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األوسط الشـرق  جامعة 





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 احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد املعظم
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الكتاب ال�سنوي 102013-2012

نشيد جامعة الشرق األوسط

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
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ميثاق جامعة الشرق األوسط

نحن طلبة جامعة الشرق االوسط

نعاهدكم

 بأن نكون خير سفراء 

للجامعة و ُبناتها 

و للوطن الطهور حماًة

إخالصًا و إنتماًء 

علمًا و عماًل 

أمنًا و أمانًا 

و قبواًل للرأي اآلخر 

و للقيادة الرشيدة والًء                                        
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الكتاب ال�سنوي 122013-2012

هلذه السنة اجلامعية خصوصيتها ، هكذا ندرك مجيعا ، نحن هيئة املديرين ، وجملس األمناء ، ورئاسة اجلامعة ، فقد كانت 

خامتة جتربة سبع سنوات من عمر اجلامعة التي بدأت جامعة للدراسات العليا ، قبل أن تفتح مساقات التعليم عىل مستوى 

إىل  ترتقي  ثم   ، اجلامعي  التعليم  من  األوىل  املرحلة  من  تبدأ  اجلامعات  ألن   ، نوعها  من  فريدة  جتربة  وتلك   ، البكالوريوس 

الدراسات العليا ، وذلك يعني أن جتربتنا قد بلغت األرقى وهي يف  أوىل مراحلها .

كان علينا أن نعيد النظر يف البنية التحتية كي تتوافق مع الواقع اجلديد ، وكذلك فعلنا حني أضفنا مساحة تزيد عن مخسني 

دونام مالصقا للحرم اجلامعي املقام يف األصل عىل سبعة وستني دونام ، وهذا يعني أننا اليوم أقرب من أي وقت مضى لكي 

نقيم كل املشاريع التي تم ختطيطها ، وال أقول التي حلمنا هبا .

ما نسعى إليه كبري وكثري من بينه مبنى لكلية اهلندسة ، وآخر لعامدة شؤون الطلبة ، وصاالت رياضية ، ومالعب ومرافق 

املكتبة  ، وعززنا  املراكز واملختربات  ، وأقمنا  القائمة  للمرافق  الصيانة واإلدامة  ، وخالل ذلك وفرنا كل متطلبات  رياضية 

التي يعيشها طلبتنا عىل  البيئة والنظافة واحلدائق كجزء ال يتجزأ من احلياة اجلامعة  ، وحافظنا عىل  الورقية واإللكرتونية 

مدار العام اجلامعي .

التعامل مع مرافق  ذلك هو واجبنا ، لكن سعادتنا تكمن يف أن طلبتنا األعزاء وزمالءنا األكاديميني واملوظفني قد أحسنوا 

جامعتهم ،  وحافظوا عليها ومتتعوا هبا ، وأملنا أن حيمل اخلرجيون معهم روح ومعاين هذا املجتمع الصغري إىل جمتمعنا 

الكبري ، وأن يمنحوا أوطاهنم كل ما تعلموه وخربوه يف أحضان جامعة الرشق األوسط ، سائلني اهلل عز وجل أن يوفقهم وأن 

يديم فيهم اخلري والعطاء والتقدم والنجاح ، إنه سميع جميب .

                     كلمة رئيس هيئة المديرين

�سعادة الدكتورة �سناء �سقوارة
رئي�ص هيئة املديرين
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                           هيئة المديرين

�سعادة الدكتورة
 �سناء �سقوارة

رئي�ص هيئة املديرين

�سعادة  الدكتور 
اأحمد يعقوب نا�رضالدين 

نائب رئي�ص هيئة املديرين

�سعادة الدكتور
 عدنـان �سـاهر الأعرج

ً ع�سوا

معايل الأ�ستاذ الدكتور
 اأ�سعد حممد عبدالرحمن

ً ع�سوا

�سعادة الدكتورة
 متارا يعقوب نا�رض الدين

ً ع�سوا

�سعادة الدكتور
 مهند عزمي اأبو مغلي

ً ع�سوا
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                    كلمة رئيس مجلس األمناء

من نجاح اىل نجاح ... 

نظرة إىل األمام ... بعد كل حلظة تأمل ملواكب اخلرجيني ، ها هو الفوج السابع من طلبة املاجستري ، والفوج الرابع من طلبة 

البكالوريوس ، يغادرون جامعتهم ، جامعة الرشق األوسط إىل ميادين احلياة ، إما ليستأنفوا حياهتم العملية  ، أو ليدخلوها من 

أول الطريق ، ويف كل مرة ينتابني شعور غامر بالفرح ، هو يشء من فرحهم ، الذي أرقبه يف أعينهم وأعني اآلباء واألمهات 

واألخوة واألخوات يف تلك اللحظات من حفل التخريج .

، فأسأل نفيس وأسأل من حويل هل قمنا بواجبنا  ، والواجب األخالقي  ينتابني شعور آخر مصدره الضمري  ويف كل مرة 

نحو أبنائنا عىل الوجه األكمل ؟ هل هيأنا هلم كل عوامل النجاح ،ووضعنا يف أيدهيم مفاتيح احلياة العملية واإلنسانية ؟ فتأتيني 

التي قطعت  املنبثقة عن االسرتاتيجية املوضوعة والتي تضمنت رؤية وفلسفة وأهداف اجلامعة  األجوبة مطابقة للخطط 

مراحلها بكفاءة واقتدار ، سواء بتهيئة بنيتها التحتية أو بخططها الدراسية عىل مستوى املاجستري والبكالوريوس .

يف هذا العام 2013 عقدنا خلوة يف البحر امليت لتقييم سبع سنوات من عمر اجلامعة ،ووضعنا إسرتاتيجية السنوات اخلمس 

املقبلة ، وحددنا بشكل نزيه وشفاف نقاط القوة عىل كثرهتا ، ونقاط الضعف عىل قلتها ، واليوم فإن مجيع الكليات والدوائر 

تعرف أكثر من أي وقت مضى واجباهتا وما يرتتب عليها من مسؤوليات ، ونحن يف املقابل جملس أمناء ورئاسة اجلامعة ، 

ندرك حجم األمانة التي نتحملها نحو الطلبة والكوادر األكاديمية واإلدارية ، ونحو بلدنا وأجيالنا القادمة .

لقد شهدت اجلامعة هذا العام نقلة نوعية يف مسريهتا ، بعد أن استكملت املساحة الالزمة حلرمها اجلامعي ، لكي تقيم عليها 

املزيد من املرافق التي جتسد متيزها وتعمق مكانتها يف قطاع التعليم العايل ، ومتنح طلبتها حياة جامعية نموذجية مرحية .

بني دفتي الكتاب السنوي صور تسجل اللحظة بكل ما تنطوي عليها من معاين وذكريات ترافق مسرية احلياة ، فوراء كل 

صورة حكاية إنسان سعى يف هذه احلياة كي يكون ما هو عليه ، أو ما يطمح أن يكون عليه ، هلذا أدعو اهلل عز وجل أن يبارك 

حياتكم ، ويرعى مسريتكم ،  وحيقق آمالكم ، ويعز بكم أوطانكم وأمتكم ، إنه قريب سميع جميب .

�سعادة الدكتور يعقوب عادل نا�رض الدين
رئي�ص جمل�ص الأمناء
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                   مجلس األمناء

�سعادة الدكتور 
يعقوب عادل نا�رض الدين
رئي�ص جمل�ص الأمناء

معايل الأ�ستاذ الدكتور
اأ�سعد عبدالرحمن

ً ع�سوا

�سعادة ال�سيد
خالد ع�سيلى

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
حممدالنوافلة 

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
ماهر �سليم

ً ع�سوا

�سعادة الدكتور 
ح�سام الدين اخلطيب

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
�سلطان اأبو تايه

ً ع�سوا

�سعادة الدكتور
 عدنان الأعرج

نائب الرئي�ص

�سعادة الدكتور 
اأحمد نا�رض الدين

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
نيازي اأبو فر�سخ

ً ع�سوا

معايل الدكتور
نايف الفايز

ً ع�سوا

�سعادة ال�سيد
مروان العبدالالت

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
رافع ال�سناق

ً ع�سوا

اأ.نهلة الناظر
اأمني �رش املجل�ص

عطوفة املهند�س
عامر الب�سري

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
حممد حيا�سات

ً ع�سوا
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األستاذ الدكتور ماهر لطفي سليم
رئيس اجلامعة

يطيب يل أن أتوجه بالتهنئة والتربيك خلرجيي الفوج السابع من طلبة املاجستري ، والفوج الرابع من طلبة البكالوريوس، 
وأن أمتنى هلم التوفيق والنجاح يف حياهتم العملية، مشاركني فاعلني يف عملية النهوض والتقدم والتطور يف األردن وبلداهنم 

الشقيقة ، وقد تأهلوا يف هذه اجلامعة تعليام وتثقيفا وتفاعال إنسانيا راقيا ، واجتازوا املراحل بالتحصيل والنجاح .
تدريسية  وهيئة  وعمداء  رئاسة  األوسط  الرشق  جامعة  املديرين،  هيئة  األمناء،  جملس   : هبا  التذكري  من  بد  ال  ثالثية 
وإداريني، ثالثة أطراف تعمل يف تناسق وتكامل وإنسجام من أجل أن تتم العملية التعليمية عىل أفضل وجه ، والطلبة هم 
اهلدف األسمى الذي تتضافر اجلهود من أجله، وما بني االسرتاتيجية ، والبنية التحتية ، والتدريس واخلدمات املساندة ، 

خيط متني يشد اجلهود نحو رحاب اجلامعة كي يمنح طلبتها كل مقومات التفوق والتميز واملعرفة .
من هنا كان شعار اجلامعة ) املعرفة قوة ( واملعرفة تعني العلم والتعلم والثقافة ، والقوة تعني القدرة عىل مواجهة التحديات 
وجتاوزها للوصول إىل اهلدف، وحتقيق املنجزات ، والتفاين يف البذل والعطاء ، ويف هذه املساحة تلتقي اجلامعة وطلبتها 

يف كياهنا ، ويلتقون معا يف الكيان األوسع أي احلياة عىل اتساعها وتنوعها ، واختالف مقاصد الناس فيها .
إىل هذا احلد بلغ التنافس يف قطاع التعليم العايل، وبلغ الرتابط بني التعليم وخمرجات التعليم ، فأي عبء، وأي أمانة نحمل، 
ونحن ندرك أننا جتاوزنا العالقة بني التعليم والشهادة اجلامعية إىل العالقة بني اجلامعة واملجتمع ، وهي معنية ومسؤولة 
عن دورها الريادي يف تأهيل وتعليم جيل الشباب ليأخذوا دورهم يف التنمية والبناء ، ونيل حقهم يف حياة كريمة ومستقبل 

زاهر .
العالقة مع اهليئات  الغاية نقيم  الكليات ، وهلذه  التعليم يف مجيع  الدراسية ومساقات  املنطلق ننظر إىل اخلطط  من هذا 
الوطن  املحيل، ومع قضايا  املجتمع  ، ونتفاعل مع  العلمية  األبحاث  الرسمية واألهلية، ونشجع  األكاديمية واملؤسسات 
وشؤونه ومهومه، ونبذل جهودنا اليومية كي نضمن لطلبتنا الدخول إىل سوق العمل، مؤهلني حمصنني واثقني من 

أنفسهم ، ومن فهمهم واستعاهبم لدروس احلياة ، ودروس اجلامعة عىل حد سواء.
لذلك نشعر بالفخر واالعتزاز بخرجيينا فوجا بعد فوج، وعىل ذلك نبني رؤيتنا ظهريا  لرسالتنا التي نؤمن هبا ونعمل 
من أجلها ، وهذا رس جامعة الرشق األوسط الذي أذيعه كي يصري رس أمة تعيش زمنا ما أجدرها أن تستعري منا شعارنا 

ورسنا كي جتتاز الصعب، وتقيم عهدها اجلديد بام يليق وقيمها وتارخيها وإسهامها يف احلضارة االنسانية املعارصة .  

                   كلمة  رئيس الجامعة
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                   مجلس الجامعة

اأ.د. ماهر �سليم
رئي�ص جمل�ص اجلامعة

د. �سليم �رضيف
ً ع�سوا

اأ.د. ريا�س نعوم
ً ع�سوا

د. موؤيد عبيدات
ً ع�سوا

اأ.د. عبد النا�رض نور
ً ع�سوا

د.متارا نا�رض الدين
ً ع�سوا

د. حممد اخلراب�سة
ً ع�سوا

اأ.د. حميدة �سمي�سم
ً ع�سوا

اأ.د. حممد احليلة
ً ع�سوا

اأ.د. حممد مطر
ً ع�سوا

اأ.د. عبدالروؤوف زهدي
ً ع�سوا

اأ.د. حممد النعيمي
ً ع�سوا

اأ.د. وليد عوجان
ً ع�سوا
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                        مجلس الجامعة

ال�سيد �سامر عودة
ً ع�سوا

د. اأحمد عبد احلي
ً ع�سوا

اأ.د. �سعود عبد اجلابر
ً ع�سوا

ال�سيد علي ال�سلبي
ً ع�سوا

د. حممد احلريبات
ً ع�سوا

اأ.د. كمال دواين
ً ع�سوا

د. اإبراهيم اأبو الرب
ً ع�سوا

اأ. فاتن خري�سات
ً ع�سوا

الطالبة اآية ال�سيد
ً ع�سوا

د. �سباح يا�سني
ً ع�سوا

اأ.نهلة الناظر
اأمني �رش جمل�ص اجلامعة

وجمل�ص العمداء
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                        مجلس العمداء

اأ.د. ماهر �سليم
رئي�ص جمل�ص العمداء

اأ.د. حممد احليلة
ً ع�سوا

اأ.د. ريا�س نعوم
ً ع�سوا

اأ.د. حممد النعيمي
ً ع�سوا

د. �سليم �رضيف
ً ع�سوا

د. موؤيد عبيدات
ً ع�سوا

اأ.د. عبد النا�رض نور
ً ع�سوا

د. حممد اخلراب�سة
ً ع�سوا

اأ.د. حميدة �سمي�سم
ً ع�سوا

اأ.د. عبدالروؤوف زهدي
ً ع�سوا
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الأ�ستاذ الدكتور
 حممد حممود احليلة 

نائب رئي�ص اجلامعة

الدكتورة
 متارا يعقوب نا�رض الدين

م�ساعد رئي�ص اجلامعة

غالية عطا اللحام
�سكرترية نائب الرئي�ص

مريفت خروب
�سكرترية م�ساعد الرئي�ص
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                    الهيكل التنظيمي لجامعة الشرق االوسط
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   ن�ساأة  اجلامعة:

      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(.     
  فهي 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 
القوة  بو�سفها  باملعرفة  اجلامعة  تهتم  العام.  العتماد  ومتطلبات  الثابتة  والأ�سول  واملباين  الأر�ص  لتوفري  للتعليم( 
التنمية  ملتطلبات  تلبية  بها؛  وتزويدهم  وتاأهيلهم  للطلبة  عالية  علمية  مهارات  وبناء  الثـقافة  ن�رش  يف  الدافعة 

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.

   روؤية اجلامعة

   ريادة عاملية ومتيز يف الربامج الأكادمية والبحث العلمي.

   ر�سالة اجلامعة

   الإ�سهام يف بناء اإقت�ساد املعرفة من خالل توفري بيئة حمفزة على الإبداع وتعليم متميز بهدف اإنتاج بحوث علمية       
   تطبيقية تلبي اإحتياجات املجتمع.

   اأهداف اجلامعة
   •- التميز يف املجالت الأكادميية البحثية منها والتعليمية و�سولً اإىل العاملية.

   •- ا�ستقطاب الكفاءات العلميةاملتميزة من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية.
   •- ا�ستقطاب طلبة متميزين وموهوبني ومن ثقافات خمتلفة.

   •- ا�ستحداث وتطوير برامج وتخ�س�سات اأكادميية ملواكبة التطورات احلديثة مبا يتنا�سب واحتياجات �سوق العمل
   •- تنمية مهارات الطلبة النوعية، الفكرية واملهنية.

   •- توفري بيئة حمفزة لأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية وطلبة اجلامعة يف جمالت البحث العلمي.
   •- تنمية وتطوير مهارات وقدرات اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية مبا يتما�سى وامل�ستجدات العلمية

   و التكنولوجية.
   •- حتفيز امل�ساريع الريادية مبا ي�سهم يف خدمة املجتمع.

   •- بناء ج�سور التوا�سل داخل اجلامعة وخارجها.
   •-الرتقاء بالعملية التعلمية التعليمية مبا يتنا�سب وامل�ستجدات العلمية والتكنولوجية.
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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 إنتماء

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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جامعة ال�رضق الأو�سط تهتم بالنوعية وهي جامعة ع�رضية يف توّجهاتها وتوؤمن باأن 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 يجب 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 لالأكفاء، 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

تطور أعداد الطلبة الخّريجين منذ تأسيس الجامعة



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

27

برعاية سمو األميرة بسمة بنت طالل المعظمة   »مؤتمر تدريس القانون الدولي اإلنساني في كليات اإلعالم   2013-4-21«
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برعاية سمو األميرة سمية بنت الحسن  »المؤتمر الدولي لنظم المعلومات وإدارة التكنولوجيا لإلبداع والتنمية اإلقليمية 2013-3-27«

برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور عبداهلل النسور »إسبوع القدس الثقافي الخامس 2013-4-15«

برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور عبداهلل النسور »اسبوع القدس الثقافي الخامس 2013-4-15«
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برعاية وزير التربية والتعليم معالي الدكتور محمد الوحش  »إعالن توصيات المؤتمر األول لتطوير التعليم العالي 2013-6-25«

زيارة السفير الصيني 2013-7-8

برعاية وزير السياحة واألثار معالي األستاذ نايف الفايز »المؤتمر الدولي لتطوير السياحة والفندقة في الوطن العربي 2012-9-7«
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زيارة وفد جمعية الصم 2013-4-27

زيارة وفد مركز الحسين للسرطان 2013-4-23

زيارة رئيس جامعة جنان اللبنانية للجامعة زيارة وزير التعليم العالي السوداني



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

31

رئيس مجلس األمناء يكرم األستاذ سمير الحياري رئيس تحرير جريدة الرأي

إحتفاالت الجامعة بعيد اإلستقالل 2013-5-22

إفتتاح دورة تطوير أعضاء الهيئة اإلدارية 2013-5-18

جلسة حوارية لمعالي المهندس شحادة أبو هديب 11-3-2013إحتفال الجامعة بعيد األم 2013-3-20

إحتفاالت الجامعة بعيد اإلستقالل 2013-5-22
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محاضرة معالي الدكتور محمد نوح القضاة 2012-11-25

محاضرة الدكتور محمد راتب النابلسي 2013-5-5

محاضرة الضمان وضبط الجودة 2013-4-23

محاضرة الجودة 2013-3-25

محاضرة الدكتور حازم الصمادي 2013-4-30
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محاضرة قصة إكتشاف البترا 2013-4-9 محاضرة معالي أ.أسمى خضر بمناسبة اليوم العالمي
 للعنف ضد المرأة 2012-12-10

محاضرة معالي األستاذ الدكتور ناصر الدين األسد 2012-12-26
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إتفاقية تعاون مع مجموعة طالل أبو غزالة 2013-7-10

توقيع إتفاقية تعاون الشركة الفنية لتوطين التقنية 25-3-2013توقيع إتفاقية تعاون إلمتحان التويك 2013-2-27

إتفاقية جمعية العون 2013-1-13
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توقيع إتفاقية تعاون مع أكاديمية بيت الشرق 2013-2-23

توقيع مذكرة تعاون مع مؤسسة الخبير 2013-2-16

توقيع إتفاقية تعاون مع شركة المنهل 2013-4-23

توقيع إتفاقية تعاون مع منظمة تفعيل النزاهة 29-6-2013توقيع إتفاقية تعاون مع شركة امنية 2013-5-12
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اللقاء العلمي الثالث لجامعة  الشرق األوسط: واقع وتطلعات لبناء الخطة اإلستراتيجية لألعوام  2014-2019 »خلوة البحر الميت 2013-4-4«
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اللقاء العلمي الثالث لجامعة  الشرق األوسط: واقع وتطلعات لبناء الخطة اإلستراتيجية لألعوام  2014-2019 »خلوة البحر الميت 2013-4-4«
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مناظرات اإلنتخابات البرلمانية 2013-1-16

أمسية شعرية لطلبة الجامعة 2013-5-13

ذكرى معركة الكرامة 2013-3-25
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المعدل فصل التخرج التخصص الجنسية الكلية إسم الطالب
3.58 20121 اإلدارة السياحية  األردنية األعمال جواد زياد الحمود

3.28 20121 التسويق  األردنية األعمال وليد خالد علي

3.75 20123 التمويل  األردنية األعمال سارة هشام محمد القبالوي

3.93 20121 المحاسبة  األردنية األعمال عبد اهلل محمد خضراوي

3.65 20123 إدارة األعمال  األردنية األعمال وليم حنا القنصل

3.82 20121 التربية الخاصة  األردنية العلوم التربوية سناء نجاتي أبو شاشيه

3.93 20121 تكنولوجيا التعليم  األردنية العلوم التربوية أسماء مصطفى الطقاطقة

3.57 20123 علم الحاسوب األردنية تكنولوجيا المعلومات إياد نعيم ابوعيشه

3.87 20121 اإلذاعة والتلفزيون  اإلعالم األردنية نور عمر العفيشات

3.93 20122 الصحافة  اإلعالم المصريه آيه السيد ابراهيم

3.8 20122 اللغة االنجليزية وآدابها  اآلداب والعلوم الفلسطينية هيا خير الدين القدسي

3.97 20121 اللغة العربية وآدابها  اآلداب والعلوم األردنية حسام خليل الخوار

3.94 20121 القانون  الحقوق األردنية فادي هايل الحنيطي

3.76 20122 التصميم الجرافيكي  العمارة والتصميم األردنية شهد ياسر الشولي

3.79 20122 الهندسة المدنية  الهندسة األردنية الحارث إبراهيم جراد

المعدل فصل التخرج التخصص الجنسية األعمال إسم الطالب

4 20123 االدارة والقيادة التربوية األردنية العلوم التربوية رويده جميل أبوراضي

4 20121 اإلعالم اإلعالم األردنية صباح عبد السالم حراحشه

4 20122 اإلعالم اإلعالم العراقية لبنى طارق الهاشمي

4 20121 اإلعالم اإلعالم األردنية حنان كامل إسماعيل

4 20122 اإلعالم اإلعالم األردنية إيمان نهار ارتيمة

4 20121 األعمال اإللكترونية األردنية األعمال نوال هاشم الحسيني

3.96 20122 العلوم السياسية اآلداب والعلوم العراقية طه خضر  فضيل

3.96 20122 العلوم السياسية اآلداب والعلوم األردنية راشد أحمد الحنيطي

4 20122 القانون الخاص الحقوق األردنية حازم علي النسور

4 20121 القانون العام الحقوق األردنية يحيى أسعد شقير

3.91 20122 اللغة االنجليزية وآدابها اآلداب والعلوم األردنية وفاء عبد اهلل أبو حلوة

3.94 20123 اللغة العربية و آدابها اآلداب والعلوم األردنية رابعه إبراهيم الكركي

4 20121 المحاسبة األردنية األعمال محمد محمود النحوي

4 20121 المناهج وطرق التدريس األردنية العلوم التربوية آمنه علي السمارات

4 20122 المناهج وطرق التدريس األردنية العلوم التربوية نسرين بسام سماره

4 20122 إدارة األعمال اليمنية األعمال عبد الوهاب أحمد جندب

3.83 20121 علم الحاسوب األردنية تكنولوجيا المعلومات خالد زهير محمود

3.83 20122 علم الحاسوب  األردنية تكنولوجيا المعلومات خليل قفطان اللصاصمة

3.89 20123 نظم المعلومات الحاسوبية اليمنية تكنولوجيا المعلومات طالل عبد الكريم الظاهري

أوائل الخريجين لطلبة  البكالوريوس  في الفصول األول والثاني و الصيفي للعام الجامعي 2013/2012

أوائل الخريجين لطلبة الماجستير في الفصول األول والثاني و الصيفي للعام الجامعي 2013/2012
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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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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة



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

وفاء �سالح امل�ساعفة
�سكرترية العميد        نبذة عن  كلية اآلداب والعلوم

الروؤية
كلية جامعية علمية، قادرة على تخريج كوادر ب�رشية قيادية م�سلحة باملعرفة العلمية املتعمقة،والتدرب على البحث العلمي 
ملّب  خريج  بناء  على  القادرين  املخل�سني  خلرية  وا�ستقطابها  ومناهجها،  خططها  يف  احلديثة  التقنيات  توظيف  خالل  من 

لحتياجات جمتمعه ووطنه احلالية وامل�ستقبلية.
الر�سالة

تتمثل ر�سالة الكلية يف تطوير التعليم والبحث العلمي النوعي احلديث القادر على اإك�ساب الطلبة مهارات البحث وال�ستق�ساء 
والتدريب،وتخريجهم موؤهلني مزّودين باملعرفة النظرية والتطبيقية احلديثة امللّبية لحتياجات ال�سوق،واإك�سابهم اأي�سا القيم 

الأخالقية والأمانة العلمية وغر�ص قيم ال�سدق والنتماء وحتّمل امل�سوؤولية.
الهداف

 1.تزويد طلبة الدرا�سات العليا باملهارات البحثية املتعمقة يف جمالت اللغات )اللغة العربية واللغة الإجنليزية(،
    والعلوم ال�سيا�سية. 

2.التعرف اإىل املدار�ص ال�سيا�سية العاملية ودورها يف تطور ال�سعوب والأمم، والعمل على تعاونها مع بع�سها بع�ساً. 
ورفد  ال�سيا�سية(  العلوم  املحلي)بكالوريو�ص  ال�سوق  يطلبها  جديدة  اأق�سام  الدرا�سية،وا�ستحداث  الأق�سام  خطط  3.حتديث 

ال�سوق املحلية والعربية باملتخ�س�سني يف  الرتبية والتعليم واللغات والعلوم ال�سيا�سية . 
4.اإر�ساء قواعد التعاون الوثيق مع الكليات املماثلة والتخ�س�سات املتقاربة يف اجلامعات املحلية والعربية والدولية. 

5.عقد املوؤمترات واللقاءات والندوات والور�ص العلمية التخ�س�سية املتنوعة يف جمالت العلوم الإن�سانية، مبا يفيد طلبة الدرا�سات 
العليا واملهتمني يف هذه امليادين. 

6.ن�رش البحوث والدرا�سات واملوؤلفات التي تعالج جوانب احلياة ال�سيا�سية واللغوية املختلفة، كي تكون عوناً للباحثني 
   واملهتمني واملتخ�س�سني يف هذه امليادين كافة.
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قسم العلوم االساسية

د. جمانة مفيد ال�سامل
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص ق�سمي اللغة العربية
والعلوم الأ�سا�سية

د. رائد راجح اأبو عواد
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. ماهر لطفي �سليم
اأ�ستاذ

د. اأمل �سفيق العمري 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. �سذا �سليمان اأحمد
مدر�ص

اأ. مها �سقر يا�سني
مدر�ص

اأ. مي�ساء �سعيد �سليمان
مدر�ص



األوسط الشـرق  جامعة 

Middle East University جامعة الشرق األوسط

الكتاب ال�سنوي 442013-2012

قسم اللغة العربية وآدابها

اأ.د. عبد الروؤوف زهدي م�سطفى
اأ�ستاذ

د. جمانة مفيد ال�سامل
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ.رئي�ص ق�سمي اللغة العربية
والعلوم الأ�سا�سية

اأ.د. �سعود حممود عبد اجلابر
اأ�ستاذ

د.عثمان م�سطفى اجلرب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبداهلل اأبوالرب
اأ�ستاذ م�سارك
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 خريجو الفصل األول قسم اللغة العربية 

 خريجو الفصل الثاني قسم اللغة العربية 

الماجستير

الماجستير

بالل اأحمد بطمان ال�سوابكه

حممد يحيى نايف زكارنه

علي عبد الرحمن مو�سى العجارمة

فادي علي حممود ال�سطناوي

العملة ح�سني  عبداهلل  عمرو 

الكركي �سالمه  اإبراهيم  رابعة 

الماجستير

خريجو الفصل الصيفي قسم اللغة العربية 
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 خريجو الفصل األول قسم اللغة العربية 

 خريجو الفصل الثاني قسم اللغة العربية 

رنا جميل حممد
 الزعاتره

�سمري اعقيل دمله 
الهقي�س

مو�سى حممود طعمه 
الفقهاء

حممود �سامل عبد 
اجلعارات

اأحمد عبد ال�سالم �سليمان اللوان�سه

بيان هاين عبد املجيد عو�س اهلل

ح�سام خليل يو�سف اخلوار

�سمر غازي مطاوع ابو �سعيفان

عبد اهلل عبد الرحمن عبداهلل املالد

البكالوريوس

البكالوريوس

مرمي حممد احمد
 عمر

حممد �سالمه م�سلم 
الفقهاء

يا�سمني اأحمد ح�سني
 ال�سكني

اإميان حممد يون�س هديب

دانا توفيق ح�سن اأبو را�س

حممد عبد اهلل حممد اجلمل

هاله عي�سى مو�سى اأبو مقدم
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خريجو الفصل الصيفي قسم اللغة العربية 

فايز �سالمه �سلمان 
العيادات

عثمان طاهر  حممد 

ال�سواوره اهلل  عبيد  حممد  �ساميه 

البكالوريوس

إجتماع الرئيس مع طلبة كلية اآلداب والعلوم 2013-3-10
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 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    

اأ.د. بدر �سعيد الدويك
اأ�ستاذ

اأ. دميا حممد العتال
مّدر�سة

اأ.د. ريا�س فايز ح�سني
اأ�ستاذ

د.نرية اأحمد املنياوي
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. �سبار �سلطان 
ال�سعدون

اأ�ستاذ

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

ق.اأ.رئي�ص ق�سم اللغة الإجنليزية
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 خريجو الفصل األول قسم اللغة اإلنجليزية

 خريجو الفصل الثاني قسم اللغة اإلنجليزية

�سالح ماجد �سالح
  العبويني

وعد �سليمان  الزعبي

طيبة عبد الكرمي  عبد ال�ستار

�ساجده �سيف اهلل فهد القبيالت

اأحمد جمال عبد ال�سالم من�سور

ال�سباك حممد  خليل  اإ�سماعيل 

هزاع عزت  هزاع  غ�سان 

م�سحي جرو  كرمي  �سعود 

الرفاعي العزيز  عبد  جمال  طارق 

حيمور منجد  ها�سم  ماجده 

زهرة اأبو  خليل  عي�سى  ناجح 

احلي عبد  عبد  ح�سن  و�سام 

حلوة اأبو  اأحمد  اهلل  عبد  وفاء 

الماجستير

الماجستير

الماجستير

خريجو الفصل الصيفي قسم اللغة اإلنجليزية

الفايز فار�س  فرحان  مي�ساء 
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 خريجو الفصل األول قسم اللغة اإلنجليزية

لينا من�سور ح�سن
 تيمور

رنا عبد احلميد بدوي
 قزاز

�سذى زهدي عامر 
وادي

ن�سال اأحمد حممد
 الأ�سمر

جعفر اإبراهيم حممد 
�سعيدان

اإخال�س عبد اخلالق علي عو�س اهلل

فاتن ن�سال خليل املعايعه

حممد علي طحيمر العرجان

مرام هاين عبد املجيد عو�س اهلل

نداء ماجد حممد ال�سعار

ورده جمال اإ�سماعيل عمر �سمره

البكالوريوس
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عبد الهادي داود اأ�سعد 
�سكوكاين

حممد خليل  كيان 
�سلبد

  لنا غالب �سامي 
املدانات

حممد ي�رضي حممد
 م�سك

�سدام اأحمد فالح
 اللواما

 خريجو الفصل الثاني قسم اللغة اإلنجليزية

األء جمدي ح�سن
اأبو جامع

اإ�رضاء جميل حممد
 حممد

اإلهام حممود علي 
جناجره

خليل جمال خليل 
ن�سيوي

�سهى دروي�س 
م�سطفى حممود

هيا خري الدين
 �سعد الدين القد�سي

البكالوريوس
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خريجو الفصل الصيفي قسم اللغة اإلنجليزية

نور يو�سف حممود
 ان�سا�سي

�سماح كمال �سليمان 
الدردي�سي

اأ�سامه فالح �سالمه 
العجالني

البكالوريوس

اليوم العلمي لكلية اآلداب والعلوم 2013-5-19
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 قسم العلوم السياسية

د.حممد جميل ال�سيخلي
اأ�ستاذ م�سارك

د.غازي �سالح بني ملحم
اأ�ستاذ م�سارك

د.فوزي اأحمد تيم
 اأ�ستاذ م�سارك

د.حممد �سالح بني عي�سى
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. عبد القادر حممد الطائي
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم

د. �سعد في�سل ال�سعد
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. حممد حمد القطاط�سة
اأ�ستاذ
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 خريجو قسم العلوم السياسية

 خريجو الفصل  الثاني خريجو الفصل االول

الماجستير

اأيهم هاين ح�سني حيا�سات

خالد �سعد ح�سن فهد ال�سهلي

خالد عبد الرحمن نا�رض �سجعان الع�سيمي العتيبي

ذياب حممد ذياب الفايز

زيد ا�سامة  اأحمد

�ساره عبد اللطيف �سعود الزيد

عبد اهلل �سعد عيد عبداهلل العتيبي

عبد املح�سن ليف  ال�سمري

علي �سليمان �سعيد الدرمكي

منريه في�سل عبد اهلل ال�سلطان

ها�سم اجريد ذيب اخلوالده

احل�سن ذو  كايد"  "حممد  منار  ال�رضيفة 

ال�سيحان �سند  فالح  رابعة 

احلنيطي را�سد  اأحمد  را�سد 

الفاعوري �سالح  الدين  �سم�س  راكان 

الهبيداء حممد  فالح  جمبل  �سعد 

العدوان اهلل  عبد  يو�سف  طايل 

ف�سيل خ�رض   طه 

بو�سيبه اهلل  عبد  مناحي  املح�سن  عبد 

املطريي عبيد  �سعود  عبيد 

املراغي اأحمد  داود  عبري 

جا�سم خلف  زيد  عذبي 

العبادي عايد  عاطف  فوؤاد 

العتيبي مبارك  حممد  مبارك 

العتيبي راجح  �رضور  عاي�س  اللطيف  عبد  مناور 

عزيز غازي   منت�رض 

الدريعي حممد  را�سد  منى 

الكعيرب عيط  فهاد  هاين 

الد�سوقي حممد  عبدالقادر  اإبراهيم 

ال�سباغة اهلل  عبد  ح�سن  علي  ح�سني 

الرملي حممد  اإبراهيم  خالد 

احلو�سني اإبراهيم  جا�سم  خالد 

اجل�سمي اأحمد  حممود  اإبراهيم  خليل 

العامري نهية  حممد   �سامل  �سهيل  �ساحلة 

 خريجو الفصل الصيفي
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د. موؤيد اأحمد عبيدات
 ق.اأ. عميد كلية احلقوق

فاتن اأحمد عبدالوهاب
�سكرترية العميد نبذة عن  كلية الحقوق

الروؤية
ان تكون كلية متميزة حملياً واقليمياً وعاملياً يف جمال تدري�ص القانون القائم على تفعيل العقل والبحث العلمي املتميز.

الر�سالة
جمالتها  بجميع  التنمية  يف  للم�ساهمة  تطبيقية  جوانب  اىل  النظرية  اجلوانب  وحتويل  القانونية  باملعرفة  الرقي 
وابعادها لتاأهيل الطلبة للمناف�سة يف �سوق العمل القانوين واك�سابهم تقاليد واعراف الت�سامح والخال�ص يف العمل.

الهداف
 1.العمل على تطبيق الإ�سرتاتيجية اخلا�سة بكلية احلقوق.

2.ت�سكيل اللجان املختلفة اخلا�سة بكلية احلقوق واملرتبطة ب�سبط اجلودة وتفعيل اللجان العلمية الأخرى.
3.حتديد احتياجات الطلبة يف كلية احلقوق والعمل على �سد اي نق�ص فيها، والعمل على ربط اجلانب النظري بالعملي.

4.تطوير البحث العلمي اخلا�ص بالكلية �سواء تعلق المر بالن�سبة لع�ساء هيئة التدري�ص او الطلبة.
5.متابعة تنفيذ برنامج املاج�ستري يف قانون العمال الدولية )وامل�سرتك بني كلية احلقوق وكلية ادارة العمال(، 

6.و�سع الكلية يف م�ساف كليات احلقوق التي ي�سار لها بالبنان من الناحية العلمية ومنظومة القيم.
7.تخريج طلبة ذوو كفاءة على القيادة يف كافة املجالت العملية.

8.العمل على حتديث اخلطط الدرا�سية مبا يتواءم مع اخلطط املعتمدة يف ارقى اجلامعات العاملية وما يحتاجه �سوق 
   العمل م�ستقبالً.



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

57

 قسم القانون الخاص

اأ.د.فائق حممود ال�سماع
اأ�ستاذ

د. من�سور عبد ال�سالم
 ال�رضايرة

اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. وليد هوميل عوجان
اأ�ستاذ

اأ.د. جمال الدين مكنا�س
اأ�ستاذ

د.خالد عبد ال�سخانبة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. متارا يعقوب نا�رضالدين   
اأ�ستاذ م�ساعد

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

د. حممود حممد عبابنة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مهند عزمي اأبو مغلي
اأ�ستاذ م�سارك

د. موؤيد اأحمد عبيدات
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ.رئي�ص ق�سم القانون اخلا�ص
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 خريجو الفصل األول قسم القانون الخاص

 خريجو الفصل الثاني قسم القانون الخاص

 خريجو الفصل الصيفي قسم القانون الخاص

الماجستير

الماجستير

الماجستير

خالد �سلطي نواف ال�سنجالوي

خالد علي جابر الكريبي املري

خليل ح�سني خليل عطية

رامي �سالح عبد الكرمي وريكات

زياد خليل علي القا�سي

عاهد مبارك مطلق �سعد ال�سعيد

حازم علي اإبراهيم الن�سور

عبداهلل مدعث غالب داب�س العازمي

حممد ذعار حمما�س العتيبي

حممود حممد خليل اأبو �ساور

نواف حممد مفلح الذيابات

�سامر �سهيل يو�سف حجازين

مها عبد الرحمن عبد احلميد اخلواجا
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قسم القانون العام

اأ.د. حممد عودة اجلبور
اأ�ستاذ

د. اأحمد حممد  اللوزي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.نغم خو�سابا
اأ�ستاذ م�سارك

د. زهري اأحمد قدورة
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. نزار جا�سم العنبكي
اأ�ستاذ

رئي�ص ق�سم القانون العام
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الماجستير

 خريجو الفصل األول قسم القانون العام

حمري يحيى حمود يحيى القهايل

�سليمان �سامل مر�سي ابو كري�سه الراجحي

فهد فايز عبد اهلل العتيبي

ممدوح حممد يو�سف عي�سى

منى داود حمي الدين ال�سالحات

منر حممد حامد ال�سهوان

يحيى اأ�سعد ابراهيم �سقري

�ساريهان جميل عي�سى
 خمامره

جانب من نشاطات كلية الحقوق
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 خريجو الفصل الثاني قسم القانون العام

الماجستير

رائد حممد يو�سفاأبو ذر �ساكر  عبد
 العدوان

وجدي عبد الرحمن
 ح�سني عاي�س

غازي فوزان
 �سيف اهلل العدوان

ها�سم عو�س احمد
 اآل اإبراهيم

فاطمه �سالح اأحمد ال�سمايل

فايز مطلق حممد ال�سليمات

فهد حمود حممد حمود علي اخلالدي

مهند حمود عبد الكرمي ال�سبلي

بهاء فهمي عبد احلفيظ الكببجي

جواهر ح�سن �سلمان اجلبور

دلل رميان عبداهلل الرميان

فار�س و�سمي دبي الظفريي

 خريجو الفصل الصيفي قسم  القانون العام 

الماجستير

رافع عبد اهلل حميد الدوري
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 خريجو الفصل األول قسم القانون

البكالوريوس

عال ربحي ذياب عبد اللطيف

)حممد ر�سول( ع�سمت يو�سف العزيز

حممد يون�س اأحمد العرج

عدي في�سل علي 
الفايز

فادي هايل
 �سيف اهلل احلنيطي

غاده حممد عبد الهادي اأمال �سعيد حممد احلوراين
حماد

اأحمد مو�سى م�سطفى 
التاج

رنا عاطف زكي اخلطيب

اميي ار�ساماكوفا باري�س ار�ساماكوفا

دحام من�سور عبد اهلل ابو ج�سار

 خريجو الفصل الثاني قسم القانون

البكالوريوس

اإيهاب يا�رض حممود �سمريات

�سلطان حممد علي ال�سحيمي البلوي

�سبا عبد الكرمي ر�سيد ر�سيد
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ح�سام �سلمان رامز 
كوك�س

حممد حممود اأحمد برهم 
زيد

�سبلي الن�سمي ثويني
 الدويالن

خريجو الفصل الصيفي قسم القانون

البكالوريوس

محاضرة كلية الحقوق 2013-5-14
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اأ.د. عبدالنا�رض اإبراهيم نور
عميد كلية العمال

الروؤية
اإن روؤية كلية الأعمال هو ت�سخري راأ�سمالها املادي واملعنوي لتعميق املعرفة لدى اأ�ساتذتها وطلبتها وخّريجيها وخدمة املجتمع 

وتنمية البيئة بجودة عالية تتطابق مع املعايري العاملية باعتبارها قوة للبقاء والنماء والرقي.
الر�سالة

تتمثل ر�سالة كلية الأعمال يف حتقيق الأهداف التي اأن�سئت من اأجلها، وهي تزويد طلبة كلية الأعمال باملهارات واملعرفة الكافية 
التكنولوجيا  التعامل مع  وتهيئة جيل قادر على  واملاليني  والإداريني  املحا�سبني  واخلارجي من  املحلي  ال�سوق  احتياجات  لتلبية 
الر�سالة حجر  هذه  وتعترب  املت�سارعة،  وامل�ستجدات  العوملة  وجودها يف ظل  واثبات  العاملية  للمناف�سة  واقتدار  بقدره  احلديثة 

الزاوية يف �سياغة اخلطة التنفيذية والتي تتمحور حول الأهداف الرئي�سية للجامعة
الهداف

الأهداف التي ت�سعى الكلية اإىل حتقيقها :
1.اإعداد خريج مميز على درجة عالية من اجلودة يتالئم مع اإحتياجات �سوق العمل 
2.خدمة البيئة املحلية املحيطة بها ب�سكل خا�ص واملجتمع الأردين ب�سكل عام 

3.توفري عن�رش الديناميكية يف الأداء مبا يكفل للجامعة عامل الإ�ستمرارية والقدرة على املناف�سة 
برامج  الإجنليزية جلميع  باللغة  التدري�ص  على  الإمكان  قدر  الإعتماد  الكلية من خالل  والتعليمية يف  العلمية  الكفاءة  4.رفع 

البكالوريو�ص يف الكلية.
5.تطبيق نظام اجلودة ال�ساملة والتقييم الذاتي يف الكلية.

6.دعم وتطوير املكتبة بالكتب والدوريات احلديثة .
7.امل�ساهمة يف حتقيق عائد معقول على الأموال امل�ستثمرة من ال�رشكات املالكة للجامعات . 

8.اإن�ساء خمترب تدريبي وبور�سة لالأوراق املالية حتاكي الواقع العملي وربط الأكادمييات ب�سوق العمل.

نبذة عن  كلية االعمال

فداء م�سطفى الطقاطقة
�سكرترية الكلية

اإقبال حممد ح�سن
�سكرترية الكلية
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د. حمزة �سليم خرمي
اأ�ستاذ م�سارك

د.كامل حممد احلواجرة
اأ�ستاذ م�سارك

د.ا�سعود احمد املحاميد
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد �سليم ال�سورة
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سامي يو�سف العدوان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ليث �سلمان الربيعي
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ.رئي�ص الق�سم

اأ.د.عبدالباري اإبراهيم درة 
اأ�ستاذ

اأ.د. كامل حممد املغربي
اأ�ستاذ

 اأ.د. حممد عبد العال
النعيمي

اأ�ستاذ

د. هيثم حممد الزعبي 
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حميد ال�سيبي
اأ�ستاذ م�سارك

 قسم إدارة األعمال

د. علي حممد عبا�س
اأ�ستاذ م�سارك
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د. عبد اهلل جميل
 اأبو �سلمى 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. فاتن اأحمد خري�سات 
مدرّ�سة

د.اأجمد فهد الطويقات
اأ�ستاذ م�ساعد

د.رائد حممد هناندة
اأ�ستاذ م�ساعد 

د.عبداهلل قا�سم البطاينة
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.منت�رضحممد العدوان
مدرّ�ص

د. علي فالح ال�سالعني
اأ�ستاذ م�ساعد

د.مراد �سليم عطياين
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عبدالعزيز ال�رضباتي
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.حممد عبداحلليم خدام
مدرّ�ص

د.�سمري مو�سى اجلبايل 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فرا�س القعايدة
اأ�ستاذ م�ساعد

 قسم إدارة األعمال

د.نفوذ غالب عبدالفتاح
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.بروين حكمت الكردي
مدرّ�سة
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 خريجو الفصل األول قسم إدارة األعمال

 خريجو الفصل الثاني قسم إدارة األعمال

الماجستير

الماجستير

ر�سيدغايل عبداهلل ح�سن دماج وجدي  م�سطفى 
مرم�س  

عي�سى  �سامل  حممد 
بكه ا ل�سو ا

اإبراهيم اأمني   اأ�سيل 

العتيبي غازي  ذايب  جراح 

خليفه جمال  غازي  جالل 

العبيدى �سعيد  حممد  الهادي  عبد  جواهر 

عجيالت �سليم  نادر  دانا 

باكري ح�سني  �سابر  �سمري 

العجمي هادي عمي�س  اهلل  اهلل علي عبد  عبد 

الر�سيدي عيد  م�سعان  اهلل  عبد 

الر�سيدات اهلل  عبد  مازن  فار�س 

حوا جورج  اإبراهيم  فهد 

الزواهره اإحميدان  اإبراهيم  حممد 

اأحمد ال�سيد  اأديب   ريا�س  اأديب  حممد 

حمدي عقيل   حممد 

الظفريى منوخ  �سودى  ممدوح 

يو�سف حممد  ر�سا 
 عرار

حممود  م�سطفى  زينه 
حمد

ح�سني  اإ�سماعيل  رانيا 
ال�رضاونه

�سامل  اأحمد  �رضوق 
الغنم اأبو 
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 خريجو الفصل الثاني قسم إدارة األعمال

الماجستير

الماجستير

خلف الهمايل  النا�رض  عبد  جمال  اأحمد 

ال�سانع عودة  �سامل  اإميان 

الربازي اجل�سعي  دهمان  عواد  دهمان  تركي 

الربغوثي فوزي  ه�سام  فرح 

عمران املعطي  عبد  اأحمد  وليد 

فا�سل عدنان   عماد 

احلاليبه عوده  ح�سن  غازي 

اأبو�سنينة املح�سن  عبد  ح�سني  حممد 

املحمد حممد  ك�ساب  مروى 

ال�سهوان دروي�س  م�سهور  مهند 

عامر" دار   " �سالح  �سادق  مو�سى 

ال�سمري النا�رض  مراد  �ساجد  نا�رض 

حممد الرحمن  عبد  خليل  نور 

الزبن �سامل  حممد  نور 

احلمد اأحمد  �سالح  يو�سف 

حمود بن  اهلل  عبد 
احل�سني حممد  بن   

ح�سني  علياء 
نوح الدين  عالء 

مو�سى منذر  مي 
القا�سم  

�سالح ح�سني  اأماليا 
حميدة اأبو   

اجلعربي ح�سني  ي�رضي  اأ�سيل 

جنيب حممود  زكريا  اأمين 

جويحان اهلل  عبد  الغفار  عبد  ثائر 

الزعبي مفلح  الرزاق  عبد  حامت 

ال�سلوي اإ�سماعيل  حممد  ر�سيد 

را�سي اأبو  خليل  �سمري  �سامر 

القطامني اأحمد  حممد  �سحر 

زعرتي �سم�س  هاين  العزيز  عبد 

جندب علي  اأحمد  الوهاب  عبد 

خريجو الفصل الصيفي  قسم إدارة األعمال



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

70

 خريجو الفصل األول قسم إدارة األعمال

البكالوريوس

نور عدنان ح�سن
 ال�سمهوري

في�سل زيد عبد العزيز 
العزه

ليث خليل عبد اهلل اأبو ا�سبيتان

ح�سن اإ�سماعيل ح�سن 
زينب

ح�سام ر�سا عبد الرحيم 
الكفاوين

طارق خليل حممد 
الهاللت

غيث اإبراهيم حممد
 علقم

اأحمد اجمد احمد اأبو الرب

ارياد م�سطفى عبد احلليم ابو رمان

اإ�رضاء مو�سى حممد الزعبي

جميل طــــه جميل الزعبي

ح�سام فتحي عبد الفتاح مهنا

حياه يا�سني ابراهيم ب�سري

عدي ماهر حممد قا�سم

علي عبد اخلالق علي عو�س اهلل

فادي عبد املجيد �سعيد القبيالت

ق�سي حامت حممود ب�سري

لبنى ح�سني حممود احلموز

ماجد علي ماجد زيد الكيالين

يزن هائل جنيب ك�سربي
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البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني قسم إدارة األعمال

زيد ا�سامه من�سور 
مراد

عناد اأحمد حممود ابو زيد

حمزه حممد فتحي 
النداف

حمزه ف�سيل حممد 
املنا�سري

علي حممد حممود 
الطهراوي

خالد حممد �سالح ابراهيم 
الكيالين

عمر حممد فالح
 اخلطيب

ب�سار بركات حممد جودة 
ال�رضباتي

اأمريه نهاد م�سطفى
 ابو خلف

�سامي �سمري �سامي 
خاروف

جميل يو�سف جميل
 العكرو�س

�سحى عمر عبد املعطي
 جرب

ح�سني �سمري ح�سني 
عبد اهلل

عال مازن عبد احلميد
  �سحاده

فوؤاد ه�سام حممدعوده جورج عوده احلمارنه
 اخمي�س



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

72

البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني قسم إدارة األعمال

معتز اأحمد عقيل
 الربماوي

حممد عوين عبداهلل
 القوا�سمي

حممد يا�رض زهدي
 م�سطفى

هيا ماهر خليل 
النابل�سي

ولء يو�سف حممود 
ال�سطي

حممد اإبراهيم حممد
  عبيات

�رضف الدين زياد عبدالكرمي الأطر�س

عبد اهلل ح�سن �سعبان اآغا

علي ربحي حممد حمدان

فار�س اأنور عبد الفتاح اأبو ال�سند�س

حممد �سمري يو�سف العمايره

حممد يا�رض يو�سف العمايره

نافدار ح�سني كاجو حمد

اأحمد زهدي فوزي باكري

اأحمد نا�رض حممد �ساب�سوغ

اأريج عبد اهلل عبد الرحمن الفريحات

العزم حممد ه�سام رباح الرجبي

اأماين عبد احلميد ح�سن الدمريي

راكان رمزي ن�رضي اخلزوز

ربى ها�سم �سليمان ال�سيوف

�سوزان �سالح �سبحي الفاعوري
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خريجو الفصل الصيفي  قسم إدارة األعمال

البكالوريوس

�رضيف  �سوقي  ب�سام 
ر و �سحر

العزيز  عبد  الدين  �سيف 
العمران" "الزيادين   

�سالح خالد  يا�رض  حممد 

�سكر اأبو  خليل  ا�سماعيل  اأماين 

لنب ابو  توفيق  فاروق  احمد  خالد 

الفايز نايف  عارف  �سطام 

كلداين بطر�س  زياد  طارق 

ن�رض الرووؤف  عبد  فتحي  عبري 

القن�سل مرجي  حنا  وليم 

يا�سني م�سطفى  احمد  يزن 
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 خريجو الفصل األول قسم التسويق

البكالوريوس

طارق نا�رض عبد اللطيف
 ابو غويله

ا�ستي  م�سباح  حيدر  موؤمن 
التميمي

جمدي ه�سام حممد اجلمل

اإبراهيم اأحمد داوود اأحمد

اأحمد فواز �سعيد ح�سونه

اأحمد حممد ب�سام عبا�س البيطار

اأ�سامة حممد عبد الفتاح غرير

اأن�س عدنان حممد العماوي

طالل عبد الرحمن عبد الدلهمه

عماد لطفي ح�سن حممود

مالك يا�رض يو�سف العمايره

وليد خالد حممد علي
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 جعفر �سقر جري�س احلمارنه

رانيا خالد علي امل�رضي

مهند حممد عقيل  بكر احلنبلي

يزن يو�سف رزق ابو ار�سيد

البكالوريوس

البكالوريوس

جالل ريا�س فايز ح�سني

�سالح اأحمد مو�سى حريزات

طارق عدي فاروق ال�سائح

منتهى حمزه حممود زيد 
الكيالين

عباده ب�سام عبد القادر خالد 
حمدان

خريجو الفصل الصيفي  قسم التسويق

 خريجو الفصل الثاني قسم التسويق

يو�سف طالل رزق عبد الرزاق حممد با�سم ها�سم التكروري
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نوال ها�سم مو�سى احل�سينياإ�رضاء عمر �ساكر �سديد

الماجستير

 خريجو الفصل األول قسم األعمال االلكترونية

رىُل عبد القادر اأحمد رباعي

حممود حممد عبد الروؤوف 
القردحجي

ناهده حممد عبد الروؤوف 
القردحجي

رمي كامل  اإ�سماعيل

�سهيل ح�سني عي�سى العبد

�سوزي �سالح مطلب ال�سبيل

عهود احمد عبد العزيز عمرو

فادي فار�س �سامل املدين

الماجستير

 خريجو الفصل الثاني قسم األعمال األلكترونية
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الماجستير

خريجو الفصل الصيفي  قسم  األعمال األلكترونية

الماجستير

 خريجو الفصل الثاني قسم األعمال األلكترونية

اأينور وليد �سليمان الدواغرة

بالل �سليمان حممد امل�ساحلة

ثامر نواف �سالمه الزبن

طارق ب�سام �سليم احللتة

عبد الرحمن خالد احمد را�سي

عبد اهلل عوده حمود الرواحنه

فاطمة وليد احمد ابوديه

جمد عمر �سالمة احلار�س

حممد خلدون عبدة �سموط

نان�سي �سفيق  �رضف

جمانه اأحمد عبد اللطيف قدومي

طارق حممد عوين قور�سه

عمر رفعت  او�سي
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د. يون�س عليان ال�سوبكي
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد اهلل اأحمد الدعا�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عبدالرحيم القدومي
اأ�ستاذ م�سارك

د. م�رض علي عبد اللطيف
اأ�ستاذ م�سارك

د.يعقوب ح�سن الك�سواين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأ�سامة عمر عبد اجلبار
اأ�ستاذ م�سارك
ق.اأ.رئي�ص الق�سم

اأ.د. عبدالنا�رض اإبراهيم نور
اأ�ستاذ

اأ.د. حممد عطية مطر
اأ�ستاذ

اأ.د.ر�سا اأنور حمادة
اأ�ستاذ

 قسم المحاسبة والتمويل

د.علي عبد الغني الاليذ
اأ�ستاذ م�سارك
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اأ.�سناء نايف اليعقوب
مدر�سة

د.اإ�سماعيل ح�سني اأحمرو
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عبدالعزيز فريد �سامية
اأ�ستاذ م�ساعد

د.منري اإ�سماعيل ابو�ساور
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سليمان جمال �سليمان
اأ�ستاذ م�ساعد

د.رمي  �ساهر الأعرج
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�سليمان  عثمان اأبو�سبحا
اأ�ستاذ م�ساعد

 قسم المحاسبة والتمويل

د. خالد جمال اجلعارات
اأ�ستاذ م�ساعد
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 خريجو الفصل األول قسم المحاسبة

الماجستير

عامر �سالح عبد الكرميزيد اأحمد بطمان ال�سوابكة
 العرموطي

يو�سف خليل يو�سف عبد
 اجلابر

زينب عبد الهادي  حممد

عبد الرحمن خملد �سلطان عريج املطريي

فهد حممد �سعد �سعود عبداهلل املحجان

في�سل دبيان عو�س روي�سى املطريى

مازن خليل حممد اخلاليفة

حممد حممود عبد اهلل النحوي

مزيد باين دخيل �سليمان

م�سطفى حممد حممود النمروطي

نا�رض حممد خلف معلث املطريي

نواف جابر �سعود جابر حمد الهاجري

هديل اأمني ابراهيم ال�سيخلي
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 خريجو الفصل الثاني قسم المحاسبة

خريجو الفصل الصيفي  قسم المحاسبة  

الماجستير

الماجستير

حممود �سالمة اجلويفل

اأحمد عدنان �سامل 
العرموطي

اأحمد م�سطفى مو�سى 
الهندي

عمر تركي  هزاع

ح�سان عطيه خليل اأبو احلاج

حممد حمود فهد ب�سري

حممود خالد العيط الكعيرب

نواف جابر فهد املالك ال�سباح

ر�سا �سمري حممد قا�سم
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول قسم المحاسبة

الهادي عبد  حممد  جا�رض 
لب�ستنجي ا

يعقوب �سالح  عمر 
ح�سني  

الكرمي  عبد  �سمري  علي 
المني

حممود �سامل  ح�سني 
املهريات  

حممد حممد  �سالح  رمي 

خليل وليد  ماهر 
عوده عبد   

قا�سم  املح�سن  عبد  اأحمد 
العيداين

�سديد جميل  و�سفي  عثمان �سمر  عرفة   عثمان  
اأبو لنب  

�سامل  فهمي  رباح 
ين لب�سيو ا

خليل حممد  طارق 
عربجي  

فريد حمدان اأحمد حممد 
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البكالوريوس

اللطيف  نا�رض حممد عبد 
غويله اأبو 

اإبراهيم  من�سور  حممد 
ين ا لك�سو ا

حممد عزمي  حممد 
املو�سى  

ح�سن حممد  مراد 
�سحاده  

فريد نبيل  حممد  يزن 
اجليو�سي  

زقزوق جميل  عايد  اأحمد 

عطوان اأبو  حممد  اهلل  عبد  اأ�رضف 

القوا�س �سعيد  حممد  ذياب  اآلء 

�سجراوي علي  ح�سني  رامي 

العبد اأحمد  يو�سف  روان 

البوز يو�سف  الفتاح  عبد  زيد 

الكيالين زيد  ماجد  عازم  الدين  �سيف 

املدهون �سالح  فايز(  )حممد  �سالح 

عابد حممد  طه  عادل 

كنعان اأحمد  حممد  عامر 

خ�رضاوي جمعه  حممد  اهلل  عبد 

عيادي �سبحي  اأمين  عبداهلل 

علي احلاج  اإبراهيم  حممود  علي 

القط�س م�سطفى  اأحمد  عمر 

م�سطفى حممود  اهلل  عبد  عمر 

ال�سادق عوين  الكرمي  عبد  ق�سي 

املو�سى يو�سف  حممد  جمدي   

اإبراهيم حممود  ح�سني  حممد 

نا�رض حممد  خالد  حممد 

حموده حماد  زياد  حممد 

عبداهلل اأحمد  نا�رض  حممد 

ر�سيد حممد  وهيب  حممد 

احلموز حممود  اأحمد  حممود 

القوا�سمي" "اجلدع  خليل  توفيق  حممود 

القرعان حممود  حممد  مرام 

القراعني ح�سني  حممد  معاذ 

�سالمه �سليم  راغب  معتز 

العواوده ح�سني  حمد  كامل  مهند 

الفتاح  عبد  �سعيد  مالك 
ع منا

 خريجو الفصل االول قسم المحاسبة
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 خريجو الفصل الثاني قسم المحاسبة

م�سطفى  موؤمن  احلارث 
ملحم

الفتاح عبد  نبيل  ثامر 
ال�سويطي  

خ�رض فوزي  غ�سان  رامي 

وزوز عمر  �سالح  عدي 

�سليمان  اهلل  �سيف  اأن�س 
اهلل �سيف 

جنيب مروان  ح�سن 
احلجلي  

�سالح  حممد  رنيم 
لح �سا

اإبراهيم  اأ�سامه  عمار 
غل بر

احمد خالد  اأحمد 
�سماره  

اهلل  عبد  هاين  تامر 
اهلل عبد 

حممد  غريب  دانا 
عدوى

ح�سن حممد  عدي 
الذنني اأبو   

علي  جميل  اأنوار 
تني ل�سبا ا

يو�سف بدر  خليل 
�سمره  

�سليمان  حممد  �سمري 
ي عجو

البكالوريوس

فيا�س حممود  اأحمد 
بدر  
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 خريجو الفصل الثاني قسم المحاسبة

البكالوريوس

حممد  جمال  مي�سون 
�رض لنا ا

قني�س حممود  علي  الزيرمعتز  حممد  اأجمد  مهند 

اهلل عبد  اأحمد  غيث 
القرعان  

اهلل  عبد  حممد  مي�سون 
لعك�س ا

الرحمن  عبد  مو�سى  موؤيد 
ي ل�سعيد ا

نبهان علي  هارون  حممد 

الرجبي اأحمد  وليد  اأحمد 

نبهان ابو  اهلل  عبد  �سامل  اإ�سالم 

حممد جميل  حممد  اأن�س 

علي اأبو  جربان  جورج  جربان 

ال�ساعر الرحمن  عبد  موؤيد  حنني 

حمدان �سميح  موؤيد  �سليمان 

م�ساعده �سامل  وا�سف  عالء 

�سالمه حممد  �سامل  حممد 

ال�سكارنه الكرمي  عبد  خلف  معت�سم 

الفقهاء �سامي  خلف  حممد 

عيد عي�سى  زياد  مهند 

اخلما�س حممد  وقا�س  هيثم 

ابو�سبيتان �سليم  خالد  يو�سف 

بدر  هاين  عمرو 
حممد
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خريجو الفصل الصيفي  قسم المحاسبة

جمعه  حنني 
حرز اهلل

اني�س"  "حممد  لوؤي 
�سالح �سالح 

عو�س  اأ�سامة 
املالحمه اهلل  �سيف 

عواد يا�سني  مو�سى  راتب 

خلف  اإ�سماعيل  حممد 
ي د م�سو

اح�سان هيثم  حممد 
الفاروقي  

مو�سى  حممود  اأحمد 
عواد

غازي  اأحمد  حمزة 
يل لع�سا ا

يو�سف توفيق  عمر 
الب�ستنجي

ذياب �سمري  حممد 
فطمه  

�سالح  وليد  اأ�سيل 
مل �سا

احمد  منري  رافع 
�س يو بر

م�سطفى تي�سري  حممد 
ال�رضوف  

م�سطفى  مرمي 
احمد  

البكالوريوس

حممد م�سباح  اهلل  عبد 
القوا�سمي  

اإبراهيم  معاذ 
ي طميز ا
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البكالوريوس

�سليم  احمد  معاذ 
بكي ل�سو ا

حممد  �سميح  نور 
�سم قا

حممد حممود  حممد 
 نور

عمر خليل  يو�سف  طالل 

ال�سواعري �سليم  بركات  عدي 

ع�سا خليل  مو�سى  ليث 

امللك �سبحي  �سائد  ماريا 

تايه الكرمي  عبد  اأكرم  منذر 

جزر ابو  اهلل  �سيف  قا�سم  هيثم 

قطام اأبو  اهلل  عبد  عوين  يزن 

�سحاده حممد  جمال  اأحمد 

عيد اأبو  حممد  مازن  حمزه 

دع�سان حممود  ح�سن  ر�ساد 

علو�س ح�سن  حممد  �ساميه 

خزمو ايوب  اليا�س  �سليم 

بدوان اأحمد  حممد  ح�سام 

خريجو الفصل الصيفي  قسم المحاسبة
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 خريجو الفصل األول قسم التمويل

البكالوريوس

عزمي علي"  "حممد  زيد 
اجلوهري  

املعطي عبد  عمر  �سجى 
 جرب

�سليم  م�سطفى  مراد 
ي�س و ل�سا ا

جا�رض علي  اأكرم  م�سطفى 

املغربي حممد  اكرم  اأو�س 

حممد مطلق"  "حممد  �سالح  اإميان 

لبزو عزت  نزار  بهاء 

ال�سيخ اأبو  علي  طالب  راين 

ح�سونه �سالح  �سمري  �سلمى 
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 خريجو الفصل الثاني قسم التمويل

البكالوريوس

اإبراهيم �سليمان  �سهاد 
�سليمان  

علي منر  يو�سف  حممد 

الطوبا�سي اإبراهيم  حامد  حال 

عاجز يو�سف  عدنان  فرح 

نوفل جابر  املعطي  عبد  رىُل 

قا�سم حممد  نا�رض  حممد 

فراج وا�سف  اأكثم  اإبراهيم 

عطيه علي  �سالح  �سياء 

يو�سف احلليم  عبد  اأحمد 
القا�سم  

م�سطفى  عيد  عمار 
فرفوره

العطيوي �سلمان  نواف  اأمين 

الوهاب  عبد  حممود  فاطمه 
ي�سي عو
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 خريجو الفصل الثاني قسم التمويل

البكالوريوس

قمحية لبيب  م�سعب 
 

الرحاحلة نايف  خالد  نايف 

العطيوي �سلمان  نواف  اأحمد اأمين  حممد  حمزة 
القم�سان اأبو 

ال�سباغ �سليم  احمد  اإ�رضاق 

اجلمل زهدي  حممد  اأن�س 

الرفاعي احمد  عمر  �سند 
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خريجو الفصل الصيفي  قسم التمويل

البكالوريوس

عدنان حممد  عدنان 
عتمه  

حممد ه�سام  �سارة 
القبالوي جميل   

حممد  عادل  الدين  نور 
�س لن�سا ا

�سحادة زهدي  وليد  خليل اأحمد  اإبراهيم  اأحمد 
دربا�س

الكراملة ح�سن  فوؤاد  علي 

اهلل عبد  ح�سني  �سمري  بدر 

حممود  اإبراهيم  حممود 
املنا�رضة

ح�سني  خالد  م�سعب 
الظهريات

الرفاعي اأحمد  عمر  �ساجد 

القوا�سمة عثمان  وائل  �سهيب 

خاليلة م�سلم  نايف  و�سيم 

ا�سعد كامل  هائل  يزن 
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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

 قسم اإلدارة السياحية



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

93

 خريجو الفصل األول قسم اإلدارة السياحية

البكالوريوس

مهند توفيق �سالح 
الثوابيه

علي حممود حممد العدوانزيد داود زياده ال�سوابكه

ان�س حممود احمد
 ابو �ساميه

بالل حممد عبد احلميد 
"جعفر ال�رضدوب"

جواد زياد ا�سد احلمود

اإبراهيم احمد خلف ال�سوابكه

اإخال�س �سامل مبارك احلديثات

اأريج عماد يو�سف العب�سي

املعتز باهلل ماجد حممد ف�سل التوتنجي

جميل خليل عبد الرحمن القطاونه

حمزة حممد عارف العب�سي

را�سد طالل ذيب البوريني

رامي نبيل جري�س زعرور

رنده حممود ح�سن اأبو را�س املدين

�سامي اأنطون جورج ال�رضياين

�سعيد ح�سام �سعيد اجلالمنه

�سقر حممد �سالح املغربى

طارق نائل جري�س م�رضب�س

عبد الرحمن ابراهيم حممد العزه

عبد الرحمن عمر �سليم اأبو �رضخ

لوؤي احمد ابراهيم اأبو جودة

حممد اأحمد اإبراهيم اأبو جوده

حممد نبيل حممد ال�سيد

مراد عديل جزاع احلجازين

معت�سم ناجي �سالح القعايده

هايل فالح حمري الزبن

و�سام فداء فتحي �سلطان

وليد خالد �سالح املحي�سن

 و�سام زكريا فريد �رضاب
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 خريجو الفصل الثاني قسم اإلدارة السياحية

البكالوريوس

�سيف عبد الكرمي عاي�س 
املعي�س

مي حممد خري عبدالكرمي
 البيطار

اإيهاب ح�سن بدر �سمور

حممد زياد عبد اللطيف اأبو عره

رمزي مرجي �سامل احلدادين

حممد حممود يو�سف احلاج
 م�سطفى

اأحمد نبيه �سالمة اأبو عقل

�سياء اأنور احمد احلوراين

اأ�سامه رائد عمر �سليم

عي�سى فار�س برهم الطعيمه

اأنور �ساري راجب الزبن

فرا�س حممد علي بدر
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 خريجو الفصل الثاني قسم اإلدارة السياحية

خريجو الفصل الصيفي  قسم اإلدارة السياحية

البكالوريوس

البكالوريوس

زيد ع�سام جمال حممود راية تي�سري خمي�س القرينيرامي اليا�س يو�سف املعايعة

اإياد حممود اأحمد اأبو �ساميهاأن�س مهيب حممد خليل
 

اإميان عبد العزيز حممود
 الب�سيتي

اأحمد حممد طاهر القرعان

دل�ساد �سالح الدين حممد �سعيد الكردي

�سعد نبيل روحي عطية

عدي عزام طالب قما�س
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خريجو الفصل الصيفي  قسم اإلدارة السياحية

يو�سف م�سطفى يو�سف معتز باهلل فوؤاد ح�سن اقطيل
الهجني

البكالوريوس

اإبراهيم حممد مو�سى حماد

اأحمد عبد القادر حممد ملحم

اأحمد علي �سميح ابو قرع

ا�سعود خالد عي�سى احلمارنه

ب�سام عي�سى اإبراهيم دادوخ

حمزة علي حممد الدرابيع

خالد حممد يو�سف عبد اجلواد

�سهل �سايل متعب الفايز

فار�س �سالح خلف الزبن

ليث مازن بطر�س احلمارنه

حممد ح�سن ح�سني �سلمان

معتز ح�سن علي ظاظا

مها اأحمد اأحمد اأبو م�سلم

ميالد حممد اني�س �سالح �سالح

عبد احلميد حممد �سند �سليمان متعب الفايز
عبد احلميد ذيب

حممد فوزي اأحمد ابو لوز
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إجتماع الرئيس مع طلبة كلية األعمال 2013-3-12

اليوم العلمي لكلية األعمال 2013-5-8

إجتماع كلية األعمال مع الطلبة الخريجين 2013-5-4
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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اأ.د.ريا�س �ساكر نعوم
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

الروؤية
للكلية روؤية عاملية ت�سعى جاهدة اإىل اأن تكون من الكليات املتميزة وامل�سهود لها حمليا واإقليميا وعامليا بالتميز يف التعليم 

والبحث العلمي يف جمالت تكنولوجيا املعلومات.

الر�سالة
الكلية تعمل لتحقيق املقولة )املعرفة قوة ( وتعد القادة للم�ستقبل، وبالتايل العمل على التطوير والتح�سني امل�ستمر بجودة 

العملية التعليمية والبحثية.  

الهداف
احد الأهداف اجلوهرية هو توفري برامج اأكادميية حديثة تتما�سى مع املعايري املحلية والعاملية وتلبي احتياجات املجتمع والإن�سانية.

نبذة عن  كلية تكنولوجيا المعلومات

مريفت عمر البو
�سكرترية العميد
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Dr.Oleg Vladimirovich Viktorov
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د.عزام طالل �سليط
اأ�ستاذ

د.عبداللطيف  اإبراهيم اأبودلهوم
اأ�ستاذ م�سارك

د.هبه ح�سن نا�رض الدين
اأ�ستاذ م�ساعد

اأريج الروا�سدة
م�رشف خمترب

ها�سم م�سطفى اأبراهيم
م�رشف خمترب

د.حممد  حامد امل�ساروة
اأ�ستاذ م�ساعد

حممود يا�سني عواد
م�رشف خمترب

اأ�سيل ع�ساف
م�رشف خمترب

اأ. دمية عبدالكرمي عربيات
مدرّ�سة

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

                    قسم نظم المعلومات الحاسوبية

                       مشرفو المختبرات
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دبوان �سالح  علي  با�سل 

 خريجو الفصل األول قسم نظم المعلومات الحاسوبية

 خريجو الفصل الثاني  قسم نظم المعلومات الحاسوبية

خريجو الفصل الصيفي  قسم نظم المعلومات الحاسوبية

الماجستير

الماجستير

الماجستير

علي حممد  عماد  اأحمد 

ح�سن خليف  اإبراهيم  علي 

عو�س عبد اهلل عو�س ال�سباح

حممد معتوق   حممد 

رمان اأبو  اهلل  عبد  �سليمان  ب�سار 

اخلوالده عي�سى  اهلل  عبد  ب�سار 

اجلاعوين منيف  اأجمد  اهلل  عبد 

اخل�سم حممد  را�سد  اهلل  عبد 

اهلل عبد  عي�سى  فخري  ميان 

الظاهري احمد  الكرمي  عبد  طالل 

مراد نعمان   م�سطفى 
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د. ماأمون خالد اأحمد 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د.ريا�س �ساكر نعوم
اأ�ستاذ

د. ح�سني هادي ال�سمري
اأ�ستاذ م�سارك

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

د.مظفر منري اجلراح
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. هبه �سامي اأبو كف 
مدرّ�سة

د.اأحمد كايد اأحمد كايد
اأ�ستاذ م�سارك

ق. اأ. رئي�ص الق�سم

                      قسم علم الحاسوب
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                   خريجو الفصل األول قسم علم الحاسوب

                   خريجو الفصل الثاني  قسم علم الحاسوب

      خريجو الفصل الصيفي  قسم علم الحاسوب

الماجستير

الماجستير

الماجستير

ال�سو�س القادر  عبد  وليد  تامر 

حممود �سعيد  زهري  خالد 

زياد جميل اإبراهيم النعيمات

حمور اأبو  العلقان  حممد  زياد 

ال�رضاري فايز  املامون  �رضوق 

جري اأبو  ح�سني  حممود  اإينا�س 

الل�سا�سمة اإبراهيم  قفطان  خليل 

العزيز عبد  اإبراهيم  العزيز  عبد  عمر 

الكبي�سي عبداجلبار  عبدال�ستار  غيث 

دبوان �سالح  علي  با�سل 
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البكالوريوس

اأبوعي�سه اأحمد  نعيم  اإياد 

اأحمد اهلل  عبد  روحي  مهند 

      خريجو الفصل الصيفي  قسم علم الحاسوب

مختبرات الكلية

اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات 2013-5-19
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مختبرات الكلية

اجتماع الرئيس مع عدد من الكليات 2013-3-23
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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اأ.د. حممد حممود احليلة 
ق.اأ. عميد كلية العلوم الرتبوية

الروؤية
الريادة والتميز يف العلوم الرتبوية حملياً وعربياً ودولياً..

الر�سالة
اإعداد القادة الرتبويني املتخ�س�سني القادرين على الإ�سهام يف تطوير العلوم الرتبوية والبحث العلمي وخدمة املجتمع، بالتاأكيد 

على اجلودة ال�ساملة، من خالل ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة تدري�ص متميزين، وتطبيق خطط درا�سية نوعية.
الهداف

1.تخريج كوادر موؤهلة، وقادرة على ممار�سة تخ�س�ساتها بنجاح ومتيز.
2.النهو�ص مب�ستوى القيادات الرتبوية يف �سوء اأحد ث النظريات العاملية.

3.امل�ساهمة يف تطوير املناهج املدر�سية واجلامعية املقرتنة بطرائق التدري�ص احلديثة، التي تنمي مهارات التفكري والإبداع
    لدى طلبة املدار�ص واملعاهد واجلامعات.

4.اإعداد متخ�س�سني لرعاية املوهوبني واملعاقني يف املجتمعات املحلية والعربية.
5.ن�رش البحوث والدرا�سات التي تعالج جوانب احلياة الرتبوية املختلفة.

6.تقدمي ال�ست�سارات الرتبوية يف جمالت الإدارة والقيادة الرتبوية، واملناهج وطرق التدري�ص، وتكنولوجيا التعليم والرتبية اخلا�سة.
7.الت�سدي للم�سكالت الرتبوية يف املجتمع املحلي والعمل على حلها.

8.اإك�ساب الطلبة اخلريجني الجتاهات الإيجابية املرغوب فيها نحو مهنة الرتبية والتعليم.
9.امل�ساهمة يف �سد حاجات املجتمع املحلي والإقليمي باخلرباء يف ميادين املناهج وطرق التدري�ص، والقيادة الرتبوية، وتكنولوجيا

    التعليم، والرتبية اخلا�سة.
10.رفع م�ستوى ر�سائل املاج�ستري جلعلها �سمن امل�ستويات املرموقة.

11.الهتمام بالبحوث الرتبوية الفردية واجلماعية لأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية.
12.التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم من اأجل تطوير املناهج املدر�سية وتدريب القيادات الرتبوية.

13.عقد الندوات واملوؤمترات الرتبوية التي تعالج املو�سوعات ذات العالقة بحاجة املجتمع املحلي والإقليمي والدويل. 

نبذة عن  كلية العلوم الرتبوية
نداء كمال اأبو حجلة

�سكرترية العميد



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

108

اأ.د. جودت اأحمد امل�ساعيد
اأ�ستاذ

اأ.د.كمال �سليم دواين 
اأ�ستاذ

اأ.د. عبد اجلبار البياتي 
اأ�ستاذ

د. ملك �سالح الناظر 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. غازي جمال خليفة
اأ�ستاذ

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

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

د خالد اأحمد  ال�رضايرة 
اأ�ستاذ م�سارك

                      قسم اإلدارة والمناهج

اأ.د. عبا�س عبد مهدي �رضيفي
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم
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               خريجو  الفصل األول قسم اإلدارة والقيادة التربوية 

               خريجو  الفصل الثاني قسم اإلدارة والقيادة التربوية 

               خريجو الفصل الصيفي قسم اإلدارة والقيادة التربوية 

الماجستير

الماجستير

الماجستير

احلميدي بدر  حم�سن  تهاين 

اجلبور اأمني  راتب  حامت 

الزعبي الكرمي  عبد  فواز  خلود 

الدروي�س يا�سني  املح�سن  عبد  دلل 

الرفاعي حممد  �سيد  زهراء 

العو�سى ها�سم  املجيد  عبد  عائ�سه 

الر�سيدى �سعدان  هنى  عيد 

العتيبي مبارك  بركي  اأحمد 

عويد ميمون   اأريج 

القريناوي فرهود  عليان  ب�سام 

العدوانى خلف  نا�رض  حنان 

احلوراين جمال  فواز  طارق 

احلارثي اإبراهيم  القادر  عبد 

الديحاين جمبل  حرا�س  فهد  علي 

�سقر عيد  قطيم  علي 

الدجاين حممود  م�سطفى  لينا 

كندري فلكناز  اإ�سماعيل  حممد 

م�سند عبيد  العتيبي  حممد 

اإبراهيم عقل  خمي�س"  "عمر  منى 

الهاجري زيد  مفرج  نا�رض 

احلميد عبد  �سعد   نور 

ال�سانع حماد  العزيز  عبد  خوله 

احلمد ح�سني  طالب  اهلل  عبد 

ال�سمري اهلل  عبد  فالح  نواف 

ابورا�سي خليل  جميل  رويدة 

حممد الرحيم  عبد  ها�سم  غادة 

جا�سم عبداهلل  ح�سني  اهلل  عبد  غدير 

العجمي ح�سن  فهد  فهيد 

الر�سيدي �سامل  �سنت  عبيد  مبارك 

الديني اهلل  عبد  يو�سف  م�ساري 

اخلمي�س اأحمد  اإبراهيم  منتهى 

اجلا�سم الوهاب  عبد  هيام 

اإبراهيم  يعقوب  لطيفه 
اخلري اأبو 
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ال�سوبكي �سليمان  علي  متارا 

�سحادة اأبو  ف�سل  اهلل  عبد 

                       خريجو  الفصل األول قسم مناهج وطرق التدريس 

                      خريجو  الفصل الثاني قسم مناهج وطرق التدريس

                   خريجو الفصل الصيفي قسم مناهج وطرق التدريس

الماجستير

الماجستير

الماجستير

ال�سمارات حمدان  علي  اآمنه 

ال�سمري حم�سن  رديني  خمي�س  خالد 

ال�سهلي دعف�س  منيف  اهلل  عبد 

ال�سوره م�سلم  خالد  غاده 

الثنيان عايد  خملد  حممد 

احل�سينات �سامل  مو�سى  حممد 

احلبا�سنه �سفهان  خلف  عدنان 

�سعود ياأ�سني   كندي 

�سماره فايز  ب�سام  ن�رضين 

عبيدات فندي  بالل  اأحمد 

جمعة  خليل  حنان 
�رضيوة

ار�سيد م�سلم   حممود 
البحرات

يون�س اإبراهيم  زياد  هبه 

املطريي �سعفك  جمعان  ح�سني 

الر�سيدي عبداهلل  حممد  خالد 

ال�سمور عابد  حامد  �سامي 

امل�سيلم مفرج  �سعد  اأحمد 
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                        قسما التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم

د.عاطف حممد اأبو حميد 
اأ�ستاذ م�ساعد

د.يو�سف مفلح �سليم اجلراح
اأ�ستاذ م�ساعد

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

د. اأماين حممد حممود
اأ�ستاذ م�ساعد

د. لينا حممود حمارمة
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. حممد حممود احليلة
اأ�ستاذ

د.عبداحلافظ حممد �سالمة
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم
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                     خريجو  الفصل األول قسم التربية الخاصة 

البكالوريوس

العفي�سات ال�سامل  اأحمد  اأمل 

املعايعه خليل  اندراو�س  اأيهم 

ال�سعيدي علي  بن  �سيف  بن  خالد 

زكريا مطيع  مفيد  �سالم 

العمري حممد  بن  �سليمان  بنت  كوثر 

جا�رض توفيق  حممد  لنا 

ال�سعيدية علي  بن  �سيف  بنت  منال 

ال�رضيري خليفة   بنت  ندى 

الزدجاليه عي�سى  بن  اأحمد  بنت  ن�سال 

البلو�سي �سبيل  بن  �سليمان  بنت  هاجر 

الوهيبي هديب  بن  اهلل  عبد  بنت  وفاء 

�سامل جناتي  �سناء 
�سيه �سا بو اأ
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العودة اأحمد  خلف  زبيده 

املعنى علي  بن  �سامل  بن  عمرو 

احل�رضمي اهلل  عبد  بن  خمي�س  بن  يو�سف 

                    خريجو  الفصل الثاني  قسم التربية الخاصة 

عارف حممد  اأروى 
العب�سي  

�سالمه  علي  حممد 
عني جلما ا

عيا�س  عبداهلل  �سخر 
الكدراوي

حممد  م�سلح  مرام 
نه عفا

املعجل عوده  خلف  غرام 

البكالوريوس



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

114

البكالوريوس

                     خريجو الفصل الصيفي  قسم التربية الخاصة 

ح�سني حممد  �سخاء 
ك�ساب اأبو 

الدهام حمد  عطا  حممودهيا  اإبراهيم  نيفني 
العموري  

ذيب اإبراهيم  مرام 
ين الد عبد

ولء فالح جزاع الطريخم
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البكالوريوس

جرب املعطي  عبد  حممود  اإخال�س 

الزغول م�سلح  مو�سى  �سعود 

يعقوب �سعيد  النا�رض  عبد  فلك 

                      خريجو  الفصل األول قسم تكنولوجيا التعليم 

الدب�س حممود  حممد  بيان 

العموري ح�سن  حماديليندا  الكرمي   عبد  نورا 

اإدري�س  حممد  اأ�سماء 
اله�سلمون �سليمان 

رجا م�سطفى  اأ�سماء 
الطقاطقة  

حممد اأحمد  �سهى 
الفيومي  

العزيز عبد  جالل  اإ�رضاء 
ح�سي�س اأبو   

"حمدان  علي  حممد  اأ�سماء 
" �س عيا
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البكالوريوس

                   خريجو  الفصل الثاني  قسم تكنولوجيا التعليم 

املعجل عوده  حممد  رماح 

م�سطفى  �سعود  اإ�سالم 
غو�س اأبو 

اإبراهيم  اأمني  حنني 
فرده اأبو 

الدغمي را�سد  حممود  روان 

عبداهلل  �سالح  اأحمد 
الوادي

عوده رم�سان  حممد  اأمريه 
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البكالوريوس

                     خريجو  الفصل الثاني  قسم تكنولوجيا التعليم 

العلوان يو�سف  اإبراهيم  رمي 

زكي  باج�س  ع�سام 
يعة ملعا ا

�سياح  �رضاري  �سعاع 
لفقها ا

خالد  ن�سال"  "حممد  نور 
زكريا

حممد اأحمد  نبيل  عبري 

حممد  املنعم  عبد  هديل 
قيا�س اأبو 

احلوراين هناء حممود ح�سن 
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حمزه حممد عبد ال�سالم ح�سن جابر ح�سن نبهان
امل�سايخ

حممد رزق عبد املجيد�سعاد �سامي اأحمد امل�سايخ
 عو�س اهلل

براءه حم�سن حيان الر�سود

اأ�سماء اأحمد �سالمه اأحمد هزاع حممد الطورة
�سندوقة

اأحمد عبد احلكيم علي 
م�سلح

البكالوريوس

                      خريجو الفصل الصيفي  قسم  تكنولوجيا التعليم 

مروان يو�سف عبد ال�سواعري
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نور ح�سن اأحمد و�ساحن�رضين حممود اأحمد املرعيميعاد في�سل خليل عثمان

البكالوريوس

اإبراهيم �سامل حممد اأبو ريا�س

ح�سن اأحمد ح�سن جباره

عبري عودة مفلح قطيفان

                      خريجو الفصل الصيفي  قسم  تكنولوجيا التعليم 

اليوم العلمي لكلية العلوم التربوية 2013-5-21
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2013-5-21 اليوم العلمي لكلية العلوم التربوية

اليوم العلمي لكلية العلوم التربوية 2013-5-21
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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غدير اأحمد عبداهلل ال�سلمان
�سكرترية العميد

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

الروؤية
اأن حتتل كلية الهند�سة يف جامعة ال�رشق الأو�سط مركزاً علمياً مرموقاً بني مثيالتها حملياً وعاملياً، واأن تقدم الكلية للمجتمع 

املحلي جيالً جديداً من املهند�سني قادراً على البحث والتميز وخدمة املجتمع �سمن اإطار القيم الأخالقية والجتماعية.

الر�سالة
1.اأن يكون لكلية الهند�سة �سمن منظومتها الطالبية والإدارية والأكادميية دور ريادي يف مواكبة التطور التكنولوجي ومواجهة 

حتديات الع�رش على امل�ستوى املحلي والعاملي.
2.تخريج مهند�سني مبتكرين قادرين على قيادة منظومة هند�سية متكاملة، وذلك من خالل تقدمي برامج هند�سية ذات

   مهنية عالية.
3.تعزيز املكانة العلمية املتميزة لكلية الهند�سة يف جامعة ال�رشق الأو�سط وذلك من خالل تبادل اخلربات املعرفية والأكادميية 

مع كليات الهند�سة يف اجلامعات املحلية والعاملية.

الهداف
1.تقدمي برامج هند�سية ذات كفاءة عالية توائم املعايري املحلية والعاملية لت�سجيع الطلبة على اختيار الأف�سل.

2.ا�ستقطاب ودعم الكفاءات العلمية من اأع�ساء الهيئة التدري�سية والإدارية والطلبة للعمل معاً على حتقيق اأهداف الكلية 
املعرفية والعلمية.

3.ت�سجيع الطلبة لعمل الأبحاث العلمية اخلالقة التي توؤهلهم للم�ساركة الفاعلة يف عامل تطوير ال�سناعات التكنولوجية 
   حملياً وعاملياً.

4.تنمية اإح�سا�ص الطلبة بامل�سوؤولية جتاه جمتمعهم وتنمية مفهوم العمل بروح الفريق الواحد لديهم، من خالل اإعداد الطلبة 
   وتدريبهم على تطوير طاقاتهم الفكرية ومهاراتهم العلمية للنجاح يف حياتهم املهنية وامل�ساهمة ب�سكل فاعل يف خدمة 

   جمتمعاتهم.
5.العمل على تطبيق معايري �سمان اجلودة يف الكلية بالتعاون مع جلنة �سمان اجلودة يف اجلامعة، وال�سعي حل�سول الكلية على 

اعتماد ABET يف جميع التخ�س�سات املطروحة والتي �سيتم طرحها

نبذة عن  كلية الهند�سة
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د.الطيب حممد قا�سم
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. مالك خالد البطاينة 
اأ�ستاذ م�ساعد

د.رندة عقاب جملي
اأ�ستاذ م�ساعد

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

اأ.بيان فخري اأبو�سفية
مدرّ�سة

                     قسم الهندسة المدنية 
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                     خريجو  الفصل األول قسم الهندسة المدنية 

حممد  خالد  الهادي  عبد 
عبد الهادي

عالء حممود عطا اهلل عدي اأحمد عايد ال�سالحات
املحي�سن

يو�سف زياد عبد الرزاق العزايزهعمر ه�سام �سبحي زيد

رومل خليل حممد خليل

طارق حممد جربيل طمليه

دعاء عمر حممود �سلمان
 

�سليبا �سامي �سليبا امل�سو�سيف اأحمد حممود الديري

اأن�س ماأمون حممد عو�س

البكالوريوس

دانيا عدنان حممد الغزاوي
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                    خريجو  الفصل الثاني قسم الهندسة المدنية 

خالد عو�س �سيف اهلل املالحمهخالد عديل �سعيد العبادله

عبد الكرمي جمال عبد الكرمي 
الدبا�س

هديل حممد عبد الفتاح 
حمو

حممد ر�سوان حممد الع�سارحممد يون�س عي�سى خطاب

وائل حممد �سلمان اأبو حليه معتز نهاد م�سطفى حماد

الرحمن اأحمد حممد علي اإ�سماعيل عبد  اإبراهيم  احلارث 
جراد

اإينا�س منذر عادل ح�سيبا

اأحمد ح�سني ح�سن �سبيح

البكالوريوس

حممد عي�سى �سعد م�سودياإيهاب يعقوب يو�سف جعنينه



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

126

                       خريجو الفصل الصيفي قسم الهندسة المدنية 

فار�س �سمري عبد اللطيف القا�سم

حممد �سايل عبد الكرمي حممد جهاد يو�سف �سلح
بدوان

القا�سم عماد قا�سم 
العبيدي

حممد نزار حممد وحيد
 الب�سطامي

عبد ال�سالم نا�رض حممد
حتاحت

حنني �سعادة �سالح �سعادة
 

خالد عماد حممود ال�رضفاء

زياد وليد ح�سني م�سلح

اأ�سيد �سمري عارف عبد الهادي

البكالوريوس

عالء خليل علي اخلراز
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د.عادل حممود الع�ساف
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حنان  حممد اجلميلي
اأ�ستاذ م�سارك
رئي�ص الق�سم

اأ.مي�س جربيل الرازم
مدرّ�ص

                      قسم الهندسة المعمارية 
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م. عمر �ساكر �سديد
م�رشف خمترب

م. اإبراهيم يعقوب اأبو الرو�س 
مهند�ص م�ساغل

م.عمر توفيق فرحات
فني خمترب

م. �سحى عدنان حممد
 خليل

م�رشف خمترب

م. حنني حممود ح�سونة
م�رشف خمترب 

�سليمان جمال �سليمان
فني م�ساغل

                     مهندسو  وفّنّيو  المختبرات ومشرفوها - كلية الهندسة 

م.راية عدنان اأحمد
 مرعي

م�رشف خمترب

م.اإ�رضاء جمال النجار
م�رشف خمترب 
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مختبرات الكلية

مختبرات الكلية
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

131

اأ.د. حميدة �سمي�سم
عميد كلية العالم

�سعاد حممد غيث
�سكرترية العميد

الروؤية
تطمح كلية الإعالم يف جامعة ال�رشق الأو�سط اإىل اأن تو�سم مبقدرة متميزة على تخريج طالب ذوي اأفق وعلم وا�سعني، وعقلية 
نقديه منفتحة، ووعي ثقايف ميكنهم من الإ�سهام بجدية ومهنية يف بناء جمتمعاتهم املحلية والعربية، كما وتطمح كلية 

الإعالم اأن تكون املبادرة واحلاثة على اإحداث تغيري جمتمعي ايجابي من خالل براجمها الت�ساركية والإبداعية.

الر�سالة
ومن خالل الإلتزام التام بعمل بحثي خالق، تعمل كلية الإعالم على اأن ت�سبح قادرة متاما على تزويد املجتمعني الأردين والعربي 
بخريجني- بكالوريو�ص ودرا�سات عليا – ذوي كفاءة وح�ص عاملي وعقلية ناقدة، خريجني ملتزمني بال�سعي الدوؤوب لتحقيق اأعلى 
من حتديات  التغيري  الدائمة  الإعالمية  املوؤ�س�سات  على  ي�ستجد  ما  ومواجهة  مواكبة  من  مما ميكنهم  الفكري،  التميز  درجات 

واحتياجات.

الهداف
تهدف برامج الدرا�سات الإعالمية اإىل اإعطاء قراءة نقدية عرب تخ�س�سية لكل ما ميت لتكنولوجيا الإت�سال واملعلومات ب�سلة، 

من املوؤ�س�سات وممار�سات ومفاهيم تراثية. 
عليه فاإنك كاأحد طالبنا ويف اأي ق�سم من اأق�سام برناجمنا كنت �سوف حتقق ما ياأتي:

1.�ستكت�سب معرفة عملية ونظرية وتاريخية واجتماعية وتراثية ل�ستى جمالت الإعالم.
2.�ستتابع الأثار الثقافية للتكنولوجيا ، مهما كان �سكل هذه الآثار، و�ستتعرف على الكيفية التي ت�ساهم يف العالقة بني 

   الب�رش - ومنتجي التكنولوجيا- والتكنولوجيا بحد ذاتها يف ت�سكيل واإعادة ت�سكيل تراثنا املعا�رش.
3.�ستتناول بالفح�ص و�ستكت�سف ما تت�سمنه وتعك�سه الر�سائل الإعالمية من مناح فكرته وتفاعالت وتراث وبنًى �سلطوية.

4.�ستطور قدراتك يف �ستى اأنواع الدرا�سات الإعالمية.
5.�ستح�سل على كل املهارات ال�رشورية التي متكنك من دخول �سوق العمل.

6.�ستتمكن من الإ�سهام بفاعلية يف دعم وتقوية جمتمعك املحلي.

نبذة عن  كلية الإعالم
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                    قسم الصحافة واإلعالم

اأ.د. حميدة مهدي �سمي�سم
اأ�ستاذ

د.يو�سف �سامي اأبوعيد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. كامل خور�سيد مراد
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

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

د. جهاد حممد عمران
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حياة رومانو�س احلويك
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.�سارة نا�رض الدين
مبتعثة

                      خريجو  الفصل األول قسم  اإلعالم
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لواء جبار  جمعة هيثم من�سور عبد القادر 
عبنده

اإبراهيم يو�سف اإبراهيم العوامره

اأمين مو�سى اإبراهيم الفليح

حنان كامل اأحمد اإ�سماعيل

حنني خلف هاجم التل

�سعود نايف �سعود احلجرف

نا�رض حممد �سعيد الأن�ساري

وليد مرزوق ثامر الف�سلي

يو�سف عجاج ال�سمري

�سباح عبد ال�سالم متعب حراح�سه

علي عبد املعطي حممود احلالحله

فايز حممد علي احلميدات

قي�س �سعود يو�سف البدر

لنا خالد �سالمه القطيفان

                      خريجو  الفصل األول قسم  اإلعالم

الماجستير
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                     خريجو  الفصل الثاني قسم  اإلعالم

الماجستير

اإ�سماعيل اإبراهيم �سفر

اأ�سامه حممد كلي�س نا�رض الربيكى

اإميان نهار عيد ارتيمه

جا�سم حممد  الكيالين

ح�سن قطيم طماح املطريي

�سامل فالح م�سلم العجمي

طالل مذهان فليح املحارب

عادل حمدى عيد املطريى

عبد القادر خلف اأحمد البيا�سي

علي دو�سي �سربم العراده

املال حممود  الكرمي  عبد  اأحمد 

ب�سري اإبراهيم  عواد  جري�س 

خالد بني  عثمان  ار�سيد  عبري 

بدر م�سطفى  اأكرم  م�سطفى 

املكيمي اهلل  عبد  اأحمد  منال 

لبنى طارق اأحمد الها�سمي

مبارك حمد مبارك  الد�سمه

حممد ح�سني حممد علي العنزي

ال�سمري �ساوي  و�سمي  حممد 

غزال وهيب  حممد  حممود 

القحطاين �سعود  �سعد  نا�رض 

هالل �سالح  كاطع  وليد 

البيدان حممد  اهلل  عبد  يو�سف 

�سعيدي عتيق  عويد  يو�سف 

                    خريجو الفصل الصيفي قسم  اإلعالم

الماجستير
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اأنور عواد زياده ال�سوابكه

                خريجو  الفصل االول قسم  الصحافة واالعالم

�سخر فايز خلف الزبن

البكالوريوس

حممد علي خليل اأبوفريجه

حممد هزاع حمدان احلديد

مرمي حممد فوزي وجيه قا�سم

عبد ال�سالم عمر 
ح�سن

الء كايد علي اجلمل اأحمد خليل علي القريوتي اآيه ال�سيد عبد احلليم 
اإبراهيم

                   خريجو  الفصل الثاني قسم  الصحافة واإلعالم

البكالوريوس

دينا طه عبد املهدي املحادين

اآيه حممد �رضيف روبني املحت�سب

طارق حممد مرتوك الرقاد

عفاف اأنور زاهي ال�رضايره
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طارق زكريا اأحمد العثامني

البكالوريوس

                     خريجو الفصل الصيفي قسم  الصحافة واإلعالم

�سلطانه جدعان نايف اخلري�سه

�سناء علي مفلح احل�سن

قي�س اأمني عطيه الفقهاء

معتز حممود اأحمد اأبو عنزة

اليوم العلمي لكية اإلعالم 2013-5-13
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                     فّنّيو المختبرات ومشرفوها  

د.حممود رووؤف ال�سعدي
اأ�ستاذ م�ساعد

فاتن جودت اخلطيب
م�رشف اإ�ستديو الإذاعة 

زكي حممد الداوود
فني هند�سةال�ستديو التلفزيوين

د.�سليم �رضيف قارة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. رائد اأحمد البياتي
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د.حممد عبداحلفيظ املنا�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ�رضف حممد املنا�سري
م�رشف اإ�ستديو الإعالم

عبدال�سالم ع�سام الدجاين
مدرب وفني ت�سوير تلفزيوين

                    قسم  اإلذاعة والتلفزيون
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                     خريجو  الفصل األول  قسم اإلذاعة والتلفزيون 

عبد الكرمي عماد 
عبد الكرمي مبارك

اأن�س اأحمد حمدان عربدالعنود ح�سان غازي كنعان

يو�سف �سليمان غازينداء ن�سال اإبراهيم عليان
 يعقوب

اآية م�سطفى 
عبد ال�سالم حممد

حممد اأحمد ح�سني
 الهنداوي

زائده حممد اأحمد الطاهر

عبد الرحمن حممد وليد 
الراعي

البكالوريوس

اأحمد حممد �رضيف اأحمد

اأ�سماء �سكري فهد ك�سوره

اأي�رض عبد احلميد خازر يو�سف

تي�سري �سلمان يو�سف الفالحات

ر�سى اأحمد حممد الطاهر

ليث �سقر �سامل اخلري�سا   

حممد فايز حممد الهروط

حممد فرحان �سليمان العميان

نهار توفيق م�ساو�س خ�سمان

نور عمر اأحمد العفي�سات

ولء ثلجي عطيه احلمايده  

                     خريجو  الفصل الثاني  قسم اإلذاعة والتلفزيون
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                     خريجو  الفصل الثاني  قسم اإلذاعة والتلفزيون

عبد اهلل ماجد عبد اهلل 
البنوى

يارا �سفوان اأحمد اخلف�س

غالب مازن  حال 
القطان  

مالك اإح�سان عطيه حممد 
حماد

نور حممد اإ�سماعيل البحري

عامر فار�س عو�س 
ال�سواعده

عمر حممد مرار
 الوخيان

عبد اهلل با�سم عبد اهلل 
اإبراهيم

حال رعد عبدالوهاب
 املدادحه

اأحمد  ال�سالم  عبد  ه�سام 
ق بند

ق�سي زياد فهمي نوفل

البكالوريوس

ناجي يو�سف ح�سني 
اأبولوز

اآمنة اأحمد حممد اخلطيمي

العبادي حممد  عبداهلل  اأريج 

اأماين �رضي �سميح العبو�سي

بالل حممد بدر ال�سخاتره
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                    خريجو الفصل الصيفي قسم اإلذاعة والتلفزيون 

عبد اهلل �سميح عبد
 اجلليل العفي�سات

ح�سان  يو�سف  ح�سان 
بو�رضور اأ

�سيف من�سور علي الفايز

عبد اهلل حممد فهد ال�سهوان

البكالوريوس

�سادي نبيل حممود علي عبد اهلل

بدريه حممود توفيق البو�سطه



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

141

Knowledge is Power المعـرفــة قــوة



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

142

الروؤية

اأن ت�سبح كلية العمارة والت�سميم منوذج علمي عاملي يتميز بالتدري�ص والبحث العلمي خلدمة املجتمع لكي ت�سبح الكلية 

من الكليات التي تلعب دوراً هاماً وموؤثراً على ال�سعيد املحلي والعاملي، ويجعل من خريجيها مهند�سني معماريني وم�سممني 

جرافيكنِي متخ�س�سني يحملون القيم املهنية الإيجابية العالية وملوا�سلة العمل وخلدمة املجتمع من خالل حتقيق التنمية 

امل�ستدامة.

الر�سالة

اأن تقدم كلية العمارة والت�سميم م�ستوى تعليمي يوائم متطلبات القرن الواحد والع�رشين يف الإبداع والأ�سالة والقيادة يف كل 

من جمايل العمارة والت�سميم.

الهداف

1.اإعداد وتخريج مهند�سني معماريني وم�سممني متخ�س�سني قادرين على خدمة املجتمع املحلي وفق معايري الإرث احل�ساري

   املحلي والعاملي.

2.القيام بالبحث العلمي يف كل من جمايل العمارة والت�سميم وتوظيفه يف حل امل�سكالت الواقعية يف حقل التنمية امل�ستدامة.

3.توثيق روابط التعاون مع الكليات املماثلة يف اجلامعات الأخرى املحلية والعاملية وكذلك الهيئات واملوؤ�س�سات العلمية.

هبة حممد اإ�سماعيلنبذة عن  كلية العمارة والت�سميم
�سكرترية العميد

د. حممد ر�سول �سعود اخلراب�سة
 ق.اأ. عميد كلية العمارة والت�سميم
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د.طارق حممود نبيه
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د.حممد نبيل عبدال�سالم
اأ�ستاذ م�ساعد

 د.اإبراهيم خليل اأبوالرب 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.و�سيم يو�سف حمدان
مدرّ�ص

د.علي اأحمد خليل
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.ح�سن الطراونة
مدرّ�ص

                قسم التصميم الجرافيكي

                  فّنّيو  المختبرات ومشرفوها - كلية العمارة والتصميم 

علي اأحمد ملكاوي
فّني خمترب ت�سوير �سوئي

اأحمد نزية �سقور
م�سمم جرافيك

بتول م�سهور حتاحت
م�رشفة خمترب

حممود جمال الطويل
م�رشف خمترب
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                خريجو  الفصل األول  قسم التصميم الجرافيكي

مهند مروان �سالح
 البدوي

حممود  غازي  رول 
الزغلول

حممود "حممد اإ�سحق" عادل 
نا�رض الدين

حمزه داود ذيب 
ح�سونه

البكالوريوس

اأحمد يعقوب حممود الباز

زامل ماجد  خالد  �ساره 

الراجي خمي�س  الدين  �سيف 

عمر لطفي  طالل  عمر 

اأبوعواد �سليم  حممود  عمر 

اهلل �سعد  نوري  اهلل  �سعد  نورا 
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               خريجو  الفصل الثاني  قسم التصميم الجرافيكي

حنني عدنان كمال 
الد�سوقي

غاده عبد اهلل اأحمد 
العبد اهلل

طالل  حممد  اأمل 
�سالح اأبو 

�سدام نايف جابر 
الناطور

م�سطفى  علي  عدي 
د عيا

اأحمد عبد العزيز معو�س
 قاووق

�سو�سن حمدي عادل 
الدبعي

حماد اأحمد حماد 
الع�رضان

اأحمد ع�سام �ساكر 
القبج

عالء "حممد �سمري" 
   عامر عرقان

 

�سهد يا�رض �سالح 
ال�سويل

البكالوريوس

عبري ع�سام عادل 
عموري



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

146

                   خريجو  الفصل الثاني  قسم التصميم الجرافيكي

نور ب�سام حممد ندمي 
العوران

مروه روحي حممد  عبد اهلل 
ح�سن

منار عبد الرحمن حممد 
الرمياوي

نوران زياد فهمي
 نوفل

نادين زياد فهمي
 نوفل

اهلل عبد  نبيل  حممد 
دغي�س اأبو   

ولء جميل حممد
 حممد

البكالوريوس

اإ�سماعيل اأحمد  روزي  �سيما 

الدمي�سي ها�سم  نعيم  هم�سه 
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                     خريجو الفصل الصيفي قسم التصميم الجرافيكي

البكالوريوس

�رضية م�سطفى  �سمري  اأ�سماء 

�سايف م�سطفى  عدنان  اآلء 

جرب غازي  ح�سن  اآلء 

مهيار غالب  اهلل  عبد  روان 

مهيار غالب  اهلل  عبد  هديل 

�سهيب اأني�س اأحمد
 اأبو غثيث

بالل اأحمد عبدالهادي 
اأبو مرار

جمان زياد اإبراهيم 
النجار

نبيل عبد القادر اأحمد 
عي�سى

حممد با�سم حممود
 عي�سى
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اأ.د.اأحمد يو�سف الزعبي
اأ�ستاذ

اأ.حممود عاكف حممود مراد
مدرّ�ص

د.حنان  حممد اجلميلي
اأ�ستاذ م�سارك
رئي�ص الق�سم

                     قسم هندسة العمارة

لقاءالرئيس مع طلبة كلية الهندسة
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مناقشة مشاريع تخرج طلبة التصميم الجرافيكي

مناقشة مشاريع تخرج طلبة التصميم الجرافيكي

إفتتاح معرض كلية الهندسة 2013-2-16
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الروؤية

التميز يف ايجاد بيئة تربوية حمورها الطالب للو�سول اىل م�ستويات اكادميية رفيعة ا�سا�سها البحث العلمي.

الر�سالة

ت�سعى عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي اىل مواكبة معايري العتماد و�سمان اجلودة مبا ين�سجم مع التوجيهات الوطنية 
يف البحث العلمي والتطورات العلمية والتكنولوجية لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

الهداف
1.ان تكون مركزاً مولداً للمعرفة والبحث العلمي وانتاجهما.

2.ال�سهام يف حتقيق التنمية الوطنية امل�ستدامة.
3.ايجاد �رشاكة حقيقة يف اعداد البحوث بني اجلامعة ومراكز البحاث العلمية املتخ�س�سة.

4.اك�ساب الطلبة الدرا�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.

نبذة عن عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 

رميان حممد الغزاوي
�سكرترية العميد

خولة اأبو ال�سكر
اإدارية

اإ�رضاء مبي�سني
اإدارية

اأ.د. حممد عبد العال النعيمي
عميد الدرا�سات العليا والبحث العلمي

                 عمادة الدراسات والبحث العلمي
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د. �سليم حممد �رضيف قارة
ق.اأ. عميد �سوؤون الطلبة

الروؤية
على  والتمّيز  والقّوة  باملعرفة  ويتح�ّسن  يتمّتع  لكي  منا�سبة  جامعية  بيئة  الأو�سط  ال�رشق  جامعة  لطالب  نوفر  باأن  نتطلع 

امل�ستوى املحلي والعربي والعاملي.
الر�سالة

ت�سعى عمادة �سوؤون الطلبة لو�سع معايري التميز يف تقدمي اخلدمات الطالبية و تعزيز بيئة مرحبة واآمنة ومواتية للتعلم، الدور 
اجلوهري لعمادة �سوؤون الطلبة م�ساعد وتطوير الطالب من خالل اخلدمات التي ت�سمل تنمية املهارات القيادية.

الهداف
1.تر�سيخ روح العتزاز الوطني والنتماء القومي وثقافة الهوية لالأمة.

2.تنمية املهارات القيادية ترتكز على املبادئ الأخالقية واملعنوية، وتقدير جهود الطالب املثايل واملتميز.
3.العمل على بناء واإعداد ال�سخ�سية املتكاملة واملتوازنة للطالب.

4.تنمية الروح القيادية والريادية لدى الطلبة.
5.ت�سجيع العمل التطوعي خلدمة املجتمع املحلي.

6.توثيق �سالت الطلبة باملجتمع وت�سجيعهم على النخراط يف خدمته.
7.العمل على خلق بيئة جامعية منا�سبة ومالئمة للطلبة، ويتوفر فيها كل �سبل الراحة.

8.العمل على تفعيل م�ساركة الطلبة يف الأن�سطة املرافقة للمنهج املتنوعة بهدف �سقل مواهبهم وتنمية قدراتهم اإىل اأعلى 
   درجة ممكنة.

9.تطوير اخلدمات الطالبية ملواكبة تكنولوجيا الع�رش. 
10.نرتقي بجودة خدماتنا نحو العاملية لتحقيق �سبط اجلودة .

رؤية عمادة شؤون الطلبة ورسالتها وأهدافها

دمية حممود قطي�سات
�سكرترية العميد

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

ومديرة مكتب التاأهيل الوظيفي /
�سندوق امللك عبدهلل الثاين للتنمية

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

فادي جواد اجلمال
اإداري - م�رشف ريا�سي

غادة ا�سحق الكلداين
اإدارية - ق�سم اخلدمات الطالبية 

                 عمادة شؤون الطلبة
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نشاط تطوعي )مبادرة مدرستي(

توزيع طرود الخيرتكريم الطلبة المشاركين باالنشطة الرياضية

إحتفال عيد االستقالل  2013-5-22
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غرفة الموسيقى

صالة التنس

األحتفال بالطلبة المستجدين  24-10-2012دعم الطلبة فنيا
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عروض فنية

الفرقة الفنية

بازار عيد األم  2013-3-20

إفطار االيتام 2013-7-31

يوم الجاليات 2012-11-18
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زيارة مدارس

عروض الدفاع المدني

جلسة تفكير إبداعي) مؤسسة  إنجاز وفريق التحديات(  2013-4-8

عرض مسرحي   2013-5-15
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نهلة نهاد الناظر
مدير دائرة الرئا�سة

 براءه تي�سري مو�سى
�سكرترية 

�سالم عزيز الدب�س
�سكرترية 

رانيا مازن القبج 
مديرة مكتب الرئي�ص

الروؤية
اإبراز �سورة و�سمعة م�رشقة للجامعة مبا ين�سجم مع الت�رشيعات املعمول فيها.

الر�سالة
الدقة وال�رشعة يف تنفيذ املهمات والواجبات املنوطة بها، واملعاملة احل�سنة لطلبة اجلامعة والعاملني فيها واملجتمع اخلارجي 

من خالل التن�سيق والتكامل مع عمادات اجلامعة ودوائرها ومراكزها.

الهداف
1.متكني موظفو الدائرة من الت�سال والتوا�سل مع الآخرين داخل اجلامعة وخارجها.

2.العمل بنظام اإلكرتوين.
3.ا�ستخدام الأ�ساليب احلديثة مبا يتنا�سب مع التطورات التكنولوجية ما اأمكن.

رؤية دائرة الرئاسة ورسالتها وأهدافها

                  دائرة الرئاسة
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                   دائرة االعالم و العالقات العامة

الروؤية
"تتمثل يف "تعزيز مكانة اجلامعة واإظهارها يف اأبهى �سورة ممكنة �سكالً وم�سموناً".

الر�سالة
تتمثل يف "اإبراز هوية اجلامعة والعمل على اإظهارها بال�سورة املالئمة واإعطاء فكرة وا�سحة عن اأهدافها، ومقوماتها، وغاياتها 
واإجنازاتها، والعمل على التوا�سل ب�سكل دوؤوب وم�ستمر مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي واخلارجي خللق تعاون اإيجابي م�ستخدمة 

لتحقيق هذا التعاون التطورات التكنولوجية ومنهج اجلودة ال�ساملة.
الهداف

تهدف الدائرة اإىل بناء �سبكة عالقات تعاونية وتكاملية مبا يعزز ال�سورة امل�رشقة للجامعة، واإبراز هويتها ومكانتها على كافة 
والتعاون بني اجلامعة  التفاهم  اأ�س�ص  وبناء  الت�سالت،  اأ�ساليب  اأحدث  با�ستخدام  والدولية كافة  والعربية  املحلية  امل�ستويات 
واملوؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�ص وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وتطوير العالقات الأكادميية والبحثية بني اجلامعة واجلامعات 
الثقافية  الفعاليات  جلميع  والتح�سري  والتنظيم  للجامعة.  والإدارية  الأكادميية  والهيئتني  الطلبة  انتماء  وتعميق  الأخرى،  

والإجتماعية واملوؤمترات العلمية التي تنظمها اجلامعة داخل حرمها وخارجه، وتوفري امل�ستلزمات لها واإجناحها.

رؤية دائرة االعالم والعالقات العامة ورسالتها وأهدافها

كمال اإبراهيم فريج
مدير دائرة العالم والعالقات العامة 

هبة حمدان
�سكرترية
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راية غازي الفايز
اإدارية

حممد �سامل الرواحنة
اإ�ستقبال

اأ�رضف عفيف الرزية
اإداري

�سيف فواز العدوان
اإداري

                    دائرة اإلعالم و العالقات العامة

meujo.com صحيفة أخبار الجامعة اإللكترونية
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الروؤية

املعرفة قوة للبقاء والنماء والرقي.

الر�سالة

تنمية وتطوير كفاءة املوارد الب�رشية .

الهداف

املتعلقة  ال�سخ�سية  واأوراقهم  ملفاتهم  وحفظ  اجلامعة،  يف  التدري�ص  هيئة  باأو�ساع  املتعلقة  اجلامعة  اإدارة  قرارات  تنفيذ 

بوظائفهم. 

اجلامعة  ودخولهم  دوامهم  والإدارية من حيث  الأكادميية  بالكوادر  املتعلقة  اخلا�سة  وال�سجالت  القيود  الدوام، وحفظ  متابعة 

وخروجهم منها، واإبالغ اإدارة اجلامعة عن جتاوزات املوظفني.

ال�سجل  تعك�ص  والتي  والعقوبات،  والنتداب،  والإعارة،  بالتعيني  املتعلقة  والإداريني  بالأكادمييني  اخلا�سة  احلركات  تثبيت جميع 

الوظيفي لكل عامل يف اجلامعة واإبالغ الإدارة املالية اأولً باأول عن ذلك.

منى مطر رؤية دائرة الموارد البشرية ورسالتها وأهدافها
 رئي�ص ق�سم الهيئة الإدارية

اأ. فاتن خري�سات
ق.اأ. مدير دائرة املوارد الب�رشية
و رئي�ص ق�سم الهيئة الأكادميية

                    دائرة الموارد البشرية
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الروؤية
لتكون اأف�سل دائرة قبول وت�سجيل من خالل التميز يف تقدمي اخلدمات بفاعلية وجودة عالية.

الر�سالة
تطوير وتنظيم عمل الدائرة من خالل الرتكيز على تقدمي اأف�سل م�ستوى من اخلدمات باأف�سل الطرق واأ�سهلها، وباحلد الأدنى من 

اجلهد والوقت والكلفة املالية. والعمل على الأمتتة الكاملة جلميع اأعمال دائرة القبول والت�سجيل.
الهداف

.)Business Plan( 1.اإعداد خطة العمل الإجرائية
2.اإعداد املوازنة ال�سنوية للدائرة.

3.تنفيذ تعليمات منح درجتي  البكالوريو�ص واملاج�ستري وما يطراأ عليها من تعديالت.
4.تنفيذ قرارات وزارة التعليم العايل وهيئة العتماد وجمال�ص اجلامعة املخت�سة.

5.التن�سيق مع اجلهات اخلارجية التي تتعامل معها اجلامعة مثل ال�سفارات وامللحقيات والنقابات.
6.التن�سيق مع دوائر اجلامعة املختلفة.

7.اإعداد التقومي اجلامعي وعر�سه على جمل�ص العمداء.
8.تدقيق الأوراق الثبوتية وال�سهادات العلمية للطلبة والتاأكد من �سحتها.

رؤية دائرة القبول والتسجيل ورسالتها وأهدافها

علي جميل ال�سلبي
مدير دائرة القبول والت�سجيل

                 دائرة القبول والتسجيل 
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اآيات علي عبد املهدي
رئي�ص �سعبة التوثيق والتخريج

يو�سف حممد القرنة
اإداري

با�سل ه�سام الن�سواتي
اإداري

علي �سامل احلر
م�ساعد مدير الدائرة

غازي غالب اجلريري
م�سجل

لينا عبد الكرمي الأطر�س
م�سجل

ب�رضى اإبراهيم عنرت
م�سوؤولة القبول

عبداهلل عبدالكرمي البطاينة
اإداري

                 دائرة القبول والتسجيل 
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الروؤية
الطالب هو املحور الأهم لهتمام الدائرة املالية وخدمته وتلبية احتياجاته، هي ال�سبيل لتحقيق اأهداف اجلامعة الإ�سرتاتيجية 

اإدارة وجمل�ص اأمناء وم�ساهمني.
الر�سالة

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.

الهداف
1.اإعداد املوازنة التقديرية الت�سغيلية للجامعة ومتابعة تنفيذها ح�سب قرارات جمل�ص الأمناء.

2.�سمان اأن اإيرادات وم�رشوفات اجلامعة تتم باأقل كلفة.
3.اإدارة وتنظيم ح�سابات اجلامعة وتنظيم الك�سوفات والبيانات والقوائم املالية التي تعك�ص اأو�ساع اجلامعة ومراكزها املختلفة    

   ونتائج اأعمالها وتبني تدفقاتها النقدية املتوقعة.
4.املحافظة على موجودات اجلامعة و�سمان ح�سن ا�ستخدامها ومتابعة حت�سيل حقوق اجلامعة من الغري ودفع اللتزامات

   املرتتبة عليها للغري يف مواعيدها.
5.الرقابة املالية على الأن�سطة الت�سغيلية يف اجلامعة للمحافظة على حقوق اجلامعة.

6.التاأكد من ح�سن تطبيق اأنظمة وتعليمات اجلامعة املالية واقرتاح تطوير تلك الأنظمة مبا ي�سمن اأف�سل عائد ممكن من 
   ت�سغيل موارد اجلامعة وباأقل كلفة ممكنة.

رؤية الدائرة المالية ورسالتها وأهدافها

�سامر حممد اأمني يو�سف
مدير دائرة ال�سوؤون املالية

هديل حممد اأبو �سالح
�سكرترية

                 الدائرة المالية 
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ليث اأمين اجلبول
حما�سب

عبري عي�سى 
اأبو دهيم
حما�سب

حممود حممد قنديل
حما�سب

مهند �سالح نعمان
 النجار

اأمني �سندوق

                 الدائرة المالية 
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الروؤية
روؤية املكتبة م�ستقبال يف تدعيم وزيادة قواعد البيانات اللكرتونية العاملية: الكتب اللكرتونية واملجالت اللكرتونية حتى تكون 

املكتبة من اأف�سل املكتبات اللكرتونية. ا�ستخدام اأحدث النظم العاملية لتخزين وا�سرتجاع املعلومات
الر�سالة

اأهمية ر�سالة املكتبة هي تنمية امل�سادر التعليمية يف خمتلف التخ�س�سات وتهيئة اجلو املنا�سب الهادئ للم�ستفيدين وتقدمي 
 اخلدمات الكاملة لكل من طلبة املاج�ستري والبكالوريو�ص واأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية، حيث يكون دوام املكتبة من 

ال�ساعة 8 �سباحاً ولغاية 8 م�ساءً ما عدا يومي اخلمي�ص واجلمعة.
الهداف

اأن تكون املكتبة جمهزة باأحدث و�سائل التقنيات التكنولوجية من حيث قواعد البيانات اللكرتونية واأنظمة احلماية والإعارة 
املكتبة هي خلدمة طلبة  اأن  للم�ستفيدين علما  العلمي  للبحث  تكون جاهزة  وان  املحو�سب  والنظام  املحو�سبة  اللكرتونية 
البكالوريو�ص واملاج�ستري معا يف نف�ص الوقت، تطوير الكادر الوظيفي من خالل عقد دورات تدريبية يف جمال املكتبات واملعلومات، 
من الأهداف التي ت�سعى اإليها تدعيم البحث العلمي وتنمية جمموعات املكتبة مبا يخدم اأهداف وتطلعات اجلامعة م�ستقبال.

رؤية المكتبة ورسالتها وأهدافها

عماد النت�سة
ق.اأ. مدير املكتبة

فاطمة �سليم �سليمان
�سكرترية

                   المكتبة
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اإبراهيم حممد الفيومي
اإداري

خلود حممد النا�رض
اإداري

اأن�س عبد الرحيم امل�رضي
اإداري

هناء عاطف عودة
اإداري

يو�سف خالد الأ�سمر
اإداري

                   المكتبة
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د.جهاد كامل غزال
مدير دائرة الرعاية ال�سحية

الروؤية

ال�سحة م�سدر قوة ويتفق هذا مع روؤية اجلامعه باأن املعرفة قوه .والو�سول اإىل روؤيا وا�سحة تهدف لتعميق الرعاية ال�سحية 

الكاملة لأبنائها الطالب والعاملني يف اجلامعه وهذا يتطور مع تطور الزيادة يف اأعداد الطالب يف ال�سنوات القادمة.

الر�سالة

الرعاية  توفري كامل  . مع  اجلامعة  للطالب وموظفي  واملطلوب  املميز  بامل�ستوى  الطبيه  باملعرفة  تهتم  توفري خدمات �سحية 

ال�سحية يف �سبيل راحة املر�سى مبا يتالءم مع تقدمي اأف�سل اخلدمات التي تعود على الطالب واملوظف بالفائدة املرجوة منها.

الهداف

1.تنفيذ �سيا�سة واإ�سرتاتيجية اجلامعة واأنظمتها وت�رشيعاتها .

2.اإجراء الفح�ص والك�سف الطبي اليومي ملر�سى دائرة الرعاية ال�سحية من الطالب والعاملني يف اجلامعة واتخاذ الإجراء

   املنا�سب للحالة املر�سية �سواء ب�رشف العالج اأو التحويل للم�ست�سفيات والأطباء املعتمدين. ح�سب احلالة املر�سية وح�سب 

  �رشوط التفاقية

3.متابعة تنفيذ عقود برنامج التامني ال�سحي اجلماعي للطالب واملوظفني وعائالتهم مع �رشكة التامني املعتمدة ،وتوزيع نظام 

   وقواعد و�رشوط واأ�س�ص املعاجلة الطبية داخل وخارج امل�ست�سفى املعتمد وال�سبكة الطبية املعتمدة ، وال�ستثناءات وفرتات 

  النتظار لبع�ص الأمرا�ص والعمليات اجلراحية للطالب واملوظفني وعائالتهم.

رؤية دائرة الرعاية الصحية ورسالتها وأهدافها

                   دائرة الرعاية الصحية                    دائرة الرعاية الصحية 
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 اأحمد �سعيد �سعد
ممر�ص قانوين

رمي �سياء غامن 
ممر�سة قانونية

رول نا�رض ال�سوملي
ممر�سة قانونية

                   دائرة الرعاية الصحية 
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الروؤية
التميز يف تقدمي اخلدمات الهند�سية مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة عربياً. 

الر�سالة
تتوىل الدائره الهند�سية مهمة ال�رشاف والتنفيذ للم�ساريع التابعه للجامعه وكذلك تاأهيل وت�سييد البنيه اجلامعيه القائمه 
وامل�ستحدثه وكذلك تطوير وتاهيل وتو�سيع املن�سات اجلامعيه مبا يخدم امل�سريه العلميه والكادمييه لتوفري بيئه تعليميه مالئمه 
الطلبه حتقيقا  ال�ستاذه مع  لتوا�سل  الناحجه  البيئه  تهيئة  بي�رش وكذلك  التعليميه  الطلبه م�سريتهم  ملوا�سلة  ومنا�سبه 

لالهداف التعليميه املرجوه .
كما وتتلخ�ص ر�سالة الدائره الهند�سيه بتقدمي اخلدمات الهند�سيه ملتابعة امل�ساريع وكذلك العداد للم�ساريع امل�ستقبليه على 
ا�س�ص علميه تراعي الدائره من خاللها احلر�ص على تطبيق جميع املوا�سفات املحلية والعاملية املطلوبة وكذلك معايري اأ�س�ص 
اعتماد اجلامعات من قبل التعليم العايل بال�سافه اىل تقدمي خدمات �سيانه ملباين اجلامعه للمحافظه على دميومة هذه املباين .

الهداف
1.تقدمي اخلربات وال�ست�سارات ملختلف الدوائر والكليات يف اجلامعه مبا يتوافق وطبيعة الدائره بهدف دعم قدراتها وفاعليتها .

2.امل�ساركه يف التخطيط  ل�ستكمال املخطط الهيكلي للحرم اجلامعي واعداد املخططات الهند�سيه لذلك وال�رشاف
   على تنفيذها .

3.تطوير مباين اجلامعه واملحافظه على �سالمة مرافقها لتوؤدي الر�ساله املطلوبه منها .
4.تهيئة اجلو املنا�سب واملريح لكل من يرتاد اجلامعه من طالب وهيئه تدري�سيه وزوار .

5.�سمان حتقيق معايري ال�سالمه العامه ملرافق ومباين اجلامعه .
6.ال�سهام يف اظهار ال�سوره اجلماليه للحرم اجلامعي .

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

     

رؤية الدائرة الهندسية ورسالتها وأهدافها

                  الدائرة الهندسية

املهند�س عمر ال�سعيفي
مدير الدائرةالهند�سية

 و ق.اأ. مدير دائرة ال�سوؤون الإدارية
 لغاية 2013-7-22
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عابد اأبو  الروؤوف  عبد  اأحمد  ال�سيد/ 

�ساهني حممود  نايف  اأمني  ال�سيد/ 

جميـل بطـر�س  بــدري  ال�سيد/ 

الرفاعي خمي�س  خليل  ال�سيد/ 

�سعد م�سعود  عماد  ال�سيد/ 

عطاهلل حممود  خريي  حممود  ال�سيد/ 

داود حممود  علي  حممود  ال�سيد/ 

الفتاح عبد  فكري  حممود  ال�سيد/ 

�سمــا اأبو  اأحمد  حممد  حممود  ال�سيد/ 

يو�سف حممد  منذر  ال�سيد/ 

مرار اأبو  اأحمد  مهند  ال�سيد/ 

احلطاب منر  وليد  منر  ال�سيد/ 

دارنا�رض عبدالقادر   ال�سيد/فوزي 

عواد اأبو  عدنان   ال�سيد/حممد 

                 الدائرة الهندسية
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                   الدائرة الهندسية
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الروؤية
اإن دائرة ال�سوؤون الإدارية يف جامعة ال�رشق الأو�سط ت�ستمد روؤيتها من روؤية اجلامعة حيث 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 احدث اأ�ساليب التكنولوجيا احلديثة.
الر�سالة

ت�سعى ال�سوؤون الإدارية اإىل توفري مرافق وخدمات عامة ذات جوده عالية ومميزة للطالب واأع�ساء الهيئة التدري�سية واملوظفني، 
حيث ت�سعى الدائرة اإىل تقدمي هذه اخلدمات بطريقة مهنية وذات فائدة للمجتمع الأكادميي، كما يعمل الكادر الإداري املوجود 
على حتقيق هذه الر�سالة ب�سكل عام، من خالل توفري احتياجات اجلامعة على امل�ستوى الإداري واأخلدماتي 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.
الهداف

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 واإىل احلرم اجلامعي 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.
     

رؤية دائرة الشؤون اإلدارية ورسالتها وأهدافها

                 دائرة الشؤون االدارية

�سحر حممد البظ
�سكرترية

املهند�س جمدي غامن
مدير الدائرة الهند�سية 

و مدير دائرة ال�سوؤون الإداراية 
اإعتبارا من 2013-7-23



Middle East University جامعة الشرق األوسط

الكتاب ال�سنوي 1742013-2012

اأمين مو�سى العطار
رئي�ص ق�سم اخلدمات

نواف فالح  احلناحنة
رئي�ص �سعبة اخلدمات امل�ساندة

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

 رائد ماجد اأحمد املومني
اأمني م�ستودع

الهيكل التنظيمي

                 دائرة الشؤون اإلدارية
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الروا�سده  �سليمان  يا�رض 

الدروبي  حمدان  مفلح  عامر 

الزبن  منور  فواز 

ال�ساهني  علي  حممد  زياد 

الهباهبه اأحمد  مو�سى 

راجوح  اأبو  مو�سى  خالد 

العجالني  زايد  عطيه  �سعود 

الغنيمات  حممد  اأحمد 

العويدي  حممد  �سارح  حممود 

حويطي  اأبو  اأحمد  �سامي 

ميمه  دروؤي�س  حممود 

جابر  ها�سم  رم�سان 

الأقرع  الهادي  عبد  خ�رض 

الأعرج  حممود  فخري 

حماد  اأبو  حممود  الدين  نور 

ملكاوي حممود  ح�سن  �سفوان 

الذنيبات  احليد  عبد  هزاع  فواز 

م�سطفى  بني  نواف  فرا�س 

الفالح  حممد  خلف   طالل 

احلي�سة  خلف  كامل 

البواريد  ال�سالم  عبد  �سايف 

النوا�رضة  ام�سلم  حامد  حممود 

املغربـي  عـادل  تامــر 

الر�ساوين  �سامي  رامي 

الرتيمات  الفتاح  عبد  مـراد 

اخلراب�سة  علي  اأحمد  �سليمان 

جابر  ح�سن  جميل  حممد 

هاين  اأبو  حممد  نايف  حممد 

عودة  عزت  خليل  خالد 

                 دائرة الشؤون اإلدارية

موظفو الدائرة
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الروؤية

الو�سول اإىل م�ستوى متمّيز من الأداء واملناف�سة.
الر�سالة

تطبيق معايري العتمادين العام واخلا�ص ال�سادرة عن هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل والتحقق منها للو�سول اإىل جودة 
املخرجات.
الهداف

املتابعة والتحقق من متطلبات العتمادين العام واخلا�ص يف اجلامعة بالتعاون مع العمادات والأق�سام الأكادميية والدوائر املختلفة.

رؤية مكتب االعتماد ورسالتة وأهدافة

                 مكتب االعتماد

د خالد اأحمد  ال�رضايرة 
مدير مكتب العتماد

مريفت خروب
�سكرترية
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الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة عربياً.

الر�سالة
التح�سني امل�ستمر لالأداء املوؤ�س�سي وتهيئة اجلامعة ل�ستيفاء متطلبات النوعية و�سمان اجلودة وفقاً ملعايري اأداء حمددة ووا�سحة.

الهداف
1.ن�رش ثقافة اجلودة يف اجلامعة.

2.�سمان تنفيذ تو�سيات الدرا�سات ونتائجها لدعم عمليات التخطيط والتقومي.
3.اإدارة تدفق املعلومات اخلا�سة مبعايري النوعية و�سمان اجلودة على امل�ستويات كافة يف اجلامعة.

4.تن�سيق اجلهود ال�ساعية لتحقيق معايري النوعية و�سمان اجلودة.
5.الإ�سهام يف تاأهيل قدرات ب�رشية وتطويرها يف جمالت النوعية و�سمان اجلودة.

6.امل�ساركة يف و�سع الآليات الالزمة للتعامل مع نقاط ال�سعف وتدعيم نقاط القوة اإ�سهاماً يف التح�سني امل�ستمر.
7.ت�سخي�ص معيقات تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية وتقدمي املقرتحات الالزمة.

8.�سمان نوعية تطبيق ال�سيا�سات والأنظمة والتعليمات حتقيقاً لروؤية اجلامعة ور�سالتها واأهدافها.

رؤيةمكتب النوعية وضمان الجودة ورسالتةوأهدافة

ر�سا عارف الأعرج
مدير مكتب النوعية و�سمان اجلودة

نتايل معاوية مرتوق
�سكرترية

                    مكتب النوعية وضمان الجودة 
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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 الشرق األوسط لالستشارات و التدريب

مركز يعقوب ناصر الدين إلحياء التراث وخدمة المجتمع

الروؤية
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 .

الر�سالة
 • 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 التطور وحتقيق 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.

الأهداف
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 الإنتاج 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.

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

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

الر�سالة
األوانة،  يعترب الأردن بلد غني بالرتاث والعنا�رش احل�سارية فالرتاث احل�ساري هوية تاريخية، متيز املجتمع الأردين بكافة اأطيافة و 
ولذلك فاإن احلفاظ على الرتاث احل�ساري واجب وطني ملا يحققة ذلك من فوائد عديدة من اأهمها التما�سك بني اأفراد املجتمع 

وتعزيز الوحدة الوطنية الأردنية .
يتنوع الرتاث احل�ساري يف الأردن مبا ي�سمله من عنا�رش ملمو�سة وغري ملمو�سة، من �سمنها اللبا�ص التقليدي،والأغاين الفلكلورية 
وكذلك الرق�سات ال�سعبية، ومن �سمنها اأي�ساً العادات والتقاليد، والتي ت�سكل عن�رشاً هاماً يف جذب ال�سياح ، ودعم القت�ساد 

الوطني.

الأهداف
• الأهتمام باملواقع الأثرية والرتاثية ون�رش الوعي باأهميتها بو�سفها ذاكرة الأمة ونتاج اإبداعاتها العلمية والبحثية.

• توفري الوثائق واملخطوطات التي يحتاج اإليها الطلبة والباحثون يف اجلامعة لأغرا�سهم البحثية العلمية .
• املحافظة على الوثائق واملخطوطات وفهر�ستها ب�سكل علمي حديث متطور والتعريف بها.

• توثيق املواقع الرتاثية والأثرية والرتاث املعماري بالتعاون مع اجلهات املخت�سة داخل اجلامعة وخارجها.
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د. فاطمة عبد احلليم جعفر
مدير مركز اللغات

وفاء �سالح امل�ساعفة 
�سكرترية

الروؤية
اجلامعة  ا�ساتذة  لدى  اللغات  وتعليم  وعاملياً  واقليمياً  متميزا حملياً  مركزاً  الأو�سط  ال�رشق  اللغات يف جامعة  مركز  يكون  اأن 

وطلبتها وخريجيها والعاملني فيها، واملجتمع املحلي بكافة قطاعاته.
الر�سالة

يوؤمن مركز اللغات اأن تعلم اللغات واكت�سابها ي�سهم يف رفع كفاءة الأفراد وقدرتهم على العمل بكفاءة وفعالية عالية ملواكبة 
التطور العلمي واحل�سول على فر�ص عمل اأف�سل مما يوؤدي اإىل التنمية امل�ستدامة.

الهداف
يهدف املركز اإىل خلق بيئة مالئمة لتعزيز و�سائل الت�سال والتوا�سل الأكادميي والعملي والإجتماعي ومواكبة التطور العلمي 
والتقني والعمل على رفد ال�سوق املحلي والإقليمي والعاملي بالكوادر القيادية املوؤهلة وذلك عن طريق تقدمي الربامج املتميزة يف 

اللغات احلية التي تعمل على اك�ساب امل�ساركني مهارات تناف�سية عالية للم�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة.

    رؤية مركز اللغات ورسالته وأهدافه

                     مركز اللغات
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الروؤية
بناء بيئة تكنولوجية متميزة ومتطورة لتحقيق اآمال اجلامعة وتطلعاتها يف املجالت التعليمية والبحث العلمي والإ�سهام يف 

خدمة املجتمع.
الر�سالة

والأنظمة  والنرتنت  احلا�سوب  �سبكة  واإدارة  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  الفنية  ال�ست�سارات  تقدمي  يف  التميز 
احلا�سوبية وموقع اجلامعة على �سبكة النرتنت وتقدمي خدمات ذات نوعية عالية وبال�رشعة املطلوبة جلميع كليات ودوائر ومراكز 

ووحدات اجلامعة وطالبها يكفل حتقيق روؤية ور�سالة واأهداف اجلامعة.
الهداف

1.اإن�ساء بنية حتتية متطورة ل�سبكة احلا�سب الآيل املو�سعة بحيث ت�سمل كافة املباين والكليات والدوائر الإدارية يف اجلامعة. 
2.ال�ستمرار يف توفري الربجميات الالزمة للعملية التعليمية والإدارية يف اجلامعة .

3.متابعة وتنفيذ حو�سبة الأعمال الإدارية يف جميع اإدارات اجلامعة ومرافقها. 
4.حتديث وتطوير املوقع اللكرتوين للجامعة ب�سكل م�ستمر.

5.ال�ستمرار يف تقدمي وتطوير خدمات النرتنت ملنت�سبي اجلامعة والطلبة. 
6.ال�ستمرار يف توفري اخلدمات املعلوماتية جلميع منت�سبي اجلامعة من طالب ومدر�سني واإداريني وامل�ستفيدين من خارج اجلامعة، 

   ومتكينهم من احل�سول عليها باأب�سط الطرق احلا�سوبية املمكنة. 
7.تنظيم ال�ستفادة من املوارد احلا�سوبية التي توفرها اجلامعة ، و�سمان التن�سيق املطلوب بهذا اخل�سو�ص.

8.تنمية مهارات موظفي املركز، وتقدمي التدريب وال�ست�سارات الفنية الالزمة مل�ستخدمي الأنظمة.

رؤية مركز تكنولوجيا المعلومات ورسالته وأهدافه 

خالد توفيق �سعيد
مدير مركز تكنولوجيا املعلومات

                   مركز تكنولوجيا المعلومات
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رائد عبد اجلواد اللحام
رئي�ص ق�سم ال�سيانة وال�سبكات

اأحمد عادل طبي�سات
م�رشف خمترب - دعم فني

عوين حممد جابر
فني �سيانة

اإ�سماعيل حممد الروا�سدة
ق.اأ. رئي�ص ق�سم النظمة املحو�سبة

حمزة ر�سوان ال�سمادي
مربمج

                   مركز تكنلوجيا المعلومات
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علي ال�سلبي
ً ع�سوا

د. متارا نا�رض الدين
ً ع�سوا

كمال فريج
ً ع�سوا

اأمين العطار
ً ع�سوا

م. عمر ال�سعيفي
ً ع�سوا

خالد �سعيد
ً ع�سوا

رائد اللحام
ً ع�سوا

نادية نا�رض الدين
ً ع�سوا

                      لجنة التخريج

د. �سليم �رضيف
ً رئي�سا



Middle East University جامعة الشرق األوسط

الكتاب ال�سنوي 1842013-2012

علي ال�سلبي
مدير دائرة القبول والت�سجيل

كمال فريج
مدير دائرة الإعالم والعالقات العامة

رئي�ساً

فاتن خري�سات
ق.اأ مدير املوارد الب�رشية

م.�سحى عدنان خليل
كلية الهند�سة
تن�سيق وا�رشاف

حممود جمال الطويل
كلية العمارة والت�سميم

الت�سميم والخراج

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

                      لجنة  الكتاب السنوي
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حفل تخريج الفوج السابع لطلبة الماجستير والفوج الرابع لطلبة البكالوريوس



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

187



Middle East University جامعة الشرق األوسط

الكتاب ال�سنوي 1882013-2012



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

189



Middle East University جامعة الشرق األوسط

الكتاب ال�سنوي 1902013-2012



الكتاب ال�سنوي 2013-2012

Middle East University جامعة الشرق األوسط

191



Middle East University جامعة الشرق األوسط

الكتاب ال�سنوي 1922013-2012


