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من اأقوال 
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم

عن التعليم والتعليم العايل

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

امل�سرتك.

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



ح�رضة �ساحب اجلاللة الها�سمية

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم





�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد املعظم
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التحتية جلامعتنا  البنية  اأجل تو�سيع  الهيئة، من  القوة وال�سواب، لكي ننجز خطة  الذي منحنا  العاملني  احلمد هلل رب 

احلبيبة، فتم بتوفيق من لدنه بناء وجتهيز املجمع املتعدد الأغرا�ص لي�سيف اإىل املرافق الأخرى عن�رشا مهما من عنا�رش 

احلياة اجلامعية، وحيوية يف امل�ساحات املمتدة بني املباين، حتيطها الأر�سفة واحلدائق باأ�سجارها وورودها، لي�سري رحاب اجلامعة 

مفعماً بالتناغم بني الطلبة والبيئة اجلامعية باأبعادها العقلية والنف�سية على حد �سواء.

مب�ساحة تقدر بحوايل �سبعة اآلف مرت مربع، مت جتهيز املكتبة العلمية بجناحيها الورقي والإلكرتوين، واأعدت ال�سالة املتعددة 

الأغرا�ص لكي ت�ستقبل املنا�سبات والفعاليات العلمية، والن�ساطات الريا�سية، وعلى مقربة منها عمادة �سوؤون الطلبة 

امل�سوؤولة عن تلك الن�ساطات، ومن حولها قاعات العر�ص والندوات وور�ص العمل، ف�ساء ي�سم يف جنباته مفهوم وفل�سفة 

التكامل بني متطلبات التعليم والتاأهيل اجلامعي بكل معانيه واأبعاده.

ويف نطاق م�سوؤولياتها ا�ستكملت الهيئة م�ساريع املختربات العلمية، واأعمال التجديد وال�سيانة، وتوفري كل ما حتتاجه 

اجلامعة من جتهيزات فنية وخدمات م�ساندة، م�ستجيبة لإ�سرتاتيجية مو�سوعة، وخطط تنفيذية اأعدتها رئا�سة اجلامعة، 

واأقرها جمل�ص اأمنائها، وذلك يف اإطار من التعاون والتن�سيق املحكم بني الأطراف الثالثة.

ي�سمن  ومبا  املعتمدة،  املعايري  اأرقى  وفق  اجلامعية،  واخلدمات  التحتية  البنية  توفري  عن  امل�سوؤولة  الهيئة  واجب  هو  ذلك 

حتقيق اأف�سل الأجواء احلا�سنة للعملية التعليمية، وهي تدرك اأهمية ذلك على خمرجات التعليم حني تت�سكل �سخ�سية 

الطالب اجلامعي يف رحاب منظم ونظيف ومنفتح على ما هو اأبعد من املواد العلمية، اأي التفا�سيل الدقيقة عن احلياة 

اجلامعية وهي تف�سي اإىل احلياة العامة ، اأخذا وعطاء، وجدا واجتهادا.

ما زال اأمامنا الكثري من الواجبات التي ل تنتهي، ونحن م�ستعدون لها، عازمون على اجنازها، وفرحون بها اأي�سا، �سائلني اهلل 

العلي القدير اأن يبارك يف �سعي كل فرد من اأفراد اأ�رشة اجلامعة، واأن يفتح �سبل العمل واخلري اأمام اأبنائنا اخلريجني، واأن يكلل 

بالنجاح والتفوق م�سرية طلبتنا الأعزاء، اإنه �سميع قريب جميب.

كلمة رئيس هيئة المديرين

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

رئي�ص هيئة املديرين

�سعادة الدكتور
يعقوب عادل نا�رض الدين

الرئي�ص التنفيذي

�سعادة  الأ�ستاذ الدكتور 
عبدالباري درّة

نائب رئي�ص هيئة املديرين

�سعادة  الأ�ستاذ الدكتور 
حممد حممود احليلة

ً ع�سوا

�سعادة الدكتورة
متارا يعقوب نا�رضالدين

ً ع�سوا

�سعادة  الدكتور 
اأحمد يعقوب نا�رضالدين 

ً ع�سوا

�سعادة  ال�سيد 
جرير مرقة

ً ع�سوا

هيئة المديرين
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�سعادة الدكتور يعقوب عادل نا�رض الدين
رئي�س جمل�س الأمناء
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ب�سم اهلل ، واحلمد هلل 
ها نحن ندخل الع�رشية الثانية من عمر هذه اجلامعة الفتية التي ا�ستقبلت طلبتها يف الدرا�سات العليا عام 2005، 

قبل اأن تفتح برامج البكالوريو�ص يف العام اجلامعي 2009-2008.

املوؤ�س�سة  الإن�سان فت�سبح  بناء  الهدف  اأمر منطقي حني يكون  ، وذلك  التاأ�سي�ص  ع�رش �سنوات م�ست هي �سنوات 
الأكادميية �رشحاً يكرب وينمو كما الإن�سان جيال من بعد جيل، وتزداد اجلامعة تعلما ومعرفة وجتربة حتى تبلغ مرتبة 

الريادة يف الفكر والبحث العلمي وخدمة املجتمع، والتنمية امل�ستدامة، وامل�سالح الوطنية العليا. 

وخططها  اإ�سرتاتيجياتها  وناق�ص  واخلربة،  الن�سح  اجلامعة  منح  الذي  اجلامعة  هذه  اأمناء  جمل�ص  فل�سفة  هي  تلك 
للتو�سع والتطور الأكادميي والإداري، والرتقاء يف مفاهيم احلوكمة واجلودة لكي تخدم الهدف الأ�سمى للتعليم اجلامعي 
والبحث العلمي، و�سمان املواءمة بني مدخالت التعليم والـتاأهيل والتدريب وخمرجاتها، مبا يلبي متطلبات �سوق العمل 
الذي تو�سعت جمالته، وتنوعت مهاراته، فلم تعد ال�سهادة اجلامعية وحدها كافية من دون اأن يحظى الطلبة مبهارات 

تتنا�سب مع حاجة املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة، التي تواجه اليوم حتديات املناف�سة واملعايري واملوا�سفات العاملية.

ع�رشية جديدة، ت�سع اجلامعة اأمام م�سوؤولياتها، وقدراتها على حتقيق �سعارها "جادة ملتزمة �ساعية للتعلم" فاجلدية 
القول  الإخال�ص يف  يعني  واللتزام  نتائجه،  واأح�سن  اأف�سل �سوره  العمل يف  اإجناز  والإ�رشار على  القوية  العزمية  تعني 
�سوؤون  يف  م�ستحدث  اأو  مواكبة كل جديد  يعني  للتعلم  وال�سعي  واأمانة،  ب�سدق  املعلنة  الأهداف  وحتقيق  والعمل 
التدري�سية،  وامل�ساقات  للتخ�س�سات  التقييم  واإعادة  التقييم  وموا�سلة عمليات  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
وت�سجيع املبادرات والإبداعات اخلالقة، واإعداد القادة، وفق منهج علمي وبحثي، ف�سالً عن ال�رشاكة والتعاون مع جامعات 

اأجنبية مرموقة، وهو ما تقوم به اجلامعة حالياً، بحمد اهلل.

الكتاب  نراه على �سفحات  ما  اإن  لأقول  �سورته،  اأو  ا�سمه  الكتاب  هذا  يحتوى  ممن  واحد  لكل  اأوجه كلمتي  اأن  بقي 
ال�سنوي هو عملية متكاملة من التعلم والتفاعل الإن�ساين والأخالقي على جميع امل�ستويات، فكل من ظهر يف هذا 
الف�ساء املطبوع جل�ص على مقاعد الدرا�سة خالل م�سرية حياته ، لكن احلياة يف حد ذاتها مدر�سة نتعلم فيها كيف 
اأوطاننا بالميان  اأولئك الذين بنوا عقولنا، ور�سخوا قيمنا ومبادئنا، وقووا عزائمنا لكي نخدم  نعي�ص، وخري النا�ص هم 

والعزمية، واملواطنة ال�ساحلة، والنهج القومي، فلكل هوؤلء ولكم، اأجمل التحية، واأ�سدق الأمنيات.

الدكتور يعقوب عادل نا�رض الدين

كلمة رئيس مجلس األمناء
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�سعادة الدكتور 
يعقوب عادل نا�رض الدين

رئي�س املجل�س

معايل الأ�ستاذ الدكتور
�سالح الدين حممد الب�سري

ً ع�سوا

�سعادة الدكتورة 
�سناء علي �سقوارة

النائب الثاين لرئي�ص املجل�ص

�سعادة الأ�ستاذ
 خالد زهري الع�سيلي

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
فايز اأحمد عبداهلل

ً ع�سوا

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

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
نهاد يا�سني املو�سى

ً ع�سوا

�سعادة املهند�س
 خليل ح�سني عطية

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
�سائب عبد احلليم خري�سات

ً ع�سوا

معايل الدكتور
نايف هايل الفايز

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
نزار �سبيب اأبو جابر

ً ع�سوا

ال�سيد ح�سام ال�سك�سك
 اأمني �رش املجل�ص

�سعادة الدكتور
اأحمد يعقوب نا�رضالدين

م�ست�سار العالقات العامة للمجل�ص

�سعادة الدكتور 
عدنان العرج

امل�ست�سار املايل والإداري للمجل�ص

معايل املهند�س 
�سحادة عبد اهلل اأبو هديب

النائب الأول لرئي�ص املجل�ص

�سعادة املهند�سة
اإلهام مو�سى زيادات

ً ع�سوا

�سعادة ال�سيدة
 هيفاء يو�سف حجار

ً ع�سوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
حممد �سامل الطراونة

ً ع�سوا

مجلس األمناء
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اأ.د. ماهر �سليم
رئي�ص جمل�ص اجلامعة

اأ.د. اأحمد كايد
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

د. وليد الرتك
ق.اأ. عميد كلية ال�سيدلة

د. رائد قاقي�س
ق.اأ. عميد كلية العمارة والت�سميم

د. عاطف اأبو حميد
ق.اأ. عميد كلية العلوم الرتبوية

د. حممد اأبو الهيجاء
ق.اأ. عميد كلية احلقوق

اأ.د. حممد احليلة
نائب رئي�ص اجلامعة

اأ.د. غازي خليفة
عميد الدرا�سات العليا

والبحث العلمي

اأ.د. خليل الطيف
ممثالً لكلية ال�سيدلة

مجلس الجامعة

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

د. اإ�سماعيل احمرو
ق.اأ. عميد كلية الأعمال

اأ.د. عزت حجاب
عميد كلية الإعالم

اأ.د. ب�سام قطو�س
ممثالً لكلية الآداب والعلوم

د. الطيب القا�سم
ق.اأ.عميد كلية الهند�سة

د. حممد بني عي�سى
ق.اأ. عميد كلية الآداب والعلوم

د. ماأمون احلنيطي
ق.اأ. عميد �سوؤون الطلبة



16

جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

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

د. عبدالكرمي توفيق
ممثالً لكلية الهند�سة

ال�سيد ح�سام ال�سك�سك
اأمني �رش املجل�ص

معايل
الدكتور غازي الزبن

ممثالً للمجتمع املحلي

ال�سيدة نادية البكري
مديرة دائرة القبول والت�سجيل

د. عبدالرحمن اأبوعرقوب 
ممثالً لكلية تكنولوجيا املعلومات

عطوفة الدكتور
علي الفايز

ممثالً للمجتمع املحلي

زياد حممد املحاميد
اأحد خريجي اجلامعة

نور ها�سم باج
اإحدى طلبة اجلامعة

مجلس الجامعة

د. اأمين الرفوع
ممثالً لكلية احلقوق

د. من�سورال�سفران
ممثالً لكلية العمارة والت�سميم

اأ.د. حممد النعيمي
ممثالً لكلية الأعمال

اأ.د. حمموداحلديدي
ممثالً لكلية العلوم الرتبوية
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مجلس العمداء

اأ.د. ماهر �سليم
رئي�ص جمل�ص العمداء

د. حممد بني عي�سى
ق.اأ. عميد كلية الآداب والعلوم

اأ.د. اأحمد كايد
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

د. حممد اأبو الهيجاء
ق.اأ. عميد كلية احلقوق

د. عاطف اأبو حميد
ق.اأ. عميد كلية العلوم الرتبوية

د.وليد الرتك
ق.اأ. عميد كلية ال�سيدلة

اأ.د. غازي خليفة
عميد الدرا�سات العليا

والبحث العلمي

اأ.د. عزت حجاب
عميد كلية الإعالم

ال�سيد ح�سام ال�سك�سك
 اأمني �رش املجل�ص

د. ماأمون احلنيطي
ق. اأ. عميد �سوؤون الطلبة

اأ.د. حممد احليلة
نائب الرئي�ص

د. اإ�سماعيل احمرو
ق.اأ. عميد كلية الأعمال

د. الطيب القا�سم
ق.اأ.عميد كلية الهند�سة

د. رائد قاقي�س
ق.اأ. عميد كلية العمارة والت�سميم
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الأ�ستاذ الدكتور حممد حممود احليلة 
نائب رئي�ص اجلامعة

غالية عطا اللحام
�سكرترية نائب الرئي�ص
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الدكتورة متارا يعقوب نا�رض الدين
م�ساعد رئي�ص اجلامعة

الدكتور حممود اأبو جمعة
م�ساعد الرئي�ص لل�سوؤون الإدارية

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

مرام �سامي ابو �سهاب
اإدارية 
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د.رائد كمال قاقي�س
م�ساعد الرئي�ص ل�سوؤون العالقات اخلارجية والتعاون والدويل

د. ن�سال ال�ساحلي
م�ساعد الرئي�ص ل�سوؤون النوعية و�سمان اجلودة

خلود حرزاهلل
�سكرترية
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تأسست الجامعة في 30/ 6 /2005 بفتح برنامج الماجستير في بداية الفصل الثاني من العام الجامعي 2006/2005 
تم فتح برامج البكالوريوس في تخصصات مختلفة من العام الجامعي 2009/2008، وبذلك تكاملت حلقات المعرفة 

والتعلم بين برامج مرحلتي التعليم الجامعي )البكالوريوس والماجستير(.     
فهي مؤسسة وطنية تعليمية بحثية استـشارية غير ربحية، تعود ملكيتها لشركة جامعة الشرق األوسط التي تديرها هيئة 
مديرين، ثلث أعضائها من حملة درجة الدكتوراه، وهي متعاقدة مع شركة استثمارية )العالم العربي للتعليم( لتوفير 
نشر  في  الدافعة  القوة  بوصفها  بالمعرفة  الجامعة  تهتم  العام.  االعتماد  ومتطلبات  الثابتة  والمباني واألصول  األرض 
الثـقافة وبناء مهارات علمية عالية للطلبة وتأهيلهم وتزويدهم بها؛ تلبية لمتطلبات التنمية اإلنسانية القادرة على مواكبة 

التطورات العلمية العالمية وتطبيقاتها المختلفة.

ولما كانت الجامعات منارات العلم والمعرفة، وموائل صنع القادة ورجال المستقبل، فإن جامعة الشرق األوسط تسهم 
في تحقيق شعار“المعرفة قوة“، إذ يرفع مؤسسها دعائم هذا الصرح العلمي، مّتخذاً من هذا الشعار مبدأً مهما بلغت 

التضحيات وتوالت العقبات.

وتجّسد الجامعة هذا الشعار بتوفير الجو العلمي المتمّيز، الذي يجد فيه الطالب مجاالت عدة الكتساب المعرفة، فمن 
مجتمع طالبي مختار بعناية، إلى أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة ودراية، إلى مكتبة حديثة ومتطّورة إلى مرافق جامعية 

متفّردة، يجد الطالب نفسه محوطاً بهذا الجو العلمي الذي يدفعه إلى التمّيز والتفّرد.

ة وملتزمة وساعية للتعلُّم. جامعة جادَّ

إعداد القادة من خالل تهيئة بيئة محفزة على التعلُّم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
 

1. تبني الحاكمية في إدارة الجامعة بفاعلية وكفاءة بما يحقق الريادة.
2. تقديم برامج أكاديمية رائدة وفق معايير الجودة الشاملة.

3. تهيئة بيئة تعليمية تعلّمّية جاذبة ومحفزة لإلبداع والتميز.
4. رفع كفاءة أداء كليات الجامعة وعماداتها ودوائرها ومراكزها ومكاتبها.

5. دعم وبناء جسور التواصل األكاديمي داخليا وخارجيا.
6. بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع.

7. االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا وتعزيز البحث التطبيقي.
8. تنمية الموارد المالية للجامعة.

نشأة الجامعة

رؤية الجامعة

رسالة الجامعةرؤية الجامعة

أهداف الجامعة
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تتضافر عوامل عدة تجعل من جامعة الشرق األوسط مهوى لألفئدة ومركزاً للتميز واإلبداع :

• تبّنيها ثوابت منها: العمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على التقنية  الحديثة والتطبيق، لتكون مخرجاتها ذات  كفاءة 
وجودة عالية.  

• تقديمها خبرات تعليمية بحثية نظرية وتطبيقية متميزة، وذات جودة عالية وفق معايير األداء العالمي.
• التزامها بالتحسين والتطوير المستمرين لجودة خدماتها لطلبتها وللعاملين فيها بهدف ضمان جودة مخرجاتها.

• تبّنيها مبدأ التعلّم المستمر وبّثه بين  طلبتها والعاملين فيها.
• تقديمها خدمات استشارية وفنية متميزة للمجتمع المحلي، والعمل على حل مشكالته بطرق إبداعّية.

• إسهامها في التنمية المستمّرة بوصفها جامعة مولّدة للمعرفة، وتقديمها خدمات ودراسات فنّية مبدعة.
مع  وكذلك  العريقة  والعالمية  والعربية  األردنية  الجامعات  مع  المهنية  المعلومات  من  شبكات  إقامة  على  • حرصها 

الجمعّيات المهنّية ذات العالقة.
• حرصها على نظافة المكان وتألّقه، وعلى تمّيز المرافق الجامعية وحداثتها وجاذبيتها، حتى تبقى موطن جذب ترتاح 

إليه النفوس، وتقّر به العيون.
• تمّتعها بموقع متمّيز على طريق مطار الملكة علياء الدولي، الذي ُيعد من أهم المناطق التنموية تطّوراً في األردن، 

األمر الذي يُمّكن الجامعة من استثمار جميع مكونات قوتها ومقّومات تطّورها.
• تمّيزها مؤسسة وطنية تعليمية بحثية استشارية للدراسات العليا يتوافر فيها أعضاء هيئة تدريس يحملون رتباً  أكاديمية 
ُعليـا وخبـرات متميزة )24% منهم برتبة أستاذ، 22% منهم برتبة أستاذ مشارك، و54% منهم برتبة أستاذ مساعد(، 
يعّدون أنموذجاً يحتذى لطلبتهم، متابعة وإرشاداً وتوجيهاً علمياً وسلوكياً، متمثلين ومنفذين لرؤية الجامعة ورسالتها. 
• تبّنيها خططاً دراسية معّدة إعداداً علمياً دقيقاً، من ِقبل خبراء مختصين وفقاً لمعايير عالمية متطابقة مع معايير االعتماد 

الخاص للتخصص.
• التزامها بتطوير مناهجها الدراسية باستمرار لتالئم التوجهات العالمية والواقع العملي. 

• حرصها على أن تكون العربية الفصيحة لغة التدريس فيها، مع تدريس بعض المواد في التخصصات باللغة اإلنجليزية 
تلبية الحتياجات سوق العمل والتمّيز عند المنافسة.

• جامعة آمنة وجاذبة.

لماذا جامعة الشرق األوسط؟
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)Core Values( القيم الجوهرية

تعد القيم إطار عمل للتعامل بين األفراد داخل الجامعة وخارجها لتحقيق أولوياتها اإلستراتيجية والسعي نحو 
تحقيق أهدافها والجامعة تثمن عالياً القيم اآلتية:

• التميـز: تنشد الجامعة تحقيق أقصى مستوى من التميز في أدائها وتطبيق مقاييس علمية موضوعية في التعليم والتعلم 

واالبتكار.

اإلستراتيجي  الحوار  وإثراء  للتعبير  الفرصة  بإتاحة  اإلبداع  على  أعضاءها  يساعد  مناخاً  الجامعة  تدعم  اإلبـداع:   •

الحتالل مكانة منفردة بين جامعات العالم بعدم االكتفاء بدور المتلقي للعلم، بل بالعمل المتواصل لتحقيق الريادة العلمية 

في جميع التخصصات التي تدّرسها.

نحو طالبها  بالتزاماتها  الوفاء  يمّكنها من  بما  االبتكار  أعضاءها على  يساعد  مناخ  الجامعة وجود  تدعم  االبتكار:   •

والمجتمع المحلي.

• التعلم المستمر: تلتزم الجامعة بدعم التعلم المستمر داخل مجتمع الجامعة وخارجه، وتعزيز النمو الفكري المستمر 

ورفاهية المجتمع المستدامة.

• العدالة والنزاهة: تلتزم الجامعة بمبادئ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والتنوع الثقافي، والتزام أعضائها بأعلى 

درجات األمانة واالحترام واألخالقيات المهنية.

• االستجابة: تتعهد الجامعة بأن تكون إيجابية في دراسة احتياجاتها، والتعامل بمرونة مع مشكالتها.

• الشفافية والمساءلة: تلتزم الجامعة التزاماً راسخاً بعرض فكرها وأفكارها على المجتمع لقياس مقدار إسهاماتها في 

المعرفة العالمية بحاكمية رشيدة.

• القيادة والعمل الجماعى: تلتزم الجامعة التزاماً راسخاً بتعزيز األدوار القيادية الفردية والمؤسسية، واإليمان العميق 

باالحترافية والمسؤولية واإلبداع والعمل بروح الفريق الواحد.

• الحرية األكاديمية: يعد االستكشاف الفكري الحر والمنضبط هو جوهر التقاليد األكاديمية الذي يظهر جلياً في جميع 

جوانب األنشطة العلمية والدراسية بالجامعة.

مناحي  جميع  وفي  المستويات  جميع  على  واحد  عمل  كفريق  بالعمل  الجامعة  تلتزم  المؤسسي:  بالعمل  االلتزام   •

ومسارات الجامعة.

• التفاعل مع المجتمع: تلتزم الجامعة بالتفاعل مع المجتمع من خالل عقد الشراكات المحلية الفاعلة التي تسهم في توفير 

فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.

• ضمان الجودة الشاملة: تلتزم الجامعة باستمرارية مراجعة األداء على جميع المستويات وفي جميع مناحي ومسارات 

الجامعة وتقييمها واستخدام النتائج لتحديد مناطق الخلل ووضع الحلول المناسبة للتحسين.
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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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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 طلبة 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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تطور أعداد الطلبة الخّريجين منذ تأسيس الجامعة

أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة

إحصائيات
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أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية

توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب البلدان التي تخرجو منها

إحصائيات
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اطالق الشراكة بين الجامعة والجامعات البريطانية
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اطالق الشراكة بين الجامعة والجامعات البريطانية
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االجتماع األول لمجلس حوكمة الجامعات العربية الذي يرأسه الدكتور يعقوب ناصرالدين رئيس مجلس أمناء الجامعة
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االجتماع االول لمجلس حوكمة الجامعات العربية الذي يرأسه الدكتور يعقوب ناصرالدين رئيس مجلس أمناء الجامعة
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زيارة وفد جامعة ويلز
University OF Wales Trinity Saint David



35

Middle East University

 Year Book 2015 - 2016

زيارة وفد جامعة لفبرا / بريطانيا
Loughborough University )UK(
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زيارة جامعة لندن

زيارة وفد اليونسكو

رئيس الجامعة الهاشمية يستقبل وفد جامعة الشرق األوسط
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زيارة رؤساء الجامعات األردنية وقيادات المجتمع المحلي في مادبا

زيارة الملحق العسكري البحريني

زيارة الملحقية العسكرية الليبية زيارة الملحق الثقافي البحريني
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برعاية صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل المعظم
المؤتمر السابع للبحث العلمي في األردن

مندوبًا عن سمو األمير/  األستاذ الدكتور محمد حمدان يلقي كلمة اإلفتتاح
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برعاية معالي عقل بلتاجي، أمين عّمان
مؤتمر الحكومة االلكترونية و المدينة الذكية
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مؤتمر الشبكة العربية لالبتكار

حلقة نقاشية حول حوكمة الجامعات العربية

محاضرة لعطوفة اللواء الطبيب معين الحباشنة / مدير الخدمات الطبية الملكية
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محاضر معالي الدكتور جواد العناني حول التحديات والفرص التي 
تواجه االقتصاد االردني

محاضرة لسعادة األستاذ الدكتور نعمان الخطيب / 
عضو المحكمة الدستورية

محاضرة الدكتور هايل عبيدات المدير العام لمؤسسة
 الغذاء والدواء

التعليم  وزير   / زعبالوي  عصام  الدكتور  األستاذ  لمعالي  محاضرة 
العالي األسبق حول التعليم اإللكتروني

محاضرة لمعالي الدكتورة النا مامكغ/ وزيرة الثقافة حول الواقع الثقافي في األردن
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توقيع الجامعة على ميثاق الماجنا كارتا بولونيا
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مذكرة تعاون مع جامعة لفبرا / بريطانيا

توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة الصينية

قانون  حول  نقاشية  حلقة  ومختصين  خبراء  بمشاركة 
مسودة الشركات لعام 2016

محاضرة لعطوفة العقيد هاشم المجالي /  مدير الشرطة 
السياحية حول مهام وواجبات الشرطة السياحية
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مذكرة تعاون مع جامعة القدس

توقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان و زيارة االميرة دينا مرعد

مذكرة تعاون مشترك مع تكية أم عليتوقيع اتفاقية مع الجامعة اليمنية االردنية

شركة الصوت والصورة االردنية للتعليم سايت اند ساوند
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معرض االوائل

سفيرة استراليا وسعادة رئيس مجلس األمناء /  افتتاح معرض األردن الدولي للتعليم العالي

بحضور سعادة الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس مجلس األمناء 
افتتاح معرض األردن الدولي للتعليم العالي
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معارض لجامعة الشرق األوسط في الخليل، و رام اهلل، و بيت لحم
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اطالق مبادرة وطن الخير ورفع علم الثورة العربية الكبرى
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االحتفال بعيد االستقالل السبعون للمملكة األردنية الهاشمية
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أسبوع القدس الثامن 
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وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق
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لقاطات من حفل تخريج الفوج التاسع لطلبة الماجستير والفوج السادس لطلبة البكالورويس
للعام الجامعي 2015-2014
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المعدل التخصص اسم الطالب

3,96 اللغة العربية وادابها نصره سليمان عوده ابو منصور

3,8 اللغة االنجليزيه وادابها شفاء ياسين ابراهيم حمو

3,8 اللغة االنجليزيه وادابها كرستين امجد سميح الحوراني 

3,93 القانون  ابراهيم عبد الرحيم اسعد سعاده

3,79 المحاسبة نورهان ناصر حسين الجنيدي 

3,57 ادارة اعمال اسماء محمد حسين محمود

3,77 التمويل  ندى حافظ محمد شعبان سليم

3,56 التسويق  احمد محمد زهدي زيتون

3,97 االدارة السياحية  سناء غالب طلب البحيصي

3,52 علم الحاسوب  حنين وليد احمد االسمر 

3.89 نظم المعلومات الحاسوبية ايمان علي محمد ابو حالوة

3,67 تكنولوجيا التعليم  غالب بن ماجد بن حمد الحجري

3.93 الهندسة المدنية  وسيم خالد محمد العمري

3,55 الهندسة المعمارية  وانظمة البناء عبير جميل جمال التميمي 

3,77 االذاعة والتلفزيون عرين عيسى ابراهيم خوري

3.24 الصحافة فاطمة بالل عمرو الزيدات 

3,77 التصميم الجرافيكي روال فاروق محمد سعيد عتيلي 

3,58 هندسة العمارة   ميس احمد موسى موسى جعفر

أوائل الخريجين لطلبة  البكالوريوس  في الفصلين األول والثاني للعام الجامعي 2016/2015
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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 األفني ومئتني وع�رشين طالباً وطالبة درجة ماج�ستري يف خمتلف 
التخ�س�سات التي تطرحها اجلامعة يف اثني ع�رش تخ�س�ساً. تتوزع على �سبع كليات. بينما مت ا�ستقبال الفوج الأول 
اأربعة وع�رشين  2009 ( ومت اعتماد  من طلبة برامج البكالوريو�ص يف بداية الف�سل الثاين من العام اجلامعي)2008 / 

تخ�س�ساً يف هذه الربامج وزّعت على ت�سع كليات، حتى نهاية العام الدرا�سي )2015 / 2016(.

* 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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د.حممد �سالح بني عي�سى
ق.اأ. عميد كلية الآداب والعلوم

وفاء �سالح امل�ساعفة
�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.

د.�سذى عطا جرار
م�ساعد العميد
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قسم العلوم األساسية والدراسات العامة

د.علي �سالح يو�سف
اأ�ستاذ م�سارك

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

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

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

د.يحيى داود احمد داود
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأماين حممد  حممود
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. �سذا �سليمان اأحمد
مدر�ص

اأ. مي�ساء �سعيد �سليمان
مدر�ص

اأ.ملى �سالح العقيلي
مدر�ص
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اأ.هبه �سامي اأبوكف
مدر�ص

قسم العلوم األساسية والدراسات العامة

اأ.�ساجدة �سيف اهلل 
القبيالت

مدر�ص

ليلى ع�سام ال�رضيدة
م�رشفة خمترب

اأ.فوؤاد عبد الهادي رجا 
ابو�ساهني   

مدر�ص

اأ. جمد وليد عطا املنا�رضة
مدر�ص

اأ.عمر حممد احلوراين
مدر�ص

اأ.فاتن �سليمان الرقب
مدر�ص

اأ.م�سعب حممد الفقية       
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

د.اإلهام عبداهلل ابوفريحة
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. �سعود حممود عبد اجلابر
اأ�ستاذ

د.�سذى عطا جرار
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. مي�رض �سليم ال�سورة
اأ�ستاذ م�ساعد
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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

 ا�سيل حممد �سالح املحمدي

 هداية نعيم حممد ابو زاكية

 مالك �سعيد حممد �سعبلو

 عمار ناظم  ابراهيم

 اخال�س عبدالكرمي عبداجلليل الربيزات

 دمية جمال اإبراهيم العزة

 مروان غازي  عبيد

 وفاء مفلح جمعة الرواحنة

خالد عبد اهلل جروان ال�سخانبة
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص اللغة العربية 

البكالوريوس

 حنان حممد عادل  ابو الربغل

 رفا �سالح  امل�رضي

 ن�رضه �سليمان عوده ابو من�سور

ا�رضاء عدنان م�سعود غزلن

نور حممد يو�سف عوده

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 

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

اأ.د.زكريا اأحمد اأبوحمدية
اأ�ستاذ

د.ماجد عبداللطيف ابراهيم
اأ�ستاذ م�ساعد 

د.نادية طارق حمندي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د.حممد حاج حممود             
اأ�ستاذ م�سارك 

د.نواف حم�سن عبيدات       
اأ�ستاذ م�سارك 
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 خريجو الفصل األول/  تخصص اللغة اإلنجليزية

الماجستير

 لندا علي حممد قعوار

 فاطمة توفيق فايق الدوعر

 لينا حممد جميل حم�سن

 توفيق حممد علي النرباوي

 حيدر �سالح الدين  توفيق
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 اأيهم عارف عبد اهلل ابو عروق

 عبد الرحمن عبد اهلل توفيق جودة

 لينه حممد توفيق �سالح

 منار زياد �سليمان �سهاب

 ه�سام ثاين رحمان رحمان

ا�سمهان �سبحي حافظ خليل

جعفر ابراهيم حممد �سعيدان

عمر جنم  عبد اهلل

نداء جمال يو�سف ملحم

هند خالد �سليمان ابو �سعده

 خريجو الفصل الثاني / تخصص اللغة اإلنجليزية

 �سفاء نهار احلمود �سماح عبد احلكيم الرفاتي رمي حممد ابو �سمرة

الماجستير

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص اللغة اإلنجليزية
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 خريجو الفصل األول / تخصص اللغة اإلنجليزية

البكالوريوس

 افنان عثمان ر�رض�س

 �سفاء يا�سني حمو

 روؤى �سالح حنيحن

 غزاله ابراهيم عثمان

 حنني اح�سان جرب

 كر�ستني اجمد احلوراين

 اخال�س مو�سى ابراهيم اقطيل

 �ساجده ا�سماعيل ح�سن نوفل

 هبه ثامر عبد احلميد المري
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص اللغة اإلنجليزية

البكالوريوس

 ا�سجان حممد العفي�سات

�سقر علي ال�سو�س 

�سناء خريي ابو حميده

دينا رائد ال�سواعري 

�سارة عاهد ابراهيم 

بيان احمد حو�سه

 تهاين ب�سام داود

مرمي حممود اجلبوري 

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص اللغة اإلنجليزية

 بولني جوين ابراهيم رنتي�سي

نيفني نعيم خالد العوي�سي 

هدى احمد ا�سحق طباخة 

بلقي�س حممد ح�سني اباظه

�سالم ف�سل احمد �ساهني

حممد هايل مو�سى ع�رضان

مي�رض نا�رض عبداهلل العفي�سات

ميالد طارق علي ال�سامرائي
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 قسم العلوم السياسية

د.  ملي�س �سالح املحت�سب     
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حممد �سالح بني عي�سى
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د.حممود احمد علي
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم

اأ.د.عبدالقادر حممد الطائي
اأ�ستاذ

اأ.د. حممد حمد القطاط�سة
اأ�ستاذ
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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

 اياد خلف  عمر

 اآيه حممود عواد اخلراب�سه

 حممد بدر عليان حم�سن عا�رض املطريي

 حممد حميد حممود دغجوقه

 معتز عبد اللطيف عبد الكرمي الوريكات

 غيث نامر عبد الرزاق ابو هزمي

عواد ب�ساره عواد ال�سويلميني

كمال �ساحي عواد الدليمي

منار عبد العزيز حممد عمرو

منعم احمد  ح�سن

يا�رض جعفر  حيدر
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د. حممد ابراهيم ابو الهيجاء

ق.اأ. عميد كلية احلقوق

هبه حممد ا�سماعيل
�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

د. حممد زعل ال�سباطات
م�ساعد العميد
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 قسم القانون الخاص

اأ.د.فائق حممود ال�سماع
اأ�ستاذ

د.حممد ابراهيم ابو الهيجاء
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ . رئي�ص الق�سم

اأ.د. وليد هوميل عوجان
اأ�ستاذ

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

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

الماجستير

 ربا حممد احلاج حممود بلوط

 عبداهلل يحيى جمال الدين  مكنا�س

 علي وهبي  عبد الواحد

 حممد غ�سان �سبحي العاين

 هبا �سباح  نادر

 خريجو الفصل الثاني / تخصص القانون الخاص

 اعظم �سالح فهد الفايز

 طارق بهاء الدين م�سطفى العيا�سي

نور حممد  يعكوب

 حذيفة رعد  علي اميان نبيل حداد

لينا م�سطفى بدران

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص القانون الخاص
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

قسم القانون العام

اأ.د. حممد عودة اجلبور
اأ�ستاذ

د. حممد علي ال�سبطات  
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ.رئي�ص الق�سم

د. اأحمد حممد  اللوزي
اأ�ستاذ م�سارك

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

 د. اأمين يو�سف الرفوع 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. نزار جا�سم العنبكي
اأ�ستاذ
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الماجستير

 خريجو الفصل األول / تخصص القانون العام

 �سميح عبد اجلليل �سهاب ال�سخانبه

 �سالح حممد �سالح البوفالح

 عامر احمد حممد ال�سخانبه

 غازي هزاع �سلمان ال�سوبكي

 لوند دارا  نور الدين

 حمارب خمي�س �ساري عا�سي العبيدي

 حمارب �سعود حربي الف�سلي

 حممد نافع فالح ر�سدان العدواين

 ميثاق قحطان  حامد عزه عدنان ال�سامي
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

 خريجو الفصل الثاني / تخصص القانون العام

 بالل حميد  بديوي

 خالد عطا ح�سن همام

 �رضف �سابر حممد طميزه

 �سهد اياد حازم املالحمو

 علي حامت  عبد احلميد

 فار�س خملف  خلف

اأثري هالل  فليح

فلك ها�سم عبد اجلليل املهريات

و�سيم يو�سف احمد �رضحه

الماجستير

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص القانون العام

 روان اأمني امل�ساقبة حممد ابوالقا�سم بريب�س جمدولني �سعاده �سعاده احمد فرج دبوب

 حممد اإبراهيم اأبو بكر اأبو قرين

 حممد �سعد احمد الرويعي

 نعامي �سالمه اليو�سف العيادة

 هيثم �سالح عبد ر�سيد

 ي�رض عبا�س عبود خمتار
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 عبد الرحمن �سميح العدوان ابراهيم عبدالرحيم �سعاده

 حممد فوؤاد م�سني غيداء جمال عامر

 اينا�س حممد ال�سعراء

 خريجو الفصل  األول / تخصص القانون

البكالوريوس

 خولة خمي�س �سيف املر�سوف ال�سعدي
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

البكالوريوس

 امري �سعدى ال�سخ�سري

 �سليم عدنان ابو غزاله

 حال احمد حينا

 علي حممد احلنيطي

 هيثم علي اجلبور نور ها�سم  باج

 حممود ماجد التوتنجي

 نادر حممد عظيم قو�سا

 اينا�س حممد املوازره رعد ممدوح الفايز

 علي حمد املريخي

 خريجو الفصل الثاني / تخصص القانون

 �سياء وديع يو�سف احلريري
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص القانون

ان�س عايد ال�سورة

حممد جهاد جراداتماهر زكريا �سالمة

حامت حمدي ال�سنتري

دينا ابراهيم حممد علقم

حممد خلف �سمري خلف الع�سايله
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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

ورود علي اعبيد
�سكرترية

فاطمة �سليمان
�سكرترية

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

ق.اأ. عميد كلية الأعمال
من تاريخ 2015/9/1 حتى تاريخ 2016/5/11

 اأ.د.حممد حممود احليلـــة
اأ�ستاذ

ق.اأ. عميد كلية الأعمال
من تاريخ 2016/5/12 حتى تاريخ 2016/8/31

د.�سمري مو�سى اجلبايل 
اأ�ستاذ م�ساعد
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

د.ن�سال اأمني ال�ساحلي
اأ�ستاذ م�سارك

د.احمد علي �سالح 
اأ�ستاذ م�سارك

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

ق.اأ. رئي�ص الق�سم
من تاريخ 2016/3/1

اأ.د. ليث �سلمان الربيعي
اأ�ستاذ

ق.اأ. رئي�ص الق�سم
من تاريخ 2015/10/1 حتى تاريخ 2016/2/29

اأ.د.عبدالباري ابراهيم درة 
اأ�ستاذ

اأ.د. كامل حممد املغربي
اأ�ستاذ

اأ.د. حممد عبد العال النعيمي
اأ�ستاذ

 قسم إدارة األعمال

د. علي فالح ال�سالعني
اأ�ستاذ م�سارك

د. علي حممد عبا�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سامي يو�سف العدوان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هيثم حممد الزعبي 
اأ�ستاذ م�ساعد

د.اأجمد فهد الطويقات
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�سمري مو�سى اجلبايل 
اأ�ستاذ م�ساعد
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د. حممود ح�سني ابوجمعة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ح�سام حممد علي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.هيثم علي حجازي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.هنادي �سليمان ابو حتمة 
اأ�ستاذ م�ساعد

 قسم إدارة األعمال

اأ. فاتن اأحمد خري�سات 
مدرّ�سة

اأ.منت�رض حممد العدوان
مدرّ�ص

د.نهلة نهاد الناظر
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�سهالء وليد بركات                 
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عبدالعزيز ال�رضباتي
اأ�ستاذ م�ساعد
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 خريجو الفصل األول / تخصص إدارة األعمال

الماجستير

 اينا�س )حممدامني( احمد ردايده

 حمزة ف�سيل حممد املنا�سري

 دميه يو�سف نوفل العزه

 رزان خالد م�سلم الدبوبي

 �سجى حممد علي عبد اهلل خاطر

 عثمان ريا�س عبد املجيد ال�سباغ

 عمر جهاد عبد الرحيم حممديه

 جواد �سامي النعيمات ح�سن وحيد نزال

 عكاب حممد  عبد الفتاح دميا احمد الن�سور

 غدير حممد عودة احل�سن

 فراج عبد اللطيف را�سي جابر زبن  ال�سمري

 حممد ابراهيم احمد جنيب

 معتز با�سل مو�سى بيوك

 ن�سال جميل حممود ح�سني

 هديل جالل يو�سف ابودارى

 يزن عزت حممد قنديل
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هادي احمد القوقهمو�سى يو�سف الزعبي

 خريجو الفصل الثاني / تخصص إدارة األعمال

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي /  تخصص إدارة األعمال

الماجستير

 ادري�س وائل احمد ال�سنو�سي

 ان�س ريا�س ح�سن ح�سني

 اياد فتحي ح�سني عليان

 دينا با�سم كمال احل�سني

 �سالح الدين مفتاح �سعد الباهي

 حممود نبيل �سكري نزال

 مرمي �سلمان عبا�س الدليمي

 يا�رض الفاحت ابراهيم وهبي

خلدون مو�سى عبدالرحمن �سويدان

رايه عبد القادر حممد ملحم

عبد اهلل عبد القادر عبد اهلل هديه

مازن �سليمان حممد العمري

يحيى خلف عنيزان امل�ساعيد
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص إدارة األعمال

 حمزه ابراهيم ابو غو�س

 ماجد عطا اهلل البقوم

هيا مطيع الزنابيط 

 عالء يا�رض ابو غ�سيب

 حممد احمد اوزدمري

يو�سف عبد احلفيظ الفاخوري

مريفت غازي فاخر 

 عبد اهلل نافذ ح�سن علي احمد ابو حم�سن

 جمد �سامل ابونبهان

وائل حممد عبا�س 

 ا�سماء حممد ح�سني حممود

 املعتز باهلل عماد حممد القماز

 دنيا طاهر �سالمة اخلاروف

 رامي يو�سف �سالح عليان

 زيد عي�سى جميل حدادين

 عمار حممد نور حممد �سكيك

 مراد حممود عبدالكرمي �سالمه

منذر عماد ر�سوان عبوي 

موؤمن مو�سى حممد حجاحجه 
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص إدارة األعمال

البكالوريوس

 احمد جا�رض �سنان

 نور معت�سم جرار

 دينا جمال الناجي

 في�سل مازن العجو

 حممد ن�سال املحارمه

 رحمه �سلمان احلدادين

 و�سام ن�سال القوا�سمي

احمد نظام عارف الرباهمة

 حمزة عمر احمد ابزادوغ

 �سادي �سفيان عبدربه ابودقه

 نريوز احمد ح�سن عواد
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص إدارة األعمال

احمد حممود جالل ابو طوق

ان�س �سمري حممود الدقم

ان�س طارق غالب مو�سى

ب�رضى احمد �سالح اللوزي

راما منذر ح�سني ال�رضيف

�سليمان احمد علي اخلراب�سه

روان ب�سري ال�سنطي

عمر حممود خليل

طالل فوؤاد قناديلو

لطفي عوده عبداهلل

عبد الغني ع�سام القوا�سمة

حممد عالء الدين حمزه

�سند طراد الزبن

غيداء خالد ال�سمهوري

عبد اهلل عامر توفيق التميمي

لني حممد حمدي �سوكه

جميد مظفر جميد املفرجي

حممد علي عبدال�سالم الفقيه

نوح حممود حممود ابو عواد

هند ربحي حممود العزه
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص التسويق

 رعد امين من�سور اجلوامي�س

 علي موؤيد حممد حمد

 ليث وحيد حممد �سما�سنه

 حممد �سامي ا�سحق البكري

 حممد فايز �سليم عبده

 حممد يحيى حممد القوا�سمي

 م�سعب عدنان بدر احلديد

 نور علي رم�سان عواد

 احمد ح�سن ظاظا

 عمر طالل عبد الرزاق

 زيد حممد الن�ساري

 يزيد يون�س عبد اهلل

 ربيع معاذ القطب طارق حممد العزازي

 فار�س فواز ابوالهيجاء
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 رجائي �سالح الدين ح�سني الدوده

 ماريتا يا�سني حممد نور �سد

 نور �سالح جعفر رودنهال

 ه�سام حممود حممد نا�رض

 خريجو الفصل الثاني / تخصص التسويق

 احمد زياد ال�سليمات

 في�سل حممد بلوط اأحمد حممد زهدي زيتون

 احمد عوده بن طريف

البكالوريوس
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احمد ح�سن عبد الغافر 
�سقر

احمد ح�سن الزمط

 �سيف الدين جمال
عبدالفتاح الداوود

 ديانا تيمبوت خري الدين
ا�سحاقات

حممد وليد عبد اهلل الب�س

الرباء جمال فتحي ال�سوقي

 حممد حممود حممد
القطارنة

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص التسويق

البكالوريوس

اأحمد اأمني م�سطفى املو�سى

ب�سار نا�رض �سليمان الك�سواين

تي�سري ابراهيم �سالمه املالجي

زيد فوزي ميخائيل جري�سات

�سهيب حممد يا�سني اجلعربي

غالية ر�سوان عبد الكرمي الكردي

فرح حممد عادل ال�ساحلي

حممد امني اليا�س �سيام

موؤيد ريا�س �سوكت معايل

وليد خالد حممد ع�ساف
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الماجستير

 خريجو الفصل األول / تخصص األعمال االلكترونية

 احلر �سامي عبا�س حممد

 جهاد كمال ابراهيم فريج

 حنني احمد حرب امل�رضي

 دينا حممد عبد العال امني النعيمي

�سامي �سائد احمد البدري 

عبد اهلل قايد فايق املجايل 

عالء نهاد حممد وحيد الب�سطامي 

فواز توفيق راتب العوامله 

موؤيد عبدالقادر جروان ال�سخانبه 

 روزنا عبد الرحمن العواي�سة

معتز عزام جري�سات 

 رمي �سالح اأقرع

ولء جمال حيف 
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 ابراهيم احمد داوود احمد

 خالد حممد ح�سن النعيمي

عناد عزيز عبداهلل قندح 

لبنى ح�سني حممود احلموز 

حممد احمد ح�سن عريقات 

منار خمي�س حممد الفار�سي 

زيد نهاد عايد حممد

حممد ح�سني احمد الن�سي

م�سعب �سالح علي �سحادة

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص  األعمال األلكترونية

الماجستير

 خريجو الفصل الثاني / تخصص األعمال األلكترونية

نا�رض حممد خروب  �سنان احمد قبوع رزان علي عبداملهدي
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د. يون�س عليان ال�سوبكي
اأ�ستاذ م�سارك

د.عبدالرحيم حممد القدومي
اأ�ستاذ م�سارك

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

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
ا�ستاذ  م�سارك

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

د.ابراهيم علي القا�سي 
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حازم بدر اخلطيب
ا�ستاذ م�سارك

ق.اأ.رئي�ص الق�سم

د. خالد جمال اجلعارات
ا�ستاذ م�سارك
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د.جنيب حممد م�سعود
اأ�ستاذ م�ساعد

د.ان�س عليان ال�رضيف         
اأ�ستاذ م�ساعد

 قسم المحاسبة والتمويل

اأ.�سناء نايف اليعقوب
مدر�سة

اأ.�سادن هاين عرار
مدر�سة

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

د.نواف عبداهلل اجلندي         
اأ�ستاذ م�ساعد

د.رمي  �ساهر الأعرج
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.ر�سا �سليم ابراهيم         
مدر�سة
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 خريجو الفصل / األول تخصص المحاسبة

الماجستير

 احمد ابراهيم ذيب عثمان

 ا�سعد جا�سم خ�سري الكروي

 ان�س ابراهيم �سامل العودات

 بان ماجد  �سادق

 راأفت �سعيد عارف الطراونة

 �سباأ حممود عبد اهلل حممد

 �سمري �ساكر  حممود

 عبد اهلل احمد جابر احمد املطاوعه

 عدي نايف لطفي ر�سا

 عمر زهري  عز الدين

 حممد خليل حممد الب�ستنجي

 حممد ده�س نهار م�رضف ابا اخليل املطريي

 خملد فوؤاد  �سجاع

 حممد �رضيف �سليم قاره �سلطان �سليمان جويحان
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص المحاسبة

الماجستير

 ابت�سام ال�سيد �سند ابراهيم �سهاب الدين

 ربا �سليمان �سامل العطاونه

 �ساره في�سل عارف مهاو�س

 �سربي احمد �سهاب �سعيدان

 عال ا�سامة  حممد

 لورين ابراهيم علي القا�سي

 جمد يا�سني �سلمان اجلماعني

 حممد احل�سن اكرم  عبد الغني

 حممد حامد جميد عبا�س

 معاذ حممد احمد العرج

 مها احمد  ح�سني

 يزن "حممد خري" يو�سف الداود

 احمد حم�سن الطراونه

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص المحاسبة  

�ساجده احمد عاطف حراره

مي�سون دهام  حماد
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جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص المحاسبة

 ابراهيم عبد الرحمن قنب

عدي ابراهيم حممد 

 بتول مازن حماد

 احمد فهد جويفل

 بدر احمد نايفه

�سهيل عاطف علي 

 اينا�س عبد الرحمن اخلوالدة

 حمزة عي�سى خليفة

عبد ال�سالم نعيم كنعان 

 احمد �سمري حماد

 بثينة املزوغي عون

 �سعيد عبد النا�رض يعقوب
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص المحاسبة

نور جمال عوي�س 

ن�سال ح�سان را�سد حممود احمد ن�سار  ماهر هيثم ال�سماعني 

يزن يا�سني العويوي 

 ابراهيم حممود احمد الفيومي

 ا�سالم �سالح احمد ابو �سليمان

 بيان جمال "حممد ح�سن" ال�سباح

 خالد خليل عي�سى اللح�سه

 دايل �سليمان فار�س ابو خليفه

عبد اجلليل احمد عبد اجلليل العفي�سات 

عبد اهلل عاطف عبد ربه العكايله 

فاطمه موفق زهدي حممد 

حممد �سالح الدين حممود الك�سواين 

حممد عبد الرحيم ا�سعد ح�سن 

حممد غازي احمد ال�سوبكي 

حممد فواز طه ال�سيخ 

حممد مدحت عمر �سالح 

معن ن�سال خليل العرج 

نور الدين �سعيد ذياب �سليم 

هبه ذيب عبد الرحيم عليان 
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جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني / تخصص المحاسبة

 اح�سان علي �سالح

حممد امعي�س الطوالبه 

ح�سن يعقوب زهران 

ب�سار مروان عيا�س 

روان ح�سن جرب 

عبد اهلل نا�رض العفي�سات 

ت�سنيم �سالح ابو علي 

�سليمان عماد ابو زهره 

عالء حممد عو�س اهلل 

 امني زياد الظاهر

خ�رض و�ساح الداهودي 

عبد الرحمن ابراهيم ابوهاين 
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البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني / تخصص المحاسبة

هاله فوؤاد اجلمل 

ماأمون حممود ال�سغري

نورهان نا�رض اجلنيدي 

ه�سام اجمد الدراوي�س 

منى فايز الطر�س 

يزن نافز زاهده 

نزار ح�سن ابو جنا 

هبه ماجد فرحان 

حممد فتحي ال�ساحلي 



100

جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني / تخصص المحاسبة

 احمد خالد خليل علي

 احمد حممد عبد الرزاق ابو جزر

 اندرو ايهاب منري الكراد�سه

خزامى �سبلي عارف النجادا 

ليث ح�سام �سامي احلالمله 

حممد جمال فهمي �سربي 

حممد جمال حممد ح�سن ال�سباح 

حممد عي�سى �سعبان البنا 

حممد حممود احمد حمد اهلل 

ملهم حممد علي برادعي 

مهدي حممد حممود �سنور 

وائل ابراهيم ح�سن غنام 
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص المحاسبة

البكالوريوس

دانا ريا�س احلموز حمدي منت�رض ابو احلم�س ح�سن هاين �سليمان

ان�س عماد عطيهاحمد جميل �سليمان

دعاء حممود الرقب طارق فايز الروا�سدهداليا نعمان الدراغمه

احمد جمال ابراهيم

عمار عبد احلميد ابو نبهانعبد الرزاق حممد دحلهعامر خالد عو�س
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جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي /  تخصص المحاسبة

البكالوريوس

رحمه حممد الطراونهنارت حممود ورق فدوى احمد الد�سوقي

م�سطفى عماد يا�سني

حممد نور طايل هويدي

حممود ريا�س حماد

حممد مروان الطهراوي

حممد عبدالقادر املعابره

حممد ر�سوان ال�سطهجمدي ابراهيم ابو �سعده

ق�سي قا�سم علقم

فادي موفق الزيادات
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منوه وائل ابو حجلهر�ساد عز الدين ح�سن

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي  / تخصص المحاسبة

البكالوريوس

ابراهيم فريد ابراهيم المري

احمد ا�سحق احلاج ب�سري عكا�سه

احمد انور �سليمان املقو�سي

احمد وليد حممد طمليه

امين عز الدين �سبحي ابو �سالح

با�سل ها�سم �سليمان ال�سيوف

براءه حممد علي ح�سن �س�ستاوي

حاب�س عمر حم�سن العميان

حكم حم�سن كامل الداود

حمزه احمد ح�سن عاي�س

زهدي حممود زهدي حممود

�سيف حممد عبد القادر ال�ساحلي

طارق بالل جوده قا�سم

عادل وليد عادل امل�رضي

عبد اهلل حممد احمد ابوحميده

عالء من�سور ابراهيم النقروز

عمار يو�سف حممود حميد

عمر ه�سام عبيد جويحان

فار�س ح�سن ابراهيم قنديل

ق�سي حممود منر الدويري

حممد داود حممد �رضاوي

حممد مظفر ح�ساين البو�سعيد

حممد منذر عادل طايع

حممود عي�سى عبد ال�سالم ملحم

مهند احمد خالد �سايف

يزن با�سم حممد الفراعنة
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جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

 خريجو الفصل األول / تخصص التمويل

البكالوريوس

 رعد ح�سني العويدي

فاطمة حممد احللبيه 

روان ح�سن مناع 

يزن فوزي الدعا�س منذر �سامي ال�سليحات 

 ايهاب مو�سى امل�سو

زيد حممد �سحاده 

 اأحمد توفيق �سعيد القطامي
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 احمد اديب داود ندى حافظ �سليم �سند جميد ال�سويحات

 رامي يا�سني عبد الرحمن الطراونه

 نداء عاي�س حممود عاي�س

 ن�سال عبدالغني عبداهلل �ساكر

البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني / تخصص التمويل
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جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص التمويل

البكالوريوس

احمد نا�رض حممد علي البكري

توفيق عارف �سلمي الكوز

ليث حممد ابراهيم عيا�س

عبد اهلل طه ا�سماعيل طيف هيكل البخيت

احمد عبد الرحمن النجار
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د. �سائدة حممد عفانة
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د.�سليم حممد خنفر
ا�ستاذ  م�سارك

د.هادي نا�رض العجلوين
اأ�ستاذ م�ساعد

د.خالدجميل عد�س
اأ�ستاذ م�ساعد

 قسم اإلدارة السياحية
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

 خريجو الفصل األول / تخصص اإلدارة السياحية

البكالوريوس

 عدي ا�سحق الدبابنه

 ح�سني �سند الفايز

 حممد نعيم الهم�رضي مي نايف املنا�سري

 براء عبد الكرمي حرز اهلل ان�س ريا�س جابر

 عالء الدين احمد الهيدبي

 احمد نا�رض اخلطيب

 ح�سن فواز �سعيد ح�سونه

 رايه �سالح عبد الرحمن دويكات

 زيد �سامي �سالح العفي�سات

 مازن جمحم م�ساري الفايز

 حممد عامر  ابراهيم
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص اإلدارة السياحية

البكالوريوس

 احمد عادل احمد الربيعي

 تهاين جري�س خمائيل النحا�س

 رعد عماد ح�سن الرباوي

 عامر ابراهيم عي�سى دادوخ

 عبد اهلل حممد جالل ديدان

 حممد خالد علي �ساهني

 قي�س عبد القادر املعايطة عدي �سياء الدين احلوراين يزن خليل ال�سباح

 احمد جمال احلاج احمد �سناء غالب البحي�سي احمد فريد املراعبه
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جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص اإلدارة السياحية

البكالوريوس

لوؤي اكرم �سالح ق�سي ب�سام الناطور

حمزه حممود املحي�سنفرح ب�سام طاحونعبد اهلل �سامي ابو كف

مو�سى حيدر ح�سونة

رهام حممد ابو عرقوب

ابراهيم احمد ا�سحق طباخه

ا�سالم ابراهيم حممود احلتو

حمزة نواف حممد خليل

دينا نزار ها�سم الرفاعي

رمز حازم �سامل املدين

حممد عمر ادري�س قال

حممود عبدالرحمن �سبحي يو�سف

معاوية وليد علي ح�سني

نا�رض نبيل منر امليناوي
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جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

اأ.د. اأحمد كايد
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

�سحى �سعيد ابو طوق
�سكرترية

د.�سادق عثمان احلموز
م�ساعد العميد

من تاريخ 2015/10/1 حتى تاريخ 2016/3/4

د.عبدالرحمن حممد ابوعرقوب
م�ساعد العميد

من تاريخ 2016/3/5
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د.احمد عادل ابو�رضيحة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.احمد حممد القرنة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.مهند عبدالقادر ابوها�سم         
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عبدالرحمن حممد  ابوعرقوب 
اأ�ستاذ م�ساعد

ق. اأ. رئي�ص الق�سم

اأ.د.اأحمد كايد اأحمد كايد
اأ�ستاذ

قسم علم الحاسوب

د.�سادق عثمان احلموز
اأ�ستاذ م�سارك

د.حممد عبا�س فا�سل 
اأ�ستاذ م�سارك
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

خريجو الفصل األول / تخصص علم الحاسوب

الماجستير

 احمد �سبحي  عبد الغفور

 هديل بهجت  عبد الكرمي مهند حمد  ح�سني

 عماد طارق مطر زينب حممود  عزيز

 اياد نعيم احمد ابو عي�سه

 خالد حممد �سليمان احل�سنات

 �سجاد علي عبود جنم
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خريجو الفصل الثاني  / تخصص علم الحاسوب

      المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص علم الحاسوب

الماجستير

 ان�س مالك �سالح املحي�سن

 ح�سام عواد فالح الفالح

 �سها وا�سف  عمر

علي اكرم  عبد الكرمي 

�سند�س خالد علي طه

عماد كامل نهار بني ملحم

ملى �سعدي ح�سني عواد

حممد ابراهيم ا�سماعيل عري�سة

حممد حامد جمعه عبداجلبار

 ريا عادل كامل عمر جمبل  حماد

مي فواز اجلبايل

منى جورج عوي�س 

عمرو اكرم عبد الواحد بزون 

مروة طارق احمد البياتي 

نور حممود �ساكر العبيدي 

يو�سف اياد يو�سف الطراونة 
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البكالوريوس

      خريجو الفصل األول  / تخصص علم الحاسوب

جمدي احمد الطر�س 

 حممد من�سور اخلاليلة

 حنني وليد احمد ال�سمر

 حممد �سالح الربغوثي

 عبد الرحمن احمد ابو ا�سبيتان

 حممد منذر احل�سن

 اأحمد حممد العجارمة

 حممد ح�سني الالوي

 ح�سام عماد الدين ح�سن �ساهني

 حممد �سامن خليف ال�سوابكه

 حممد نواف عطا الوحيدي
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خريجو الفصل الثاني  / تخصص علم الحاسوب

البكالوريوس

 احمد مروان حممود الكيالين

 حممد احمد ح�سني دروي�س

حممد خالد حممود احليلة 

 �سهناز عمر العوي�سات

 هنادي احمد عرمو�س مهند ح�سن ابورمان

 احمد ح�سن التوتنجي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص علم الحاسوب

ابراهيم احمد قا�سم عبد الكرمي ال�سيخ قا�سم
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Dr.Oleg Vladimirovich Viktorov
اأ�ستاذ م�سارك

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

د.�سادق عثمان احلموز
اأ�ستاذ م�سارك

ق. اأ. رئي�ص ق�سم 
من تاريخ 2015/10/1 حتى تاريخ 2016/3/4

د.هبه ح�سن نا�رض الدين
اأ�ستاذ م�سارك

د.مظفر منري اجلراح
اأ�ستاذ م�ساعد

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

حنان قي�س اغا
م�رشفة خمترب

�سامل وليد اخلطيب
م�رشفة خمترب

لينا را�سم عرفه
م�رشفة خمترب

مشرفو المختبرات

د.عبدالرحمن حممد  ابوعرقوب 
اأ�ستاذ م�ساعد

ق. اأ. رئي�ص الق�سم
 من تاريخ 2016/3/5

قسم نظم المعلومات الحاسوبية
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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

 عالء كمال ابراهيم داوود

 نافع علي جميد احلمادي

ا�رضاء �سمري فالح الروا�سدة

 فايز كمال الزغل ايوب عبدالرحمن العمري

 داليا يو�سف جالد عماد �سفيع خف�س
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

 خريجو الفصل الثاني / تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

 احمد فوزي حمفوظ عبد احلافظ

اجمد خالد احمد �سماره 

مالك جمال حممد عزمي ال�سويكي 

حممد احمد ال�سليحات  الء حممود ابراهيم  �سامر احمد �سمور

�سريين بدر ابو حالوه حممد مو�سى الروا�سده 

رل حممود عرقوب اميان علي ابو حالوه   اروى خليل ال�رضايره
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عمار ن�رض عبدالرحيم �سالح

هيا �سالمه خالد ال�سالمه

احمد علي ابو جازيه احمد فايز عمرو

البكالوريوس

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص نظم المعلومات الحاسوبية



122

جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 
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د. عاطف حممد ابو حميد

ق.اأ. 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.
العلمية  امل�ستجدات  �سوء  يف  والتعليم  الرتبية  مهنة  نحو  فيها  املرغوب  الإيجابية  الجتاهات  الطلبة  اإك�ساب   .7

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

اأماين اجلماعني
�سكرترية

اأ.د. عبا�س عبد مهدي �رضيفي
نائب العميد
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اأ.د. حممد حممود احليلة
اأ�ستاذ

اأ.د. عبد اجلبار البياتي 
اأ�ستاذ

د.حممد ابراهيم القداح            
اأ�ستاذ م�سارك

د. ملك �سالح الناظر 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. طالل يو�سف ابوعمارة            
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. غازي جمال خليفة
اأ�ستاذ

اأ.د. حممود عبد الرحمن احلديدي
اأ�ستاذ

             قسم اإلدارة والمناهج

د.عاطف حممد اأبو حميد 
ق.اأ. رئي�ص الق�سم

اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. عبا�س عبد مهدي �رضيفي
اأ�ستاذ
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                     خريجو  الفصل األول / تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

الماجستير

 ان�رضاح خليل حممد ابو �سبحه

 ايات نظمي ح�سن الرتك

 متام عبداهلل احمد الغزاوي

 راأفت اإبراهيم يون�س املهريات

 �سعاع �رضاري �سياح الفقها

 عال ابراهيم عبدو اجلرو

 نور زياد احلاج ب�سري عكا�سه

  نور كامل العمرو
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 اميان مف�سي احمد ال�سلبي

 بدور �سليمان عودة ابو من�سور

 حليمه عطيه ح�سن جلنبو

 زيد فرهود مكي مكي

حممود احمد حممود الباز 

نرمني خمائيل عبا�س الريان

هيا هالل حممد ال�سعوه

الماجستير

خريجو  الفصل الثاني / تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

 احمد عبد اهلل الدروبي روحية �سعد الدين حمد

فاتن فايز الفهد  عبري حممد جويفل

 اميان عثمان امل�رضي

    المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

حممود فايز حممود اجلعارات 

مرمي علي كرمي ابو الغنم 

ه�سام خليل عوده الزيديني 

هناء حممد عبد داود 
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ناديا م�سطفى ال�سمادي  لرا ح�سن خ�سا�سنه

   خريجو  الفصل األول / تخصص مناهج وطرق التدريس 

الماجستير

 ا�سعد نعمة  عبد اهلل

 اأمل فايز �سالح حمد اهلل

 حميد خلف فرحان ذياب

 ريا�س احمد حممد نعمان

 �سامية حممد عبيد اهلل ال�سواورة

 �رضين عبد الرحمن توفيق اخلليلي

 فكرت �سعدون  ر�سيد

م�رض عبد املنعم احمد حممد 

منال حممد احمد املحارمه 

نداء �سليم ابراهيم ابراهيم 

هبه حممد يا�سني طقم 

يو�سف احمد حممد امل�سني 
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المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص مناهج وطرق التدريس 

 ابراهيم حممد العب�سي

 خريجو الفصل الثاني / تخصص مناهج وطرق التدريس 

 اعتدال عبداحلميد �سامل ال�سخاترة

 امين خلف  عليان

 جعفر عو�س احمد �سالح

 رامي خليل جندي حممود

 �ساره حممود عبدالرحمن حمدان

 عماد خلف قا�سم القعايدة

 هناء م�سطفى فار�س ال�سكعه

هيا حممد جودت ابو عفيفة 

حنني ابراهيم ذيب عثمان

الماجستير
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د.عاطف حممد اأبو حميد 
اأ�ستاذ م�سارك

د.حمزة عبدالفتاح الع�ساف
اأ�ستاذ م�ساعد

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

د.طالل يو�سف ابوعمارة
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

اأ.د.عبداحلافظ حممد �سالمه
اأ�ستاذ

قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
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البكالوريوس

رايه حممد فوزي قا�سم 

لينا ابراهيم حيف 

 بتول عي�سى اخلطيب

عمران �سالح يو�سف 

لينا يا�سني ابو�سبيح 

 ح�سني �سعود ابوغو�س

غالب بن ماجد احلجري 

وعد �سقر الزبن 

 اماين مطلق النجادات

�سادي خمي�س ال�سورة 

 اكرم خالد توفيق الهقي�س

عامر عقله دمله الهقي�س 

خريجو  الفصل األول / تخصص تكنولوجيا التعليم 
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 اروى ممدوح �سليبا حدادين

اأيه حممد خالد عبد اهلل هاديه 

جيهان ب�سام احمود الفقهاء 

رنا �سبحي ابراهيم ابو ال�سند�س 

جمدولني عبد الرحمن عبد اهلل العبادي 

حممد فايز احمد حماد 

البكالوريوس

حممد احمد الفيومي  فاطمة حممود الرفاعي 

زهراء ح�سني اللواتي   ايه ح�سان البغدادي اينا�س عثمان عليان

حممود ه�سام الدحله 

مروان حممود امل�ساعيد 

مرح حامت حممد اللحام 

هيا ه�سام عزام 

 ا�سيل يا�رض يا�سني

 خريجو  الفصل الثاني / تخصص تكنولوجيا التعليم 
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص  تكنولوجيا التعليم 

عبدالرحمن حممدفواز �سدقي المام

 ي�رضى �سوكت عبد الفتاح
خزنه

تغريد فريد يون�س ال�سطل

دانية علي احمد حمد

ا�سامة وديع �سالمة املعايعة
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فداء م�سطفى الطقاطقـة
�سكرترية

د.الطيب حممد قا�سم
 ق.اأ. 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

د.امين عبد ال�سالم عواد
م�ساعد العميد
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د.امين عبد ال�سالم عواد
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د.حممد ر�سول اخلراب�سة
اأ�ستاذ م�سارك

د. امل ح�سني الفار
اأ�ستاذ م�ساعد

د.الطيب حممد قا�سم
اأ�ستاذ م�ساعد

د.يزن عي�سى اأحمد ابوعي�سة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حامد �سامل العايد
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عادل حممود الع�ساف
اأ�ستاذ م�ساعد

د.هالة حممد حمادة              
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د.حممد بري العبيد
اأ�ستاذ

           قسم الهندسة المدنية 

د. عي�سى جمال عليان
اأ�ستاذ م�ساعد

د.هاين عبد الكرمي قعدان    
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد �سبحي ال�سحاحدة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.فرا�س العداي اخلليل
اأ�ستاذ م�ساعد



136

جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

اأ.بيان فخري ابو�سفية
مدرّ�سة

اأ.فداء حممد العمرات         
مدرّ�سة

                     قسم الهندسة المدنية 

اأ.عبداهلل احمد العيادة
مدرّ�ص

اأ.لينا بدر احللو
مدرّ�سة

اأ.عمر �ساكر العبد �سديد
مدرّ�ص

اأ.وليد خالد القوقة             
مدرّ�سة
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م. اإبراهيم يعقوب اأبو الرو�س 
مهند�ص م�ساغل

م.عمر توفيق فرحات
فني خمترب

احمد حممود خالد
فني خمترب

م. نور �سالح ابو احلاج
م�رشف خمترب

م. �سحى عدنان خليل
رئي�ص م�رشيف املختربات

م.�سجود عبد الرحمن احلياري
م�رشفة خمترب

م. حنني �سعادة �سالح �سعادة
م�رشفة خمترب

م. مرمي ابراهيم امل�سايخ
م�رشفة خمترب

غ�سان م�سطفى زامل
فني وم�رشف م�ساغل هند�سية

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

م. رهام حممود الرقب
م�رشف م�ساغل مائيات

م. متارا جمعة ال�سوابكة
م�رشفة خمترب 

    مهندسو  وفّنّيو  المختبرات ومشرفوها  
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المدنية 

احمد جمدي جامع 

ح�سام حممد حماد 

احمد مازن ق�سوع 

ح�سام �سامي خ�رض 

احمد كامل احلواجره 

جالل فوزي علي 

ابراهيم يو�سف ح�سن 

اأحمد ب�سار  ت�سابحجي 

احمد ا�سماعيل رم�سان 

جا�سم حممد عبد الغفور 

احمد حممود اخللف 

خالد حممد  اع�رض 

ان�س �سعيد ابو �سفيه 

خليل من�سور �سمور 

 ابراهيم نور الدين الرزيه

اميان خالد ال�رضيده 
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المدنية 

زينب جمال ابو�ساور 

عالء جهاد ابراهيم 

زيد حممود ال�سطري 

عالء امين ابو را�س 

زيد ر�سالن كعو�س 

عدي ن�سال ابراهيم 

رافت كمال ابو ال�سند�س 

عبد اهلل حممد م�سلم 

رناد عبد النا�رض ابو �رضيحه 

عبدالكرمي ها�سم حيف 

�سيف حمود  الهادي 

ليف خالد برهوم 

�سهيب حممد املن�ساوي 

لوؤي فايز نبهان 

داين مازن �سالح 

عامر حممد ملحم 
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البكالوريوس

                       خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المدنية 

حممد زهري الكباريتي 

حممود يو�سف ابو فاره 

حممد ح�سام الدين الرزية 

حممود جمال دحدوله 

حممد جمال ليف 

 حممدعلي �سالح الدين 
�سحرور

حممد ابراهيم ابو دقه 

حممد جمدي جامع 

حممد احمد اجلبور 

حممد ه�سام زيد 

حممد عبد العزيز الديرباين 

مروان ح�سن ابو ارمي�س 

حممد عبد اهلل عبد اهلل 

م�سعب عبد اهلل �سعد 

جمدي ماجد عبا�س 

حممد غ�سان يون�س 
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احمد خالد �سبحي الكتوت 

الفاروق عبداحلفيظ حممد العودات 

حيان ا�سحق يو�سف ابو عجميه 

خالد ح�سني ذيب القطاوي 

خالد وليد خمي�س ابوخلف 

�ساري حممود ح�سن جنم 

�سحده حممد �سحده العرامني 

عبد الله حممد ح�سن ابو نوا�س 

عماد مروان عدنان ا�سهب 

البكالوريوس

                       خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المدنية 

يزن في�سل حمزه  يزن ثابت معايعه  ق�سي يحيى ال�سوابكه 

�سلطان علي الزعبي  يحيى احمد �سعد و�سام وليد فنون  نادر حيدر الكباريتي 
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البكالوريوس

خريجو الفصل الثاني / تخصص الهندسة المدنية 

ب�سار ا�سامه برغل 

عبدالرحمن �سياء احلبيب 

ايهم �سعد الهروط 

عبد اهلل حممد يو�سف 

احمد حممد كنعان 

عبد اهلل عمر عبد الرحمن 

احمد �سامي ابوحم�س 

�سالح عثمان �سوي�سي 

احمد �سليمان ابو احلم�س 

�رضار م�سطفى م�سايخ 

خالد حممد ال�سايب 

 عثمان �رضيف حممد 
ال�رضيف

را�سي تي�سري عبد اجلليل 

عدنان طالل غنام 

احمد ال�سقريي ال�سقر 

�سامي فندي الر�سيدات 
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البكالوريوس

خريجو الفصل الثاني / تخصص الهندسة المدنية 

حممد اجمد يحيى   جمد الدين م�سطفى 
�سوي�سي

ماأمون عبد احلميد �سمرين 

يو�سف جنيب رحمه 

عمر حممد ال�سباح 

وليد حممود البويطل 

ليث ابراهيم ابو الزينات 

يو�سف خليل بزادوغ 

حممود احمد جوابره حممد ه�سام ابو �سعرية 

عدي تركي اخلراب�سه 

نهاد عبد العظيم طهبوب 

احمد �سعيد م�سطفى الطر�س 

ا�سامه يا�رض احمد ابو ار�سيد 

زيد �سعد �سامي �سم�س الدين �سامي 

قا�سم حممد حممود حداد 

ق�سي نظمي فائق يو�سف 

حممد علي ح�سني الع�ساكره 

حممود مو�سى يو�سف جرار 

وائل احمد  امللقي 
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص الهندسة المدنية 

ان�س ا�سماعيل ابو حرب

فادي طاهر العويوي

ا�سامة حاب�س القا�سي

غ�سان نا�رض الكوز

احمد هاين ا�سكندر

عمر �سمري رحال

احمد �سامي خ�رض

�سجا يو�سف �سليمان

احمد نايل ابوراجوح

علي �سالح جرادات

ان�س مروان عبد الرحمن

مالك جمال حماد

ح�سن علي ابوعي�سه

حممد عدنان ابو عاذره

احمد جمال داوود

خالد عو�س الرتتوري
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص الهندسة المدنية 

و�سيم خالد العمري معت�سم هاين العياده فاروق عماد ابراهيم

م�سطفى حممد اخللوه م�سطفى حممد ابو عليحممد يو�سف الغلبان حممد نبيل �سعالن

حممد ممدوح ابو زيد

احمد ا�سماعيل طلب �سادق

ح�سني مو�سى ح�سني عبد الوهاب

زيد حممود ليف عبد القادر

طارق زياد عمر ال�سود

طه في�سل حممد بديوي

عبد اهلل م�سطفى طالب �سايف

عبري حممود عبد الكرمي �سالح

حممد عي�سى حممود ابراهيم

حممود حممد ابراهيم البي�ساوي

حممود يو�سف �سبحي ابو جباره

موؤيد خالد عيد ابوجامع
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

د.�سالم ح�سني الفار
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ماهر حممد املنا�رضة              
اأ�ستاذ م�ساعد

د.مو�سى �سالح �ساهني
اأ�ستاذ م�ساعد

د.نريان حممد عبدالوهاب  
ق.اأ. رئي�ص الق�سم              

اأ�ستاذ م�ساعد

قسم الهندسة المعمارية وأنظمة البناء
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المعمارية وأنظمة البناء 

خريجو  الفصل الثاني / تخصص الهندسة المعمارية وأنظمة البناء 

 روان ح�سن رزق احللبي

 هناء با�سم ابرهيم رجب

 �ساره �سليمان اخلراب�سه

 امل عزيز العمله

 �سارة زهري احليله

ع�سام خالد العمري 

 ب�سار حممد الطوالبه

 عبري جميل التميمي

حممد ماجد ال�سمله 

 دعاء جميل حممد

 معتز باهلل احمد عودة

 زينة ح�سن النابل�سي
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جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص الهندسة المعمارية وأنظمة البناء 

اميان طالل يو�سف الفاخوري

�سريين موؤيد عبد الرحمن ال�ساعر

ينال ريا�س ابراهيم احلدادين

عهود �سامل ال�سخاترةالزهراء خالد اجلعارات
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د.عمار منر النت�سة
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سمني

د.حممد ح�سني عكور
اأ�ستاذ م�ساعد

د.احمد حممد املنا�رضة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�سامر حممد ا�سعد           
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عوين حممد اجليو�سي       
اأ�ستاذ م�ساعد

قسما الهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة  المتجددة 
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2015 - 2016الكتاب السنوي 



151

Middle East University

 Year Book 2015 - 2016

اأ.د. عزت حممد حجاب
عميد كلية الإعالم

منار �سالح ابو حمدان
�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

د.يو�سف حممود حميد
م�ساعد العميد
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جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

اأ.د. حميدة مهدي �سمي�سم
اأ�ستاذ

اأ.د. عزت حممد حجاب
اأ�ستاذ

د.عالية علي ادري�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د.يو�سف حممود حميد
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. كامل خور�سيد مراد
اأ�ستاذ م�سارك

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

قسم الصحافة واإلعالم
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الماجستير

خريجو  الفصل األول / تخصص  اإلعالم

اأجمد �سابر بخيتان الفقهاء 

حميد غزال  مهدي 

خوله يا�سني حممد ح�سن الزغلوان 

ر�سا عبد احلليم حممد اخلطيب 

�سادق حممد  مطلك 

عبري جملي قا�سم ابودية 

عمر حممد  عبداهلل 

غيث �سامل علي العمري 

حممد �سامي عبدالكرمي الرحاحلة 

ندى عبد الر�سا  حمود 

�سلطان حممد القا�سمي   اية ال�سيد ابراهيم

جا�سم حممد  عبد الر�سا 
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

الماجستير

خريجو  الفصل الثاني / تخصص  اإلعالم

منال اأحمد رفاعي ال�رضايري 

ن�سيبه �سعد  ح�سني 

عمر نبيل نظمي �سعيد 

حارث دوهان  عبد 

عالء ح�سني  عبد 

جوهر الهمايل خليفة ق�سوط 

عا�سم �ساحب عبد مرزوك 

قي�س امني عطيه الفقهاء 

خملد ماهر داود ال�سعدي 

ا�رضف ع�سام فريد �سالح 

عالء احمد عواد العبد الرزاق 

يو�سف حممد يو�سف ال�سيخ 

حال قا�سم حممد الزعبي 

يحيى حممد  حم�سن 

حممد عبدالفتاح طه

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي  / تخصص اإلعالم
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احمد �سامل عبد اهلل ابو هالل 

هالة  خليل يو�سف و�ساح 

�ساره اأني�س ر�سيد عبد الرحيم 

فاطمة بالل عمرو الزيدات 

البكالوريوس

خريجو  الفصل االول / تخصص الصحافة

احمد �سلطان الزبن 

تولي احمد عمريه  ابراهيم فوزي ال�رضدوب 

بادي عطا احلي�سهن�رضين �سعد النجداوي

خريجو  الفصل الثاني / تخصص الصحافة

عبد اهلل ب�سام احمد �سليم

مالك عادل  حافظ

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي  / تخصص الصحافة
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

د.ا�رضف حممد املنا�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

د.هاين احمد البدري  
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عثمان من�سور الطاهات
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�سليم �رضيف قارة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. رائد اأحمد البياتي
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

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

                    قسم  اإلذاعة والتلفزيون
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البكالوريوس

                     خريجو  الفصل األول  / تخصص اإلذاعة والتلفزيون 

مي علي حران البخيت   حممود حممد ابراهيم 
املرطوان

 ماهر عبداحلميد عبدالرحمن 
�سالمه

فرح فواز فرحان اخلري�سا فالح راجح فالح ابو جنيب  زيد �سالح مو�سى املغاريز 

با�سل عبد العزيز احمد ال�رضباتي 

�سهم عبد الكرمي عاي�س املعي�س 

هيا ريا�س حممد احلموز 
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

البكالوريوس

                     خريجو  الفصل الثاني  / تخصص اإلذاعة والتلفزيون 

عنود نواف زعل اجلبور  عرين عي�سى ابراهيم خوري 

دميا حممد �سليمان املغربي تغريد كمال ابو ردن 

قتيبة علي حممد ابو ريا�س 

ابراهيم وفا العلمي 

معاذ احمد فريوز ابو حجله حممد عودة اهلل هالل خميمر  حممد زيدان حممد اخلراب�سه 

 معت�سم م�سبح خلف 
البواريد

ابراهيم ا�سماعيل عمر حي 

خالد احمد �سامل النجادا 

يو�سف خالد احمد ال�سوابكه 
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص اإلذاعة والتلفزيون

احمد عبد الكرمي عامر عبد احلليم

متارا عبد الفتاح حممد ملح�س

حنني �سفيان علي ابو ورده

دميا مو�سى �سمعان نافع

دمية بالل اكرم امل�رضي

رند فايز �سامل املدين

�سياء الدين ا�سماعيل را�سد الفحيلي

حممد نظمي ا�سماعيل ابو �ساور

 عبدالرحمن خلدون
ال�سديفات

اليا�س حممد ن�سار قراقع

عبد اهلل عاطف الفايز

 ا�سماعيل عي�سى �سالح ابو
طالب
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2015 - 2016الكتاب السنوي 
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الروؤية
التميز عاملياُ 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

�سحر "حممد �سمري" البظ
�سكرترية العميد

د.رائد كمال قاقي�س

 ق.اأ. عميد كلية العمارة والت�سميم

د.دعد جالل املفلح
م�ساعد العميد
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جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

اأ.د.اأحمد ح�سني و�سيف
اأ�ستاذ

د.عمران حممد ح�سن
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. حممود مراد عبد اللطيف
اأ�ستاذ م�ساعد

د.دعد جالل املفلح
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عائدة ح�سني جوخر�سة
اأ�ستاذ م�سارك

ا.د.متويل حممد علي
اأ�ستاذ

د.ماهر عبده يو�سف
اأ�ستاذ م�ساعد

                قسم التصميم الجرافيكي
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فّنّيو  المختبرات ومشرفوها - كلية العمارة والتصميم 

علي اأحمد ملكاوي
فّني خمترب ت�سوير �سوئي

حنني اإبراهيم اأبو حجلة
م�رشفة خمترب

بالل اأحمد اأبو مرار
فني خمترب 

اأحمد نزيه �سقور
م�رشف خمترب 



164

جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

البكالوريوس

               خريجو  الفصل األول / تخصص التصميم الجرافيكي

دانة وائل زكي حممود 

هبه خالد ابو طربو�س �رضينا عا�سق راي  �سارا غالب حممد 

هيا ح�سام �سبان غ�سان مروان ق�سو�س 

ايالف احمد عوده 

دينا زياد دغم�س 

�سذى جعفر القدوري 

خريجو  الفصل الثاني  / تخصص التصميم الجرافيكي

اآيه احمد �سعد زكي قدوره 

تينا �سميح حممد نور جنكات 

دانيه تي�سري حممد �سلطف 

رول فاروق حممد �سعيد عتيلي 
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دارين نعمان خري�س حال ابراهيم الفالحات

 عبد الرحيم ا�سماعيل
م�سودي

نيفني �ساكر ملح�س

جيهان �سياء الدين فرهود

زينب هيثم م�سعود

البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص التصميم الجرافيكي

�سناء عبد املعطي خالد اغا النمر

�سامل معاوية �سفيان مرتوق

عمر حممود وديع حجاوي

حممد عبد البا�سط �ساكر المري
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

د. رائد كمال مو�سى قاقي�س
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

اأ.هبة ه�سام الناظر
مّدر�سة

د.�سعاد عبد علي مهدي 
اأ�ستاذ م�سارك 

د. من�سور حممود ال�سفران
اأ�ستاذ م�ساعد 

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

اأ.�رضين عا�سم  اخلالدي
مّدر�سة 

د.حنان  حممد اجلميلي
اأ�ستاذ م�سارك

                     قسم هندسة العمارة
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خريجو  الفصل الثاني / تخصص هندسة العمارة

احمد حممد عمران 

عمر مروان نغوي 

رزان خ�رض العنقي 

مرام حممد �سالمه 

الهمام ابراهيم جراد 

في�سل  حممد الكردي 

�سايل م�سطفى �سلميه 

مو�سى حمد ال�سله 

با�سل عبد الكرمي امل�رضي 

عبد القادر نا�رض قويدر 

مي�س اأحمد جعفر 

دينا كرم ا�سنيور 

مرام علي الك�سبه 

عبد اهلل حممد عابد 

هبه حممود �رضحان 

البكالوريوس

حممد حممود ابو خ�سري 
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خريجو  الفصل الثاني / تخصص هندسة العمارة

يا�سمني زياد عي�سه هبه مروان ال�سطري 

البكالوريوس

ا�رضاء احمد �سكري ابو ح�سنه 

ا�سماعيل عماد ا�سماعيل احلروب 

انور خليل العبد جوده 

ح�سام  الدين ماجد يو�سف حجري 

عبداهلل عالءالدين يو�سف ابو جاداهلل 

عمر ح�سن يون�س �سربا 

لنا عاطف عبد اهلل الروي�سان 

مالك عدنان ر�سوان بدر 

حممد عي�سى حممود جرب 

حممود علي عبد املنعم ابو �سباع 
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احمد م�سلح دروي�س الرفاعي

اجمد ح�سني خليل هندي

عبد الرحمن خ�رض عبد الرحمن ال�سائح

عدي ماجد عبد الهادي بنات

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص هندسة العمارة

اآلء عبد اهلل ابو طبنجه

عال حممد نبهاين

الء علي اجليالينعامر حممود ال�سغري

عبد اهلل �سياء احلبيب

البكالوريوس
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

د.�سعد حممد يا�سني     
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د.زينب عبدالباقي عبدالعايل
اأ�ستاذ م�ساعد 

اأ.طارق ب�سام القرم         
مدر�ص

اأ.هند حممد النا�رض         
مدر�سة

                     قسم التصميم الداخلي
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2015 - 2016الكتاب السنوي 

د.وليد حممد الرتك
ق. اأ .عميد كلية ال�سيدلة 

الروؤية
الريادة واملناف�سة اأكادميياً ومهنياً يف العلوم ال�سيدلنية 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

اقبال حممد عيد
�سكرترية

د.حممد يا�سني حممد 
ق.اأ. م�ساعد العميد
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اأ.د.ماهر لطفي �سليم
ا�ستاذ 

د.حممد يا�سني حممد 
ا�ستاذ م�ساعد 

اأ.مها  نور الدين ابوحجلة     
مدر�سة

اأ.هناء ربيع اآل باج�س           
مدر�سة

اأ.د. فكري جنيب يون�س       
ا�ستاذ 

د.وليد حممد الرتك
ا�ستاذ م�سارك

اأ.د.خليل ابراهيم األطيف
ا�ستاذ

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

اأ.د.عماد عبد ال�ساحب الدجيلي
ا�ستاذ 

قسم الصيدلة
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اميان لطفي داود
رئي�ص م�رشيف املختربات

بلقي�س ليث عربيات
م�رشفة خمترب

حال في�سل احلموري
م�رشفة خمترب

هبه �سياء الطائي
م�رشفة خمترب

 مشرفو مختبرات قسم الصيدلة
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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
اإدارية

 غدير اأحمد ال�سلمان
اإدارية

اآمال �سعيد ب�سري
�سكرترية

اأ.د. غازي جمال خليفة
عميد الدرا�سات العليا والبحث العلمي

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
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د.ماأمون احمد احلنيطي

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

عمادة شؤون الطلبة

ملي�س " حممد اديب" احلموري
�سكرترية
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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
اإداري /ق�سم الن�سطة الطالبية

احلارث ماأمون احلاج
م�رشف ريا�سي

حممد هادي اللوزي
م�رشف ريا�سي

رنده �سعبان ابو لنب
اإدارية

عمادة شؤون الطلبة
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نواف احلناحنة
رئي�ص ق�سم المن واحلماية

ال�سواعري م�سلح  حممد  احمد 

الفروخ حممد  ابراهيم  ا�رضف 

الوخيان عو�س  حممد  انور 

م�سطفى حممد  ا�سماعيل  اياد 

احلباب�سة املهدي  عبد  راجي  ب�سام 

ال�سوافنه حممد  حممود  ح�سني 

طا�س احلاج  ا�سعد  فايز  حمزه 

�سيحان حممود  حممد  خالد 

القبيالت قطي�س  مف�سي  خالد 

حبا�س خليل  مو�سى  خليل 

البواريد كامل  ال�سالم  عبد  �سايف 

الدروبي حمدان  مفلح  عامر 

اجلهران حمدان  غا�سب  علي 

احلريد حمي�سن  عبداهلل  عمر 

عمادة شؤون الطلبة

الزبن  من�سور  �سعود   فواز 

الذنيبات احلميد  عبد  هزاع  فواز 

الكعابنة �سامل  �سالمه  في�سل 

احلي�سه �سالح  خلف  كامل 

املداينة احلميد  عبد  حممد 

الربيحات �سليمان  عبداهلل  حممد 

اجلندي حوران  فرحان  حممد 

العويدي حممد  �سارح  حممود 

الدهام�سة فليح  حامد  مناور 

الوخيان احلميد  عبد  منور  ن�رض 

حماد ابو  ح�سن  حممود   الدين  نور 

القطي�س مفلح  فليح  يحيى 

اجلهران حمدان  غ�ساب  يو�سف 

الموظفون
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مشاركة الطلبة في حفل التخريج

محاضرة  واقع السرطان في االردن

البطولة الرياضية المفتوحة للجامعات
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الحملة البيئيةالفكر الجديد العروض المسرحية

البازار الخيري محاضرة شباب هيئة كلنا االردن

بطولة التنس لذوي االحتاجات الخاصةحفل تكريم الطلبة االوائل



181

Middle East University

 Year Book 2015 - 2016

مناظرتان حول أثر مواقع التواصل اإلجتماعي وحدود حرية اإلعالم

استضافة ايتام من مخيم البقعة

زيارة  اطفال جمعية يعربدورات مؤسسة انجاز
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زيارة طلبة المدرارسبطولة المئوية لكرة القدم

اصدقاء االمن الوطني

اليوم الوظيفي
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مهرجان االغنية الوطنية

عرض مسرحي بعنوان هي للبرلمان

 االحتفال بمئوية الثورة العربية الكبرى - مبادرة وطن الخير
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يوم  الجاليات
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اأ. ح�سام ال�سك�سك

مدير دائرة الرئا�سة

رانيا القبج

مدير مكتب رئي�ص اجلامعة

 براءة تي�سري مو�سى

اإدارية
رمي عبد الرحمن النابل�سي

اإدارية

عبري ف�سل العبيدي

اإدارية

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 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 

رميا كمال العايل
اإدارية

رمي علي ابو الراغب
اإدارية

حممد �سامل الرواحنة
موظف اإ�ستقبال

اأ�رضف عفيف الرزية
اإداري

اأحالم العنبتاوي
�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.

رؤية دائرة الموارد البشرية ورسالتها وأهدافها

منى مطر 
 رئي�ص ق�سم الهيئة الإدارية

جنوان هاين حممد �سعاده
�سكرترية

اأ. فاتن خري�سات
رئي�ص ق�سم الهيئة الأكادميية

            دائرة الموارد البشرية
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رؤية دائرة القبول والتسجيل ورسالتها وأهدافها

اأ. نادية البكري
مدير دائرة القبول والت�سجيل

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.

دائرة القبول والتسجيل 
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 اآيـــات علي عبد املهـدي
م�ساعد مدير دائرة القبول والت�سجيل

جمد حممد ادعيك
اإدارية

يو�سف حممد القرنة
اإداري

�سالم عزيز الدب�س
اإدارية

عروب مازن غيث
اإدارية

ب�رضى اإبراهيم عنرت
م�سوؤولة القبول

عبداهلل عبدالكرمي البطاينة
اإداري

دائرة القبول والتسجيل 
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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 دائرة الشؤون المالية ورسالتها وأهدافها

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

هديل حممد اأبو �سالح
�سكرترية

دائرة الشؤون المالية 
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عبري عي�سى اأبو دهيم
حما�سبة

حممود حممد قنديل
حما�سب

مهند �سالح النجار
اأمني �سندوق

رائد ماجد املومني
حما�سب

حممد �سليمان ابو كرمي
حما�سب

دائرة الشؤون المالية 
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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 دائرة المكتبة ورسالتها وأهدافها

اإبراهيم حممد الفيومي
مدير دائرة املكتبة

دائرة المكتبة
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حممد ابراهيم مقبل
اإداري

خلود حممد النا�رض
اإدارية

هناء عاطف عودة
اإدارية

ح�سني حممد امل�ساحله
اإداري

يزيد ن�رض ناع�س
اإداري

منال حممد الدبعي
اإدارية

دائرة المكتبة
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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

لينا خالد ال�سالحات
�سكرترية

دائرة الرعاية الصحية 
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�سفاء عايد الرفاتي
ممر�سة قانونية

املعت�سم باهلل �سحده امل�سط
ممر�ص قانوين

د. خالدة حممود اجلبوري
طبيبة العيادة

دائرة الرعاية الصحية 
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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

م. حممد طالل"ابراهيم الكردي
مدير دائرة الهند�سة واخلدمات

فادي الرفاعي
رئي�ص ق�سم اخلدمات

عبري قبيالت
�سكرترية

دائرة الهندسة والخدمات 
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�سل ا الرتيمات  مر ها�سم  الفتاح   عبد  مـراد 

�سل ا جابر مر ح�سن  جميل  حممد 

�سل ا العزة مر اللطيف  عبد  عمر 

�سل ا مر امل�رضي �سالح  داود  غيث 

�سل ا مر عو�س عبد  �سليمان  عبداهلل 

�سل ا مر فرحات م�سطفى  املعتدل  م�سطفى 

�سل ا مر هي�س ابو  جربحممد  با�سم 

�سل ا مر احلموري طالل  حممد  زايد 

ئق �سا ميمه  م�سطفى  دروؤي�س  حممود 

ئق �سا �سالح احمد  يو�سف  حمزه 

ال�سيانة عام  مراقب  داود  حممود  علي  حممود 

ميكانيك فني  دارنا�رض ح�سني  عبدالقادر  فوزي 

واملنيوم حديد  فني  �ساهني  حممود  نايف  اأمني 

ئي با كهر عواد اأبو  عبدالرحمن  عدنان  حممد 

كهرباء فني  مرار ابو  عبدالهادي  اأحمد  مهند 

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

تكييف فني  يو�سف  العزيز  عبد  حممد  منذر 

كهرباء فني  دعنا الدين  عز  عماد  علي 

جنار من�سور ذيب  علي  حمزه 

حداده فني  البوريني مرزوق  حممد  عمر 

نظافة عامل  جميـل  بطـر�س  بــدري 

زراعة عامل   عطاهلل  حممود  خريي  حممود 

دائرة الهندسة والخدمات 
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منجرة الجامعة

محددة الجامعة

دائرة الهندسة والخدمات 
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جند م�سعل الدريبي
�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 

يو�سف خليل ابو �سبيعه
مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات

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

معاذ معاويه �سماره
مهند�ص �سيانة

يزن زكريا املالح
دعم فني

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

جواد يحيى �سربي جواد
م�رشف املوقع اللكرتوين

دائرة تكنولوجيا المعلومات



201

Middle East University

 Year Book 2015 - 2016

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

اأ. كمال حممد ابو عا�سور
مدير دائرة اللوازم العامة

الء فوؤاد ال�سو�س
�سكرترية

دائرة اللوازم العامة 
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طارق فوؤاد من�سور
رئي�ص ق�سم امل�سرتيات

 وق.اأ. رئي�ص ق�سم امل�ستودعات

ايا�س ماجد ح�سان
امني م�ستودع

حممد �سامح العفي�سات
م�سوؤول م�سرتيات عطاءات 

ه�سام عبداهلل حوا�سني
امني م�ستودع كيماوي

اديب اجمد العدوي
امني م�ستودع كيماوي

دائرة اللوازم العامة 
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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

اأ.د.حممد حممود احليلة
مدير مكتب العتماد

غالية عطا اللحام
�سكرترية

مكتب االعتماد
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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

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

نتايل معاوية مرتوق
�سكرترية

دينا "حممد اإ�سماعيل" القطوري
م�سوؤول �سعبة التنفيذ واملتابعة

مكتب النوعية وضمان الجودة 



205

Middle East University

 Year Book 2015 - 2016

الروؤية
التميز يف توفري املعلومات عن اجلامعة وتوثيقها.

الر�سالة
تقدمي اأف�سل اخلدمات املعلوماتية بطريقة تقنية ومميزة.

الأهداف
1. بناء كيان قوي من الكفاءات واملهارات يف جمال تقنية املعلومات وتوثيقها.

2. ا�ستحداث نظام التوثيق الإلكرتوين لتوفري م�سدر موحد للمعلومات.
3. تلبية احتياجات اجلامعة يف جمال التحليل الإح�سائي.

4. حتقيق ان�سيابية انتقال املعلومات بني عمادات اجلامعة ودوائرها.
5. العمل على اإ�سدار جميع مطبوعات اجلامعة ب�سكل يعك�ص �سورة اجلامعة و�سمعتها.

6. تلبية احتياجات اجلامعة يف جمال القيا�ص والتقومي.

رؤية مكتب المعلومات )التحليل اإلحصائي والقياس والتقويم(  ورسالته وأهدافه

مكتب المعلومات )التحليل اإلحصائي والقياس والتقويم(

د.عبدالعزيز ال�رضباتي
 ق.اأ. ادارة مكتب املعلومات

  )التحليل الح�سائي/ القيا�ص والتقومي(
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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 الدولية.

الأهداف
1. تبادل اخلربات والزيارات لأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية والطلبة.

2. احل�سول على الدعم املادي واملعنوي للجامعة عرب العالقات الدولية.
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 العالقات الدولية ورسالته وأهدافه

اأ.�سارة نا�رض الدين
مديرة مكتب العالقات الدولية

مكتب العالقات الدولية 

خلود جموخة
اإدارية
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الروؤية
التخطيط والتطوير اجلاد ل�سناعة التغيري.

الر�سالة
الإرتقاء بالقدرات املوؤ�س�سية وتطوير اجلدارات )الكفايات( اجلوهرية ب�سكل يزيد من الطاقة التكيفية للمنظمات يف 

حت�سني الكفاءة والفاعلية.

الأهداف
1. اإجراء البحوث والدرا�سات اجلادة يف جمالت التخطيط والتطوير على كافة امل�ستويات الفردية، واجلماعية، واملنظمات.

2. اإعداد الربامج التدريبية املتقدمة يف جمال منهجيات وتقنيات التخطيط والتطوير.
3. اإيجاد حلول للم�سكالت التي تواجهها املوؤ�س�سات.
4. طرح الأفكار التطويرية لالرتقاء بالأداء نحو التميز.

5. تنفيذ الإ�ست�سارات املتعلقة بالتخطيط والتطوير للهياكل التنظيمية واإعادة هيكلة هند�سة الأعمال )الهندرة(.
6. بناء ثقافة اجلودة ال�ساملة والتميز املنظمي.

7. ت�سميم وتنفيذ برامج اجلودة ال�ساملة والتميز املنظمي.
8. تطوير القدرات املوؤ�س�سية يف جمال بناء ال�سيناريوهات و�سناعة امل�ستقبل.

رؤية مكتب التخطيط والتطوير ورسالته وأهدافه

مكتب التخطيط والتطوير
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الروؤية
بناء فكر ا�ستباقي ملتزم يف اإدارة الأزمات واملخاطر.

الر�سالة
البحث امل�ستدام، والتدريب اجلاد، وال�سعي الدائم لن�رش املعرفة باإدارة الأزمات واملخاطر.

الأهداف
1. توظيف القدرات والإمكانات واملوارد املادية والب�رشية يف اجلامعة لتنمية املجتمع املحلي والعربي.

2. تقدمي ال�ست�سارات واخلدمات والدرا�سات العلمية والفنية للموؤ�س�سات العامة واخلا�سة داخل الأردن وخارجه.
3. الإ�رشاف على تنظيم اخلدمات واإدارتها ومتابعة تنفيذها.

4. الإ�سهام يف تلبية حاجات املجتمع املحلي والعربي يف جمال اإدارة الأزمات واملخاطر لتنمية وتطوير خربات منت�سبي 
اجلامعة.

5. تنمية القدرات واخلربات والتاأهيل العلمي واملهني للم�ساركني فيها.
6. رفع امل�ستوى املهني والعلمي للطلبة لتاأهيلهم ب�سكل منا�سب ل�سوق العمل املحلي والعربي.

7. مواكبة التطورات العلمية والفنية وال�ست�سارية يف كافة املجالت وتقدميها بال�سكل الأمثل.
8. توظيف الطاقات والقدرات والكوادر املحلية املبدعة يف تنفيذ برامج واأن�سطة املكتب.

رؤية مكتب إدارة األزمات والمخاطر ورسالته وأهدافه

مكتب إدارة األزمات والمخاطر
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الروؤية
التميز يف ا�ستقطاب الطلبة.

الر�سالة
 الرتويج ل�ستقطاب طلبة متميزون.

الأهداف
1. التعريف باجلامعة وتخ�س�ساتها مبا يعك�ص �سورتها و�سمعتها. 

2. التوا�سل مع اجلهات ذات العالقة ل�ستقطاب طلبة متميزون.
3. اإ�رشاك امللحقيات الثقافية يف اأن�سطة اجلامعة الالمنهجية.

4. عقد اتفاقيات مع اجلهات ذات العالقة ل�ستقطاب الطلبة من داخل الأردن وخارجها.

رؤية مكتب استقطاب الطلبة ورسالته وأهدافه

مكتب استقطاب الطلبة 

د.حممد حممود احليلة
مدير مكتب ا�ستقطاب الطلبة  

غالية عطا اللحام
�سكرترية
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اأ.د. ماهر لطفي �سليم
مدير مركز العمال 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

مركز األعمال الريادية 
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الروؤية
اللتزام اجلاد واملمار�سة الفعلية لثقافة حقوق الإن�سان.

الر�سالة
العمل على احرتام حقوق الإن�سان.

الأهداف
1. ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان بالو�سائل املختلفة.

2. التعاون مع اجلهات ذات العالقة بحقوق الإن�سان.
3. تلبية احتياجات املجتمع يف جمالت حقوق الإن�سان .

رؤية مركز حقوق االنسان  ورسالته وأهدافه

مركز حقوق االنسان



212

جامعة الشرق األوسط

2015 - 2016الكتاب السنوي 

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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د. احلاكم كايد م�سعود
مدير مركز التدريب والتطوير الإعالمي 

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

مركز التدريب والتطوير اإلعالمي 
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حممود حممد املرطوان
م�سور ومنتري

ا�رضاء عبد احلليم املبي�سني
ادارية

عماد نايف عبد حمي�سن
فني مونتاج وت�سوير

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

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

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

مركز التنمية والتطوير األكاديمي واإلداري  
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د. �سائدة حممد  عفانة 
مديرة مركز يعقوب نا�رشالدين لإحياء الرتاث

مركز يعقوب ناصر الدين إلحياء التراث 

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.

رؤية مركز يعقوب ناصر الدين إلحياء التراث ورسالته وأهدافه
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د. اأماين حممود
مديرة مركز الإر�ساد واخلدمات النف�سية

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.

رؤية مركز اإلرشاد والخدمات النفسية ورسالته وأهدافه

مركز اإلرشاد والخدمات النفسية  
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اأ.مي�ساء �سعيد �سليمان
مديرة مركز اللغات

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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رؤية مركز الدراسات اإلستراتيجية ورسالته وأهدافه
الروؤية

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

الر�سالة
اإجراء البحوث والدرا�سات يف املجالت املتعددة، لتحقيق التنمية امل�ستدامة على املدى البعيد مبا ي�سهم يف حوكمة القرارات 

على امل�ستويني الوطني والإقليمي.

الأهداف
1. اإعداد الدرا�سات والبحوث والتقارير ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والإ�سرتاتيجية التي تتنا�سب مع غايات املركز على 

امل�ستويني الوطني والإقليمي، ور�سد امل�سكالت والظواهر ذات ال�سلة على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية.
2. القيام بالدرا�سات املتعلقة باملنطقة املحيطة يف الأردن، والتعرف اإىل الجتاهات الفكرية والجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية 

والع�سكرية والتعريف بها.
3. القيام بالدرا�سات التي تُعنى بالأردن واملجتمع الأردين يف املجالت كافة.

4. جمع املعلومات والدرا�سات والتقارير وامل�سوحات والإح�سائيات التي حتقق اأهداف املركز.
5. ر�سد الأحداث املتعلقة بالأردن والوطن العربي وتدوينها وتوثيقها.

6. اإجراء ا�ستطالعات الراأي العام وامل�سوحات امليدانية.
7. اإن�ساء الربامج الالزمة لتنفيذ الغايات املذكورة اأعاله يف احلالت التي ت�ستدعي دميومة الن�ساط.

8. تقدمي ال�ست�سارات التي تتفق مع اأهداف املركز.
9. تنظيم الفعاليات من موؤمترات وندوات ودورات حول مو�سوعات ذات اأهمية حملية واإقليمية ودولية.

10. التعاون العلمي الثنائي واجلماعي مع املوؤ�س�سات املناظرة ومراكز الدرا�سات الأخرى واجلماعات واملعاهد العربية والأجنبية ذات 
الأغرا�ص والهتمامات املماثلة.

11. ن�رش الدرا�سات والبحوث وفق ما يرتئيه املركز.
12. توفري التدريب العملي )Internship( لطلبة اجلامعة وطلبة الدرا�سات العليا واخلريجني الأردنيني والأجانب؛ لتمكني الطلبة 

من النواحي الفكرية وال�سخ�سية.
13. التوا�سل مع اجلهات املانحة واإيجاد امل�سادر التمويلية، وتاأمني التمويل الالزم لتنفيذ برامج املركز وم�ساريعه.

14. النهو�ص ب�سمعة املركز وبناء الهوية املوؤ�س�سية والإعالمية له.
15. اإ�سدار ن�رشات ومطبوعات متخ�س�سة.

16. تقدمي خدمات املركز للمجتمع الأردين والعربي وفقاً لالإمكانيات املتاحة.
17. امل�ساركة يف املوؤمترات والفعاليات واللقاءات املحلية والعربية والدولية ذات ال�سلة باأعمال املركز.

18. ترجمة اأهم الكتب والأبحاث يف خمتلف املجالت القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية والثقافية.
19. ا�ستيفاء مقابل مادي للبحوث والدرا�سات التي يقوم بها وفق الأ�س�ص املقرة مبوجب تعليمات املركز.

مركز الدراسات اإلستراتيجية 
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د.متارا يعقوب نا�رض الدين 
مدير مركز ال�ست�سارات والتدريب 

الروؤية
الريادة يف جمايل ال�ست�سارات والتدريب.

الر�سالة
التميز يف اخلدمات ال�ست�سارية والتدريبية املقدمة للفئات امل�ستهدفة.

الأهداف
1. مواكبة التطورات العلمية واملهنية والفنية وال�ست�سارية يف املجالت كافة.

2. توظيف الطاقات والقدرات املبدعة يف تنفيذ برامج املركز واأن�سطته.
3. تقدمي ال�ست�سارات واخلدمات والدرا�سات العلمية والفنية للجهات املختلفة.

4. الإ�سهام يف تنمية املوارد املالية للجامعة.

رؤية مركز االستشارات والتدريب ورسالته وأهدافه

مركز االستشارات والتدريب 
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اأ. نادية البكري
ً ع�سوا

د.�سليم �رضيف قارة
ً رئي�سا

اأ. كمال ابراهيم فريج
ً ع�سوا

ال�سيد �سامر عودة
ً ع�سوا

ال�سيد يو�سف اأبو �سيبعة
ً ع�سوا

ال�سيد حممد الكردي
ً ع�سوا

ال�سيد اأحمد الدواغرة
ً ع�سوا

م. رائد اللحام
ً ع�سوا

اأ. نادية نا�رض الدين
ً ع�سوا

اأ. كمال ابو عا�سور
ً ع�سوا

ال�سيد فادي الرفاعي
ً ع�سوا

لجنة التخريج
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نادية البكري
ً ع�سوا

د.نهله الناظر
ً رئي�سا

اأ. كمال فريج
ً ع�سوا

اأحمد نزيه �سقور
ً ع�سوا

اأ. نادية نا�رض الدين
ً ع�سوا

رمي النابل�سي
ً ع�سوا

لجنة  الكتاب السنوي
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حفل تخريج 2010-2009
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حفل تخريج 2011-2010
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حفل تخريج 2012-2011
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حفل تخريج 2013-2012
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حفل تخريج 2014-2013
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ءء

جسر القسطلجسر مادبا
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رقم الصفحة الفهرس

10 كلمة رئيس هيئة المديرين
11 هيئة المديرين

12 كلمة رئيس مجلس األمناء

13 مجلس األمناء

14 كلمة رئيس الجامعة

15 مجلس الجامعة

17 مجلس العمداء

18 نائب الرئيس

19 مساعدو الرئيس

21 الهيكل التنظيمي لجامعة الشرق االوسط

22 نشأة الجامعة

25 السياسة العامة لجامعة الشرق األوسط

26 نشيد جامعة الشرق األوسط

27 ميثاق طلبة جامعة الشرق األوسط

28 تطور أعداد الطلبة الخّريجين منذ تأسيس الجامعة

28 أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة

29 توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب البلدان التي تخرجو منها للعام الجامعي 2015 - 2016

29 أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية

صور فعاليات وأنشطة الجامعة 30 - 51

52 اوائل الخريجين

لمحة عن كليات الجامعة

54 كلية اآلداب والعلوم

68 كلية الحقوق

78 كلية األعمال

111 كلية تكنولوجيا المعلومات

121 كلية العلوم التربوية

133 كلية الهندسة

150 كلية االعالم

160 كلية العمارة والتصميم

171 كلية الصيدلة

175 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

176 عمادة شؤون الطلبة
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رقم الصفحة الفهرس

185 دائرة الرئاسة

186 دائرة االعالم و العالقات العامة

187 دائرة الموارد البشرية

188 دائرة القبول والتسجيل

190 دائرة الشؤون المالية

192 دائرة المكتبة

194 دائرة الرعاية الصحية

196 دائرة الهندسة والخدمات

199 دائرة تكنولوجيا المعلومات

201 دائرة اللوازم العامة

203 مكتب االعتماد

204 مكتب النوعية وضمان الجودة

205 مكتب المعلومات )التحليل اإلحصائي والقياس والتقويم(

206 مكتب العالقات الدولية

207 مكتب التخطيط والتطوير

208 مكتب إدارة األزمات والمخاطر

209 مكتب استقطاب الطلبة

210 مركز األعمال الريادية

211 مركز حقوق االنسان

212 مركز التحكيم

213 مركز التدريب والتطوير اإلعالمي

215 مركز التنمية والتطوير األكاديمي واإلداري

216  مركز يعقوب ناصر الدين إلحياء التراث

217 مركز اإلرشاد والخدمات النفسية

218 مركز اللغات

219 مركز الدراسات اإلستراتيجية

220 مركز االستشارات والتدريب

221 لجنة التخريج

222 لجنة الكتاب السنوي

224 صور مباني ومرافق الجامعة

228 صور من حفالت تخريج الجامعة

233 خريطة موقع الجامعة


