيفي 2011 - 2012

حمزة محمود عبد اهلل القطيشات

سرى خليل إبراهيم رحو

شيماء جوده إسماعيل جودة محمد

عالء عطا اهلل عبد الرحيم المغربي

محي الدين خالد إبراهيم الطراونة

مهند نايف زين الدين مسودة
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زيد فرهود مكياأحمد مروان عناب اأكرم �سدقي اأبو بكر

عمار عبد الوهاب عبد النا�رض علي هاجر
 عبد احلكيم

هبة طاف�س اخلري�سةليث اإ�سماعيل الوحيدي

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

د. ح�سني هادي ال�سمري
اأ�ستاذ م�سارك

د.م�سلح  حممد اأبواحلاج
اأ�ستاذ م�ساعد

Dr.Oleg Vladimirovich Viktorov
اأ�ستاذ م�سارك

اأ. هبه �سامي اأبو كف 
مدرّ�سة

د. ماأمون خالد اأحمد 
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حممد  حامد امل�ساروة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.ريا�س �ساكر نعوم
رئي�ص الق�سم

اأ�ستاذ
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خريجو قسم علم الحاسوب

الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

أمية منصور عبد الرحمن مراد

أحمد محمد إسماعيل عوض

عماد فارس سليم إسليم

محمد حمد كريم الليمون

موفق سالم عطا الزبون

الماجستير

الفصل الثاني 2011 - 2012

أسامة حلمي أحمد عقل

أسامة سمير أحمد الرعيني

رانيه عثمان عبد المجيد المشارقة

زينب نعمة  عبد اهلل

عدي صبري عبد الهادي الكساسبة

فادي عبد اللطيف أسعد عليان

فادي يوسف علي إشتيوي

منصور عبد الحفيظ أحمد مسعود

الفصل الصيفي  2011 - 2012

أحمد توفيق سليم الحلحولي

آالء عبد اهلل عوض الصباح

حمزة سليمان أحمد المعايعة

دارين سيد أحمد خطاب

ضياء الدين محمود محمد المباشر

عبد اهلل مأمون صبحي الحطاب

فراس محمد أحمد العبسي
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دارين �سيد خطاباأمية من�سور مراد عماد فار�س اإ�سليم

فرا�س حممد العب�سي

فادي عبد اللطيف عليان

فادي يو�سف اإ�ستيوي

عبد اهلل ماأمون احلطابرانية عثمان امل�سارقة

خريجو قسم علم الحاسوب
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كلية العلوم الرتبوية يف �سطور:

نبذة عن  كلية العلوم التربوية

برنامج  بفتح  اجلامعة  قرار  مع  تزامن  والذي   2008 عام  اجلامعة  من  ر�سمي  بقرار  الرتبوية  العلوم  كلية  اأن�سئت 
البكالوريو�ص 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�ص،

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

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

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

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

وت�سعى الكلية اإىل حتقيق العديد من الأهداف يتمثل اأهمها يف تخريج كوادر م�سلحة باملعارف واملهارات ، وقادرة 
على ممار�سة تخ�س�ساتها بنجاح ومتّيز ، 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 والمناهج

د. جودت اأحمد امل�ساعيد
رئي�ص ق�سم الإدارة واملناهج

اأ�ستاذ

د.كمال �سليم دواين 
اأ�ستاذ

د. ملك �سالح الناظر 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. غازي جمال خليفة
اأ�ستاذ م�سارك

د. عونية طالب اأبو �سنينة 
اأ�ستاذ م�سارك

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

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

د. عبد اجلبار توفيق البياتي
اأ�ستاذ

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

الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

أحمد عبيد سويد مساعد

أماني يوسف طالب البكار

حمد فهيد صفران الرشيدي

سالم عوده ضاحي خاطر المطيري

سعد محمد عوض المطيري

سالم المنتصر محمد الخصاونة

صالح كساب ثاني الظفيري

عايد مرزوق عايد خليف العازمي

عبد اهلل سعود حجنف المطيري

غدير مقداد عبد القادر البهدهى

فادي فاروق أحمد السويطي

منصور مفلح خلف المطيري

ناصر منصور مانع ناصر

نسرين عبد العزيز خليل أبو هندي

الماجستير

الفصل الثاني 2011 - 2012

أحمد مطر عجمي الوردان الشمري

بسمة محمود عبد الفتاح موسى

خديجة محمد موسى اللوزي

رائدة هاني محمود العرايضة

عبد الرحمن عيد فرحان فالح

عدنان فرح رزق اهلل بدر

فاطمة عبد الرضا محمد علي بوفتين

محمد  إنغيمش حمد الشمري

الفصل الصيفي  2011 - 2012

ريم جمال عواد سلمان أبو عاذرة

سالمة سعيد حمدان المنصوري

موافق أحمد شحادة العجارمة
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ن�رضين عبد العزيز �سالم املنت�رض اخل�ساونة
اأبو هندي

�سامل عوده املطريياأماين يو�سف البكار

فاطمة عبد الر�سا
 بوفتني

موافق اأحمد العجارمةمبارك عبيد الر�سيدي

عدنان فرح بدررائدة هاين العراي�سة

خريجو قسم اإلدارة والقيادة التربوية
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خريجو قسم مناهج وطرق التدريس

الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

أحمد هالل سالم الصليلي

دالل سعد مجبل العنزي

فهيد محسن بداح السبيعي

مصعب مرزوق محمد عبكل

الماجستير

الفصل الثاني 2011 - 2012

أحمد عنيزان عياد معتاد

رنا أحمد عبد الرحمن محمد أبو مي

عبد اللطيف ناحى طالع المطيرى

فضيلة عيدان محمد حسين الخليفة

فهد محسن حمدان الحسيني

هبة أحمد علي الحموري

الفصل الصيفي  2011 - 2012

إسراء عيسى خليل أبو التين

حسان محمد سليمان عزالدين

عارف عيد عناد الدهام
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هبة اأحمد احلموريفهيد حم�سن ال�سبيعياأحمد هالل ال�سليلي

خريجو قسم مناهج وطرق التدريس
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أعضاء هيئة التدريس - قسما التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم

د.عبداحلافظ حممد �سالمة
ق.اأ.ر.ق�سمي الرتبية اخلا�سة 

وتكنولوجيا التعليم
اأ�ستاذ م�سارك

د. لينا حممود حمارمة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عاطف حممد اأبو حميد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأماين حممد حممود
اأ�ستاذ م�ساعد

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

د. حممد حممود احليلة
اأ�ستاذ
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خريجو قسم التربية الخاصة

البكالوريوس

الفصل األول 2011 - 2012

إبراهيم محمد صالح البحيصي

تهاني أدهم توفيق المبسلط

سارة عبد الوهاب عبد الفتاح أبوغوش

"شيرين محمود عادل "زيد الكيالني

الفصل الثاني 2011 - 2012

هدى جمعة خميس الدوحاني

البكالوريوس
 الفصل الصيفي  2011 - 2012

شروق عبد الرحمن مفلح الحنيطي

فاطمة علي سعيد العبري
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�رضوق عبد الرحمن هدى جمعة الدوحاين
احلنيطي

�سريين حممود تهاين اأدهم املب�سلط
 "زيد الكيالين"

�سارة عبدالوهاب اأبو غو�س

خريجو قسم التربية الخاصة
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خريجو قسم تكنولوجيا التعليم

البكالوريوس

الفصل الثاني 2011 - 2012

اعتصام راكز عبد اهلل الجوازنة

أحمد هالل فليحان الشموط

معين عاهد محمد الزعبي

البكالوريوس
 الفصل الصيفي  2011 - 2012

فيصل عاهد ساري إبراهيم
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خريجو قسم تكنولوجيا التعليم

اعت�سام راكز اجلوازنة

في�سل عاهد اإبراهيم

اأحمد هالل ال�سموط

معني عاهد الزعبي
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كلية تكنولوجيا املعلومات يف �سطور:

روؤية الكلية:
 اأن حتتل كلية الهند�سة يف جامعة ال�رشق الأو�سط مركزاً علمياً مرموقاً بني مثيالتها حملياً وعاملياً، واأن تقدم الكلية 
اإطار  للمجتمع املحلي جيالً جديداً من املهند�سني قادراً على البحث والتميز والتفكري اخلالّق، وخدمة املجتمع �سمن 

القيم املهنية الأخالقية والجتماعية.
ملحة عن الكلية:

منذ تاأ�سي�ص كلية الهند�سة يف عام 2009 م، وانطالقاً من �سعي كلية الهند�سة اإىل امل�ساركة يف اجلهود املبذولة عاملياً 
لإيجاد حلول هند�سية فّعالة ملواجهة امل�سكالت التي تواجه الب�رشية؛ كم�سكالت الطاقة والبيئة، والبنية التحتية، 
التخ�س�سات  من  جديد  هو  ما  كل  لطلبتها  تقدم  متميزة  تعليمية  منظومة  تكوين  اإىل  الهند�سة  كلية  تهدف 
حلول  وتقدمي  الع�رش  م�سكالت  مع  التعامل  على  قادر  املهند�سني،  من  واع  جيل  تخريج  �ساأنها  من  التي  الهند�سية 
واأنظمة  املعمارية  والهند�سة  املدنية  الهند�سة  برناجمي  الهند�سة  تقّدم كلية  للتنفيذ.  قابلة  واقت�سادية  منطقية 

البناء، وهي برامج ذات كفاءة عالية توائم املعايري املحلية والعاملية، وت�سّجع الطلبة على اختيار الأف�سل. 
ق�سم الهند�سة املدنية:

تاأ�س�ص يف عام 2009م، ويقدم ق�سم الهند�سة املدنية خطة درا�سية �ساملة تغطي خمتلف جمالت الهند�سة املدنية 
من هند�سة الإن�ساءات، وهند�سة املوا�سالت واملرور، والهند�سة اجليوتقنية، وهند�سة البيئة وم�سادر املياه، واإدارة امل�ساريع 
الإن�سائية. وقد ا�ستطاع ق�سم الهند�سة املدنية زيادة الطاقة ال�ستيعابية من 120 طالباً عند التاأ�سي�ص اإىل اأكرث من 

400 طالب حتى نهاية عام 2011م.
ق�سم الهند�سة املعمارية واأنظمة البناء:

تاأ�س�ص يف عام 2011م �سمن روؤية جديدة ملفهوم تخ�س�ص الهند�سة املعمارية ي�سعى من خاللها لتقدمي جيل جديد من 
املهند�سني املعماريني قادر على الت�سميم والتحليل من خالل خطة درا�سية �ساملة لكل ما هو جديد يف التخ�س�ص، 

ويتبّنى الق�سم مفهوم الهند�سة املعمارية اخل�رشاء و�سديقة البيئة.

نبذة عن  كلية الهندسة

غدير اأحمد عبداهلل ال�سلمان
�سكرترية العميد

د. حممد ر�سول �سعود اخلراب�سة
 ق.اأ. عميد كلية الهند�سة
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أعضاء هيئة تدريس قسم الهندسة المدنية

د. حممد ر�سول اخلراب�سة
اأ�ستاذ م�سارك

د.حامد �سامل العايد
اأ�ستاذ م�ساعد

د.خليل اأحمد املنا�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

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

د.رندة عقاب جملي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مالك خالد البطاينة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.الطيب حممد قا�سم
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.بيان فخري اأبو�سفية
مدرّ�سة
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خريجو  قسم الهندسة المدنية 

البكالوريوس

الفصل الثاني 2011 - 2012

حسام كمال كامل النادي

عايد رشاد عايد النجداوي

البكالوريوس
 الفصل الصيفي  2011 - 2012

أحمد محمود أحمد أبو صايمة

عدي منهل توفيق الحدادين

عمرو سالمة سليمان الرويضان

اأحمد حممود اأبو �ساميةعايد ر�ساد النجداويح�سام كمال النادي

عمرو �سالمه الروي�سانعدي منهل احلدادينرومل خليل خليل
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فّنّيو  المختبرات ومشرفوها - كلية الهندسة

م. عمر �ساكر �سديد
م�رشف خمترب اخلر�سانة واملواد

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

م.عمر توفيق فرحات
م�رشف خمترب الكيمياء

 وخمترب الفيزياء

م. �سحى عدنان حممد خليل
م�رشف خمترب الرتبة والطرق

م.عال زهري حمي�سن
م�رشف خمترب امل�ساحة واملائيات 



MIDDLE EAST UNIVERSITY103

أعضاء هيئة تدريس قسم الهندسة المعمارية

د.عادل حممود الع�ساف
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حنان  حممد اجلميلي
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.حممود عاكف مراد
مدرّ�ص
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كلية الإعالم: م�سرية متوا�سلة واإجنازات حافلة

نبذة عن  كلية اإلعالم

درا�سة  بداأت  ولقد  الإعالم.  املاج�ستري يف  درجة  الأردن متنح  اأول كلية يف  الأو�سط  ال�رشق  الإعالم يف جامعة  تعّد كلية 
العالم يف جامعة ال�رشق الأو�سط مع بداية تاأ�سي�ص اجلامعة وذلك عام 2005 - 2006 ق�سماً من اأق�سام الآداب والعلوم 
الدور  باأهمية  اإمياناً  وذلك  الإعالم،  كلية  ا�سم  خا�سة حتمل  كلية  اإىل   2009 عام  الق�سم حتول  هذا  ولكن  الإن�سانية. 
الذي يلعبه الإعالم يف جمالت احلياة املختلفة وبخا�سة يف املجال التنموي. كما فتح الباب يف العام نف�سه اأمام طلبة 

البكالوريو�ص ليلتحقوا بهذه الكلية.
ومتنح الكلية درجة البكالوريو�ص يف ال�سحافة، ودرجة البكالوريو�ص يف الإذاعة والتلفزيون. كما متنح يف الوقت نف�سه 

درجة املاج�ستري يف الإعالم.
ولقد و�سعت الكلية منذ انطالقها اأهدافاً عديدة من اأجل حتقيق روؤية اجلامعة لهذه الكلية وهو تخريج كوادر اإعالمية 
الأهداف  هذه  اأهم  من  ولعل  ومتطورة.  اإعالمية حديثة  بخربات  والعربي  املحلي  ال�سوق  ترفد  وموؤهلة  ومدربة  كفوؤة 
واأبرزها هو متكني الطلبة من اكت�ساب املعرفة النظرية والعلمية يف خمتلف املجالت الإعالمية؛ حيث يتم الرتكيز يف 
اخلطة الدرا�سية على التاأكيد على اجلانب التطبيقي والعملي. ويتم تدريب طلبة الإعالم داخل ا�ستوديوهات الكلية، 
اإ�سافة اإىل تدريبهم يف املوؤ�س�سات الإعالمية املختلفة يف القطاعني العام واخلا�ص. ومن اأجل ت�سهيل مهمة التدريب 

وفتح اأبوابه اأمام الطلبة اأبرمت اجلامعة اتفاقيات تعاون بينها وبني بع�ص املوؤ�س�سات الإعالمية املرموقة.
واأما يف ما يتعلق باأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية، فاإن تخ�س�ساتهم الأكادميية تغطي املجالت الإعالمية املعرفية 

جميعها ، وهم على درجة عالية من الكفاءة واملعرفة والأهلية واخلربة اجلامعية وامليدانية.
واأما يف ما يتعلق بجن�سيات طلبة الإعالم يف الكلية فقد جاءوا من دول عربية خمتلفة كفل�سطني والكويت والمارات، 
اأماكن  من  اأي�ساً  جاءوا  الذين  الأردنيني  الطلبة  اإىل  اإ�سافة  واأرترييا،  وال�سومال،  واليمن  واجلزائر،  والعراق،  وال�سعودية 

خمتلفة من اململكة. 

اأ.د. حلمي خ�رض  �ساري
عميد الكلية

هبه حمدان حممود حمدان
�سكرترية العميد
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أعضاء هيئة التدريس - قسم الصحافة واالعالم

د. حلمي خ�رض  �ساري
اأ�ستاذ

د. كامل خور�سيد مراد
اأ�ستاذ م�ساعد

 ق.اأ.ر.ق�سم ال�سحافة

د. حميدة مهدي �سمي�سم
اأ�ستاذ

د. جهاد حممد عمران
اأ�ستاذ م�ساعد

د.خزمي اخلالدي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�سباح يا�سني  املفرجي
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.منى عيد اأبوجامع
مدرّ�سة

اأ.�سارة يعقوب نا�رضالدين
مدرّ�سة
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خريجو  قسم االعالم 

الماجستير

الفصل األول 2011 - 2012

بدر حمد عبداهلل الصالل

جمال عزت صالح أبو علي

خالد خلف شاهر محراث العنزي

عبد اهلل حسين حسن الصفار

عبد اهلل ممدوح مبارك الرعود

عزة محمد رجب شاكر أبو حنك

فاتن عبد الفتاح محمد العبهري

فارس نبيل إبراهيم عجيالت

فكري عبدالكريم نمر قدرة

كرار فارس  ظافر

محمد شحدة علي الحروب

محمد محمود فايز حمدان

محمود أحمد محمد الرجبي

مشعل سعود دخين المطيري

نسرين غالب حمد أبو صالحة

الماجستير

الفصل الثاني 2011 - 2012

إبراهيم حسين عبيد اهلل العزازمة

بدر ناصر راشد اإلبراهيم الرويشد

ثائر محمد محمود تالحمة

جيهان حمد طعمة الفقهاء

عبد اهلل محمود علي المجالي

محمد حجاج رفيد العالطي

مشعل فايز عبد اهلل علي العتيبي

الفصل الصيفي  2011 - 2012

ازدهار يوسف حسين شتيات

تمارا عصام أحمد الصمادي

ثامر عزيز كدموس مرزوق غازي الديحاني

حبيب منصور حبيب بوشهري

رشا زيد عبد العزيز عبد الحفيظ سلهب التميمي

فاتن سالمة عبد الرحيم عمر

فرحان حمد محمد حمد

فهد بجاد شافي الدوسري

محمد عبد الرحمن سليم ناصر

محمد عطا اهلل محمود المهيرات
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عزة حممد اأبو حنكعبد اهلل ممدوح الرعود

حممود اأحمد الرجبيفكري عبدالكرمي قدرة

فاتن عبد الفتاح العبهري

ن�رضين غالب اأبو �ساحلة

حممد حممود حمدان

عبداهلل حممود املجايل ثائر حممد تالحمة

فار�س نبيل عجيالت

خريجو  قسم االعالم 
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خريجو  قسم الصحافة  

البكالوريوس

الفصل االول 2011 - 2012

مأمون أحمد فاضل الفاعوري

محمد علي محمد علي سعيد القيشي الشحي

محمد هزاع محمد األخنب

الفصل الثاني 2011 - 2012

دعاء علي عويضة الحراسيس

سلطان مخلد محمد الترتوري

عبير مجلي قاسم أبو دية

هزاع إسماعيل عبداهلل العجارمة

البكالوريوس
الفصل الصيفي  2011 - 2012

خير سالم خير المصالحة

�سلطان خملد الرتتوريحممد هزاع الأخنب عبري جملي اأبو دية

هزاع اإ�سماعيل
 العجارمة

خري �سامل امل�ساحلة
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أعضاء هيئة التدريس - قسم اإلذاعة والتلفزيون

د.جمال  حممد التميمي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. رائد اأحمد البياتي 
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ.ر.ق�سم الإذاعة

د.حممود روؤوف ال�سعدي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حممد  دروي�س املنا�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�سليم �رضيف قارة
اأ�ستاذ م�ساعد

زكي حممد الداوود
فني ا�ستديو تلفزيوين

فاتن جودت اخلطيب
م�رشف ا�ستديو الإذاعة 

اأ�رضف حممد املنا�سري
مدرب وفني ت�سوير تلفزيوين

فّنّيو المختبرات ومشرفوها - قسم اإلذاعة والتلفزيون
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خريجو  قسم اإلذاعة والتلفزيون  

البكالوريوس

الفصل األول 2011 - 2012

أيهم يوسف حسين الشولي

تيسير عبد الهادي علي علي

مقحم فارس ظاهر الفايز

الفصل الثاني 2011 - 2012

أحمد بسام زيدان الطوالبة

زيدان عبداهلل نزال العويمر

عامر حمزة نمر رضوان

ندى معتصم سليمان جرار

البكالوريوس
 الفصل الصيفي  2011 - 2012

آآلء ماجد إسماعيل المصري

أماني إبراهيم لطفي زوانة

إيمان منصور جميل علي

سلطان عبد الكريم عرقوب الفايز

زيدان عبداهلل العوميراأيهم يو�سف ال�سويل اأحمد ب�سام الطوالبة مقحم فار�س الفايز

اأماين اإبراهيم زوانةندى معت�سم جرار

حممد فايز الهروط�سلطان عبد الكرمي الفايزاإميان من�سور علي

اآلء ماجد امل�رضي
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كلية العمارة والت�سميم يف �سطور:

نبذة عن  كلية العمارة والتصميم

اأن�سئت كلية العمارة والت�سميم يف جامعة ال�رشق الأو�سط يف بداية العام الدرا�سي 2011/2010 حيث بداأت بق�سم 
من   2009/2008 الدرا�سي  العام  بداية  يف  تاأ�س�ص  الذي  اجلرافيكي  الت�سميم  ق�سم  اإليها  ونقل  العمارة  هند�سة 
كلية الآداب والعلوم يف اجلامعة.  وقد ا�ستقبلت الكلية اأول دفعة من طلبة بكالوريو�ص هند�سة العمارة اعتبارا من 
الف�سل الأول من العام الدرا�سي 2012/2011 بالإ�سافة اإىل ا�ستقبال الدفعة الرابعة من طلبة بكالوريو�ص الت�سميم 

اجلرافيكي. 
 

وت�سعى الكلية من خالل الهيئة التدري�سية والعاملني فيها اإىل تقدمي م�ستوى تعليمي يوائم متطلبات القرن الواحد 
والبحث وخدمة  بالتدري�ص  يتميز  عاملياً  علمياً  الكلية منوذجاً  والقيادة بحيث ت�سبح  والأ�سالة  الإبداع  والع�رشين يف 
املجتمع ويف طليعة الكليات املماثلة اأردنياً، واإقليمياً، وعاملياً، الأمر الذي �سيجعل من خّريجيها مهند�سني معماريني 
وم�سممني متخ�س�سني يحملون القيم املهنية الإيجابية العالية واملوؤهلة للعمل وخلدمة املجتمع من خالل حتقيق 

التنمية امل�ستدامة.

والت�سميم  املتحركة،  والر�سوم  الداخلي،  الت�سميم  مثل  امل�ستقبل  يف  جديدة  اأق�سام  فتح  اإىل  الكلية  وتطمح 
ال�سناعي، والت�سميم امل�رشحي والتلفزيوين وال�سينمائي، بالإ�سافة اإىل فتح برامج ماج�ستري يف الت�سميم اجلرافيكي 
ويف تخ�س�سات لها عالقة مع �سوق العمل بالتعاون مع كليات اجلامعة الأخرى، مثل ماج�ستري اإدارة امل�ساريع اعتباراً 

من العام الدرا�سي القادم 2013/2012.

اأ.د.اأحمد يو�سف الزعبي
عميد الكلية

اآلء عبداهلل ن�رضاهلل
�سكرترية العميد
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أعضاء هيئة التدريس - قسم التصميم الجرافيكي

 د. عائدة ح�سني جوخر�سة 
اأ�ستاذ م�سارك

د.اأحمد يو�سف الزعبي
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم 

د.طارق حممود نبيه
اأ�ستاذ م�سارك

 د.ابراهيم خليل اأبوالرب 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.بهاءالدين " حممد هاين"م�سطفى
مدرّ�ص

د.ريهام حممد عبدربه
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.و�سيم  يو�سف حمدان
مدرّ�ص

علي اأحمد ملكاوي
فّني خمترب ت�سوير �سوئي

بتول م�سهور حتاحت
م�رشفة خمترب

حممود جمال الطويل
م�رشف خمترب

فّنّيو المختبرات ومشرفوها - قسم التصميم الجرافيكي
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خريجو  قسم التصميم الجرافيكي  

البكالوريوس

الفصل األول 2011 - 2012

أحمد بسام محمد الدرادكة

خالد عبد القادر يوسف العذرة

ليلى صالح عبداهلل الخريشا

مؤيد إبراهيم محمد أبو هالل

محمد عدنان عبد الحفيظ زهران

الفصل الثاني 2011 - 2012

أشرف هشام مصطفى عوض

أنس راب نواز شاه محمد أعوان

حمزة عيسى مصطفى سلمان

فايز أحمد فايز مطر

نادر إسماعيل حمد عبد الهادي

البكالوريوس
 الفصل الصيفي  2011 - 2012

احمد بسام محمد الزحلف

احمد لؤي بهاء الدين الغضبان

آية غالب سالم الجريري

عبد اهلل إسماعيل محمد أبو حمور

عصام باسل عبد الكريم القطيشات

محمد عثمان حسني حميدى

يزن ياسر محمد محيسن
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خريجو  قسم التصميم الجرافيكي

حممد عدنان زهراناأحمد ب�سام الدرادكة

فايز اأحمد مطر

موؤيد اإبراهيم اأبو هاللليلى �سالح اخلري�سا

نادر اإ�سماعيل 
عبد الهادي

حمزة عي�سى �سلمان اأن�س راب نواز �ساه 
حممد اعوان

اأحمد لوؤي الغ�سباناأحمد ب�سام الزحلف

عبد اهلل اإ�سماعيل اآيه غالب اجلريري
 اأبو حمور



MIDDLE EAST UNIVERSITY117

أعضاء هيئة التدريس -  قسم هندسة العمارة 

د.وائل وجيه ر�سا
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأحمد يو�سف الزعبي
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم 

اأ.�سخر مروان دودين
حما�رش متمر�ص
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عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

اأ.د. �سياء الدين حممود عرفة
عميد الدرا�سات العليا والبحث العلمي

رغد رفعت اأبو الفيالت
�سكرترية العميد

منى عيد اأبو جامع
 اإدارية

اإ�رضاء عبد احلليم املبي�سني
 اإدارية

د. غازي جمال خليفة
نائب العميد
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عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

متهيد
اأن�سئت عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي بداية العام 2008 لتتوىل تنظيم �سوؤون الدرا�سات العليا والبحث العلمي يف 
اجلامعة، وحت�سني كفاءة برامج الدرا�سات العليا وفاعليتها . ففي جمال الدرا�سات العليا ت�رشف العمادة على قبول الطلبة يف 

برامج املاج�ستري يف التخ�س�سات املطروحة  يف اجلامعة، وتتابع اأداءهم الأكادميي والبحثي حتى تخرجهم.
اأما يف البحث العلمي فتعمل العمادة على تهيئة البيئة املنا�سبة للبحث العلمي وذلك من خالل ما تقدمه  من ت�سهيالت لزمة 

لأع�ساء هيئة التدري�ص والباحثني فيها لإجراء درا�ساتهم العلمية. 

روؤية العمادة
املحلية  امل�ستويات  على  الراقية  اجلامعات  بني  بها  يليق  مركزاً  حتتل  لكي  للجامعة  ال�ساملة  الروؤية  من  العمادة  روؤية  تنبثق 

والعاملية .
واأي�ساً التميز يف اإيجاد بيئة تربوية حمورها الطالب للو�سول اإىل م�ستويات اأكادميية رفيعة اأ�سا�سها البحث العلمي.

 الر�سالة
ت�سعى عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي اإىل مواكبة معايري العتماد و�سمان اجلودة مبا ين�سجم مع التوجهات الوطنية يف 
البحث العلمي والتطورات العلمية والتكنولوجية لتحقيق التنمية امل�ستدامة ، واأن تكون مركزاً لإنتاج املعرفة والبحث العلمي 

ال�سادق الذي يخدم البيئة املحلية .

الأهداف
ت�سعى العمادة اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1 - اأن تكون مركزاً مولداً للمعرفة والبحث العلمي وانتاجهما.
2 - الإ�سهام يف حتقيق التنمية الوطنية امل�ستدامة.

3 - اإيجاد �رشاكة حقيقية يف اإعداد البحوث بني اجلامعة ومراكز الأبحاث العلمية املتخ�س�سة.
4  - اإك�ساب الطلبة الدار�سني يف براجمها املعارف واخلربات واملهارات القيادية ومهارات التفكري العليا .

5 - مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
6 - غر�ص القيم اجلوهرية لدى منت�سبيها واللتزام مبيثاق اجلامعة الأخالقي 
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مجلس الدراسات العليا

اأ.د. �سياء الدين حممود عرفة
رئي�ص املجل�ص

اأ.د. عبد الروؤوف زهدي م�سطفى
عميد كلية الآداب والعلوم

اأ.د. جودت اأحمد امل�ساعيد
عميد 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.ريا�س �ساكر نعوم
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

اأ.د. تي�سري اأبو عرجة
اأ�ستاذ اإعالم/جامعة البرتا

د. عديل �سحادة قندح 
رئي�ص جمعية البنوك يف الأردن
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مجلس البحث العلمي

اأ.د. �سياء الدين حممود عرفة
رئي�ص املجل�ص

اأ.د.اأحمد يو�سف الزعبي
عميد كلية العمارة والت�سميم

اأ.د. عبد الروؤوف زهدي م�سطفى
عميد كلية الآداب والعلوم

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

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

اأ.د. حممد عودة اجلبور
كلية احلقوق

م. عبد ال�ستار الب�سال
ع�سو جمتمع حملي

د. اأولغ فكتور فالدميري
كلية تكنولوجيا املعلومات
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عمادة شؤون الطلبة

د. �سليم حممد �رضيف قارة
ق.اأ عميد �سوؤون الطلبة

لنا نا�رض اإر�سيدات
�سكرترية العميد

اأ. �سائدة جميل املن�ساوي
مديرة مكتب �سندوق 

امللك عبداهلل الثاين

نادية نا�رض الدين 
م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة  

حممد يو�سف ح�سني
اإداري-ق�سم الأن�سطة الطالبية

تغريد ع�سام ال�سنابلة
ق.اأ. رئي�ص ق�سم متابعة اخلريجني

فادي جواد اجلمال
م�رشف ريا�سي
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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  تعّد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يفاخرون  اإقامتهم  مواطن  يف  جلامعتهم  �سفراء  يعّدون  الذين  اخلّريجني  للطلبة  ناد  با�ستحداث  وذلك  العلم  تلّقي 

بها ويعتزون باأنهم قد تخّرجوا 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 نحر�ص على اأدائها باأمانة واإخال�ص وجتعلها اأكرث م�سا�سا بالطلبة وتهيئتهم 

لبناء جيل الغد.

عميد �سوؤون الطلبة 
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مهّمات عمادة �سوؤون الطلبة:
 

تقوم عمادة �سوؤون الطلبة مبهّمات 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�ص 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.
اجلامعة وطلبتها  الب�رشية خلّريجي  وباملوارد  العمل،  ودولية متخ�س�سة بحاجات �سوق  بيانات وطنية  قاعدة  بناء   .5

وجعلها متاحة للطلبة واخلّريجني وطالبي العمل.
6. العمل على خلق بيئة جامعية منا�سبة ومالئمة للطلبة، تتوافر فيها كل �سبل الراحة.

7. 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 اإىل:
 وتهدف الأن�سطة الريا�سية:

• ن�رش الوعي الريا�سي، والثقافة الريا�سية والتعليم ال�سحي . 
• دمج الطلبة امل�ستجدين يف الن�ساط الريا�سي وتعريفهم باملن�ساآت الريا�سية واكت�ساف املواهب اجلديدة و�سقلها 

• اإ�سباع رغبات الطالب وميوله 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�ص والإداريني باجلامعة باإ�رشاكهم يف اأن�سطة ريا�سية موحدة . 

2- الأن�سطة الفنية: 
روؤيتهم اجلمالية للبيئة املحيطة بهم، وتتميز تلك  التي تعك�ص  هي جمموعة املمار�سات العملية لطلبة اجلامعة 
اإظهار  اإىل  بالإ�سافة  وميولهم،  الطلبة  حاجات  عن  تعرّب  و�سكلية  ح�سية  خ�سائ�ص  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�ص الفنية داخل اجلامعة وخارجها.           

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

عمادة شؤون الطلبة

الفرقة الفنية فرقة الدبكة

3 -الأن�سطة الثقافية:
الربامج  اإعداد  خالل  من  الطلبة  �سوؤون  عمادة  تهدف   
واخلطط لالأن�سطة الثقافية اإىل اإتاحة الفر�سة لأكرب عدد 
و�سقل  الثقافية  هواياتهم  ملمار�سة  الطلبة  من  ممكن 
الق�سة  )ال�سعر،  املختلفة  الأدب  جمالت  يف  مواهبهم 
وامل�ساركة   ) اإلخ  اخلاطرة  كتابة   ، الأدبي  ،املقالة،النقد 
واملوؤمترات  الندوات  مثل  املتنوعة  الثقافية  الفعاليات  يف 
العمل  وور�ص  الثقافية  وامل�سابقات  ال�سعرية  والأم�سّيات 
الثقافية  واملطويات  املجالت  اإعداد  اإىل  بالإ�سافة   ، اإلخ 

وحتريرها.

4-الأن�سطة الجتماعية:
 تهدف العمادة من خاللها اإىل اإتاحة الفر�سة للطالب لالنخراط يف برامج هادفة تقّوي معاين الولء والنتماء لديه، 
وت�سهم يف بناء �سخ�سيته املتكاملة، واإك�سابه القدرة على العتماد والثقة بالنف�ص، وحتّمل امل�سوؤولية وتعزز مبادئ 

التعاون، والت�سحية، وال�سجاعة، والإقدام، واإنكار الذات اإلخ(. 
 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:
دوما  الرتقاء  اإىل  العمادة  يف  اخلدمات  ق�سم  ي�سعى   
هذه  جودة  ومتابعة  للطلبة  املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى 
اخلدمات  هذه  و�سول  ل�سمان  يلزم  ما  واإجراء  اخلدمات 
للطالب بال�سكل ال�سحيح وي�سطلع امل�رشفون على هذا 

الق�سم بتقدمي اخلدمات التالية:
ح�سن  و�سهادات  اجلامعية  الطلبة  بطاقات  اإ�سدار   .1

ال�سرية وال�سلوك، وتغطية الغيابات وت�سهيل املهمة .
للطلبة  ومالءمتها  باجلامعة  اخلدمات  مرافق  متابعة   .2

مثل الوحدة ال�سحية، املطاعم، امل�ساغل،املختربات اإلخ
3. الإ�رشاف على اجلمعيات والأندية الطالبية ومتابعة انتخاب هيئاتها العامة والإدارية.
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عمادة شؤون الطلبة

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 والتفّوق.

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.
 

العام  القطاعني  موؤ�س�سات  مع  الفّعالة  العالقة  خالل  من  وخدمتهم  ومتابعتهم  اخلّريجني  مع  :التوا�سل  الر�سالة 
واخلا�ص بهدف احلد من م�سكلة البطالة والإ�سهام يف املواءمة بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات العمل.

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

طريق حياتهم.

امللك  �سندوق   - الوظيفي  التاأهيل  مكتب  و( 
عبداهلل الثاين للتنمية:

 يعّد �سندوق امللك عبد اهلل الثاين لالإر�ساد والتاأهيل املهني  
يف عمادة �سوؤون الطلبة حلقة و�سل بني املجتمع الطالبي 
وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، و هيئات املجتمع املدين حملياً 
وامل�سورة  املهني  الإر�ساد  تقدمي  من خالل  وعاملياً  واإقليمياً 
على  احل�سول  طرق  و  الت�سال،  مهارات  جمال  يف  الفنية 
خلّريجي  الت�سويقية  الفر�ص  من  يعزز  مبا   ، العمل  فر�ص 

اجلامعة وذلك من خالل: 

- توفري املعلومات اخلا�سة باحتياجات �سوق العمل ب�سكل دائم .
- م�ساعدة الطلبة على تطوير قدراتهم الذاتية مبا ين�سجم مع املتطلبات احلقيقية لأ�سواق العمل .

الوعي  بربامج  اللتحاق  يف  منهم  الراغبني  وم�ساعدة  موؤقتة،  اأو  دائمة  عمل  فر�ص  تاأمني  على  الطلبة  م�ساعدة   -
التطوعي ون�ساطات اخلدمات العامة.
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أنشطة عمادة شؤون الطلبة



األوسط الشـرق  جامعة  130

أنشطة عمادة شؤون الطلبة
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مراكز الجامعة
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مراكز الجامعة

مركز يعقوب نا�رض الدين لإحياء الرتاث وخدمة املجتمع

جمعه  طريق  عن  والعلمية(،  واللغوية  اجتاهاته)الفكرية  بكل  والإ�سالمي  العربي  الرتاثني  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 الإن�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.

مركز اللغات
يعد املركز اأحد املراكز العلمية املوجودة يف جامعة ال�رشق الأو�سط )MEU(، والذي يكمل الدائرة املعرفية من خالل الرتكيز على 
اإىل  بالإ�سافة  الأخرى،  واجلامعات  باجلامعة  امللتحقني  للطلبة  املركز خدماته  ويقدم  باللغات.  املتعلقة  املعرفة  وتطوير  تعليم 

برامج تخدم املجتمع بجميع اأفراده و�رشائحه ح�سب احلاجة والطلب.

مركز ال�رضق الو�سط لال�ست�سارات والتدريب
مركز ال�رشق الأو�سط لال�ست�سارات و التدريب  �رشح يف جمال تقدمي خدمات ال�ست�سارات والتدريب والدعم الفني على م�ستوى 
الوطن العربي ، اإذ يقدم اأكرث من )460( ن�ساطاً تدريبياً ي�ستمل على برامج ودورات وور�ص عمل وا�ست�سارات تغطي كافة قطاعات 

العمل )الإداري، والفني، واملهني(.

مركز تكنولوجيا املعلومات
انطالقا من اإميان اإدارة جامعة ال�رشق الأو�سطMEU باأهمية املعلوماتية والت�سالت وتكنولوجيا املعلومات يف تطوير وتدعيم 
املوؤ�س�سات التعليمية، اأن�سئ مركز تكنولوجيا املعلومات يف جامـعة ال�رشق الأو�سط منذ تاأ�سي�سها عام 2005 بغر�ص توظيف 
وا�ســتخدام ومواكبة التطورالتكنولوجي يف العمليتني الإدارية والأكادميية يف اجلامعة،وذلك لالإ�سهام يف حتقيق مكانة عالية 
لها بني املوؤ�سـ�سات التعليمية العاملية واملحلية،ويعد املركز املحور الأ�سا�ص والرئي�ص 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.
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مركز اللغات يف �سطور

يعد املركز اأحد املراكز العلمية املوجودة يف جامعة ال�رشق الأو�سط )MEU(، والذي 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 
تعليم  من خالل  اأخرى،  ولأية جهة  لطلبتها  والجتماعي  والعملي  الأكادميي  والتوا�سل  الت�سال  و�سائل  تعزيز   •

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

العليا.
اخلدمات التي يقدمها

• دورات اللغة الجنليزية
• برامج اللغة العربية للناطقني بغريها

• برامج يف اللغات احلديثة
• المتحانات العاملية

مركز اللغات

د. فاطمة عبد احلليم جعفر
مديرة املركز

وفاء �سالح امل�ساعفة 
�سكرترية
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مركز ال�رضق الأو�سط لال�ست�سارات و التدريب يف �سطور

مركز ال�رشق الأو�سط لال�ست�سارات و التدريب  �رشح يف جمال تقدمي خدمات ال�ست�سارات والتدريب والدعم الفني 
وور�ص عمل  ودورات  برامج  ي�ستمل على  تدريبياً  ن�ساطاً   )460( اأكرث من  يقدم  ، حيث  العربي  الوطن  على م�ستوى 

وا�ست�سارات تغطي كافة قطاعات العمل )الداري، الفني، املهني(.
روؤية املركز

اأن ي�سبح مركز ال�رشق الأو�سط لال�ست�سارات و التدريب الختيار الأول لتقدمي خدمات التدريب وال�ست�سارات والدعم 
الفني �سمن حماور اجلودة و متطلباتها احلديثة .

ر�سالة املركز 
 • تنمية كافة القطاعات وتطويرها وذلك بامل�ساهمة يف برامج وخطط التنمية امل�ستدامة وذلك على اأ�س�ص علمية 

وتطبيقية مدرو�سة.
• تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية والتدريبية يف املجالت املتخ�س�سة املختلفة ملواكبة التطوروحتقيق اأف�سل النتائج مع 

احلر�ص على حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية يف املحافظة على املوارد الب�رشية .
• تقدمي دورات تدريبية متخ�س�سة على م�ستوى عاٍل من اجلودة يف كافة املجالت الإدارية والقت�سادية والفنية خلدمة 

عمالئنا من خالل اختيار اأف�سل الكوادر املوؤهله.
• تقدمي ال�ست�سارات القت�سادية واملالية والدارية والتقنية.

• القيام بجميع اأ�سكال اجلدوى القت�سادية للم�ساريع ال�ستثمارية.
هدف املركز

اأهدافا  ر�سالتها  حتقيق  �سبيل  يف  الأو�سط  ال�رشق  جامعة   - التدريب  و  لال�ست�سارات  الأو�سط  ال�رشق  مركز  اختار 
اأهمية خا�سة يف زيادة فعالية النتاج ورفع م�ستوى الكفاءة  تتما�سى مع فل�سفة التنمية امل�ستدامة ملا لها من 

الإدارية لدى املن�ساآت مما ي�ساعد على حتقيق اأهدافها املرجوة. 
اخلدمات التدريبية التي يقدمها املركز

• التدريب الداخلي.
• الربامج  والدورات التدريبية الق�سرية املعدة م�سبقا واملدرجة بخطط التدريب. 

• الربامج والدورات التدريبية التعاقدية التي يتم تنفيذها وفقا لالحتياجات التدريبية.

وفاء �سالح امل�ساعفة 
�سكرترية

مركز الشرق األوسط لالستشارات والتدريب

د.�رضيف حمرو�س جاد
مدير املركز
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مركز تكنولوجيا المعلومات 

 اإ�سماعيل حممد الروا�سدة
ق.اأ.ر.ق.النظم املحو�سبة

حممود يا�سني عواد
م�رشف خمترب

ها�سم فواز اإبراهيم
م�رشف خمترب

 رائـد عبد اجلواد اللحـام
ق.اأ. مدير مركز تكنولوجيا املعلومات

لينا "حممد بهجت" العبدالالت
دعم فّني

عوين حممد جابر
فّني �سيانة

ح�سن حممود كناكر
اإداري

اأحمد عادل طبي�سات
م�رشف خمترب

اإدارة جامعة ال�رشق الأو�سطMEU باأهمية املعلوماتية والت�سالت وتكنولوجيا املعلومات يف تطوير وتدعيم  اإميان  انطالقا من 
املوؤ�س�سات التعليمية، اأن�سئ مركز تكنولوجيا املعلومات يف جامـعة ال�رشق الو�سط منذ تاأ�سي�سها عام 2005 بغر�ص توظيف 
وا�ســتخدام ومواكبة التطورالتكنولوجي يف العمليتني الإدارية والأكادميية يف اجلامعة،وذلك لالإ�سهام يف حتقيق مكانة عالية 
لها بني املوؤ�سـ�سات التعليمية العاملية واملحلية،ويعد املركز املحور الأ�سا�ص والرئي�ص 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.
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دائرة الموارد البشرية

اأ�رضف معاوية القدومي
مدير الدائرة

اأ. فاتن اأحمد خري�سات
ر.ق.الهيئة  الأكادميية

منى اإبراهيم مطـر
ر.ق. الهيئة الإدارية

روؤيتنا
اأن تكون كوادرنا الب�رشيّة على درجة من الكفاءة والتمّيز مبا ي�سمن حتقيق اأهداف اجلامعة بالتمّيز وال�ستمراريّة. 

ر�سالتنا:
املوكولة لها بكفاءة  الوظيفّية  والواجبات  املهّمات  والقادرة على تنفيذ  وعملّياً  املوؤّهلة علمّياً  الب�رشيّة  بالكوادر  رفد اجلامعة 
وفعالّية، وتطوير قدرات هذه الكوادر على امل�ستويني الوظيفي وال�سخ�سي واملحافظة عليها من خالل الو�سول اإىل اأعلى درجات 

ال�ّسّلم الوظيفي لديها. 
قيمنا

- النزاهة والعدالة:
اأن نتعامل مع جميع كوادر اجلامعة مبو�سوعّية و�سفافّية من خالل تطبيق التعليمات ن�ّساً وروحاً والبقاء على م�سافة واحدة 

من اجلميع دون حتّيز اأو متييز �سخ�سّي.
- حتّمل امل�سوؤولّية:

اأن نتحّمل م�سوؤولّياتنا الأخالقّية واملهنّية جتاه كوادرنا الب�رشيّة.
- العمل بروح الفريق:

اأن نزرع روح الفريق والت�ساركّية بني كافة امل�ستويات الإداريّة والأكادميّية من خالل تبادل املعرفة العلمّية واخلربات العملّية بهدف  
حت�سني م�ستوى الأداء وجودته.

- ال�سعي الدوؤوب لتحقيق التمّيز:
اأن تكون كوادرنا الب�رشيّة ُمتمّيزةً باأدائها و�سلوكها لتعك�ص م�ستوى الحرتافّية والن�سباطّية العملّية وال�سلوكّية. 

اأهدافنا:
- توفري الكوادر الب�رشيّة الكفوؤة واملوؤّهلة علمّياً وعملّياً.

- تطوير الكوادر الب�رشيّة وحتفيزها لتحقيق م�ستوى اأداء وظيفّي عال.
- املحافظة على الكوادر الب�رشيّة ورفع درجة الر�سى الوظيفي لديها.

مهماتنا:
- البحث عن الكوادر الب�رشيّة املوؤّهلة وتعيينها.

- التحليل والتو�سيف ملختلف الوظائف.
- التدريب والتطوير لرفع قدرات املوظفني العاملني يف اجلامعة.

 رمي فهد الدين رم�سان
مديرة الدائرة من تاريخ 
)2012/6/13-2010/6/14(



MIDDLE EAST UNIVERSITY137

دائرة القبول والتسجيل

علي جميل ال�سلبي
مديرة الدائرة

 رمي فهد الدين رم�سان
مديرة الدائرة من تاريخ 
)2012/6/13-2010/6/14(

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

لينا عبدالكرمي الأطر�س
�سكرترية

دانيا ح�سام الدين اخلطيب
م.مديرة دائرة القبول والت�سجيل

ب�رضى اإبراهيم عنرت
م�سوؤولة القبول 

اآيـــات علي عبد املهـدي
ر.�ص.التوثيق

علي �سامل اأحمد احلر
ر.�ص. الت�سجيل

عبداهلل عبدالكرمي البطاينة
اإداري

عوايل اأحمد منر الغول
ر.�ص.القبول

غازي غالب اجلريري
م�سّجل

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

واخلو�ص يف الثورة املعلوماتية.
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دائرة المكتبة

عمــاد حممد النت�ســة
ق.اأ. مدير مكتبة اجلامعة

اأن�س عبد الرحيم امل�رضي
اإداري

اإبراهيم حممد الفيومي
اإداري

فاطمة �سليم �سليمان
�سكرترية

هناء يو�سف عاطف يو�سف
اإدارية

خلـــود حممـد النا�سـر
اإدارية

يو�سف خالد ال�سمر
اإداري

2005 وهي مكتبة جامعية تهدف لتوفري م�سادر املعلومات  الأو�سط عام  تاأ�سي�ص جامعة ال�رشق  تاأ�س�ست املكتبة مع بداية 
الورقية 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 ونظام 
الببليوغرايف )تدوبي( )ISBD(، واملكنز  22( ب�سكليه الورقي والإلكرتوين، والتقنني الدويل للو�سف  ت�سنيف ديوي الع�رشي )ط. 

الإلكرتوين املو�سع. لتكون جاهزة بني يدي الباحثني وامل�ستفيدين.
يتكون مبنى املكتبة من طابقني مب�ساحة اإجمالية 2400 مرت مربع  ويت�سع حلوايل 600 طالب وطالبة. حتتوي املكتبة على طابقني 
الطابق الأول: يحتوي على قاعة املطبوعات العربية وقاعة املطبوعات الأجنبية واملراجع، اأما الطابق الثاين: يحتوي على قاعة 

الدوريات وقاعة الر�سائل اجلامعية واملكتبة الإلكرتونية واإدارة املكتبة.  
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دائرة العالقات العامة

حممد نايف عبد الرحمن
رئي�ص ق�سم البحوث والدرا�سات

مدير الدائرة من تاريخ
)2012/6/1-2011/1/2(

كمال اإبراهيم فريج
مدير الدائرة

نادية حممد الدراغمة
اإدارية

وفاء �سالح امل�ساعفة
�سكرترية

راية غازي الفايز
اإدارية

ق�سي فوزان القي�سي
اإداري

اإ�سحق ابراهيم امل�رضي
اإداري

اأحمد نزيه مطلق �سقور
الت�سميم اجلرافيكي

اأ�رضف عفيف الرزية
اإداري

ي�سار عبدالكرمي الدغمي
اإدارية
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دائرة العالقات العامة

تاأ�س�ست دائرة العالقات العامة يف اجلامعة لتكون مراآة تعك�ص �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.

املهمات:
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�ص 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 والأن�سطة الأكادميية وال�ست�سارات.
7. عمل الرتتيبات الالزمة ل�ستقبال �سيوف اجلامعة ومتابعة برامج زياراتهم وتوفري اخلدمات الالزمة التي قد يحتاجونها 

اأثناء زيارتهم للجامعة.
8. ن�رش اأخبار اجلامعةوتوثيقها، 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�ص وال�سرتاكات ال�سنوية اخلا�سة 
بن�ساطات اجلامعة.
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دائرة الشؤون المالية

عا�سم عدنان احل�سن
املدير املايل

مهند "�سالح نعمان" 
النجار

كاتب ح�سابات

اأن�س فوؤاد خدام
اأمني �سندوق

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

 عبداهلل حممد م�سطفى
حما�سب
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دائرة الشؤون المالية

تتوىل اإدارة ال�سوؤون املالية اإدارة املحا�سبة العامة ، الأجور ، اخلزينة العامة للجامعة واملوازنة التقديرية.
الرقابة امل�سبقة على امل�رشوفات، وحفظ موجودات اجلامعة  ، من حيث تفعيل  اإدارة ال�سبط الداخلي  يت�سمن ذلك 
من �سوء ال�ستخدام ، وتفعيل دور احل�سابات كو�سيلة للرقابة من خالل �سمان �سحة القيود املالية وحتديث النظام 

املحا�سبي اأول باأول ، ي�ساف اإىل ذلك جتنيب اجلامعة اأية خ�سائر مالية حمتملة من خالل الإنذار املبكر عن املخاطر. 

روؤية الدائرة املالية:
اجلامعة  اأهداف  لتحقيق  ال�سبيل  احتياجاته، وهي  وتلبية  املالية وخدمته  الدائرة  الأهم لهتمام  املحور  الطالب هو 

الإ�سرتاتيجية ، اإدارة، وجمل�ص اأمناء، وم�ساهمني.

ر�سالة الدائرة املالية:
توفري بيئة عمل ت�سمن الرقابة على المتثال ملعايري املحا�سبة الدولية والقوانني والت�رشيعات والأنظمة والتعليمات 

الداخلية اخلا�سة بالعمليات ذات ال�سلة بال�سوؤون املالية.

مهّمات الدائرة املالية
1. اإدارة موجودات وح�سابات اجلامعة بكفاءة.

2. اإدارة نظام املحا�سبة املالية الرئي�ص وما يتفرع عنه من اأنظمة م�ساعدة مثل اأنظمة حما�سبة الطلبة واملوجودات 
الثابتة واملوارد الب�رشية وامل�ستودعات واإدارة النقد.

3. املحافظة على اللتزام بالهيكل التنظيمي يف اجلامعة.
4. �سمان توافق البيانات واملعلومات املالية مع معايري املحا�سبة الدولية.

5. �سمان المتثال للت�رشيعات والقوانني والأنظمة الداخلية للجامعة.
6. امل�ساهمة يف و�سع ال�سيا�سات املالية التنفيذية واإجراءات العمل واملحافظة على ح�سن تطبيقها.

7. توفري اإجراءات على اعلى م�ستوى لدعم وظائف اجلامعة ككل اإدارية كانت اأو اأكادميية.
8. اإعداد موازنة اجلامعة التقديرية وا�ستخدامها و�سيلة للرقابة على الأداء والتقييم.
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دائرة االعتماد وضمان الجودة

د. خالد اأحمد ال�رضايرة
مدير الدائرة

مريفت جميل خروب
�سكرترية

دائرة العتماد:
الأهداف:

واخلا�ص  العام  العتمادين  متطلبات  من  والتحقق  املتابعة 
مع  بالتعاون  اجلامعة  يف  والدوائر  التخ�س�سات  خمتلف  يف 

العمادات والأق�سام الأكادميية والدوائر املحتلفة.

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

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

اجلامعة  يف  والعتماد  التدقيق  اإجراءات  بجميع  القيام   .3
ومتابعتها.

العتمادين  على  اجلامعة  حل�سول  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   .4
العام واخلا�ص.

5. متثيل اجلامعة لدى اجلهات اخلارجية ذات العالقة بالعتماد.
6. امل�ساهمة يف اإعداد وت�سميم مناذج تقييم الأداء املختلفة.

ورقياً  العتماد  باأعمال  املتعلقة  البيانات  وتوثيقها  جمع   .7
واإلكرتونياً.

8. ت�سهيل الت�سال والتن�سيق بني كليات واأق�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 
لإ�سرتاتيجية  وفقاً  الإدارية  والدوائر  العلمية  التخ�س�سات 

اجلامعة واأهدافها.

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

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

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

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

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

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

اجلامعة واأنظمتها.
7. تدقيق اإجراءات تطبيق معايري اجلودة يف اجلامعة ومتابعتها.
التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  الذاتي  التقييم  نتائج  متابعة   .8

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

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

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

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

الآيزو وفقاً للمعايري املحلية والدولية.
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دائرة الرعاية الصحية

د.جهاد كامل غزال
مدير الدائرة

د. مكرم عبد الفتاح الني�س
طبيبــة العيــادة

 اأحمد �سعيد �سعد
ممر�ص قانوين

رول نا�رض ال�سوملي
ممر�سة قانونية

انطالقاً من حر�ص جامعة ال�رشق الأو�سط على ترجمة مبادئها وفل�سفتها وا�سرتاتيجتها اإىل واقع عملي ملمو�ص، واإدراكا منها 
يف الدور الفعال الذي تلعبه ال�سحة يف حياة الطلبة الدار�سني فيها، وامل�سوؤولية الإن�سانية الكبرية لهذا الدور، بحيث ت�سمل 
العناية الطبية جميع الدار�سني فيها على مدار ال�ساعة وخالل اأربع وع�رشين �ساعة وعند احلاجة لها يف جميع اأنحاء اململكة 
وذلك من خالل تاأمني طلبتها عند �رشكات تاأمني مميزة، وبالدرجة الوىل وبتغطية 100 % داخل امل�ست�سفى، لذا اأ�س�ست جامعة 
ال�رشق الأو�سط دائرة الرعاية ال�سحية لكي تعتني وتهتم  بالرعاية ال�سحية للطلبة، وافردت لها مكانا خا�سا ومتميزا، يحتوي 
على عدة اأق�سام خمتلفة من غرف معاجلة طبية وغرف مالحظة للطالب واأخرى للطالبات، وغرف غيار �سماد، وغرف ا�ستقبال 
وانتظار ملراجعي الدائرة يومياً، و�سيدلية حتتوي على عدة اأنواع من الأدوية، وخدمة اإ�سعافية �رشيعة داخل اأنحاء اجلامعة، مع 
الأطباء  اإىل  فيتم حتويلها  واأو�سع  اأ�سمل  عناية طبية  ت�ستدعي  التي  احلالت  اأما  للطلبة،  الالزم  الطبي  الفح�ص  واإجراء  عالج 

الأخ�سائيني وامل�ست�سفيات املعتمدة وح�سب قواعد التاأمني و�رشوطه.
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دائرة الشؤون اإلدارية

توفيق اليا�س ح�سان
مدير دائرة ال�سوؤون الإدارية

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

حممد خري احلوامتة
مندوب م�سرتيات

نايل عبداهلل العرمان
رئي�ص �سعبة احلركة

 نواف فالح احلناحنة
ر.�ص. الأمن وال�سالمة العامة

نبذة عن الدائرة:
ترتبط ن�ساأت دائرة ال�سوؤون الإدارية يف جامعة ال�رشق الأو�سط مع تاأ�سي�ص اجلامعة، وترتبط برئي�ص اجلامعة، وتتعاون مع كليات 
اجلامعة ودوائرها املختلفة ح�سب الأنظمة والتعليمات، وتن�سق اأعمالها مع هيئة املديرين عن طريق الرئي�ص مبا يتعلق باأعمال 
امل�سرتيات وق�سم اخلدمات فيما يتعلق بنقل الطلبة وخدمات الطعام وال�رشاب، والتعامل مع امل�ستثمرين، وتاأمني التمويل الالزم 
لأعمالها ملا فيه م�سلحة اجلامعة. كما تقوم بكافة الأعمال ذات الطابع الإداري وتبدي اهتماماً خا�ساً بتطوير كافة م�ستويات 
اخلدمات التي تقدمها �سواء الب�رشية اأو التكنولوجية اأو الأنظمة بالإ�سافة اإىل تقدمي اخلدمات الإدارية الالزمة لعمل خمتلف 
العمادات والدوائر ، وتخت�ص بكافة الأعمال املتعلقة بالدعم اللوج�ستي للجامعة ، وتتوىل م�سئولية تنفيذ الأحكام والقوانني 

والنظم والقرارات املتعلقة بكافة نواحي العمل الإداري باجلامعة 

روؤية الدائرة:
اإن دائرة ال�سئون الإدارية يف جامعة ال�رشق الأو�سط ت�ستمد روؤيتها من روؤية اجلامعة اإذ تتطلع الدائرة  اإىل الإبداع والتميز 

يف العمل من خالل  و�سع اأ�س�ص �سليمة للعمل الإداري ومن خالل متابعة الأعمال الإدارية اليومية واإجراء التعديالت 
والتح�سينات عليها مبا يواكب الع�رش وبا�ستخدام اأحدث اأ�ساليب التكنولوجيا احلديثة .

ر�سالة الدائرة:
ت�سعى ال�سوؤون الإدارية اإىل توفري مرافق وخدمات عامة ذات جوده عالية ومميزة للطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية واملوظفني، 
اإذ ت�سعى الدائرة اإىل تقدمي  هذه اخلدمات بطريقة مهنية وذات فائدة للمجتمع الأكادميي مما ي�ساعد على حتقيق التميز والإبداع 
وزيادة التح�سيل العلمي، كما يعمل الكادر الإداري املوجود على حتقيق هذه الر�سالة ب�سكل عام، من خالل توفري احتياجات 
اجلامعة على امل�ستوى الإداري و اخلدماتي بكل ما يتعلق بالنواحي الإدارية اللوج�ستية. كما اأنه يعمل على تطوير الدائرة يف كافة 

اجلوانب تقنياً ومهنياً والرتقاء بالعمل والإجراءات الإدارية لتواكب الأ�ساليب احلديثة وتعزيز العمل املوؤ�س�سي.
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دائرة الشؤون اإلدارية

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

حممود دروي�س ميمة
اأحمد خليل النمروطي

مروان جمال  اململوك
راتب عقلة الفقرا

عادل يو�سف الدرابيع
رائد خالد حممد
زياد حممد �ساري

حممد عبدالكرمي الهروط
�سامي اأحمد اأبو حويطي

اإبراهيم اأحمد يو�سف
رم�سان ها�سم جابر

حممود اأحمد اأبو عيد

دائرة ال�سوؤون الإدارية - احلركة

القيم اجلوهرية للدائرة:
ن�رش ثقافة ووعي اإداري مبني على اأ�س�ص علمية �سليمة وم�ستمد من اأرفع القيم العالية يف عامل الإدارة احلديثة، ينتمي  فيه 
جميع املنت�سبني اإىل اأرقى واأ�سمى العالقات الإدارية املتكاملة يف بناء عامل من ال�سلوكيات ال�سليمة وتبادل للمعرفة واخلربات يف 
نف�ص املجال لال�ستفادة منها يف التخطيط ال�سليم للم�سرية الإدارية الأكادميية املتكاملة ملا فيه م�سلحة التح�سيل العلمي. 
وهذا ياأتي من خالل الرتكيز على الأفراد الذين هم اأ�سا�ص هذا النظام من خالل الدورات التدريبية والتاأهيلية لالرتقاء مب�ستويات 

الأداء لديهم. 

الأهداف:
تهدف الدائرة اإىل تنفيذ وتطوير الإجراءات الإدارية املتعلقة بتاأمني احتياجات اجلامعة من اللوازم وامل�سرتيات وتخزينها وحفظها 
و�رشفها ح�سب الأ�سول، وتوفري ظروف الأمن وال�سالمة العامة، وتنظيم حركة الدخول واخلروج من احلرم اجلامعي واإليه وتنظيم 
خطة النقل املعتمدة، والإ�رشاف على اأداء املرافق التي تقدم خدمات البيع، وتقدمي الدعم الفني واللوج�ستي لكافة عمادات ودوائر 

ومراكز ومرافق اجلامعة املختلفة.

خليل ح�سان الفقرا
خ�رض عبداهلل الق�سول

حممد حممود اأبو عتيلة
حممد املهدي حممد
عبداهلل فوزي عي�سى

م�سطفى حممد القيمري
حممود ح�سن املناجلة

�سالح اأ�سعد عواد
عي�سى حممد اأبو �سعرية

عالء الدين  الزبدية
بالل حممد دعا�س

�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
�سائـــــــــــــــق
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تامر عادل عبد املغربي
رامي �سامي عي�سى الر�ساوين

مراد عبدالفتاح ها�سم ارتيمات
حممد اإبراهيم �سليمان اأبو �سارب

اأ�سامة خليل حممد عزيزة
علي عبدالفتاح علي الدقاق

عبداحلفيظ خليل العفي�سات 
عبدالعزيز خليل فريد �سبحة

بالل نوي�رض املراعبة
اأ�رضف حممد اخلماي�سة

ق�سي فوزان القي�سي

مرا�سل
مرا�سل
مرا�سل
مرا�سل
مرا�سل
مرا�سل
مرا�سل
مرا�سل

ان�سباط جامعي
ا�ستقبال

ماأمور مق�سم

دائرة ال�سوؤون الإدارية - خدمات

يا�رض �سليمان الروا�سدة
عامر مفلح حمدان الدروبي

فواز �سعود الزبن
�سايل برج�س ال�سخاترة
حممد اإبراهيم املنا�سية

�سالح عارف حممد العبادي
ب�سام حممد مو�سى اأبو مطر

م�رضف اأمن
مراقب قاعات
مراقب قاعات

ان�سباط جامعي
ان�سباط جامعي
ان�سباط جامعي
ان�سباط جامعي

دائرة ال�سوؤون الإدارية - الأمن

ثائر ذياب اخلواطرة
زياد حممد علي ال�ساهني
معتز عبداحلميد اجلغبري

اأحمد �سليمان عي�سى املعايعة
مروة جنيب ح�سن

مو�سى اأحمد الهباهبة
�رضكة ال�سالم  لالأمن

ان�سباط جامعي
ان�سباط جامعي
ان�سباط جامعي
ان�سباط جامعي
ان�سباط جامعي
ان�سباط جامعي

دائرة الشؤون اإلدارية
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الدائرة الهندسية

م. عمر فار�س ال�سعيفي
مدير الدائرة الهند�سية

فادي جورج هورن�س
�سكرتري

نبذة عن الدائرة.
تاأ�س�ست الدائرة الهند�سية بتاريخ 2011/8/1 اإذ كانت قبل هذا التاريخ مدجمة مع دائرة ال�سوؤون الإدارية ) �سعبة ال�سيانة( 
ولكن ب�سب التطور والتو�سع الذي طراأ على اجلامعة كان لبد من التخ�س�ص يف تقدمي اخلدمات الهند�سية والفنية والدعم الالزم 

لكليات ومرافق اجلامعة فتم تاأ�سي�ص دائرة خا�سة هي الدائرة الهند�سية.
وتعّد الدائرة الهند�سية الآن اإحدى الدوائر الإدارية الرئي�سية وهي تقع �سمن الهيكل التنظيمي للجامعة وقد واكبت التطور 

العمراين للجامعة منذ ن�ساأتها اإذ عملت على اأداء الأعمال التي كلفت بها .
وتن�سق الدائرة مع هيئة املديرين عن طريق رئي�ص اجلامعة.

ت�سغيل  على  وتعمل  فيها  املختلفة  والتجهيزات  املعدات  �سيانة  وكذلك  اجلامعة  يف  الأ�سغال  تنفيذ  مهمة  الدائرة  وتتوىل 
و�سيانة اآليات اجلامعه واإجراء ما يلزم لتاأمني جاهزيتها للعمل .

بالإ�سافة اإىل دعم م�سرية اجلامعه بتطوير احلرم اجلامعي لتلبية متطلبات الكليات املختلفة.

الروؤية:
التميز يف تقدمي اخلدمات  الهند�سية مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة حملياً عربياً.

ر�سالة الدائرة:
تتوىل الدائرة الهند�سية مهمة الإ�رشاف والتنفيذ للم�ساريع التابعة للجامعة وكذلك تاأهيل وت�سييد الأبنية اجلامعية القائمة 
وامل�ستحدثة وكذلك تطوير وتاأهيل وتو�سيع املن�ساآت اجلامعية مبا يخدم امل�سرية العلمية والكادميية لتوفري بيئة تعليمية مالئمة 
الطلبة حتقيقا  الأ�ساتذة مع  لتوا�سل  الناجحة  البيئة  بي�رش وكذلك تهيئة  التعليميه  الطلبة م�سريتهم  ومنا�سبة ملوا�سلة 

لالأهداف التعليمية املرجوة .
كما وتتلخ�ص ر�سالة الدائرة الهند�سية بتقدمي اخلدمات الهند�سية ملتابعة امل�ساريع وكذلك الإعداد للم�ساريع امل�ستقبلية على 
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اأ�س�ص علميه تراعي الدائرة من خاللها احلر�ص على تطبيق جميع املوا�سفات املحلية والعاملية املطلوبة وكذلك معايري اأ�س�ص 
اعتماد اجلامعات من قبل التعليم العايل بالإ�سافة اإىل تقدمي خدمات �سيانة ملباين اجلامعة للمحافظة على دميومة هذه املباين .

مهمات الدائرة:
1. امل�ساركه يف التخطيط ل�ستكمال املباين والبنية التحتية للحرم اجلامعي.

2. متابعة اإعداد املخططات الهند�سية ملباين اجلامعة وت�سميمها.
3. متابعة الإ�رشاف على مباين اجلامعة املنجزة والتي �سيتم اإجنازها .

4. القيام باأعمال ال�سيانة ملباين اجلامعة املختلفة والبنية التحتية والأنظمة الكهربائية وامليكانيكية.
5. امل�ساركه يف اإعداد العطاءات اجلديدة وطرحها مبا يخدم متطلبات اجلامعة من الكليات املوجودة وامل�ستحدثة.

6. التن�سيق  مع الدوائر الأخرى فنيا لإجناز العطاءات املركزية وعطاءات الأ�سغال الفرعية.
7. اإعداد التقارير الدورية التي تخت�ص باإجنازات هذه الدائرة .

8. اإعداد اخلطط والربامج الزمنية من ال�سيانة العالجية وال�سيانة الوقائية.
9. توفري ما يلزم من احتياطات لإجراءات ال�سالمة العامة.

اأهداف الدائرة:
1. تقدمي اخلربات وال�ست�سارات ملختلف الدوائر والكليات يف اجلامعة مبا يتوافق وطبيعة الدائرة بهدف دعم قدراتها وفاعليتها .

2. امل�ساركه  يف التخطيط  ل�ستكمال املخطط الهيكلي للحرم اجلامعي واإعداد املخططات الهند�سية لذلك والإ�رشاف على 
تنفيذها .

3. تطوير مباين اجلامعة واملحافظة على �سالمة مرافقها لتوؤدي الر�سالة املطلوبة منها .
4. تهيئة اجلو املنا�سب واملريح لكل من يرتاد اجلامعة من طلبة وهيئة تدري�سية وزوار .

5. �سمان حتقيق معايري ال�سالمه العامه ملرافق ومباين اجلامعة.
6. الإ�سهام يف اإظهار ال�سورة اجلمالية للحرم اجلامعي .

7. مواكبة التطورات يف جمال اخلدمات الهند�سيه والفنية.
8. تطوير قدرات الكادر الفني والهند�سي وتنمية مهاراتهم .

الهيكل التنظيمي
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اأحمد عبدالروؤوف اأبو عابد
اأمني  نايف حممود �ساهني

فوزي عبدالقادر ح�سن
حممد عدنان عبدالرحمن اأبو عواد

حممود علي حممود داود
حممود حممد اأحمد اأبو �سما

منذر حممد يو�سف
مهند اأحمد عبدالهادي اأبو مرار

نعيم حممد ابو زاكية

فّني جنارة
فّني حدادة واأملنيوم

فّني ميكانيك
فّني كهرباء
فّني كهرباء

م�ساعد موا�رضجي
فّني تكييف

كهربائي
البنية  عام  م�رضف 

واملرافق

�سعبة املباين واملرافق

بدري بطر�س جميل
عيد حممد عبد التواب

حممود خريي حممود عطاهلل
حممود فكري عبدالفتاح ح�سن

خليل خمي�س الرفاعي

عامل زراعة
عامل زراعة
عامل زراعة
عامل زراعة

ميكانيكي ديزل

�سعبة الزراعة

ق�سم �سيانة الآليات 

اأحمد عبداهلل عبدال�سالم عمر
عماد م�سعود �سعد

عامل نظافة
عامل نظافة

�سعبة النظافة
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أشَرَقْت أنـواُر شمـٍس ساِطَعــه                                                  َشرُقنــا األوَسُط أسَمــى َجاِمَعــــة
هي لألجيــــــال ُدنيـــــا واِسَعـــــــه                                                              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

إخراج  الدكتور عمر األسعد
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التخريج لجنة 

اأ . �سناء علي �سقوارة
ً م�ست�سارا

د.�سليم �رضيف قارة
ً رئي�سا

اأ. متارا يعقوب نا�رض الدين      
ً ع�سوا

اأ.�سائدة جميل املن�ساوي
ً ع�سوا

كمال اإبراهيم فريج
ً ع�سوا

علي جميل ال�سلبي
ً ع�سوا

عا�سم عدنان احل�سن
ً ع�سوا

توفيق اليا�س اإبراهيم
ً ع�سوا

م. عمر فار�س ال�سعيفي
ً ع�سوا

تغريد ع�سام ال�سنابلة
ً ع�سوا

رائد عبد اجلواد اللحام
ً ع�سوا
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السنوي الكتاب  إعداد  لجنة 

اأ.د عبد الروؤوف زهدي م�سطفى
ً رئي�سا

اأ.�سائدة جميل املن�ساوي
ً ع�سوا

اأحمد نزيه �سقور
ً ع�سوا

تغريد ع�سام ال�سنابلة
ً مقررا

 اأ�رضف عفيف الرزية
ً ع�سوا

 اآيـــات علي عبد املهـدي
ً ع�سوا

اأ.فاتن اأحمد خري�سات
ً ع�سوا



األوسط الشـرق  جامعة  156

موقع جامعة الشرق االوسط
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