










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
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يطيب يل اأن اأتوجه بالتحية العطرة اإىل كل من ي�سمهم رحاب جامعة ال�رشق الأو�سط ، واإىل كل فرد من اأفراد عائالتهم، واأ�سدقائهم 
يف بلدنا احلبيب ، وامتداد وطننا العربي الكبري، واإىل جميع �رشكائنا من هيئات وموؤ�س�سات جامعية دولية ، فهذا املجتمع الب�رشي 
الرتبوي جزء ل يتجزاأ من الف�ساء الأكادميي يف عامل ترابطت اأو�ساله ، وتفاعلت ح�ساراته وثقافاته واجنازاته العلمية ب�سكل مل ي�سبق 

له مثيل .
لقد دخلت اجلامعات الراقية يف �سباق التقومي ، خمتارة اأو جمربة، واأ�سبح الت�سنيف املعتمد من هيئات عديدة واقعاً ل مفر منه ، اإنه 
التحدي احلقيقي الذي يواجه جميع الأطراف ذات العالقة كي تثبت قدراتها على حتقيق النجاح والفوز يف �سباق تتناف�ص فيه اآلف 

اجلامعات، من بينها حوايل �ستمئة جامعة عربية .
ما يهم هيئة املديرين هو توفري اجلوانب املادية والقت�سادية لتوفري البيئة اجلامعية اجلاذبة ، ومنها املباين والتجهيزات النموذجية 
التي تعد مكوناً رئي�ساً من مقومات تلك البيئة التي تلفت الهتمام اإىل النظام والنظافة والراحة النف�سية ، وت�ساعد الطلبة على 
ا�ستيعاب املناهج واملقررات الدرا�سية والأن�سطة اجلامعية على اأف�سل وجه ، وهذا ينطبق على طبيعة املباين والغرف الدرا�سية من 
حيث ال�سعة والإ�ساءة و�رشوط ال�سالمة ، ونوعية املختربات واملعامل واملرافق ، وكلها مقومات تقع يف �سميم مهمتنا التي جنتهد 

يف �سبيل حتقيقها .
، واحتياجات ق�سم هند�سة الطاقة املتجددة، فيما نوا�سل  الدرا�سية نعمل على تهيئة خمتربات كلية ال�سيدلة  ال�سنة  يف هذه 
زيادة  عن  ، ف�سالً  والطلبة  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  وا�سرتاحات  واملطاعم   ، العلمية  واملكتبة   ، الريا�سية  ال�سالت  ت�ساميم  درا�سة 

امل�ساحات اخل�رشاء واحلدائق ، وال�سيانة الدورية ، غايتنا من ذلك كله تاأكيد عالقة املكان بالبيئة اجلامعية املنا�سبة .
الجتماعية  والروح   ، العمرانية  والف�ساءات  الأماكن  عن  الذكريات  باأجمل  اجلامعة  خريجو  يحتفظ  اأن  قلبي  �سميم  من  اأمتنى 
اأنها عملية متكاملة ، توؤهل طلبة اجلامعة لفهم معاين  والتعليمية والفكرية والثقافية التي حر�سنا عليها ، ونحن على يقني 

احلياة اجلامعية ، وخطوة تقود اإىل فهم احلياة ودروبها ومعانيها .
اأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يوفقكم لتحقيق اآمالكم وطموحاتكم يف حياة كرمية ملوؤها ال�سعادة والنجاح ، وامل�ساهمة الفاعلة يف 

بناء بلدنا وتعظيم اجنازاته الكبرية ، وعزته وتقدمه وازدهاره ، اإنه �سميع جميب .

                           هيئة المديرين                  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
يعقوب نا�رض الدين

الرئي�ص التنفيذي

�سعادة  الأ�ستاذ الدكتور 
عبدالباري درّة

نائب رئي�ص هيئة املديرين

�سعادة  الأ�ستاذ الدكتور 
حممد احليلة

ً ع�سوا

�سعادة الدكتورة
متارا نا�رضالدين

ً ع�سوا

�سعادة ال�سيد
جمال فالح

املحا�سب القانوين

املكتب العلمي للتدقيق وال�ست�سارات

�سعادة  الدكتور 
اأحمد نا�رضالدين 

ً ع�سوا

�سعادة  ال�سيد 
جرير مرقة

ً ع�سوا
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                   كلمة رئيس مجلس األمناء

ي�سعدين اأن اأوجه التحية اخلال�سة اإىل اأ�رشة جامعة ال�رشق الأو�سط ، اإىل كل فرد ي�سمه هذا الف�ساء الرحب ، رئا�سة ، وعمادة ، وهيئات 
تدري�سية واإدارية، وطالب وطالبات ، ي�ستعدون خلو�ص غمار احلياة بعد اأن اأمتوا متطلبات تخرجهم بدرجة البكلوريوي�ص واملاج�ستري ، اأو 
يدخلون اإىل اجلامعة لتلقي تعليمهم العايل ، يحدوهم الأمل يف حياة جامعية لئقة ، ينهلون منها العلم والتعلم والفكر والثقافة 

واملهارات التي ت�سمن لهم اأف�سل النتائج ، واأح�سن الفر�ص للتقدم والرقي الن�ساين والأخالقي .
ل تت�سع هذه ال�سفحة لكي اأعرب عن ال�سعور بال�سعادة والمتنان، ملا حققته جامعتكم من اجنازات كبرية خالل هذا العام اجلامعي ، 
وما اأحرزته من مكانة مرموقة يف م�سريتها الأكادميية ، ويف تفاعلها مع جمتمعها املحلي ، ومع ق�سايا الوطن والأمة ، فقد ا�ستوفت كل 

ال�رشوط التي جتعل منها جامعة جديرة باملهمة التي اأن�سئت من اأجلها .
، والتقارير املرفوعة اإىل جمل�ص الأمناء من رئا�سة اجلامعة حول  اإن ال�سرتاتيجية اخلم�سية التي و�سعت قبل عامني حترز تقدما مبهراً 
تنفيذ ال�سيا�سات العامة تب�رش باخلري ، وت�سع املجل�ص اأمام مزيد من املهام وامل�سوؤوليات ، لتح�سني الأداء ، وتطوير العملية التعليمية 

والإدارية ، وتعميق م�ساقات التدري�ص والبحث العلمي ، وتوفري عنا�رش الرقي الفكري والثقايف واحل�ساري .
فتلك ال�سورة متكاملة الأبعاد هي التي �سكلت جمتمع جامعة ال�رشق الأو�سط الذي ك�سب احرتام اجلميع حني حافظ على عالقات املودة 
والحرتام املتبادل وحقق اأف�سل النتائج يف التح�سيل العلمي والن�ساطات اجلامعية ، وناأى بنف�سه عن العنف والتع�سب واإ�ساعة الوقت 

فيما ل يفيد ، فكان حمل تقدير وثناء ونال �سهادة �رشف ت�ستحقونها ، ونفخر بها جميعا .
لقد كان من دوافع الفخر اأي�ساً، اأن حتت�سن جامعتكم  ، املوؤمتر العام لحتاد اجلامعات العربية ، واأن توؤول رئا�سة دورته ال�سابعة والأربعني ، 
لرئي�ص جامعتكم الأ�ستاذ الدكتور ماهر �سليم ، واأن يعهد يل برئا�سة املبادرة العربية حلوكمة اجلامعات العربية ، وهي مبادرة تقدمت بها 
�سخ�سياً ل�سياغة اأمنوذج موحد ن�ستعني به يف توحيد عمل اجلامعات العربية ، وتطوير م�ساقات وخمرجات التعليم العايل ، والدخول 
اإىل الف�ساء الدويل م�ساركة وتفاعالً وتبادلً وتطويراً ، بالإ�سافة اإىل توفري جميع العنا�رش العلمية والعملية لتطوير الأداء العام والرتقاء 

باأهدافه وغاياته وقطاعاته املختلفة . 
اإن هذه العملية التفاعلية ما كان لها اأن تنجح لول ذلك التعاون القوي بني جمل�ص الأمناء ، وهيئة املديرين ، ورئا�سة اجلامعة عن طريق 
ا�سرتاتيجية �ساهم اجلميع يف حتليل عنا�رشها و�سياغتها ومتابعة تنفيذها ، من اأجل حتقيق الأهداف التي ت�سب يف خدمة قطاع التعليم 

العايل والبحث العلمي وامل�سلحة العامة ، ويف مقدمتها م�سرية الإ�سالح ال�سامل ، والنهو�ص ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي .
ها نحن نوظف كل قدراتنا واإمكاناتنا يف خدمة �سبابنا و�ساباتنا ، وخدمة جمتمعاتنا وم�ساحلنا الوطنية ، واأملنا كبري يف قدرة كل واحد 
منهم على احل�سول على فر�سته يف حياة كرمية ، وعلى امل�ساركة القوية يف بناء الأوطان ، ونه�سة ال�سعوب، والأخذ باأ�سباب التقدم 

والزدهار.
فلكم مني اأ�سدق التحيات، واأجمل الأمنيات، �سائالً اهلل العلي القدير اأن يوفقكم، وي�سدد على الطريق القومي خطاكم، اإنه �سميع جميب.

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

                   مجلس األمناء
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                   مجلس األمناء

�سعادة الدكتور 
يعقوب عادل نا�رض الدين

رئي�س جمل�س الأمناء

معايل الأ�ستاذ الدكتور
�سالح الدين الب�سري

ً ع�سوا

�سعادة الدكتورة 
�سناء �سقوراة

ً النائب الثاين للرئي�ص - ع�سوا

�سعادة ال�سيد
خالد ع�سيلى

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
فايز اأحمد عبداهلل

ً ع�سوا

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

�سعادة الدكتور 
جهاد الربغوثي

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
نهاد املو�سى

ً ع�سوا

�سعادة ال�سيد 
خليل عطية

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
�سائب خري�سات

ً ع�سوا

معايل الدكتور
نايف الفايز

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
نزار اأبو جابر

ً ع�سوا

الدكتورة
نهلة الناظر

اأمني �رش املجل�ص

�سعادة الدكتور
اأحمد نا�رضالدين

م�ست�سار العالقات العامة للمجل�ص

�سعادة الدكتور 
عدنان العرج

امل�ست�سار املايل والإداري للمجل�ص

معايل املهند�س
�سحادة اأبو هديب

ً النائب الأول للرئي�ص - ع�سوا

معايل الدكتور
جواد العناين

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
حممد الطراونة

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

               كلمة  رئيس الجامعة

، والفوج اخلام�ص ملرحلة  الثامن ملرحلة املاج�ستري  اإىل طالبنا وطالباتنا من خريجي الفوج  باأحر التهاين والتربيك  اأبعث  اأن  اأولً  اأود   
البكالوريو�ص ، واإىل ذويهم الأعزاء ، واإىل جمتمعاتهم ال�سغرية والكبرية ، وقد حملوا راية العلم واملعرفة ، ليخو�سوا غمار احلياة من 

اأو�سع اأبوابها ، وي�ساهموا يف بناء اأوطانهم ، وحتقيق طموحاتهم ، وتطلعات اأمتهم نحو القوة والثبات ، والتقدم والزدهار .
الف�ساءات  من  متكاملة  منظومة  مع  وتفاعالً  واجتهاداً  جداً  الأو�سط،  ال�رشق  جامعة  رحاب  يف  العمر  من  �سنوات  ق�سيتم  لقد 
الأكادميية ، والأن�سطة الفكرية والثقافية ، والعالقات الإن�سانية، واأقمتم فيها جمتمعاً راقياً متحاباً، ميكن اأن ي�سكل اأمنوذجاً م�سغراً 
للمجتمع الذي نتطلع اإليه ، كما اأن تلك العزمية التي حتليتم بها طوال الوقت ، هي العزمية ذاتها التي حتتاجونها لنيل حقوقكم يف 

حياة ناجحة كرمية ، واإجنازات تفخرون ونفخر بها .
عرب اأبواب اجلامعة تدخل اأفواج ، وتتخرج اأفواج ، وامل�سافة بني عام جامعي واآخر ، لي�ست جمرد معادلة زمنية ، اإنها يف الواقع حيوية 
متعددة اجلوانب ، متداخلة املعاين والأبعاد ، تقوم على روؤية وا�سحة ، وا�سرتاتيجية مو�سوعة، و�سيا�سات مدرو�سة ، والأهم من ذلك 
والبحث  العايل  التعليم  والنهو�ص مبعايري   ، والوظيفية  والإدارية  التعليمية  العمليات  ، يف  والتحديث  التطوير  القوية على  الإرادة 

العلمي واحلاكمية الر�سيدة ، وخدمة اأهداف التنمية ال�ساملة .
من اأجل ذلك تت�سافر جهود رئا�سة اجلامعة مع جهود جمل�ص الأمناء ، وهيئة املديرين ، لتوفري جميع عنا�رش البيئة اجلامعية املنا�سبة، 
وقد حققت جامعتكم قفزات نوعية يف نطاق املناف�سة والتقييم الذي تعمل عليه هيئات عربية ودولية متخ�س�سة يف هذا املجال، 
وكذلك نالت اجلامعة �سهادات ال�رشف والتقدير على ح�سن اأدائها ، وتفاعلها مع الق�سايا الوطنية والقومية والإن�سانية ، وعلى روح 

املحبة التي ت�سود اأجواءها ، وترفع جمتمعها الطالبي عن العنف والتع�سب ، والتزامه بال�سلوك الأخالقي واحل�ساري .
القومي يف جمالت  التعاون  تعزيز  اإىل  ي�سعى  الذي  العربية  اجلامعات  لحتاد  العام  املوؤمتر  ورئا�سة  احت�سان  �رشف  جلامعتكم  وكان 
التعليم العايل والبحث العلمي ، ومتتني التعاون على جميع امل�ستويات العربية والدولية ، ويف ذلك دليل اآخر على انفتاح اجلامعة 

على كل الف�ساءات التي ت�سكل قيمة نوعية ، حمورها وغايتها طلبتها الأعزاء .
بالإ�سافة اىل تقدم اجلامعة   ، املتجددة  ، وطلبة هند�سة الطاقة  ال�سيدلة  اإىل اجلامعة طلبة  العام اجلامعي املقبل �سين�سم  يف 
برغبتها يف طرح برنامج دكتوراه وبع�ص الربامج اجلديدة للبكالوريو�ص واملاج�ستري يف نطاق عملية التو�سع يف الكليات والأق�سام ، 
و�ستعزز البنية التحتية مبزيد من البنايات واملرافق الريا�سية ، بينما نوا�سل عمليات تقييم اأداء الكليات والدوائر  ، ومراجعة طرق 

التدري�ص ، وزيادة ن�سبة الأبحاث العلمية ، وربط ر�سائل املاج�ستري باحتياجات واأولويات ال�سالح القت�سادي والجتماعي .
اأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يوفقكم جميعاً يف حتقيق اأمانيكم وطموحاتكم ، واأن يجعلكم �سنداً قوياً لبلدكم واأمتكم، واأن يدمي 
بينكم وبني اأ�ساتذتكم وزمالئكم وجامعتكم حبل املودة وال�سلة ، عرفاناً متبادلً مبا اأنعمه علينا من نعمة النجاح وال�سداد واأن يدمي 

نعمة الأمن والأمان على وطننا احلبيب الردن يف ظل جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه، اإنه �سميع جميب الدعاء .

              مجلس الجامعة
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              مجلس الجامعة

اأ.د. ماهر �سليم
رئي�ص جمل�ص اجلامعة

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

اأ.د. حممد حيا�سات
عميد كلية الهند�سة

د. اأحمد كايد
ق.اأ. عميد كلية

تكنولوجيا املعلومات

اأ.د. م�سطفى اأمني
عميد كلية ال�سيدلة

د. كامل خور�سيد
ق.اأ. عميد كلية الإعالم

د. الطيب القا�سم
ق.اأ. عميد كلية العمارة والت�سميم

اأ.د. غازي خليفة
عميد كلية العلوم الرتبوية

اأ.د. عبد النا�رض نور
عميد كلية العمال

د.متارا نا�رض الدين
م�ساعد الرئي�ص

اأ.د. حممد اجلبور
عميد كلية احلقوق

اأ.د. حممد احليلة
نائب الرئي�ص

اأ.د. حممد النعيمي
عميد الدرا�سات العليا

والبحث العلمي

اأ.د. وليد عوجان
عميد كلية الآداب والعلوم
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                        مجلس الجامعة

ال�سيد �سامر عودة
مدير دائرة ال�سوؤون املالية

د. اأحمد عبد احلي
ممثالً لكلية الهند�سة

اأ.د. �سعود عبد اجلابر
ممثالً لكلية الآداب والعلوم

د. �سامر الدحيات
ممثالً لكلية العمال

اأ. كمال فريج
مدير دائرة الإعالم العالقات العامة

الطالبة هيا عمايرة
اإحدى طالبات اجلامعة

د.نهلة الناظر
اأمني �رش املجل�ص

اأ.د. حميدة �سمي�سم
ممثالً لكلية الإعالم

اأ.د. حممود احلديدي
ممثالً لكلية العلوم الرتبوية

معايل
الدكتور غازي الزبن

ممثالً للمجتمع املحلي

ال�سيدة نادية البكري
مديرة دائرة القبول والت�سجيل

اأ.د. �سفيق اأ�ستي
ممثالً لكلية العمارة والت�سميم

اأ.د. نزار العنبكي
ممثالً لكلية احلقوق

د. هبة نا�رض الدين
ممثالً لكلية تكنولوجيا املعلومات

عطوفة ال�سيد
علي حممد قعدان

ممثالً للمجتمع املحلي

ال�سيد فوؤاد الكر�سة
اأحد خريجي اجلامعة

                        مجلس العمداء
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د.نهلة الناظر
اأمني �رش املجل�ص

                        مجلس العمداء

اأ.د. ماهر �سليم
رئي�ص جمل�ص العمداء

اأ.د. حممد اجلبور
عميد كلية احلقوق

اأ.د. حممد النعيمي
عميد الدرا�سات العليا

والبحث العلمي

اأ.د. عبد النا�رض نور
عميد كلية العمال

اأ.د. حممد حيا�سات
عميد كلية الهند�سة

د. كامل خور�سيد
ق.اأ. عميد كلية

الإعالم

د. الطيب القا�سم
ق.اأ. عميد كلية

العمارة والت�سميم

اأ.د. وليد عوجان
عميد كلية الآداب والعلوم

اأ.د. غازي خليفة
عميد كلية احلقوق

د. اأحمد كايد
ق.اأ. عميد كلية

تكنولوجيا املعلومات

اأ.د. حممد احليلة
نائب الرئي�ص

اأ.د. م�سطفى اأمني
عميد كلية ال�سيدلة
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الأ�ستاذ الدكتور حممد حممود احليلة 
نائب رئي�ص اجلامعة

الدكتورة متارا نا�رض الدين
م�ساعد رئي�ص اجلامعة

غالية عطا اللحام
�سكرترية نائب الرئي�ص

�سفاء وحيد يحيى
�سكرترية م�ساعد الرئي�ص

              الهيكل التنظيمي لجامعة الشرق االوسط
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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 يف 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 يف حتقيق �سعار“املعرفة قوة“، اإذ يرفع موؤ�س�سها دعائم هذا ال�رشح العلمي، مّتخذاً 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

   الريادة العاملية والتميز يف الربامج الأكادميية والبحث العلمي.

   ر�سالة اجلامعة

   الإ�سهام يف بناء اقت�ساد املعرفة من خالل توفري بيئة حمفزة على الإبداع وتعليم متميز بهدف اإنتاج بحوث علمية       
   تطبيقية تلبي احتياجات 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 ومركزاً 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.
يحملون  تدري�ص  هيئة  اأع�ساء  فيها  يتوافر  العليا  للدرا�سات  ا�ست�سارية  بحثية  تعليمية  وطنية  موؤ�س�سة  متّيزها   •

رتباً  اأكادميية ُعليـا وخبـرات متميزة )24% منهم برتبة اأ�ستاذ، 22% منهم برتبة اأ�ستاذ م�سارك، و54% 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.
• جامعة اآمنة وجاذبة.
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الميثاق األخالقي

عالمية تمّيز التزام عزم انتماء

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• الإميان باأن العلم اأمانة، والعمل م�سوؤولية، و�سيادة القانون مبداأ مقد�ص، والآداب العامة قيم اإن�سانية يجب اللتزام 
بها واملحافظة عليها.

                  السياسة العامة لجامعة الشرق األوسط
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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 املتعددة 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

أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة

أعداد أعضاء هيئة التدريس
حسب الرتبة

   مدرس: 18       أستاذ مساعد: 82     أستاذ مشارك: 32     أستاذ: 36
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أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية

توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب البلدان التي تخرجو 
منها للعام الجامعي 2014-2013

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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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 ت�سعة ع�رش تخ�س�ساً يف هذه الربامج موزعة 

على ت�سع كليات، حتى نهاية العام الدرا�سي )2013 / 2014( .

*  كلية اآلداب والعلوم                                    

*  كلية الحقوق                                      

*  كلية األعمال                                                 

*  كلية تكنولوجيا المعلومات                 

*  كلية العلوم التربوية

  *  كلية اإلعالم

*  كلية الهندسة

* كلية العمارة والتصميم

* كلية الصيدلة

   لمحة عن كليات الجامعة
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اأ.د. وليد عوجان
عميد كلية الآداب والعلوم

وفاء �سالح امل�ساعفة
�سكرترية

اأماين عبد اجلليل اجلماعني
�سكرترية

       رؤية كلية اآلداب والعلوم ورسالتها وأهدافها

الروؤية
ريادة ومتّيز يف الربامج الأكادميّية والبحثّية واخلدماتّية يف اإطار �رشاكات متعددة.

الر�سالة
توفري بيئة تعليمّية ت�سمن الكفاءة والتناف�سية.

الأهداف
1. تخريج كوادر على درجة عالية من التعليم والتاأهيل والتمّيز.

2. ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة التدري�ص من ذوي اخلربات املتمّيزة.
3. ت�سجيع البحوث العلمّية الت�ساركية ذات النوعّية املتمّيزة.

4. عقد ال�رشاكات مع املوؤ�ّس�سات املختلفة.
5. ت�سجيع الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص على تقدمي اأفكار رياديّة.

6. تقدمي ال�ست�سارات مبا يخدم ق�سايا التنمية امل�ستدامة.
7. التّو�سع يف الربامج والتخ�ّس�سات بح�سب متطّلبات �سوق العمل.
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قسم العلوم األساسية والدراسات العامة

د.علي �سالح يو�سف
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د.�سامل خليل الأقط�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حممد حممود الدللعة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.ب�سام عبد ال�سالم البطو�س
ا�ستاذ  م�سارك

د.حامت نايل ال�سمور       
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حممد مو�سى ن�رض
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.ملى �سالح العقيلي
مدر�ص

د.غادة حممد العفيفي
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.دمية عبدالكرمي عربيات
مدر�ص

اأ. �سذا �سليمان اأحمد
مدر�ص

اأ.هبه �سامي اأبوكف
مدر�ص

اأ. مي�ساء �سعيد �سليمان
مدر�ص
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قسم اللغة العربية وآدابها

اأ.د. عبد الروؤوف زهدي م�سطفى
اأ�ستاذ

اأ.د.ب�سام  مو�سى قطو�س
اأ�ستاذ

د. جمانة مفيد ال�سامل
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

اأ.د. �سعود حممود عبد اجلابر
اأ�ستاذ

د.�سذى عطا �سليم جرار
اأ�ستاذ م�ساعد

د.ابت�سام ح�سني جابر
اأ�ستاذ م�سارك
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 خريجو الفصل األول تخصص اللغة العربية 

 خريجو الفصل الثاني  تخصص اللغة العربية 

الماجستير

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص اللغة العربية

 خريجو الفصل االول

خريجو الفصل الثاني

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

خلود ابراهيم عبد اهلل جراد

فهد ح�سن هجر�س ح�سن بن غيام

حممد حميدي حمدان ال�سعرات

احمد حممود عبد اهلل ابو جرار

جمدولني علي عبد الرحمن امل�ساعفه

ا�سيل حممد �سالح املحمدي

ح�سام خليل يو�سف اخلوار

حمزه حممد علي ابو قاعود

دمية جمال اإبراهيم العزة

راوية �سمري  عا�سور

�سهد ناه�س �سالح �سيف الفهد

�سيته علي عواد احلربي

عبد العزيز غنام مناحي املطريي

عبدالكرمي حممد عبدالكرمي عقل

حممد �سالح �سالمة امل�ساعلة

م�سعل �سنت هليل �سند احلربي

اآلء غ�سان  اأ�سفهاين
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 خريجو الفصل األول تخصص اللغة العربية 

البكالوريوس

اأحمد عبد اهلل ال�سعود

عادل عقل العطاونة

املنت�رض باهلل حمد احلنيطي

ع�سام رافع الب�سي�س

روان ابراهيم العيادات

وفاء علي ال�سليم�سماح حممد قطيل

 خريجو الفصل االول

حممد نظمي عبد اهلل رزق

مهنا �سليم دوا�س الثنيان
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جمانه ادهم  البو�سيبدر عبد اهلل اخو�سحينةالء خالد �سحروراحمد فواز الرواجيح

حممد حمود الرواحنه يا�رض عادل الب�سي�سعدي علي البراهيم غدير كامل العبويني

 بكر عبد الرحمن البقوم

 خريجو الفصل الثاني

 ا�رضاء عبد الفتاح زيدان عمر

 بيان حممد جرب العمريي

خريجو الفصل الثاني تخصص اللغة العربية 

البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص اللغة العربية
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 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    

اأ.د. بدر �سعيد الدويك
اأ�ستاذ

اأ.د.توفيق ابراهيم يو�سف
اأ�ستاذ

د.نورما نواف الزايد
اأ�ستاذ م�ساعد 

اأ.د.زكريا اأحمد اأبوحمدية
اأ�ستاذ

د.ماجد يحيى العبد الكرمي
اأ�ستاذ م�ساعد 

اأ.د. �سبار �سلطان ال�سعدون
اأ�ستاذ

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

ق.اأ.رئي�ص الق�سم
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 خريجو الفصل األول تخصص اللغة اإلنجليزية

 خريجو الفصل الثاني تخصص اللغة اإلنجليزية

الماجستير

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص اللغة اإلنجليزية

 خريجو الفصل االول

اإبراهيم اأحمد عبد احلياري

اأحمد نا�رض ذياب عايد

اماين جمعة علي ابو ارمي�س

رائد حامد احمد عوده

ريتا فايز عبد احلميد ابو فرده

�سارة جنم  عبد اهلل

�سريين منذر �سادق ابو حيط

�سابر احمد عبد الكرمي احلي�سه

عثمان �ساجد جمعة مهدي البازي

لطيفة احمد علي الردايدة

حممد احمد علي ال�سود

هنادي علي حممد قعوار

يافا حممد ابراهيم عيا�س

خالد حممود عيد العطيات

علي مط�رض  كعب

عمر علي  عبد ال�سالم

فداء خليل �سليم حمودة

معاذ ريا�س عبد ربه �سويدان

مهند �سالح  مهدي

نيبال ابراهيم جربان عي�سى

يا�سمني عماد حممود عبد الرازق

منار عبد الرزاق اللوزي

�سفانة مهدي ابو دروي�س

فاديه مو�سى الزيات
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 خريجو الفصل الثاني تخصص اللغة اإلنجليزية

انوار ابراهيم ابو علفه

رمي جمعه م�سباح جمعه

وعد �سايل الفايز

تال ب�سام �سربي

عرين في�سل الفايز

حامت لوؤي احميد

حنان خالد �سلمان

فواز عبد الرحمن العدوان

 �سها حربي عبد الرزاق ال�سكايف

 فكرت خالد حممد ن�سار

البكالوريوس

خريجو الفصل الثاني
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 خريجو  الفصل األول تخصص العلوم السياسية

 خريجو  الفصل الثاني تخصص العلوم السياسية

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص العلوم السياسية

الماجستير

ثامر غازي �سالح الزبن

عاي�س مبارك خالد الر�سيدي

عبد اهلل حجاب �سال�س العنزي

احمد عبد اجلليل خليل الزهريي

اماين زاهر  عبد املح�سن عثمان را�سد ال�رضهان

ر�سا مزهر �سبار اجلنابي

�سامي �سالح علي الكعبي

�سيد ا�سماعيل  يو�سفي

احمد �سليم  عبد اهلل

احمد �سليمان �سامل الرحاحله

حيدر جا�سم  حممد

زينب  مهيني ا�سل

عاي�سه �سامل حممد اجلرب

فهد من�سور  فهد النوي�رض

فواز عبد الرحيم عبد اللطيف ال�سعيد

حممد فايز علي الفايز

يو�سف ح�سن العربي �سخر علي ال�سليحات

خالد حماد عياد

علي �سعد ال�سعيدي

عدنان عبد اهلل هيكل العنزي

حممد عي�سى عناد العي�ساوي

م�سعل حبيب �سليمان الفرج

عبد العزيز ا�سماعيل عبداهلل الفيلكاوي

عذراء ردام مرزوك العواد

عال زكي داود القاق

حممد بدر عليان حم�سن عا�رض املطريي

حممد �سدام فائق عبد الغني بن طريف
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اأ.د. حممد عودة اجلبور

 عميد كلية احلقوق

�سحر "حممد �سمري" البظ
�سكرترية العميد

الروؤية
التميز يف تدري�ص القانون والبحث العلمي.

الر�سالة
تعميق املعرفة القانونية النظرية واملهارات العملية مبا يلبي احتياجات �سوق العمل.

الأهداف
1. تخريج طلبة موؤهلني ل�سغل جمالت قانونية يف خمتلف القطاعني العام واخلا�ص.

2. تر�سيخ ثقة املجتمع املحلي بكلية احلقوق.
3. حتفيز اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة على البحث العلمي.

4. تلبية احتياجات اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة بامل�ستجدات التكنولوجية.

رؤية  كلية الحقوق ورسالتها وأهدافها
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 قسم القانون الخاص

اأ.د.فائق حممود ال�سماع
اأ�ستاذ

د. من�سور عبد ال�سالم ال�رضايرة
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. وليد هوميل عوجان
اأ�ستاذ

اأ.د. جمال الدين مكنا�س
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم

د.خالد عبد ال�سخانبة
اأ�ستاذ م�ساعد

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

د.ماأمون اأحمد احلنيطي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مهند عزمي اأبو مغلي
اأ�ستاذ م�سارك
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 خريجو الفصل األول تخصص القانون الخاص

الماجستير

خالد نواف الزبن

 خريجو الفصل االول

اأ�سامة حممد �سليمان الدبا�س

ريا�س من�سور يو�سف اخلليفي

زينة اأحمد خالد اخلري�سات

�سعد خليفة خلف مبارك اخلليفة الهيفي

طارق علي حجي �سعد حممد الع�سفور

عمر ابراهيم حممد خليفه

فادية اأحمد مطر ال�سطي

فهد �سعيد فالح �سعيد

حممد �سيخ البراهيم

م�سطفى خ�سري  ن�سمي

نواف نافع ماجد حمجم عطيه احلربي
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 خريجو الفصل الثاني تخصص القانون الخاص

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص القانون الخاص

الماجستير

عبد اهلل حممد الق�ساة

حممد م�سهور ال�سهوان

عبداهلل حممد اللوزي

�ساره خ�رض قا�سم ار�سيدات

نور مازن حممد احلديد

احمد مروان داود الق�رضاوي

احمد يا�رض حممود م�سك

ايالف خليل ابراهيم ال�سالح

اينا�س جواد ح�سن مالعبي

ربا حممد احلاج حممود بلوط

�سري�سه ممدوح �س�رضوقة عمر

خريجو الفصل الثاني

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

عمر مو�سى احمد ال�سبول

عناد ماهر كمال النا�رض

ملياء حلمي احمد ابوجابر

لينا م�سطفى ح�سن بدران

مالك عبدالكرمي احمد ال�سوبكي



Middle East University

الكتاب ال�سنوي 2014-2013

جامعة الشرق األوسط

62

قسم القانون العام

اأ.د. حممد عودة اجلبور
اأ�ستاذ

اأ.د.ابراهيم علي الهندي
اأ�ستاذ

د. اأحمد حممد  اللوزي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.نغم ا�سحق خو�سابا
اأ�ستاذ م�سارك

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

اأ.د. نزار جا�سم العنبكي
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم 
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الماجستير

 خريجو الفصل األول تخصص القانون العام

نارميان ف�سيل النمري زياد توفيق العدوان

 خريجو الفصل االول

اأحمد حممود عواد الرقاد

اإح�سان حمداهلل مف�سي ال�سوابكة

زهري جمعة با�س املالكي

�سحر �سامل حممود الدوري

عالء �سعيد عمر �سباح

فواز غازي �سالح عاي�س املطريي

حممد ذيب حممود منر

حممد زهري  عبد الكرمي

حممد �سقران حمود اخلالدي
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 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص القانون العام

الماجستير

ان�س جميل عيد اللوزي

اينا�س "حممد وهبي" يو�سف التل

ح�سن ح�سني احمد الرفاعي

�سعاد �سمري جليل ابوديه

�سهالء جا�سم  حممد

طارق نبيل احمد الدبا�س

علي �سبتي بطي لزم

علي حممد علي اجلبايل

علي حممد حم�سن العفا�سي املطريي

فهد مبخوت حمد هادى

لوند دارا  نور الدين

حممد عدنان  عثمان

مراد تي�سري خليف ال�سواوره

نربا�س عارف عبدالمري علي اغا

وليد م�سطفى علي الطراونة

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

دعاء حممد الزيود ا�سحار �سعد جا�سم
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 خريجو الفصل األول تخصص القانون

البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني تخصص القانون

�سبيب في�سل الفايز

زيد وجيه ال�سعايده

و�سيم يو�سف ال�رضحةحممد جمعه ال�سوابكة

 خريجو الفصل االول

ا�رضاء احمد عبد الروا�سدة

زيد حممد زيد الزعبي

�سهيل م�سبح �سيف الكتبي

ليث حممد يو�سف الق�ساة

 حمد حممد �سعد اخلرجي

 طالل عبدالكرمي حماد الهقي�س

 فايز �سليمان داود الرواحنه

 حممد "�سادق" منذر عبد الكرمي الهويدى

خريجو الفصل الثاني
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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اأ.د. عبدالنا�رض ابراهيم نور
عميد كلية الأعمال

الروؤية
الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف جمالت الأعمال.

الر�سالة
الإ�سهام يف بناء اقت�ساد املعرفة والتنمية امل�ستدامة باإعداد كوادر يف خمتلف جمالت الأعمال.

الأهداف
1. ربط تخ�س�سات جمالت الأعمال باحتياجات املجتمع.

2. تخريج كوادر ذات مهارات قيادية مواكبة للتطورات العلمية يف جمالت الأعمال.
3. تطوير املهارات البحثية لأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة.

4. ت�سجيع امل�ساريع الإبداعية الريادية مبا ي�سهم يف تنمية املجتمع.
5. بناء �رشاكة فاعلة مع موؤ�س�سات املجتمع يف جمالت الأعمال.

رؤية  كلية االعمال ورسالتها وأهدافها

فداء م�سطفى الطقاطقة
�سكرترية

اإقبال حممد ح�سن
�سكرترية

خلود زائد حرزاهلل
�سكرترية
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د. حمزة �سليم خرمي
اأ�ستاذ م�سارك

د.ن�سال اأمني ال�ساحلي
اأ�ستاذ م�سارك

د.كامل حممد احلواجرة
اأ�ستاذ م�سارك

د.ا�سعود اأحمد املحاميد
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. ليث �سلمان الربيعي
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم

اأ.د.عبدالباري ابراهيم درة 
اأ�ستاذ

اأ.د. كامل حممد املغربي
اأ�ستاذ

اأ.د.نادر اأحمد اأبو�سيخة
اأ�ستاذ

اأ.د. حممد عبد العال النعيمي
اأ�ستاذ

د.�سامر عيد الدحيات
اأ�ستاذ م�سارك

د.اأحمد حممود الزامل
اأ�ستاذ م�سارك

 قسم إدارة األعمال

د. علي فالح ال�سالعني
اأ�ستاذ م�سارك

د. علي حممد عبا�س
اأ�ستاذ م�سارك
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د. �سامي يو�سف العدوان
اأ�ستاذ م�ساعد

د.اأ�سامة زهدي ال�سهابي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد اهلل جميل اأبو �سلمى 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هيثم حممد الزعبي 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. فاتن اأحمد خري�سات 
مدرّ�سة

د.اأجمد فهد الطويقات
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.منت�رض حممد العدوان
مدرّ�ص

د.نهلة نهاد الناظر
اأ�ستاذ م�ساعد

د.خالد اأ�سعد ابراهيم
اأ�ستاذ م�ساعد

د.اأمين نادر اخلالدي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.مراد �سليم عطياين
اأ�ستاذ م�ساعد

عبا�س �سامل الروا�سدة
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 اأبو قاعود
اأ�ستاذ م�سارك

 قسم إدارة األعمال
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 خريجو الفصل األول تخصص إدارة األعمال

الماجستير

نعيم حممد اخلمو�سمو�سى ح�سن املنا�سريرزان عبد املنعم �سمارة

 خريجو الفصل االول خريجو الفصل االول

اأحمد عواد عابر �سوعان العنزي

اأريج داود �سلمان ال�سوداين

اأ�رضف حممد يون�س احلوراين

اأكثم ماجد عبد املهدي العواجني

بيان جمال ن�رض "عيد �سحادة"

رند ومي�س  عبد الباقي

ريتا مو�سى عبد اهلل العلي

�سائد جمال يو�سف فقها

عادل ثامر ق�سيم �ساهر

عمر خمي�س �سالح اندي

فهد عواد عابر �سوعان العنزي

ق�سي عبد الرحيم حممد اأبو قمر

حممد حممود ح�سني القطارنة

م�سعل عواد غازي فهد ال�سمري

م�سعل عيد حجى جمرى رباح الر�سيدي

موفق حميدي حمدان ال�سعرات

ن�رضين حممد اأحمد عمر

نهلى ) حممد علي ( عبد اهلل بعارة

وفاء مفلح هيال ح�سني

يو�سف �سامل يو�سف الك�سا�سبه
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مو�سى �سامل املنا�سري هاين حممود مرزوقةخالد حممد الزيود

 خريجو الفصل الثاني تخصص إدارة األعمال

الماجستير

اجمد �سالح فهد الفايز

اجنال فرحان فار�س الفايز

رائد حممد حامد ال�سهوان

رهام "حممد ر�سيد"  الزغري

زينب عماد  ر�سيد

�سوزان وليد ابراهيم عبد القادر

عبا�س م�سلم عبد اهلل ابو �سليم

عبد الرحمن حممد حممود خلف

ع�سام حممد حممود النعيمات

حممد مبارك حممد عدهان منيع الر�سيدى

حممود جمال حممود �سامي

نور حممد عبد اهلل ال�سيخ دره

هيفي علي �سلمان حطاب الهيفي

خريجو الفصل الثاني
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الماجستير

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  تخصص إدارة األعمال

خلود وليد الربديني

هند ناثر حاوا

خالد جمال عبد العزيز �سبيح

داليا ه�سام م�سطفى الوزين

رانية عدنان جميل ال�سطل

روان با�سم عيد ال�رضيف

طالب حممد طالب ابو عليم

فرحان فار�س منر الفايز

ملي�س يو�سف احمد القرنه

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

اأيوب خليل الك�سبة احمد علي ال�سماوي

لبنى ابراهيم الغازي
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 خريجو الفصل األول تخصص إدارة األعمال

البكالوريوس

بالل اأ�سعد خالد

حممد طه الزعبي

حنني حممد حمدان

ح�سن �سمري �سقرابت�سام داود اأر�سيد

مهند حممد نبيل التميمي دينا عبد احلميد حمدان

�سامي يو�سف املعايعة

جمانة عبد الكرمي الزعارير

مرام ن�سال عمرو

حمزه �سامي العفي�ساترحمة علي املور

عا�سم عبد اهلل امل�ساروة
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 خريجو الفصل الثاني تخصص إدارة األعمال

البكالوريوس

اأحمد حممد �رضف

عدي �سامي اأبوعمري

حممد �رضيف عبد اللطيف

ثائر حممد احلنيطي

مالك كمال ال�ساحلي

مي يا�رض �سبلي

عالء عائد ال�سقردعاء اأمني ال�رضحان

حممود طالل دعنا

حنني عدنان اأبو النيل بالل �سليمان التيهي

رجاء اأحمد �سالح

حممد زياد نوفل

هبه فالح البداوي
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  تخصص إدارة األعمال

البكالوريوس

 ان�س مفلح النعيمات ان�س حممد اجلنيديا�سحاق حممد ابو غنام

عمر ر�سوان العدوان

حممد يو�سف ليف

ردينه عبد الكرمي عابد داله يو�سف ابو تايه

حممد عزام فراح

عروة حممد الق�س�س

بول�س جورج املبي�س

فاطمة حازم الغول

عبد القادر �سامل الفواعري

عمار �سعبان يحيى

حممد كامل عبيد
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 خريجو الفصل األول تخصص التسويق

البكالوريوس

احمد �سالح ملحم

حممد جودت عوي�سه

�سماح جالل ال�سعيدي

حممود حازم الغ�سبان

 خريجو الفصل االول

�رضيف نا�رض الدين راتب الدويك

علي حممد �سليم ابو عيده
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احمد حممد �سبح

ع�سام غ�سان زيناتي

�ساره عادل اللوزي

عمرو عادل حمدان

متارا وليد القوا�سمي

علي اكرم جا�رض �سميح موؤيد حمدان

حممد حمزة عجاج

 خريجو الفصل الثاني تخصص التسويق

 تامر ماأمون حممد حماد

 جهاد جمال جماهد الفزعات

 حذيفة نبيل ح�سن ح�سن

البكالوريوس

خريجو الفصل الثاني
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 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص التسويق

احمد زياد العدوان

حممد يو�سف ابولوز

علي عبد احلفيظ الفاخوري رامي كمال عو�س

 هيثم �سليمان عطاريحممد زهري �رضمي

 عو�س حمدان حممد الكراعني

البكالوريوس

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي



Middle East University
جامعة الشرق األوسط

الكتاب ال�سنوي 2014-2013 84

الماجستير

 خريجو الفصل األول تخصص األعمال االلكترونية

عالء عاطف الكرابلية نادين اأكرم الربغوثياعتدال عبد اهلل الفقهاء

 خريجو الفصل االول

اأن�س "حممد جهاد" علي احل�سيني

اأن�س عبد اهلل هالل عي�سى

ثامر هاين حممد اخلاليلة

حيدر ثامر  علوان

رنا فاروق حممد �سعيد عتيلي

حممد �سامل اأحمد احلر

هبة بالل حممود �سطارة

يو�سف �سعد ر�سدي �سبيطة
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نيفني عزمي حرت

هاين تي�سري اخلطيب

ابراهيم كمال فريج

دمية داود ال�سوابكة

ريناتا وديع �سالمه حدادين

�سبا ح�سن حممد خملوف

�سياء كامل حممود �سحاتيت

م�سعل عبداملجيد عبد احلميد الك�سا�سبه

وائل �سبحي حممد غيث

الماجستير

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  تخصص  األعمال األلكترونية

الماجستير

 خريجو الفصل الثاني تخصص األعمال األلكترونية

خريجو الفصل الثاني

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
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د. يون�س عليان ال�سوبكي
اأ�ستاذ م�سارك

د.عبدالرحيم حممد القدومي
اأ�ستاذ م�سارك
ق.اأ.رئي�ص الق�سم

د. م�رض علي عبد اللطيف
اأ�ستاذ م�سارك

د.�سليمان حممود ال�سياب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نائل ح�سن عد�س                
اأ�ستاذ م�ساعد

د.جنيب حممد م�سعود
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. عبدالنا�رض اإبراهيم نور
اأ�ستاذ

اأ.د. حممد عطية مطر
اأ�ستاذ

 قسم المحاسبة والتمويل

د.علي عبد الغني الاليذ
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد اهلل اأحمد الدعا�س
اأ�ستاذ م�ساعد
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د.�سامح عبدالكرمي ابو�سنب
اأ�ستاذ م�ساعد

د.يعقوب ح�سن الك�سواين
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.�سناء نايف اليعقوب
مدر�سة

اأ.�سادن هاين عرار
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 تخصص المحاسبة

الماجستير

تامر �سمري �ستات

ان�س ماجد املراياتعمار غازي ابراهيم

م�سطفى را�سم التويجريعلي عبد الرحيم ريان

 خريجو الفصل االول خريجو الفصل االول

اأحمد جمعان حممد خلف

ان�س احمد �سعيد عو�س

خالد حممد عبد ربه اللوزي

ربى مازن حمد ال�سالعني اجلوازنه

طالل مزيد حممد العرادة

ع�ستار ق�سطنطني  اي�سو

 خريجو الفصل الثاني تخصص المحاسبة

الماجستير

علي احمد �سليمان اأبو الهيجاء

قوت جا�سم يو�سف را�سد حمادة

حممد اأحمد حممد يا�سني

مرمي �سكري حممود ندمي

مطلق عبد اهلل مطلق هليل قران املاجدي

مي�ساء حممد �سعد اأبومتام

احمد يون�س احمد العرج

ح�سام عي�سى عبد الرحمن حمدان

خالد رجعان زمام �سبعان مطلق ال�سليماين

عاي�س فالح عاي�س ماطر اجل�سار

عبد اهلل حممد فالح العجمي

ف�سيل م�سطفى يو�سف �سفاعمري

  

خريجو الفصل الثاني
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ب�سام خليل بقيلهاحمد خليل ابو كحيل

الماجستير

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  تخصص المحاسبة  

امين حامد خليل امل�ساروة

بالل ماجد حممود عبد اهلل

بهرية حممد �سعيد عبد الفتاح

ر�سا �سليم ابراهيم ابراهيم

روان مازن حمد ال�سالعني اجلوازنه

عامر برهان لطفي قرمان

فهد م�سلم و�سمي العازمي

حممد ح�سن ابراهيم نزال

حممد علي طه القط�س

حممد عو�س نزال ال�رضايره

حممد مبارك فالح الذروة

مي�سم جهاد "حامد احمد" "حممد ال�سم"

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول تخصص المحاسبة

اإبراهيم جمال ال�سوقي

حممد وليد ح�سني

زياد حممد املومني

ا�سالم �سليمان �سندوقة

موؤيد داود خ�سيم

حممد ب�سام العمري

اأحمد جميل امل�رضي

حممود طه عبد الرحمن

فادي ح�سام الدين املتويل

رائد حممود اإبراهيم

حممد مازن اإبراهيم
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البكالوريوس

 خريجو الفصل االول تخصص المحاسبة

 خريجو الفصل االول

اأحمد ابراهيم ا�سعد توم

اإياد يا�رض عبد اهلل العطار

خليل تي�سري خليل ال�سيخ

روان �سليمان كمال غنمة

زيد حممد ا�سعد مو�سى ال�سمهوري

�سادي حممد داود اإبراهيم

�سادي حممد فوزي طملية

عرين اأ�سامة توفيق حدادين

علي خالد عبد اخلالق يحيى

عمر مازن ذياب ملحم

عمر منري خليل الدرا�س

غ�سان ح�سن عبد اهلل عبد الوهاب

فادي هيثم حممود الطميزي

حممد �سمري عي�سى الر�سيد

حممد نهار حممود البكار

مرمي اإبراهيم  يو�سف

م�سعب �سالح علي �سحادة

معاذ حممد اأحمد العرج

ها�سم عماد ها�سم ال�سعيفان

و�سام احمد �ساكر العزة
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 خريجو الفصل الثاني تخصص المحاسبة

البكالوريوس

 ر�ساد خ�رض الدقاق

ح�سام حممود  يو�سف افنان نايف ال�سوابكة

احمد حممود عبد احلافظ

حال اعرمي فتحي علي

�سفيان ب�سام العك�س

حمزة ماجد احل�سن

احمد طايل عملي

ح�سني با�سم حدادين

روان احمد العرموطي

ا�سماء حممود ابو العينني

اأنوار عبد النا�رض يعقوب

�سقر اكثم الزعبي�سادي خالد �ساهني

جورج مي�سيل ال�سواحلة

ا�سالم ندمي اخلطيب



Middle East Universityجامعة الشرق األوسط

93الكتاب ال�سنوي 2014-2013

 خريجو الفصل الثاني تخصص المحاسبة

البكالوريوس

حممد ه�سام عزامحممد ب�سام عي�سى

عدي اعرمي علي عادل حممد نا�رض الدين

حممد عي�سى زياده

حممود ابراهيم عبد اخلالق

حممد ربحي عبد اللطيف

حممد يون�س الريان

عالء الدين نايف ابوه�سه�س عبد اهلل رمزي الكلداين

نادين زيد املعايعهم�سعب احمد النبابته

 �سعد مو�سى ابراهيم ح�سن

�سفوان �سامي حممد ال�سيد 

طارق بدر ح�سن ك�ساب 

فرا�س حممد عبد القادر ال�ساحلي 

حممد زيد عبد الفتاح حممد �سعيد اخلواجه 

خريجو الفصل الثاني
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  تخصص المحاسبة

البكالوريوس

 ان�س حممد الحل�سابراهيم ح�سان ابو الراغب

 اأحمد رم�سان اأبولنب

 �سيف ا�سامة عبيدات راكان اجمد احلوراين

�سيف �سالح عبد اهلل عمار نايف ابوه�سه�س عمار حممد دوحل

دانا نايف عز الدين اآغا اياد هرم�سي�س حدادين

ا�سالح علي العي�سائي

قي�س نزار م�رضقي

ا�سماء �سامي املليطي

رامي احمد القهوجي

حمزه جهاد القطي�سات

�سفيان زياد الهاللت
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 حممد فوزي ال�سمر لوؤي �سامر �سقو

 يو�سف ب�سام عمر مهدي عبد اهلل ا�سماعيل حممود ا�سحق ابو عزام

حممد فوزي احمد تيم ليث فخري العجلوين

مهند �سمري القراعني

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  تخصص المحاسبة

البكالوريوس

 احمد ابراهيم حممد �سدقه

 جوزيف مو�سى توفيق املخامره

 حكم حم�سن كامل الداود

 زهدي حممود زهدي حممود

 عدي مو�سى ميخائيل النحا�س

 علي تي�سري علي الزعارير

 حممد ابراهيم حممد القرم

 حممد ح�سان زهدي �سحاده

 حممد ر�سمي ا�سماعيل اأبو حماد

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
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 خريجو الفصل األول تخصص التمويل

البكالوريوس

عالء زياد ال�سليماتبراء عز الدين العتيبياإياد اأحمد اأبو حجري

ولء وائل جرار هبة زياد يو�سف

 خريجو الفصل االول

حمزه معني نواف دروي�س

دينا عدنان �سامل امل�رضي

روان رافع حممد الزعبي

�سدام عوين اإ�سماعيل �سهيلة

وجود موفق عبد الكرمي الع�ساف
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 �سالمه م�سلم �سالمه القي�سي

 �سخر �سطام ابراهيم العواد

 خريجو الفصل الثاني تخصص التمويل

البكالوريوسالبكالوريوس

لورين ابراهيم القا�سي

نذير �سامر  بدير

رنا �سعيد عمرورزان اجمد الزريقات

حممد �سالح الوادى

بالل حممد م�سلح

هادي با�سم املحت�سب

عمار حممد خري القماز

منى علي امللخ

خريجو الفصل الثاني
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 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص التمويل

 روؤى حممد جمال الدين عبد الروؤوف الدريني

 �سليمان فريد �سليمان امل�رضي

حممد عدنان احمد احلم�سي 

البكالوريوس

 خالد احمد ابو�سمحه الء �سعيد �سبح

 جماهد فواز اجلربه

�ساميه رزق ح�سن

نهله نبيل داود

ب�سام ح�سام الدين امل�رضي

حممد �سلمان خليل

كر�ستينا فار�س املن�سور�سهيب احمد طبازه

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
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 خريجو الفصل األول تخصص اإلدارة السياحية

البكالوريوس

اإبراهيم ا�سماعيل العدوان

فادي جورج عوميرين

اإ�رضاء عمر قوا�سمة

ح�سن حممود احلمري

يو�سف عبد الكرمي البدوان

اإبراهيم عبد القادر 
اأبو عودة

حممد ح�سام دروزة

جعفر عبد احلميد الزوايدة

اأحمد علي ال�سياب

و�سام حممد الرباهمهحممد ح�سني الراجودي

زيد ر�سوان الكردي

اإبراهيم حامد حرز اهلل

مالك ماجد ال�سوابكة

ب�سار فايز الها�سم
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 خريجو الفصل الثاني تخصص اإلدارة السياحية

البكالوريوس

ميالد عبد العزيز حممود

طارق ب�سام ابو اجلبني دانه منري ام�سيح

يزن خمل�س الهل�سه

 اماين عوده هاين العودات

 ح�سام ا�سماعيل عطية فرج

 �سايل عي�سى اأيوب الفراج

خريجو الفصل الثاني
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 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص اإلدارة السياحية

 جمال خالد الزبن بالل فرحان الزريقات احمد علي حممود

 �سليمان علي اجلعارات

 عطيه جميل �سبيح

خالد فالح املرزوقح�سام هاين ن�سار

تركي فار�س الفايز

ملا يون�س م�سلم

البكالوريوس
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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د. اأحمد كايد
ق.اأ. عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

الروؤية
ريادة عاملية ومتّيز يف التعليم والبحث العلمي يف جمالت تكنولوجيا املعلومات.

الر�سالة
توفري بيئة حمفزة على الإبداع والتميز يف جمالت تكنولوجيا املعلومات وربطها باحتياجات املجتمع املحلي.

الأهداف
1. التمّيز يف جمالت تكنولوجيا املعلومات على امل�ستوى الأكادميي والبحثي.

2. تطوير الربامج الأكادميية ملواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة.
3. ا�ستحداث الربامج الأكادميية مبا يتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل.

4. تنمية مهارات الطلبة املعرفية، والفكرية، واملهنية.
5. توفري بيئة حمفزة لأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية وطلبة الكلية يف جمالت البحث العلمي.

6. ا�ستقطاب هيئة تدري�سية اأكادميية وفنية متميزة.
7. تنمية مهارات وقدرات اأع�ساء الهيئة التدري�سية وتطويرها مبا يتما�سى وامل�ستجدات العلمية والتكنولوجية.

8. تبني امل�ساريع الريادية مبا ي�سهم يف خدمة املجتمع.
9. تفعيل قنوات التوا�سل مع الهيئات واملوؤ�س�سات ذات العالقة يف جمالت تكنولوجيا املعلومات.

10. الرتقاء بالعملية التعلمية التعليمية مبا يتنا�سب وامل�ستجدات العلمية والتكنولوجية.

رؤية  كلية تكنولوجيا المعلومات ورسالتها وأهدافها

مريفت عمر البو
�سكرترية

                      قسم علم الحاسوب
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د. ماأمون خالد اأحمد 
اأ�ستاذ م�ساعد

ق. اأ. رئي�ص الق�سم

اأ.د.ريا�س �ساكر نعوم
اأ�ستاذ

د. ح�سني هادي ال�سمري
اأ�ستاذ م�سارك

د.�رضيفة فاروق مراد                   
اأ�ستاذ م�ساعد

د.ر�سوان �سعود اأبو ج�سار
اأ�ستاذ م�ساعد

د.مظفر منري اجلراح
اأ�ستاذ م�ساعد

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

                      قسم علم الحاسوب
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                   خريجو الفصل األول تخصص علم الحاسوب

                   خريجو الفصل الثاني  تخصص علم الحاسوب

      المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  قسم علم الحاسوب

الماجستير

 خريجو الفصل االول

بهاء عبد الوهاب حم�سن القرالة

حممد حممود مو�سى النعيمات

احمد جالل احمد العبا�سي

تالني جاك داود اكجيان

�سلطان معي�س فراج العتيبي

عبد اهلل ا�سامة احمد عبد الوهاب

غيث �سامل دخل  اهلل ال�رضايرة

رجعة فرج حممود �سليمان

عالء حممد  ح�سني

علي عبا�س  حممد

خريجو الفصل الثانيخريجو الفصل الثاني

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

احمد فالح  داودزهراء عبداحل�سني جعاز

عمار مهنا كاظم الربيعي

معاذ مو�سى حمدان املحا�سنة

حممد زياد عبد الرحمن احلاج قا�سم

حممد حممد جا�سم طالب الزينة

م�سطفى عبد الباقي  رحيم

مو�سى عبد اهلل حميد مو�سى الدوري
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                   خريجو الفصل الثاني  تخصص علم الحاسوب

عبد اهلل مازن عبد العزيز م�سودة

البكالوريوس

      خريجو الفصل األول  تخصص علم الحاسوب

رنا ر�سوان عليان

روند عبد الروؤوف دمدوماميان يو�سف �سعادها�سالم زياد احلديد الطيب حممد  املهاينه

                   المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  تخصص علم الحاسوب

 خالد حممد عبد املجيد م�سلح

خريجو الفصل الثاني

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
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Dr.Oleg Vladimirovich Viktorov
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د.حممد دبا�س احلميد
اأ�ستاذ

د.�سادق عثمان احلموز
اأ�ستاذ م�سارك

د.هبه ح�سن نا�رض الدين
اأ�ستاذ م�ساعد

اأريج الروا�سدة
م�رشف خمترب

د.اأحمد عبد الفتاح احلموز
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ�سيل ع�ساف
م�رشف خمترب

رنا ر�سوان عليان
م�رشف خمترب

د. ر�سوان ابوج�سار
ق. اأ. رئي�ص ق�سم
اأ�ستاذ م�ساعد

                    قسم نظم المعلومات الحاسوبية

مشرفو المختبرات
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 خريجو الفصل األول تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

 خريجو الفصل الثاني تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

الماجستير

 خريجو الفصل االول

 خريجو الفصل الثاني

�سمر خالد خليل الكبي�سي

هديل عديل خليل ال�سعافني

رنده حممد �رضيف نامق مرقه

�سلطان علي حممود ابو �رضخ

عبد الرحمن حممود ابراهيم �سامل

غازي خمي�س �سامي العبد

اريج يو�سف ابراهيم ابو هدبه

اياد حممد �سليمان العتوم

ج�سور احمد حممود عبيدات

زيد احمد ناظم العواد

عدي احمد مو�سى الطراونه

وليد خالد امني عبد الرحيم

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

معتز �سفاء الدين غريبعمر نزار �سكر�سدام حمدان احمد�سذى عبد احلافظ  عزيز
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

 خريجو الفصل الثاني تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

 خريجو الفصل االول

بيان علي ح�سن ح�سني

منية عبد الرزاق عو�سب�ساره عطا اهلل م�سلم

 علي طالب حج حممد

حممد برج�س ال�سعدوين حامت يو�سف غامن
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اأ.د. غازي جمال خليفة

عميد كلية العلوم الرتبوية

الروؤية
ريادة ومتّيز يف العلوم الرتبوية.

الر�سالة
ال�سعي لإعداد قادة متخ�س�سني يف العلوم الرتبوية والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

الأهداف
1. اإعداد كوادر موؤهلة يف املجالت الرتبوية قادرة على ممار�سة تخ�س�ساتها بتميز.

2. ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة تدري�ص متميزين يف التخ�س�سات الرتبوية.
3. تنمية مهارات التفكري والإبداع لدى الطلبة يف خمتلف املراحل التعليمية.

4. ا�ستقطاب طلبة من ثقافات خمتلفة.
5. حتفيز اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة على اإجراء البحوث والدرا�سات الفردية واجلماعية.

6. تقدمي ا�ست�سارات يف خمتلف املجالت الرتبوية.
7. اإك�ساب الطلبة الجتاهات الإيجابية املرغوب فيها نحو مهنة الرتبية والتعليم يف �سوء امل�ستجدات العلمية   

    والتكنولوجية.
8. تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة.

9. دمج ثقافة التكنولوجيا يف التعليم اجلامعي.
10. ت�سجيع الطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية على تقدمي م�ساريع ريادية.

رؤية  كلية العلوم التربوية ورسالتها وأهدافها
نداء كمال اأبو حجلة

�سكرترية
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                          خريجو  الفصل األول تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

                         المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

اأ.د. جودت اأحمد امل�ساعيد
اأ�ستاذ

اأ.د.كمال �سليم دواين 
اأ�ستاذ

اأ.د. حممد حممود احليلة
اأ�ستاذ

اأ.د. عبد اجلبار البياتي 
اأ�ستاذ

د. ملك �سالح الناظر 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. غازي جمال خليفة
اأ�ستاذ

اأ.د. حممود عبد الرحمن احلديدي
اأ�ستاذ

                      قسم اإلدارة والمناهج

اأ.د. عبا�س عبد مهدي �رضيفي
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم



Middle East Universityجامعة الشرق األوسط

117الكتاب ال�سنوي 2014-2013

                          خريجو  الفصل األول تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

الماجستير

�سعد عقاب مزيد ال�سمرى

غاندي اإبراهيم احلوري

امل را�سي اخلزاعلة

 خريجو الفصل االول

رداد مرزوق دخيل املطريي

�سامل �سعيد بخيت ن�رض اهلل

عبد الرزاق ب�سري �سامل العلي

عبد اهلل اإبراهيم اإح�سان احل�سحو�س

عبد الهادي حممد فهيد العجمي

عيد عائد خليف ال�سمرى

م�ساعد عقاب مزيد ال�سمري

نا�رض عائد خليف ال�سمري

جيهان احمد عبد العزيز مو�سى الربع�سي

�سلمان ماجد قرا�س العتيبي

عمر ح�سن عمر الفقري

م�ساعد عبيد عجمي ال�سليلي

نايفة ممدوح فالح املناع�سه

زياد عبد اهلل علي منر

فاتن �سعيد �سامل مع�رض

نوره توفيق يون�س املهريات

هيا احلميدي حممد اجلعمي

خريجو الفصل الثاني

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

خريجو  الفصل الثاني تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

                         المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 
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                       خريجو  الفصل األول تخصص مناهج وطرق التدريس                         قسما التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم

                       خريجو الفصل الثاني تخصص مناهج وطرق التدريس 

الماجستير

ح�سني عبا�س �سامل

منتهى �سرب العيثاويرهف حممود  عطايا ليث حممد �سوكت

 خريجو الفصل االول

اأحمد عي�سى مزيد املطريي

اأنفال مبارك نايف �سعيب الف�سلي

بطي معدي ا�سليبي العتيبي

راكان حيدر �سالح العوايده

�سيماء عبد اللطيف وحيد الفار�س

غيا�س �ساخر فيا�س �سنيدح العنزي

حممد خلف نحيطر ال�سفريي

دينا يعقوب ابراهيم ابو اخلري

رنا حممد عزام اجلماعني

فهد طالب جا�سم العنزى

ابتهال احمد  �سالل

ا�سماء �سبحي ابراهيم ا�سعد

دلل حممد مبارك اجل�سار الر�سيدي

�سهري م�سطفى خالد ح�سني

عروبة حممد حامد ال�سهوان

خريجو الفصل الثانيخريجو الفصل الثاني

اماين عو�س اجلبول

لهية خمي�س �سيف ال�سعدي

مثنى م�سعل  �سلطان

نداء عقله �سليمان العتوم

فاطمة جمال  غامن الر�سيدي

فرا�س ثروت عبد احلميد يا�سني

ناهده عبد النور عبد الرحمن املومني

نوفه �سميح كامل املوا�سيه

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي تخصص مناهج وطرق التدريس 
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                        قسما التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم

د.عاطف حممد اأبو حميد 
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حمزة عبدالفتاح الع�ساف
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

د.خالدة عبدالرحمن �ستات
اأ�ستاذ م�ساعد

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

ق.اأ. رئي�ص الق�سم
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                     خريجو  الفصل األول تخصص التربية الخاصة                      المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي  تخصص التربية الخاصة 

                     خريجو  الفصل الثاني تخصص التربية الخاصة 

البكالوريوس

داليا خليل �سلبد

اأحمد حممد الرواحنه

اإيهاب عواد ال�سيوف

حممد اأحمد ال�ساهني

 خريجو الفصل االول

اأحمد عبداملوىل حممود اأبوجبلة

 رقيه نا�رض عامر ال�سعيدي

 عائ�سة حممد خلف اخلاطري

خريجو الفصل الثاني
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                      خريجو  الفصل الثاني تخصص تكنولوجيا التعليم 

البكالوريوس

حممد توفيق الثوابيهاميان حممود اخل�سور

يحيى ا�سحق البكار

عبري خملد اجلبور

ولء حت�سني احل�ساميه مروة عبد ال�سالم النمورة

 الء �سيف اهلل حممد  اجلبور

خريجو الفصل الثاني
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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                     قسم الهندسة المدنية 

غدير اأحمد ال�سلمان
�سكرترية

اأ.د.حممد اأحمد حيا�سات
 عميد كلية الهند�سة

الروؤية
ريادة ومتيز يف تخ�س�سات الهند�سة تعليماً وبحثاً وتطبيقاً.

الر�سالة
تخريج مهند�سني قادريني على املناف�سة يف �سوق العمل مبهنية عالية.

الأهداف
1. تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الأ�سا�سية واملهنية.

2. اإك�ساب الطلبة مهارات التوا�سل.
3. تر�سيخ اأخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ املمار�سة العملية لها.

4. التطوير امل�ستمر للربامج الدرا�سية ح�سب حاجة �سوق العمل.
5. حتفيز الكادر التدري�سي والطلبة على البحث العلمي والتعليم امل�ستمر.

6. ت�سجيع الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص على تقدمي اأفكار رياديّة.
7. بناء ج�سور التوا�سل مع اجلهات ذات العالقة يف املجالت الهند�سية والتدريبية والعمل البحثي.

8. تقدمي التدريب وال�ست�سارات الهند�سية للجهات ذات العالقة.

رؤية  كلية الهندسة ورسالتها وأهدافها
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د.لينا اأديب خ�سور
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د.الطيب حممد قا�سم
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عادل حممود الع�ساف
اأ�ستاذ م�ساعد

د.هالة حممد حمادة              
اأ�ستاذ م�سارك

د.عبد الكرمي توفيق �سعيد                 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د.حممد اأحمد حيا�سات
اأ�ستاذ

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

                     قسم الهندسة المدنية 

د.اأمل ح�سني الفار
اأ�ستاذ م�ساعد
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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 خليل
م�رشف خمترب

م. ايفانا ابراهيم ال�رضيدي
م�رشف خمترب 

�سليمان جمال �سليمان
فني م�ساغل

م. نور عبد ال�ستار اخلراب�سة
م�رشف خمترب

م. متارا جمعة ال�سوابكة
م�رشف خمترب 

    مهندسو  وفّنّيو  المختبرات ومشرفوها - كلية الهندسة 
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                       خريجو  الفصل األول تخصص الهندسة المدنية                        خريجو الفصل الثاني تخصص الهندسة المدنية 

البكالوريوس

اأحمد جمال اأبوحجر

حممد عرفة اأبو لنب

رهام حممود الرقباأن�س في�سل �سليمان

عامر �سبحي اأبو زنطرامي حممد اأبو �سمور

 خريجو الفصل االول

اأن�س ممدوح يو�سف نبا�س

اإيفانا ابراهيم م�سعود �رضيدي

عمر ماأمون حممد �سعيد اأبو ربعية

فرحان عي�سى فرحان ال�رضياين

منذر منري �سابا اأبو جري�س
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                       خريجو الفصل الثاني تخصص الهندسة المدنية 

البكالوريوس

عي�سى عبد ال�سالم اخلطيباأحمد حممود حم�سن رائد حممد املليطي

حممود تي�سري ابو �رضخفادي حممد ر�سوان

عدي خليل ال�سوابكه

منري مالك الطيب

 زيد حممد جميل حممود

يزن ب�سام �سادق �سربي 

خريجو الفصل الثاني
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                       المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص الهندسة المدنية                       قسم الهندسة المعمارية وأنظمة البناء

البكالوريوس

احمد عمر ال�سالحات

 عمار �سعد الدين ابوحليمة

�سفوان حممد ابومقدم براء عادل ابوقر�س

حممد زياد م�سعودعمر )حممد جداوي( عرفة

رزان زيد حمزه

كارول عي�سى الغي�سان

 رامي جري�س ميخائيل نحا�س

 م�سطفى نا�رض حممد علي البكري

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
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                    خريجو  الفصل الثاني تخصص الهندسة المعمارية وأنظمة البناء 

                         المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي تخصص الهندسة المعمارية وأنظمة البناء 

البكالوريوس

البكالوريوس

زوزان حممد علي

 رهام حممد العديل
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Knowledge is Power المعـرفــة قــوة
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د.كامل خور�سيد مراد
ق.اأ.عميد كلية الإعالم

هند بيان عبد الفتاح احلاج حممد
�سكرترية العميد

الروؤية
الريادة يف الربامج الأكادميية وخدمة املجتمع يف جمال الإعالم.

الر�سالة
اإعداد وتاأهيل خريجني متميزين للمناف�سة يف حقل الإعالم.

الأهداف
1. تزويد الطلبة باملعرفة العملية والنظرية ل�ستى جمالت الإعالم.

2. اإك�ساب الطلبة مهارات ا�ستخدام اأحدث التقنيات يف جمال الإعالم.
3. توعية الطلبة مبعايري ال�سلوك املهني واأخالقيات الإعالم.

4. ت�سجيع الطلبة على امل�ساركة يف خدمة املجتمع املحلي.

رؤية  كلية اإلعالم ورسالتها وأهدافها
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                    قسم الصحافة واإلعالم                      خريجو  الفصل األول تخصص  اإلعالم

اأ.د. حميدة مهدي �سمي�سم
اأ�ستاذ

اأ.د.عطاهلل ع�سكر الرحمني
اأ�ستاذ

د.حممد نور" �سالح العدوان
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د.اأديب حممد خ�سور
اأ�ستاذ

د.عالية علي ادري�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د.يو�سف حممود حميد
اأ�ستاذ م�ساعد

د.يو�سف �سامي اأبوعيد
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. كامل خور�سيد مراد
اأ�ستاذ م�ساعد

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

د. جهاد حممد عمران
اأ�ستاذ م�ساعد
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                      خريجو  الفصل األول تخصص  اإلعالم

الماجستير

�سناء حممد الأ�سعد منال اأحمد املكيمياأحمد نبيه  ن�سمي

مها اأنور اجلريودي فوؤاد جورج الكر�سة

 خريجو الفصل االول

اأريج عبد الفتاح حممد الب�ستنجي

طالل �سالح غازي ال�سمري

عبد اهلل ح�سني  بدران

عدنان مرتوك را�سد ال�سديفات

عالء الدين اإبراهيم فالح الرواد

علي حممد اأحمد املهريات

قتاده ها�سم  يحيى

مرمي باقر �سادق مريزا باقر مو�سى ال�سليمي

م�سعل عواد حربي حممد احلي�س الف�سلي

منار بدر عبد الرزاق الروي�سد
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                     خريجو  الفصل الثاني تخصص  اإلعالم                خريجو  الفصل االول تخصص الصحافة واالعالم

الماجستير

                      المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص  اإلعالم

عبداهلل بن عبيد ال�سيابياأ�سيل   مزهر

ال�رضيفة �سيماء زيد ابو الع�سام

عبد اهلل حميد �ساخر العنزي

حممد عو�س نافع اهذيل الر�سيدي

نياف احمد جابر ال�سليطي

ت�سنيم احمد �سربي خميمر

ح�سام حممد جميل �سنك

خوله يا�سني حممد الزغلوان

طالل ح�سني حممد احلبيلي

الآء " حممد ر�سيد" الر�سيداحمد �سالح بني حمدان

خريجو الفصل الثاني

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

عال خالد و�سفي العمله

علياء احمد يو�سف الهيدبي

فداء ح�سني احمد حممد

مهدي حمد عبد اهلل م�سفر العجمي
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                خريجو  الفصل االول تخصص الصحافة واالعالم

البكالوريوس

دينا �سمري املبي�سني

اآيه ر�ساد جزر

مالك حممد الزبنعبد اهلل عارف الزبن

خالد �سليمان احلباب�سه

 خريجو الفصل االول

اأكرم ن�رض حمود الرواحنة

بدر �سالح جزاع الزبن

�سخر بركات �ساهر الفايز
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                      خريجو  الفصل الثاني تخصص الصحافة واالعالم                المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي  تخصص الصحافة واالعالم

البكالوريوس

احمد عبد اهلل الرقاد

حممد ح�سني الرواحنة

عمر عبد اهلل الدهام�سه�سبلي عبد املهدي القي�سي

نوفل عطا الزبن

 را�سد ر�سوان ابراهيم الفليح

 علي حممد ا�سماعيل العدوان

 عمار م�سند ار�سيد القبيالت

خريجو الفصل الثاني
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                المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي  تخصص الصحافة واالعالم

البكالوريوس

احمد موافق اجلماعني

�سند ع�سام احلدادين

روان حممود الدهامنيا�رضاء جا�رض املعايطة

�سذى عدنان الرفاعي

 خالد فالح احمد الفالحات

 حممود عبد الرحمن عبد العزيز عيال عواد

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
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                     خريجو  الفصل األول  تخصص اإلذاعة والتلفزيون 

اأ.�سباح عبدال�سالم احلراح�سة
مدر�ص

د.بارعة حمزة �سقري
اأ�ستاذ م�سارك

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

                    قسم  اإلذاعة والتلفزيون
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                     خريجو  الفصل األول  تخصص اإلذاعة والتلفزيون 

البكالوريوس

حمزة عبد الكرمي حمودي

حممد ب�رض يا�سنيحاكم �سالمة املحمود

علي ظاهر العبيدي �سميه نا�رض عقيل

 خريجو الفصل االول

اإبراهيم ب�سام "رفيق ابراهيم" قا�سم �سليمان

اأحمد نبيل ح�سني البكري

اأن�س اأحمد حممد الرفاعي

عبد اهلل ح�سني عبد الفتاح قطي�سات

ليث نهار عبد اهلل العومير

حممد عليان مفلح الفايز
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                     خريجو  الفصل الثاني  تخصص اإلذاعة والتلفزيون                      المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي  تخصص اإلذاعة والتلفزيون

البكالوريوس

متارا حممد الرحمي

عبد الرحمن ه�سام عطارروان عز الدين عز الدين

حممد نايف ال�سديفات

ح�سام برج�س البكار احمد عبد العزيز خليل
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                     المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي  تخصص اإلذاعة والتلفزيون

البكالوريوس

خلود مفلح الفالحات

غالب حميدي احلامدعمر عبد ال�سميع اأبو �سفيه

رزان حممد ال�سيوف ربيع منيف العدوان

  بندر فالح حممد العميان

 بدر انور عبداهلل الربقاوي

 حكم مطلق حممد الطالفيح

 علي ح�سني  ك�سا�س

 حممود �سعود ح�سني الربيقي

 ها�سمي احمد عي�سى الربايعة

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
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                قسم التصميم الجرافيكي

الروؤية
التميز عاملياً يف التعلم والتعليم والبحث العلمي يف جمالت العمارة والت�سميم.

الر�سالة
املواءمة بني الأ�سالة واملعا�رشة لإعداد كوادر مبدعني قادرين على تلبية احتياجات املجتمع.

الأهداف
1. اإعداد ُم�سممني متخ�س�سني ذوي احرتافية عالية، قادرين على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

2. اإعداد ُم�سممني مبدعني مواكبني للتطورات العلمية والتكنولوجية.
3. التوا�سل مع املجتمع لتلبية احتياجاته يف جمايل العمارة والت�سميم.

4. ت�سجيع تبادل اخلربات مع املوؤ�س�سات الأكادميية واملهنية املتخ�س�سة يف جمالت الت�سميم عاملياً.
5. حتفيز الكادر التدري�سي والطلبة على البحث العلمي والتعلم امل�ستمر.

6. تر�سيخ اخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ ممار�ستها.

رؤية كلية العمارة والتصميم ورسالتها وأهدافها

هبة حممد اإ�سماعيل
�سكرترية العميد

د.الطيب حممد القا�سم

 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.عمران حممد ح�سن
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.ذياب غازي مقبل
مّدر�ص

د.علي احمد �سعبان
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.ربى مو�سى القهوجي
مّدر�سة

د.دعد جالل املفلح
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.اآيات خليل الفقرا
مّدر�سة

اأ.د.�سفبق ح�سني �ستي
اأ�ستاذ

د.ماهر عبده يو�سف
اأ�ستاذ م�ساعد

                قسم التصميم الجرافيكي
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فّنّيو  المختبرات ومشرفوها - كلية العمارة والتصميم                خريجو  الفصل األول تخصص التصميم الجرافيكي

علي اأحمد ملكاوي
فّني خمترب ت�سوير �سوئي

م. زينب جناح ح�سن
م�رشفة خمترب

م. اأفنان حممد اليون�س
م�رشفة خمترب

اأحمد نزيه �سقور
م�رشف خمترب

حنني اإبراهيم اأبو حجلة
م�رشفة خمترب

م. دعاء عبد ال�سخانبة
م�رشفة خمترب

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

البكالوريوس

رند اأ�سامة اجلعربياأن�س خليل اجلرابعة

رند فريد ال�سلواين

 خريجو الفصل االول

اأحمد م�سطفى اأحمد يا�سني

حمزه �سليمان م�سطفى ال�سعيبي

ماأمون عزام حممد علقم

حممد ب�سام حممد عثمان
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                     المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص التصميم الجرافيكي

معتز حممود الطهاروة

 ا�رضف بديع جميل الوحيدي

 زكي �سامل زكي حمام

لني انور حممد ابو العد�س 

لينا فتحي حممد ابو عليان 

خريجو الفصل الثاني

                       خريجو  الفصل الثاني  تخصص التصميم الجرافيكي

البكالوريوس

�رضوق فايز املنا�سريال�رضيف حممد علي احل�سني

حممد نعيم �سندوقة

خالده عبداحلميد احلاليبه

مالك حممود النجار

معني �سابر العطار

تقوى جمال اأبوحجر

علي خ�رض م�سعل

معاوية حممد لولو

لبنى زياد قدوره
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                     المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تخصص التصميم الجرافيكي

ب�رضى منري اخلويل

يزن حممود عمرو 

 دينا عماد ال�سالحات

هديل توفيق احلالق

 مرام عبد الكرمي �سوا�س

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

احمد كمال م�سطفى �رضيه 

زين عاطف عبد الكرمي �سالمه 

هيثم عبد العزيز احمد ال�رضباتي 

البكالوريوس

مهند حممود البدوي

ح�سني ا�سماعيل بروقة
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د.فرا�س حممد البجاري
اأ�ستاذ م�ساعد 

اأ.اآلء �سليم العواد
مّدر�سة

د.�سعاد عبد علي مهدي 
اأ�ستاذ م�سارك 

اأ.اإ�سالم عبد اللطيف ال�سافعي       
مّدر�سة 

د.فالدا ميلنيك فالتني
اأ�ستاذ م�ساعد 

اأ.هالة حممد اللجمي
مّدر�سة

 

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

                     قسم هندسة العمارة
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اأ.د. م�سطفى حممد اأمني      
عميد كلية ال�سيدلة

الروؤية
الريادة واملناف�سة اأكادميياً ومهنياً يف ال�سيدلة حملياً وعربياً وعاملياً.

الر�سالة
رفد �سوق العمل بكوادر �سيدلنية مدعمة باملعارف واملهارات واأخالقيات املهنة، وتعزيز البحث العلمي وخدمة املجتمع.

الأهداف
1. الرتقاء مب�ستوى الطلبة الأكادميي واملهني يف العلوم ال�سيدلنية.

2. تعزيز اأخالقيات املهنة لدى الطلبة.
3. تنمية املهارات ال�سخ�سية لدى الطلبة.

.)Best Pharmacy Practice( 4. �سمان املمار�سة ال�سيدلنية الف�سلى
5. ا�ستقطاب وت�سجيع الطلبة لاللتحاق يف برامج الدرا�سات العليا يف العلوم ال�سيدلنية.

6. التطوير امل�ستمر ملهارات وقدرات اأع�ساء الهيئة التدري�سية الأكادميية والبحثية.
7. جت�سري الفجوة بني خمرجات العملية التعليمية واحتياجات �سوق العمل وتعزيز قنوات الت�سال مع اجلهات ذات العالقة.

8. توظيف الو�سائل التكنولوجية احلديثة يف العملية التعليمية.

رؤية  كلية الصيدلة ورسالتها وأهدافها

فاطمة �سليم �سليمان
�سكرترية
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اأ.د.ماهر لطفي �سليم
ا�ستاذ 

اأ.د. م�سطفى حممد اأمني       
ا�ستاذ 

رئي�ص الق�سم

                     قسم الصيدلة

اأ. هناء باج�س 
مّدر�سة

د.مراد عياد رمان                             
ا�ستاذ م�ساعد 

اإميان داود
فني خمترب رئي�سي

                 عمادة الدراسات والبحث العلمي
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الروؤية
التميز والريادة يف البحث العلمي وبرامج الدرا�سات العليا.

الر�سالة
الرتقاء يف برامج الدرا�سات العليا والبحث العلمي للنهو�ص مبكانة اجلامعة.

الأهداف
1. تعزيز ثقافة البحث العلمي لتلبية احتياجات املجتمع.

2. حتفيز اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة لإجراء البحوث.
3. اإجراء بحوث ُم�سرتكة بالتعاون مع هيئات وموؤ�س�سات خمتلفة.

4. دعم ميزانية البحث العلمي باإيجاد �رشاكة حقيقية مع مراكز بحثية.
5. ت�سجيع الن�رش يف املجالت العاملية املفهر�سة واملحكمة وامل�ساركة يف املوؤمترات العلمية املتخ�س�سة.

6. مواكبة امل�ستجدات العلمية املعا�رشة والتطوير امل�ستمر خلطط الدرا�سات العليا.
7. غر�ص الِقيم الأخالقية ومبادئ الأمانة العلمية لدى الباحثني وطلبة الدرا�سات العليا.

8. توفري قواعد بيانات بحثية للباحثني من داخل اجلامعة وخارجها.
9. دعم عقد املوؤمترات وور�ص العمل ذات العالقة بق�سايا واحتياجات املجتمع.

رؤية عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي  ورسالتها وأهدافها

فاتن اأحمد عبد الوهاب
�سكرترية

عبري اأكرم البنوي
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
الريادة والتمّيز يف اخلدمات الطالبية.

الر�سالة
الرتقاء اإىل بيئة جامعية تفاعلية داعمة ملواهب الطلبة واإبداعاتهم من خالل الأن�سطة الالمنهجية.

الأهداف
1. تر�سيخ روح العتزاز الوطني والنتماء لدى الطلبة.

2. �سقل مواهب الطلبة وتنمية مهاراتهم لتلبية احتياجات �سوق العمل.
3. تعزيز القيم الأخالقية لدى الطلبة.

4. تقدمي اخلدمات الطالبية ملواكبة التطورات التكنولوجية املعا�رشة.
5. ت�سجيع الطلبة على النخراط يف العمل التطوعي املجتمعي.
6. دعم الروح القيادية واملبادرة لتطوير الأفكار الإبداعية الريادية.

7. تقدير جهود الطالب املتميز.
8. توا�سل اجلامعة مع اخلريجني.

9. اإيجاد بيئة جامعية جذابة واآمنة.

رؤية عمادة شؤون الطلبة ورسالتها وأهدافها

دانا ح�سن ال�رضيف
�سكرترية

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

مديرة مكتب التاأهيل الوظيفي/�سندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية

حممد يو�سف ح�سني
م�رشف فني

احلارث ماأمون احلاج
م�رشف ريا�سي

دمية حممود عبد قطي�سات
اإدارية / ق�سم اخلدمات الطالبية

زين علي ال�سوابكة
ادارية / ق�سم متابعة اخلريجني

                 عمادة شؤون الطلبة
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 نواف فالح احلناحنة
رئي�ص �سعبة اخلدمات امل�ساندة

                 عمادة شؤون الطلبة

الروا�سدة القادر  عبد  �سليمان  يا�رض 

الدروبي عامر مفلح حمدان 

الزبن  منور  فواز 

ال�ساهني  علي  حممد  زياد 

الهباهبة �سليمان  اأحمد  مو�سى 

الغنيمات عبداهلل  حممد  اأحمد 

ملكاوي حممود  ح�سن  �سفوان 

حماد اأبو  الدين حممود  نور 

الذنيبات احلميد  عبد  هزاع  فواز 

العويدي حممد  �سارح  حممود 

الفالح خلف  طالل 

النوا�رضة ام�سلم  حامد  حممود 

موظفو الدائرة

البواريد ال�سالم  عبد  �سايف 

احلي�سة �سالح  خلف  كامل 

ال�سوافنة حممد  حممود  ح�سني 

بكار بني  اأحمد  حممود 

ال�رضمان حميد  ابراهيم  حميد 

الدهام�سة فليح  حامد  مناور 

روا�سدة عي�سى  اأحمد  زيد 

اجلعارات كايد  �سالمه  حممد 

الروا�سده الهادي  عبد  حممد علي 

الكردي خليل  املهدي  عبد 

ع�ساف اأبو  �سليمان  حممد  حامت 

احلريد حمي�سن  عبداهلل  عمر 
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د. نهلة نهاد الناظر
مديرة دائرة الرئا�سة

 براءة تي�سري مو�سى

اإدارية
�سالم عزيز الدب�س

اإدارية

رانيا مازن القبج 

مديرة مكتب الرئي�ص

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
التن�سيق والتكامل ل�سمان تدفق املعلومات مع اجلهات ذات العالقة داخلياً وخارجياً.

الأهداف
1. الإ�سهام يف توفري بيئة حمّفزة للكادر الإداري يف الرئا�سة.

2. بناء ج�سور التوا�سل داخل اجلامعة وخارجها.
3. الإ�سهام يف توفري املعلومات الالزمة بدقة و�رشعة.

4. تن�سيق عالقات العمل بني اجلهات ذات العالقة داخل اجلامعة وخارجها.

رؤية دائرة الرئاسة ورسالتها وأهدافها

                   دائرة االعالم و العالقات العامة                  دائرة الرئاسة
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                   دائرة االعالم و العالقات العامة

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
اإبراز هوية اجلامعة وتعزيز مكانتها التناف�سية والتوا�سل املثمر مع اجلهات ذات العالقة.

الأهداف
1. اإظهار اجلامعة واإبراز �سماتها ومزاياها باأف�سل �سورة.

2. ر�سم �سورة م�رشقة للجامعة مبا ي�سهم يف حتقيق ر�سالتها واأهدافها.
3. تعزيز النطباع الإيجابي عن اجلامعة حملياً واإقليمياً ودولياً.

4. تعزيز التعاون مع املوؤ�س�سات الأكادميية واجلهات ذات العالقة.
5. امل�ساهمة يف تر�سيخ مفهوم التنوع با�ستقطاب طلبة من ثقافات خمتلفة.

6. تقدمي الدعم اخلدماتي لإجناح الأن�سطة والفعاليات يف اجلامعة.

رؤية دائرة االعالم والعالقات العامة ورسالتها وأهدافها

اأ. كمال اإبراهيم فريج
مدير دائرة العالم والعالقات العامة 

هبة حمدان
�سكرترية
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الروؤية

التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة

توفري املوارد الب�رشية من خالل ا�ستقطاب الكفاءات العلمية والإدارية املتميزة.

الأهداف

1. ا�ستقطاب كفاءات علمية متميزة من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية.

2. ال�سهام يف و�سع اأ�س�ص الختيار والتعيني للموارد الب�رشية.

3. تنمية مهارات وقدرات اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية وتطويرها مبا يتما�سى مع امل�ستجدات العلمية 

   والتكنولوجية.

4. التعاون مع الكليات/العمادات/الدوائر الإدارية/املراكز/املكاتب يف عملية تقييم الأداء.

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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الكتاب ال�سنوي 1742014-2013

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
تقدمي خدمات بدقة و�رشعة وكفاءة عالية يف قبول الطلبة وت�سجيلهم.

الأهداف
1. قبول الطلبة من خمتلف الثقافات واجلن�سيات.

2. اللتزام بتعليمات منح درجتي البكالوريو�ص واملاج�ستري وما يطراأ عليها من تعديالت.
3. اللتزام بقرارات وزارة التعليم العايل وهيئة العتماد وجمال�ص اجلامعة املخت�سة وما يطراأ عليها من تعديالت.

4. توفري تقارير وبيانات دقيقة واآمنة ومتطورة ملختلف الكليات والدوائر يف اجلامعة واجلهات ذات العالقة.
5. الرقابة الداخلية امل�ستمرة لكافة اإجراءات القبول والت�سجيل.

6. مواكبة التطور التكنولوجي يف جمالت القبول والت�سجيل.
7. امل�ساهمة يف تر�سيخ مفهوم التنوع با�ستقطاب طلبة من ثقافات خمتلفة.

8. املحافظة على �سجالت ووثائق الطلبة وتوثيقها ح�سب الأ�سول.
9. تنمية مهارات الكادر الإداري يف الدائرة وتطويرها.

رؤية دائرة القبول والتسجيل ورسالتها وأهدافها

نادية البكري
مدير دائرة القبول والت�سجيل

                   دائرة القبول والتسجيل 

جمد حممد ادعيك
�سكرترية

                 دائرة القبول والتسجيل 
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الكتاب ال�سنوي 1762014-2013

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
توفري بيئة عمل ت�سمن الرقابة والمتثال ملعايري املحا�سبة الدولية والقوانني والت�رشيعات والأنظمة.

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

2. حتقيق اإيرادات وم�رشوفات اجلامعة باأقل كلفة ممكنة.
3. تنظيم ح�سابات اجلامعة والك�سوفات والبيانات والقوائم املالية التي تعك�ص اأو�ساع اجلامعة ومركزها املايل.

4. الرقابة املالية على الأن�سطة الت�سغيلية يف اجلامعة للمحافظة على حقوق اجلامعة.
5. التاأكد من ح�سن تطبيق اأنظمة اجلامعة املالية وتعليماتها.

رؤية الدائرة المالية ورسالتها وأهدافها

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

هديل حممد اأبو �سالح
�سكرترية

                 الدائرة المالية                    الدائرة المالية 
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الكتاب ال�سنوي 1782014-2013

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
توفري اأحدث م�سادر املعلومات املتنوعة لالإ�سهام يف التهيئة لبيئة اإبداعية يف جمال البحث العلمي وخدمة املجتمع.

الأهداف
1. مواكبة اأحدث م�سادر املعلومات يف التخ�س�سات املختلفة.

2. تقدمي خدمات متميزة للم�ستفيدين منها.
3. توفري الكادر الوظيفي املنا�سب لتلبية احتياجات امل�ستفيدين.

4. ا�ستخدام اأحدث النظم للح�سول على املعلومات وامل�سادر املتوفرة يف املكتبة.
5. التعاون املتبادل مع املكتبات املحلية والدولية.

رؤية المكتبة ورسالتها وأهدافها

عماد النت�سة
ق.اأ. مدير املكتبة

                   المكتبة                   المكتبة
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الكتاب ال�سنوي 1802014-2013

د.جهاد كامل غزال
مدير دائرة الرعاية ال�سحية

الروؤية

التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة

توفري الرعاية ال�سحية املتميزة جلميع منت�سبي اجلامعة.

الأهداف

1. تلبية احتياجات الرعاية ال�سحية ملنت�سبي اجلامعة.

2. متابعة تنفيذ عقود برنامج التاأمني ال�سحي اجلماعي جلميع منت�سبي اجلامعة.

3. الإ�سهام يف رفع م�ستوى الوعي ال�سحي يف اجلامعة واملجتمع املحلي.

4. تعزيز اخلدمات ال�سحية الوقائية يف اجلامعة.

رؤية دائرة الرعاية الصحية ورسالتها وأهدافها

                   دائرة الرعاية الصحية                    دائرة الرعاية الصحية 
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الكتاب ال�سنوي 1822014-2013

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
الرتقاء بجودة اخلدمات الهند�سية والفنية للبنية التحتية للجامعة و�سمان �سالمتها ودميومتها.

الأهداف
1. �سمان حتقيق معايري ال�سالمة العامة ملرافق ومباين اجلامعة.

2. حتقيق ر�سا متلقي خدمة برامج ال�سيانة.
3. الإ�سهام يف اإظهار ال�سورة اجلمالية للحرم اجلامعي.

4. مواكبة التطورات يف جمال اخلدمات الهند�سية والفنية.
5. تطوير قدرات ومهارات الكادر الفني والهند�سي.

رؤية الدائرة الهندسية ورسالتها وأهدافها

                  دائرة الهندسة والخدمات 

املهند�س جمدي غامن
مدير الدائرة

عبري راجي القبيالت
�سكرترية

                  دائرة الهندسة والخدمات 
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                  دائرة الهندسة والخدمات 

زراعي مهند�س  نا�رض م�سطفى  دروي�س  رائد 

الر�ساوين مق�سم  �سامي  رامي 

�سل ا مر الرتيمات  الفتاح  عبد  مـراد 

�سل ا مر اخلراب�سة علي  اأحمد  �سليمان 

�سل ا مر جابر ح�سن  جميل  حممد 

�سل ا مر هاين ابو  حممد  نايف  حممد 

�سل ا مر العزة اللطيف  عبد  عمر 

�سل ا مر مرار ابو  الهادي  عبد  ابراهيم  يزن 

�سل ا مر احلاج �سليم  حممد  عبداهلل 

�سل ا مر الرحمن عبد  احلميد  عبد  حممد 

�سل ا مر امل�ساندة داود حمدان  ابراهيم 

ئق �سا ميمه  م�سطفى  دروي�س  حممود 

ئق �سا الأقرع حممد  الهادي  عبد  خ�رض 

ميكانيك فني  نا�رض دار  ح�سني  عبدالقادر  فوزي 

ال�سيانة عام  مراقب  داود  حممود علي حممود 

واملنيوم حديد  فني  �ساهني  نايف حممود  اأمني 

ئي با كهر ابو عواد حممد عدنان 

كهرباء فني  مرار  اأبو  اأحمد  مهند 

موا�رضجي م�ساعد  �سمــا  ابو  احمد  حممد  حممود 

جنارة فني  ابو عابد  الروؤوف  عبد  اأحمد 

تكييف فني  يو�سف  العزيز  عبد  حممد  منذر 

دهان فني  يا�سني حلمي  رافت  مهند 

نظافة عامل  جميـل  بطـر�س  بــدري 

زراعة عامل   عطاهلل  حممود  خريي  حممود 
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عميد الروا�سدة
�سكرترية

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
الرتقاء مب�ستوى خدمات الدعم الفني يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

الأهداف
1. تطوير البنية التحتية ل�سبكة احلا�سوب الداخلية واخلارجية والأجهزة وملحقاتها.

2. توفري الربجميات الالزمة للعملية التعلمية التعليمية والإدارية.
3. تفعيل الأنظمة املحو�سبة وتطويرها.

4. حتديث املوقع الإلكرتوين للجامعة ب�سكل م�ستمر.
5. تقدمي الدعم والتدريب وال�ست�سارات الفنية الالزمة للم�ستخدمني يف اجلامعة.

6. املحافظة على اأمن الأنظمة وال�سبكات و�سالمتهما يف اجلامعة.
7. تطوير الكفايات واملهارات الفنية لكادر املركز.
8. ربط اجلامعة اإلكرتونياً باملوؤ�س�سات املختلفة.

رؤية دائرة تكنولوجيا المعلومات ورسالته وأهدافه 

خالد توفيق �سعيد

مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات

                   دائرة تكنولوجيا المعلومات
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الكتاب ال�سنوي 1862014-2013

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

ح�سن يو�سف طبي�سات
فني �سوتيات واجهزة الكرتونية

عوين حممد جابر
فني �سيانة

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

جواد يحيى �سربي جواد
م�رشف املوقع اللكرتوين

                   دائرة اللوازم العامة                    دائرة تكنلوجيا المعلومات
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                   دائرة اللوازم العامة 

الروؤية

التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة

توفري كافة م�سادر الدعم املادية و�سمان ا�ستمرارية تدفقها لتحقيق ا�ستخدامها الأمثل.

الأهداف

1. تاأمني لوازم اجلامعة �سمن معايري عالية اجلودة.

2. �سمان توافر اللوازم وا�ستمرارية تدفقها وكفايتها.

3. ال�ستخدام الأمثل لقواعد البيانات والأنظمة املحو�سبة.

4. تنمية مهارات موظفي الدائرة ملواكبة الأنظمة الإدارية احلديثة.

5. اإحداث �رشاكة فاعلة مع مزودي اللوازم خدمة للجامعة.

رؤية دائرة اللوازم العامة ورسالتها وأهدافها

املهند�س جمدي غامن
مدير الدائرة

عبري راجي القبيالت
�سكرترية
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الكتاب ال�سنوي 1882014-2013

                   دائرة اللوازم العامة 

طارق فوؤاد من�سور
اإداري

رائد ماجد املومني
اأمني م�ستودع

اأحمد بديع حمامة
اإداري

نا�رض الدين مو�سى بدر
رئي�ص ق�سم امل�ستودعات والعطاءات

                 مكتب االعتماد
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الروؤية
الو�سول اإىل م�ستوى متمّيز من الأداء واملناف�سة.

الر�سالة
حتقيق متطلبات معايري العتماد حملياً ودولياً.

الأهداف
1. التن�سيق مع الهيئات ذات العالقة مبا يكفل الو�سول اإىل منظومة متكاملة من املعايري.

2. اإعداد كوادر قادرة على تطبيق نظام معايري العتمادين العام واخلا�ص.
3. تقدمي خدمات اإر�سادية لالأق�سام والإدارات املختلفة.

4. متابعة الكليات واملراجعة الذاتية امل�ستمرة يف جمال العتماد.
5. التعاون مع الكليات والأق�سام املختلفة لتحقيق معايري العتماد.

6. توفري ما يوؤهل اجلامعة لالعتماد الدويل.

رؤية مكتب االعتماد ورسالته وأهدافه

                 مكتب االعتماد

اأ.د.حممد حممود احليلة
مدير مكتب العتماد

غالية عطا اللحام
�سكرترية
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الكتاب ال�سنوي 1902014-2013

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
التح�سني امل�ستمر لالأداء املوؤ�س�سي وتهيئة اجلامعة لتطبيق معايري النوعية و�سمان اجلودة.

الأهداف
1. ن�رش ثقافة اجلودة يف اجلامعة.

2. �سمان تنفيذ تو�سيات درا�سات التخطيط والتقومي.
3. اإدارة تدفق املعلومات اخلا�سة مبعايري النوعية و�سمان اجلودة على كافة امل�ستويات.

4. الإ�سهام يف تاأهيل قدرات ب�رشية وتطويرها يف جمالت النوعية و�سمان اجلودة.
5. �سمان تطبيق ال�سيا�سات والأنظمة والتعليمات.

رؤية مكتب النوعية وضمان الجودة ورسالته وأهدافه

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

نتايل معاوية مرتوق
�سكرترية

دينا "حممد اإ�سماعيل" القطوري
اإدارية 

                 مكتب االستشارات والعالقات الخارجية                    مكتب النوعية وضمان الجودة 
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الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
بناء ومد ج�سور التعاون العلمي والأكادميي والثقايف مع املوؤ�س�سات املحلية والدولية.

الأهداف
1. تبادل اخلربات والزيارات لأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية والطلبة.
2. احل�سول على الدعم املادي واملعنوي للجامعة عرب العالقات اخلارجية.

3. الإ�سهام يف ت�سهيل م�ساركة اجلامعة يف الربامج واملوؤمترات واملعار�ص والفعاليات الدولية.
4. اإبراز اجلامعة وتفعيل دورها على ال�ساحة الدولية.

5. تعزيز �سبل التميز والإبداع مبا يتالءم مع متطلبات احلداثة وحوار احل�سارات يف جمالت التعلم والتعليم
والبحث العلمي.

6. تقدمي ال�ست�سارات يف خمتلف املجالت ملوؤ�س�سات املجتمع.

رؤية مكتب االستشارات والعالقات الخارجية ورسالته وأهدافه

                 مكتب االستشارات والعالقات الخارجية

اأ.�سارة نا�رض الدين
مدير مكتب ال�ست�سارات والعالقات اخلارجية

�سمية نا�رض عقيل
اإدارية
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الكتاب ال�سنوي 1922014-2013

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
تقدمي ال�ست�سارات واخلدمات الإح�سائية للم�ساريع والدرا�سات والبحوث داخل اجلامعة وخارجها.

الأهداف
1. العمل على زيادة الوعي الإح�سائي يف اجلامعة واملجتمع.

2. تاأهيل كوادر فنية يف جمال ال�ست�سارات والتحليل الإح�سائي.
3. رفع م�ستوى ا�ستخدام الأدوات الإح�سائية يف الدرا�سات والبحوث يف خمتلف املجالت العلمية والعملية.

رؤية مكتب التحليل اإلحصائي  ورسالته وأهدافه

د.علي �سالح يو�سف
مدير مكتب التحليل الإح�سائي

                    مراكز الجامعة                    مكتب التحليل اإلحضائي 

                  مركز األعمال الريادية 
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                    مراكز الجامعة

اأ.د. ماهر لطفي �سليم
مدير مركز العمال الريادية

                  مركز األعمال الريادية 

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
تبني الأفكار الإبداعية وحتويلها اإىل م�ساريع ريادية منتجة.

الأهداف
1. ن�رش ثقافة الأعمال الريادية.

2. تنمية القدرات الريادية لدى الطلبة ومتكينهم من اإن�ساء املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة بنجاح.
3. ال�ستخدام الأمثل للطاقات الب�رشية واملادية يف اجلامعة.

4. اإن�ساء حا�سنات الأعمال للم�ساريع الريادية.
5. تعزيز مبداأ ال�رشاكة مع املجتمع املحلي.

6. الإ�سهام يف حتويل املعرفة اإىل م�ساريع تتوافق مع �سوق العمل.

رؤية مركز األعمال الريادية ورسالته وأهدافه
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اأ.د. حممد عودة اجلبور
مدير مركز حقوق الن�سان

                  مركز حقوق االنسان

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، وذلك من خالل:

1. ر�سد حالت انتهاكات حقوق الن�سان.
2. حتليل ومتابعة التقارير ال�سادرة عن املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف الأردن.

3. درا�سة وحتليل تقارير التقييم الدولية ال�سادرة عن اجلهات املتخ�س�سة.
4. خماطبة اجلهات املتخ�س�سة لو�سع تو�سيات الر�سائل العلمية املتعلقة بحقوق الإن�سان مو�سع التنفيذ.

5. الرتكيز على تعليم وثقافة حقوق الإن�سان يف جامعة ال�رشق الأو�سط.
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د. نهـلة نهـاد الناظــر
مديرة مركز التحكيم

مركز التحكيم

الروؤية
التمّيز يف تقدمي خدمات التوفيق والتحكيم مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
ت�سوية النزاعات واخلالفات القانونية ذات الطابع القت�سادي بني الأطراف املعنية خلدمة املجتمع حملياً ودولياً.

الأهداف
1. معرفة التحكيم والو�سائل البديلة لف�ص النزاعات.
2. حل النزاعات بوا�سطة التحكيم والو�سائل البديلة.

3. تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة باملنازعات التجارية والإجراءات الالزمة لتنفيذها.
4. التعاون بني املركز ومراكز التحكيم الأخرى.

5. تعزيز مبداأ النزاهة وال�سفافية يف ق�سايا التحكيم.

رؤية مركز التحكيم ورسالته وأهدافه
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اأ.�سارة نا�رض الدين
مديرة مركز التدريب والتطوير الإعالمي 

                  مركز التدريب والتطوير اإلعالمي 

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
الرتقاء مبهارات واأ�ساليب الإعالم والت�سال مبا ي�سهم يف اإظهار اجلامعة بال�سورة التي حتقق لها ميزة تناف�سية.

الأهداف
1. تعميق الوعي بالعمل الإعالمي ور�سالته.

2. تدريب الطلبة والكوادر الإعالمية على امل�ستويني النظري والتطبيقي.
3. تبادل اخلربات وال�ست�سارات مع موؤ�س�سات التدريب والتطوير الإعالمي املختلفة.

4. تعزيز مفهوم اأخالقيات الإعالم وقانونيته.
5. ا�ستحداث وتطوير برامج تدريبية متميزة لتلبية احتياجات املجتمع.

رؤية مركز التدريب والتطوير اإلعالمي ورسالته وأهدافه

�سميه نا�رض عقيل
اإدارية

                  مركز التدريب والتطوير اإلعالمي 
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فّنّيو المختبرات ومشرفوها  

فاتن جودت اخلطيب
م�رشف اإ�ستديو الإذاعة 

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

عبدال�سالم ع�سام الدجاين
فني ا�ستديو العالم

حترير �سالح الدين عارف حمدان
م�سور ومدرب ا�ستديو العالم

ق�سي زياد فهمي نوفل
فني مونتاج

                  مركز التدريب والتطوير اإلعالمي 
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د. ن�سال ال�ساحلي
مدير مركز التنمية والتطوير الأكادميي والإداري

                  مركز التنمية والتطوير األكاديمي واإلداري  

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
الرتقاء مب�ستوى كفاءة اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية يف اجلامعة.

الأهداف
1. ن�رش ثقافة التمّيز يف الأداء الأكادميي والإداري.

2. التح�سني امل�ستمر لأداء اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية يف اجلامعة.
3. الإ�سهام يف تطوير اأ�ساليب التعلم والتعليم لدى اأع�ساء الهيئة التدري�سية.

4. حتديد الفئات امل�ستهدفة للتنمية والتطوير الأكادميي والإداري.
5. الإ�سهام يف تطوير القدرات البحثية لدى اأع�ساء الهيئة التدري�سية.

رؤية مركز التنمية والتطوير األكاديمي واإلداري ورسالته وأهدافه
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الروؤية
متيز اجلامعة عامليا يف اإحياء الرتاث احل�ساري والبيئي.

الر�سالة
الإ�سهام يف اإبراز عنا�رش الرتاث احل�ساري والبيئي والهوية التاريخية يف املجتمع الأردين والعربي.

الأهداف
1. ن�رش الوعي باأهمية الرتاث الأردين والعربي.

2. الربط بني البيئة وعنا�رش الرتاث ل�ستثمارها يف اإيجاد وعي بيئي م�ستدام.
3. الإ�سهام يف توفري الوثائق واملخطوطات التي يحتاج اإليها الباحثون والطلبة لأغرا�سهم البحثية العلمية.

4. توثيق املواقع الرتاثية والأثرية بالتعاون مع اجلهات املخت�سة داخل اجلامعة وخارجها.
5. احلفاظ على املوروث احل�ساري لدعم �سناعة ال�سياحة.

د.ابراهيم بظاظو
مدير مركز يعقوب نا�رشالدين لإحياء الرتاث

مركز يعقوب ناصر الدين إلحياء التراث 

رؤية مركز يعقوب ناصر الدين إلحياء التراث ورسالته وأهدافه
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الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
متكني منت�سبي اجلامعة واأفراد املجتمع املحلي من املحافظة على ال�سحة النف�سية ورعايتها.

الأهداف
1. ن�رش ثقافة الإر�ساد النف�سي ملنت�سبي اجلامعة واأفراد املجتمع املحلي.

2. الوقاية من ال�سطرابات النف�سية ملنت�سبي اجلامعة واأفراد املجتمع املحلي.
3. تقدمي خدمات الإر�ساد النف�سي الفردي واجلمعي للم�سرت�سدين.

د. اأماين حممود
مديرة مركز الإر�ساد واخلدمات النف�سية

                  مركز اإلرشاد والخدمات النفسية  

رؤية مركز اإلرشاد والخدمات النفسية ورسالته وأهدافه

                     مركز اللغات
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د. فاطمة عبد احلليم جعفر
مديرة مركز اللغات

هبة حمدان حممود
�سكرترية

الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

الر�سالة
توفري بيئة حمفزة على التعلم والتدريب لتلبية احتياجات املجتمع يف اللغات.

الأهداف
1. توفري مدربني من ذوي الكفاءات العلمية املتميزة.

2. ا�ستحداث وتطوير برامج تدريبية متميزة لتلبية احتياجات املجتمع.
3. تنمية مهارات املتدربني النوعية والفكرية واملهنية.

4. ا�ستقطاب الهيئات العاملية يف جمال الختبارات الدولية يف اللغات الأجنبية.

    رؤية مركز اللغات ورسالته وأهدافه

                     مركز اللغات
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د. متارا نا�رض الدين
ً ع�سوا

نادية البكري
ً ع�سوا

اأ. كمال ابراهيم فريج
ً ع�سوا

م. جمدي غامن
ً ع�سوا

خالد توفيق �سعيد
ً ع�سوا

رائد اللحام
ً ع�سوا

اأ. �سارة نا�رض الدين
ً ع�سوا

اأ. نادية نا�رض الدين
ً ع�سوا

                      لجنة التخريج

د. �سليم �رضيف
ً رئي�سا

                      لجنة  الكتاب السنوي
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نادية البكري
ً ع�سوا

د.نهله الناظر
ً رئي�سا

اأ. كمال فريج
ً ع�سوا

هبة حمدان
ً ع�سوا

اأحمد نزيه �سقور
ً ع�سوا

اأ. نادية نا�رض الدين
ً ع�سوا

                      لجنة  الكتاب السنوي
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