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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 وحتديثها و�سيانتها،  البنية  املو�سوعة لتطوير  تنفيذ خطتها  اجلامعي على  العام  املديرين قبل وخالل هذا  عملت هيئة 
مركزة هذه املرة على البيئة اجلامعية واخلدمات التي يلم�سها الطلبة ب�سورة عملية، وكذلك العاملون يف اجلامعة من الهيئتني 
تاأهيل لل�سالت  واإعادة  ال�رشورية من خمتربات، وجتهيزات،  الحتياجات  لتلبية  املادية  الإمكانات  توفري  اإىل جانب  والإدارية،  الأكادميية 

والقاعات التدري�سية والنقا�سية.

وتلك م�سوؤوليات تقوم بها الهيئة بتعاون وتن�سيق ممنهج مع جمل�ص اأمناء اجلامعة ورئا�ستها، حيث تظل امليزانية العامة للجامعة 
اإطارًا مدرو�ًسا بعناية فائقة جلامعة غري ربحية، وهي لي�ست يف احلقيقة اإطارًا رقميًا للواردات والنفقات، واإمنا هي اإطار يوظف الإمكانات 
لتطوير وحتديث التعليم الأكادميي والبحث العلمي وخدمة املجتمع، ويف هذا ال�سياق ياأتي دور الهيئة لتوفري جميع عنا�رش النجاح 

لالإ�سرتاتيجية العامة، واخلطط التنفيذية.

قبل  من  ومتيزها  ارتقائها  لتحقيق  اجلامعة  لأهداف  ا�ستجابتها  ومدى  الهيئة  منجزات  تقييم  يتم  اأن  والفخر  ال�رشور  دواعي  ومن 
جامعات اأجنبية عريقة، اختارت جامعة ال�رشق الأو�سط حا�سنة لرباجمها الأكادميية، بناءً على موا�سفات الرحاب اجلامعي املطابقة 

يف معظم جوانبها للموا�سفات العاملية.

ومن دواعي الرتياح وال�رشور اأي�ًسا ما متت مالحظته من ا�ستمتاع الطلبة والعاملني باملرافق اجلديدة، وال�سرتاحات، واملطاعم، واخلدمات 
املتنوعة، و�سط بيئة جميلة خالبة، وعالقات طيبة حميمية بني جميع اأع�ساء الأ�رشة اجلامعية.

والتجهيزات  الإمكانات  لها  فوفرت  الذكية،  اجلامعة  لتنفيذ م�رشوع  اجلامعة  رئا�سة  لتلبية خطط  املديرين  هيئة  ا�ستجابت  لقد 
الالزمة، وكذلك دعمت م�رشوع املكتبة الإلكرتونية التي ا�ستقرت يف املجمع اجلديد الذي يعترب واحًدا من اأهم اإجنازات اجلامعة، ملا وفره 
من قاعات متعددة الغايات، وم�ساحات رحبة ملمار�سة الن�ساطات الالمنهجية، والهيئة عازمة على ال�سري جنبًا اإىل جنب مع رئا�سة 

اجلامعة لتحقيق اأهدافها �سواء العاجلة اأو املتو�سطة اأو بعيدة املدى.

من اأهم اأهدافنا توفري جميع عنا�رش النجاح والتميز والرتقاء بالف�ساء اجلامعي، وتقدمي كل ما من �ساأنه حتقيق م�سالح الطلبة 
التنمية  وتلبية متطلبات  ال�سامل،  النهو�ص  لتحقيق  التعليمية  العملية  اأهداف  والإدارية، وخدمة  التدري�سية  الهيئتني  واأع�ساء 

ال�ساملة.

اأخريًا، اأوجه حتية �سكر وتقدير جلميع العاملني يف اجلامعة على جهودهم املتوا�سلة، وكل اأمنيات اخلري لطلبة اجلامعة، �سائلة اهلل 
العلي القدير اأن يحفظهم، ويفتح اأمامهم �سبل التوفيق وال�سداد، اإنه �سميع جميب الدعاء.

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

كلمة رئيس هيئة المديرين
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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 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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كلمة رئيس مجلس األمناء

 اأ�سعر، وي�سعر معي جميع اأع�ساء جمل�ص الأمناء اأن جامعة ال�رشق الأو�سط تقف اليوم وجًها لوجه اأمام املرحلة الأكرث حتديًا واختبارًا 
لقدراتها، منذ اأن اأن�سئت يف عام 2005، وهي لي�ست على مفرتق طرق وح�سب، بل اأمام ا�ستحقاقات فر�ستها هي على نف�سها، من 

خالل اإ�سرتاتيجية وا�سحة املعامل، وترتكز على اجلدية واللتزام وال�سعي اإىل التعلم.

مل يكن �سهالً اأن ت�سل اإىل هذه املرحلة دون اأن تو�سل نف�سها اإىل الأهداف التي عملت من اأجلها لكي تبلغ مرتبة احرتام الذات التي 
اإىل جانب مهامها  وتوظيفها،  الب�رشية،  القوى  ومقوماتها من  واحرتام عنا�رشها  الإ�سرتاتيجي،  التخطيط  دون  تتحقق  اأن  ل ميكن 

الأكادميية والبحثية واملجتمعية خلدمة طلبتها، تعليًما وتاأهيالً واإعدادًا راقيًا للحياة العملية.

من اأجل تو�سيح تلك احلقيقة اخرتت ثالثة دلئل لتكون �ساهًدا على جناح اجلامعة وتقدمها ومتيزها، اإىل جانب ما هو ثابت من نيل 
�سهادة الأيزو، و�سهادات العتماد الدولية، وتقدير وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وهيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل 

و�سمان جودتها لها، ولدورها يف تعزيز م�سرية التعليم الأكادميي وخدمة املجتمع، وحتقيق البيئة اجلامعية ال�سليمة والآمنة.

الدليل الأول يتمثل يف اختيار اإحدى اجلامعات الربيطانية العريقة ل�ست�سافة عدد من الربامج والتخ�س�سات بعد ح�سولها على 
 ،)QAA( موافقة جمل�ص التعليم العايل الأردين وهيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان جودتها وهيئة العتماد الربيطانية
وهذا الختيار ياأتي بعد معاينة من جانب خربائها لأدق التفا�سيل واملعايري الدولية، ف�سالً عن اأنها ع�سو يف ميثاق اجلامعات الأوروبية 

)املاجناكارتا( الذي يهدف اإىل تعظيم القيم ملوؤ�س�سات التعليم العايل ومتتني الروابط بني اجلامعات الأوروبية.

دائًما  الأو�سط مقرًا  ال�رشق  لتكون جامعة  العربية  اجلامعات  العامة لحتاد  اجلمعية  اأع�ساء  اتفاق جميع  يتمثل يف  الثاين  والدليل 
لالأمانة العامة ملجل�ص حوكمة اجلامعات العربية، بعد اأن عهد اإليها بو�سع دليل موحد للحوكمة حلوايل 400 جامعة عربية، لتقدمي 

اخلربة وامل�سورة للقطاعات ال�ساعية حلوكمة اإداراتها لالرتقاء باأدائها وحت�سني خمرجاتها.

النرية،  والعقول  الطيبة،  الوجوه  مالمح  من  به  ينطق  مبا  ال�سنوي  الكتاب  يت�سمنها  التي  احليوية  تلك  تعك�سه  الثالث  والدليل 
والتطلعات املفعمة بالأمل والتفاوؤل، والإقدام بثبات على طريق امل�ستقبل الواعد باخلري والعطاء.

وفقكم اهلل جميعاً، اأبناءنا الأردنيني والعرب، فبالدنا تنتظر م�ساركتكم املباركة للنهو�ص بها، و�سنع م�ستقبلها، وتقدمها، وازدهارها، 
وما كان هدفنا اإىل تاأهليكم لتلك املهام العظيمة، ويف يقيني اأنكم اأهل لها.

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

�سعادة الدكتور 
يعقوب عادل نا�رض الدين

رئي�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 
حممد حممود احليلة

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

�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

ال�سيد ح�سام ال�سك�سك
اأمني �رش املجل�ص
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كلمة رئيس الجامعة

الأ�ستاذ الدكتور حممد حممود احليلة
رئي�س اجلامعة

يتزامن اإ�سدار هذا الكتاب مع بداية ت�سلمي ملهامي رئي�سا للجامعة التي خدمت فيها لعدة �سنوات، نائبا للرئي�ص، و�سهدت جميع 
مراحل تطورها، و�ساركت يف ر�سم ا�سرتاتيجياتها وخططها وبراجمها، ولي�ص يل ف�سل عليها، ولكن ف�سلها علي اأكرب بكثري من اأن 

اأ�سفه بب�سع كلمات.

اإنها جامعة حتكمها منظومة من القيم واملبادئ واملثل العليا، لتكون جامعة حمرتمة مثلما حتكمها القوانني والأنظمة والتعليمات، 
العملية  حمور  هو  الطالب  اأن  وتدرك  متميزة،   جامعة  لتكون  واحلوكمة،  اجلودة  معايري  باأف�سل  واللتزام  ال�سرتاتيجي،  والتفكري 
الأكادميية والإدارية، واأنها حتمل اأمانة تعليمه وتدريبه وتاأهيله للحياة العملية، وتقوم مب�سوؤولياتها جتاه جمتمعها املحلي، وق�سايا 

الوطن، و�سوؤون الأمة، والإن�سانية جمعاء. 

جمل�ص الأمناء، وهيئة املديرين، ورئا�سة اجلامعة يعملون معا، كل يف جمال اخت�سا�سه من اأجل التطوير والتحديث والتو�سع املمنهج، 
الأجنبية  والتي يت�سع رحابها لربامج اجلامعات  الذكية، وال�سديقة للبيئة،  الإ�سرتاتيجية لتطبيق مفهوم اجلامعة  الأولويات  وفق 
العريقة، مثلما هو احلال مع جامعة ويلز الربيطانية التي �ستبداأ برناجمها يف تخ�س�ص اإدارة الأعمال لدرجتي البكالوريو�ص واملاج�ستري، 
والدكتوراه يف وقت لحق اعتبارا من العام اجلامعي احلايل 2017 – 2018، و�سول اإىل حتقيق نظرتها البعيدة لت�سبح مدينة للمعرفة 

الإن�سانية.

خالل هذا العام الذي يرتجم الكتاب جوانب من احليوية التي �سهدتها اجلامعة، وهي يف بداية مرحلة جديدة من تاريخها، اأعادت اجلامعة 
تنظيم خطواتها على اأ�س�ص علمية حديثة، وعملت على  تطوير الربامج الأكادميية، وامل�ساقات التدري�سية ومهارات التدري�ص، وربطت 
البحث العلمي مبتطلبات التنمية الوطنية، وحفزت الن�ساطات الالمنهجية، ووفرت جميع عنا�رش التدريب، والتطبيقات العملية، 

واأ�سافت على البيئة اجلامعية من املرافق واحلدائق ما هو ظاهر للعيان.

الغاية من هذا كله هو اأن يتلقى الطالب العلم يف بيئة جامعية متكاملة، واإتاحة الفر�سة اأمام اأع�ساء الهيئة التدري�سية لتعظيم 
اأننا قطعنا �سوطا  اأ�ساليب التدري�ص، وت�سجيع التميز والبتكار وروح القيادة لدى اجلميع، ويف اعتقادي  قدراتهم البحثية، وتطوير 
لطلبتنا،  والفالح  النجاح  يكتب  واأن  جميعا  جهودنا  يبارك  اأن  القدير  العلي  اهلل  �سائال  له،  نهاية  ل  الذي  الدرب  هذا  على  بعيدا 

وخريجينا، ويفتح اأمامهم �سبل التوفيق وال�سداد، اإنه �سميع جميب الدعاء.
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اأ.د. حممد احليلة
رئي�ص جمل�ص اجلامعة

اأ.د. اأحمد كايد
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

اأ. د. عماد الدجيلي
عميد كلية ال�سيدلة

د. دعد املفلح
ق.اأ. عميد كلية العمارة والت�سميم

د. احمد اللوزي
ق.اأ. عميد كلية احلقوق

د. ه�سام اأبو �سامية
ق.اأ. عميد الدرا�سات العليا

والبحث العلمي

اأ.د. خليل الطيف
ممثالً لكلية ال�سيدلة

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

د. ن�سال ال�ساحلي
ق.اأ. عميد كلية الأعمال

اأ.د. عزت حجاب
عميد كلية الإعالم

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

اأ. د. اأجمد زينو
عميد كلية الهند�سة

د. اأحمد مو�سى
ق.اأ. عميد كلية الآداب والعلوم

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

مجلس الجامعة

اأ. د. حممد مطر
ممثالً لكلية الأعمال

اأ. د. عبد احلافظ �سالمة
عميد كلية العلوم الرتبوية
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ال�سيد �سامر عودة
مدير دائرة ال�سوؤون املالية

د. �سامر اأ�سعد
ممثالً لكلية الهند�سة

ال�سيد ح�سام ال�سك�سك
مدير دائرة الرئا�سة
اأمني �رش املجل�ص

ال�سيد �سالح املعايطة
ممثالً للمجتمع املحلي

ال�سيدة نادية البكري
مديرة دائرة القبول والت�سجيل

د. اأحمد احلموز
ممثالً لكلية تكنولوجيا املعلومات

الأ�ستاذ ريا�س العجارمه
ممثالً للمجتمع املحلي

ال�سيد معت�سم البواريد
اأحد خريجي اجلامعة

الفا�سلة ليندا جرب
اإحدى طلبة اجلامعة

د. حممد ال�سباطات
ممثالً لكلية احلقوق

د. حنان اجلميلي
ممثالً لكلية العمارة والت�سميم

اأ. د. عبا�س ال�رضيفي
ممثالً لكلية العلوم الرتبوية

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

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

اأ.د. حممد احليلة
رئي�ص اجلامعة

اأ.د. عبد احلافظ �سالمه
عميد كلية العلوم الرتبوية

اأ.د. عماد الدجيلي
عميد كلية ال�سيدلة

د. اأحمد اللوزي
ق.اأ. عميد كلية احلقوق

د. اأحمد مو�سى
ق.اأ. عميد كلية الآداب والعلوم

اأ.د. اأحمد كايد
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

د. ه�سام اأبو �سامية
ق.اأ. عميد الدرا�سات العليا

والبحث العلمي

اأ.د. عزت حجاب
عميد كلية الإعالم

د. ن�سال ال�ساحلي
ق.اأ. عميد كلية الأعمال

اأ.د. اأجمد زينو
عميد كلية الهند�سة

د. دعد املفلح
ق.اأ. عميد كلية العمارة والت�سميم

مجلس العمداء
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الدكتورة متارا يعقوب نا�رض الدين
م�ساعد رئي�ص اجلامعة

�سفاء وحيد يحيى
م�ساعد اإداري

د. ن�سال ال�ساحلي
م�ساعد الرئي�ص ل�سوؤون النوعية و�سمان اجلودة
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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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برعاية سعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب 
المؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعليم العالي 
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بحضور معالي الدكتور عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم
مؤتمر حوكمة المناهج العربية المدرسية االردن انموذجا "الواقع المأمول"
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برعاية سعادة الدكتور يعقوب ناصرالدين رئيس مجلس األمناء
"مؤتمر منتدى الشباب ايسيك"
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محاضرة عطوفة اللواء عاطف السعودي مدير األمن العام 
بعنوان  "االمن الشامــل"
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محاضرة عطوفة العميد الركن ناصر محمد المهيرات
 آمر كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية 

بمشاركة الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس مجلس األمناء
مؤتمر بعنوان "الجودة والقيم في العملية التربوية مؤشرات نهضة ومعيار تميز"
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ندوة حوارية حول الورقة النقاشية الملكية السابعة 
» بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة األمة« 
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بحضور سعادة الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس مجلس األمناء   
مناظرة مرشحي انتخابات نقابة الصيادلة 
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ندوة حول الوئام الديني

محاضرة حول قانون الالمركزية في الجامعة

محاضرة لخبيرة من السفارة األمريكية
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محاضرة الدكتور أحمد أبو الهيجاء  مدير مكتب ايراسموس بلس في الجامعة  

ورشة حول عمل إدارة المخاطر

 لقاء سعادة الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس مجلس األمناء 
مع تجمع مبادرة تواصل للمحاميات
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برعاية سعادة الدكتور يعقوب ناصرالدين رئيس مجلس األمناء 
حفل تكريم الطلبة األوائل
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برعاية سعادة الدكتور يعقوب ناصرالدين رئيس مجلس األمناء 
تنصيب األستاذ الدكتور محمد محمود الحيلة رئيسا للجامعة
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اسرة جامعة الشرق االوسط تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد

اليوم العلمي للكليات اإلنسانية

اليوم العلمي للكليات العلمية
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تكريم عدد من أعضاء الهيئة التدريسية

صوتك عالي ... و الوطن غالي 
لقاء طلبة الماجستير مع رئيس الجامعةمسرحية عرضت في الجامعة 

حفل تكريم العاملين بالتخريج 
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برعاية سعادة الدكتور يعقوب ناصرالدين رئيس مجلس األمناء 
االحتفال بالذكرى الواحدة والسبعون لالستقالل و يوم الجاليات 
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توقيع اتفاقية الجامعة مع صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية

توقيع اتفاقية للمباشرة بالطاقة الشمسية في الجامعة اتفاقية تعاون مع كوارتز الدولية

اتفاقية تعاون مع الجامعة األلمانية األردنيةتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "كي بي ام جي" االردن
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مذكرة تفاهم مع وشركة قوانين اإلدارة لحلول األعمال

توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

زيارة الملحق الثقافي العراقي ومساعد رئيس الجامعة التقنية
لقاء رئيس الجامعة بالملحق الثقافي العسكري لمملكة البحرين  الوسطى العراقية األستاذ الدكتور فريد العطار 

مذكرة تفاهم مع مركز العدل للمساعدة القانونية
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لقاء رئيس الجامعة بالملحق الثقافي العسكري الليبي 

لقاء رئيس الجامعة بالملحق الثقافي العراقي 

زيارة رئيس جامعة القدس المفتوحة للجامعة

لقاء رئيس الجامعة بالملحق الثقافي لسلطنة ُعمان 

لقاء رئيس الجامعة بالملحق الثقافي الكويتي  

زيارة العميد الركن فايز الفروخ مدير الثقافة العسكرية
للجامعة 



45 الكتاب السنوي 2016 - 2017

الملحق الثقافي لسلطنة ُعمان يلتقي طلبة بالده في الجامعة  زيارة وفد إعالمي فرنسي للجامعة

زيارة وفد  جامعة لتوانيا

زيارة وفد جامعة كوفنتري البريطانية

زيارة ملحق التعاون الجامعي في السفارة الفرنسية

زيارة وفد اعالمي من سلطنة ُعمان 
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المعايطة  سميح  األستاذ  األسبق  االعالم  وزير  معالي 
يلتقي طلبة الجامعة 

أسرة  يحاضر  قطيشات  محمد  األستاذ  االعالم  هيئة  مدير 
الجامعة حول )الدور الرقابي والتنفيذي لهيئة االعالم(

مدير العالقات العامة في مديرية األمن العام
يحاور طلبة االعالم 

رئيس مجلس إدارة "الرأي" األستاذ رمضان الرواشدة
 يحاور طلبة االعالم 

مصور جاللة الملك يوسف العالن
يتحدث لطلبة االعالم حول تجربته 

اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم
 محاضرة العالمة الدكتور زغلول النجار 
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عميد كلية الحقوق السابق يكرم الطلبة المتفوقين في الكلية  عميد كلية الحقوق يحاور طلبة الكلية

عميد وأساتذة كلية االعالم يلتقون وفد اليونسكو 

اجتماع عميد كلية اآلداب والعلوم مع الطلبةمحاضرة للدفاع المدني حول السالمة العامة 
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مهندس  مهارات  دورة  في  للمشاركين  الشهادات  تسليم 
الموقع / كلية الهندسة 

محاضرة حول متالزمة دا ون في كلية الصيدلة

المشاركون في دورة المنشآت الخرسانية / كلية الهندسة المشاركون في حملة "شتوة خير الثالثة" 

طلبة كلية العمارة والتصميم  يعرضون اعمالهم في معرض 

استشاري أمراض القلب / أطفال الدكتور خالد الساليمه يحاور 
طلبة كلية الصيدلة حول  اعتالل عضلة القلب.
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لقطات من حفل تخريج  الفصل األول من الفوج الحادي عشر لطلبة الماجستير والفوج الثامن لطلبة البكالوريوس
 للعام الجامعي 2017/2016
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المعدل التخصص اسم الطالب

3.74 اللغة العربية وادابها دانية فوزي اسماعيل بصبوص

3.93 اللغة االنجليزيه وادابها هديل فايز جميل المناصير

3.98 القانون  ايه محمد حسن منصور

3.97 المحاسبة سارة ناصر حسين الجنيدي

3.75 ادارة اعمال منير رحيم طاهر سوداني

3.55 االدارة السياحية  عبد الباسط علي عبداهلل الشوابكة

3.98 علم الحاسوب  هاشم صالح الدين علي البشار

3.91 تكنولوجيا التعليم  زينب محمد عبداهلل مصطفى

3.97 الهندسة المدنية  ايمان منصور خليل  سمور

3.99 االذاعة والتلفزيون نسرين غالب حسن حينا

3.72 الصحافة لينا فهد جميل حدادين

3.85 التصميم الجرافيكي يزيد عيد الحافظ سالمة

3.91 هندسة العمارة  بيان عماد الدين اسماعيل سيف

اوائل التخصصات لخريجي طلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2017/2016
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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. اأحمد عبد احلي مو�سى
ق.اأ. عميد كلية الآداب والعلوم

وفاء �سالح امل�ساعفة
م�ساعد اإداري

       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.يحيى داود داود
م�ساعد العميد

كلية اآلداب والعلوم
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قسم العلوم األساسية

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

د. ع�سام حممد من�سور
اأ�ستاذ م�سارك

اأ. مي�ساء �سعيد �سليمان
مدر�ص

اأ.فاتن �سليمان الرقب
مدر�ص

د. جمانة مفيد ال�سامل
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

اأ.د. �سعود حممود عبد اجلابر
اأ�ستاذ

د.�سذى عطا جرار
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عمر يو�سف حماد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبد املجيد الذنيبات
اأ�ستاذ م�ساعد

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

اأ.ملى �سالح العقيلي
مدر�ص

د.يحيى داود احمد داود
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأماين حممد  حممود
اأ�ستاذ م�ساعد
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قسم العلوم األساسية

ليلى ع�سام ال�رضيدة
م�رشفة خمترب

اأ.فوؤاد عبد الهادي 
ابو�ساهني   

مدر�ص

طارق حممد الدراغمة
مدر�ص

اأ. جمدي عاهد غنب
مدر�ص

اأ.عمر حممد احلوراين
مدر�ص

اأ. اينا�س علي ابو عيد
مدر�ص

اأ. م�سعب حممد الفقية
مدر�ص

اأ. جمد وليد عطا املنا�رضة
مدر�ص

اأ. �سابرين عبد احلافظ �سالح
مدر�ص
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 خريجو الفصل األول / تخصص اللغة العربية وآدابها 

 خريجو الفصل الثاني / تخصص اللغة العربية وآدابها

الماجستير

جا�سم حممد احمد احمد

 �سلمان �سامل �سالمة احل�سوين

قسم اللغة العربية وآدابها

 احمد يو�سف ابو عزوم

 تغريد ابراهيم عربا�س

 خريجو الفصل األول / تخصص اللغة العربية وآدابها 

 خريجو الفصل الثاني / تخصص اللغة العربية وآدابها

البكالوريوس

 دانيه فوزي ا�سماعيل ب�سبو�س

 �سل�سبيل خالد �سالح ابو مطر
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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 مد اهلل الهباهبة
اأ�ستاذ م�ساعد 

د.حممد حاج حممود             
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد فالح احلناقطة
اأ�ستاذ م�ساعد 

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    
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 خريجو الفصل األول/  تخصص اللغة اإلنجليزية

الماجستير

 اح�سان طلب علي ابو العال

 راية ربيع �سليم ال�سواريه

 زينب علي ح�سني عثمان

 �رضوق عدنان حممد العدوان

 فاطمه داود حممد املجارحه

 حممد تي�سري حممد عيا�رضه

 هبه توفيق حممود ابو الرب

 هيام حممود خليل خليل

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    
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 ا�رضف ا�سعد حممد القي�سي

 بوران حممود علي ال�سويلميني

 ثناء هندي �سالح الفالحي

 غفران حممد خري حممود يون�س

حممد ح�سن احمد ابو ال�سباب 

مها زهري ن�سيب ن�سيب 

هديل جهاد وحيد الحمد 

 خريجو الفصل الثاني / تخصص اللغة اإلنجليزية

الماجستير

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    

 رمي ه�سام ابو قطي�س

فرح جمال �سعيد 

 عريب وليد ال�سمر

مي رعد العابد معامل عبد الكرمي العبيدي 

 زينب زايد ابو الزينات عال م�سطفى خري�سات

مروه حممد زهري خ�سري 
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الماجستير

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    

نادية لطفي داود داود

ميامة نزار طالب العاين

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص اللغة اإلنجليزية

خريجو الفصل األول / تخصص اللغة اإلنجليزية 

البكالوريوس

 ايات يا�رض اخلطيب

 ابت�سام حممد زياد حممود قنديل

 ربا ح�سام الدين عبد الرزاق اجليو�سي

 روان ن�سيم عثمان ا�سعيد

�سيماء خالد حممد مو�سى 

لنا فيا�س حكمت ابو غزاله 
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خريجو الفصل الثاني / تخصص اللغة اإلنجليزية 

البكالوريوس

 رغد بدر �سمره

 مها �سالح حممد

 �ساجده عاي�س عاي�س

 لينا عبد الزهرة ال�ساعدي

 رمي رائد دروي�س

 بتول مهند مو�سى جيكات

راما حممد ثابت  حلموين 

رزان غاندي �سعبان اغا 

 روزان ح�سني عبد الرحيم احلوامده

 زينب نبيل ح�سن ح�سن

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    

 مارلني �سميح حممد ها�سم

 نيفني رمزي ن�رضي اخلزوز

 هديل فايز جميل املنا�سري

 هديل حممد �سليم البيك
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البكالوريوس

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    

فادي حممد البر�س اأحمد كاظم عبيد امل نا�رض حم�سن

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص اللغة اإلنجليزية

ت�سنيم �سفيق �سعود را�سد

دميه حممد ثابت  حلموين

�سيماء نبيل حمد نا�رض

غزوه حمي علوان القي�سي

نعمة احمد مو�سى �سعاده

نور عمر �سليمان ك�ساب
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قسم العلوم السياسية

د.حممد �سالح بني عي�سى
ا�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

اأ.د.عبدالقادر حممد الطائي
اأ�ستاذ

اأحمد عارف ارحيل الكفارنه
ا�ستاذ م�سارك

اأ.د. عمر حمدان احل�رضمي                            
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

 احمد عبد اهلل �سعود الرقاد

 �سالح عبد احلميد حممود ابوهديب

 عبد الكرمي ح�سن عبد الكرمي امل�رضي

 حممد �سدام فايق عبد الغني بن طريف

 احمد ابراهيم علي الن�ساري

امبارك رحيل �سو �سعيد 

حامت بن �سعيد بن حممد بيت م�سن 

فرج مفتاح فرج اعنيبة 

حممود حممد  عبد القادر 

منعم احمد  ح�سن 

يعرب عثمان حممود العجلوين 

ا�سامه احمد احممد ال�رضك�سي

حمزه نواف ملوح الفايز

عز الدين مو�سى �سالح عقيلة

فرج ع�سام فرج بن جليل

فهد خليل حممد كري�سان

نا�رض نايف حديثه اخلري�سه

قسم العلوم السياسية
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د. حممد ابراهيم ابو الهيجاء

ق.اأ. عميد كلية احلقوق
حتى تاريخ 2017/3/16

د. اأحمد حممد اللوزي

ق.اأ. عميد كلية احلقوق
من تاريخ 2017/3/17

هبه حممد ا�سماعيل
م�ساعد اإداري

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

كلية الحقوق
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د. اأحمد حممد اللوزي

ق.اأ. عميد كلية احلقوق
من تاريخ 2017/3/17

اأ.د.فائق حممود ال�سماع
اأ�ستاذ

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

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

ق.اأ . رئي�ص الق�سم

اأ.د. مهند عزمي اأبو مغلي
اأ�ستاذ

قسم القانون الخاص
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 خريجو الفصل األول / تخصص القانون الخاص

الماجستير

 �سمري عبود فرحان فرحان

 كاتيا ع�سام احمد ال�سمادي

 يا�رض عامر ح�سان احلمودي

 خريجو الفصل الثاني / تخصص القانون الخاص

 هبه �سفاء عبداحلي اجلنابي

 هيام جربان جرب �سنان

عرين علي عزات جودة

حممد عايد فا�سل اخلزاعله

 با�سل جبار البدران احمد خليل عبد ال�سهيب

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص القانون الخاص

قسم القانون الخاص
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د. حممد علي ال�سباطات  
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

اأ.د. نزار جا�سم العنبكي
اأ�ستاذ

قسم القانون العام
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الماجستير

 خريجو الفصل األول / تخصص القانون العام

 احمد �سياء عبد عبد

 زياد احمد حممد العبادي

 �سباح ناطق  �سباح

 فانة هوريا فتاح فتاح

 م�سطفى �سعد حمد خملف

 موج فهد علي علي

 ه�سام عي�سى عبد اهلل الدليل ال�سحي

 يحيى غازي  عبد

قسم القانون العام
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص القانون العام

 احمد املهدي ح�سن الدويك

 بارق منتظر عبد الوهاب لمي

 خالد ماهر �سالح �سالح

 �سيف جا�سم حممد م�سلح

 عمر عبد ال�سالم ح�سني اجلبوري

براك عبد اهلل براك �سامل حطاب الهيفي

زه وه ند نوزاد هادي هادي

فرا�س �سابر عبد العزيز الدوري

الماجستير

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص القانون العام

 �سجى عبد الكرمي العبيدي

قسم القانون العام
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قسم القانون

د. حممد علي ال�سباطات  
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ.رئي�ص الق�سم

د. ربى احمد العرموطي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.خالد عبد ال�سخانبة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.ماأمون اأحمد احلنيطي
اأ�ستاذ م�ساعد

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

 رمي عالء داود

 عبد الكرمي  حممود 
العرموطي

 عماد حممد الزعبي

 �ساره حممد حن�س

 خريجو الفصل  األول / تخصص القانون

البكالوريوس

 ايهاب حممد توفيق ابو عرقوب

 دروي�س �سالح دروي�س العرميي

 حممد عبد العزيز حممد الهتمي

 مزيد ناعور فالح ابو جنيب الفايز

 مها ب�سري عمر ابو الذهب
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البكالوريوس

 احمد حممد ذو الغنى

عماد حمدان جرادات 

 جنيد حممود  ادري�س

عمر حمي الدين امل�رضي 

 ايه حممد من�سور

عمر ح�سني الدليمي 

 خريجو الفصل الثاني / تخصص القانون

 بدر حممود احمد ابو احلاج

 متارا جمال ماجد الرو�سان

�سامر عدنان �سليم ابو غزاله 

�سعد �سالح فالح ابو جنيب الفايز 

عبدالرحيم حممود مو�سى عبداحلق 

حممد عيد هزمي املريخي 

قسم القانون
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص القانون

احمد حممد هويدي

بيان عبد الرحمن حممد �سلمونه

رائد حممد عايد اخلراب�سه

�سنان جابر عواد العرجي

نايف في�سل طالل الفي�سل

نهال قا�سم حممد احلرح�سي

قسم القانون
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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

قمر ربحي القوا�سمه
م�ساعد اإداري

منار �سالح ابو حمدان
م�ساعد اإداري

د.�سمري مو�سى اجلبايل 
 م�ساعد العميد

د. ن�سال ال�ساحلي
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. عميد كلية الأعمال

كلية األعمال
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د.ن�سال اأمني ال�ساحلي
اأ�ستاذ م�سارك

د.احمد علي �سالح 
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د.ا�سعود اأحمد املحاميد
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم

اأ.د.عبدالباري ابراهيم درة 
اأ�ستاذ

د. علي حممد عبا�س
اأ�ستاذ م�سارك

د.اأجمد فهد الطويقات
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد عطوه املعايطه
اأ�ستاذ م�سارك

د.�سمري مو�سى اجلبايل 
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عبدالعزيز ال�رضباتي
اأ�ستاذ م�سارك

قسم إدارة األعمال

د. �سامي يو�سف العدوان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممود ح�سني ابوجمعة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. لوؤي هاين املعاين
اأ�ستاذ م�ساعد

د.نهلة نهاد الناظر
اأ�ستاذ م�ساعد
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د. ح�سام حممد علي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هبة ح�سن نا�رض الدين 
اأ�ستاذ م�سارك

د. ا�سمهان ماجد الظاهر
اأ�ستاذ م�سارك

د. عماد يو�سف م�سعود
اأ�ستاذ م�سارك

د. ح�سان جا�سم احلاج حممد
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. رانيه فهد الزعمط
مدر�سة

اأ. رزان �سلطان العدوان
مدر�سة

قسم إدارة األعمال
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 خريجو الفصل األول / تخصص إدارة األعمال

الماجستير

 ابراهيم فالح ابراهيم ال�سواهني

 احمد حممد عبد العال عبد العال

 ب�رضى ح�سني علي احمد

 رند خلف عبد الكرمي الرقاد

 رمي حممد عدنان �سفوت

 �سهيب احمد هالل اخلوالدة

 عبد الودود �ساكر عبد مرزوك

 قي�س عبدالرحيم حممد م�سعد

 حممد اح�سان �سابر ال�سكارنه

 مو�سى يو�سف مو�سى الزعبي

 يا�سمني حامت �سليمان اله�سلمون

 ماأمون حممد ثوابته ريهام �سعيد �سباح

قسم إدارة األعمال
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 احمد ابراهيم �سعيد ح�سن

 احلكم ايوب  يا�سني

 اأردم حممد اإ�سالم دودخ

 بالل داود حممد جعفر

 ح�سنني عماد عبد ال�سمد احلجاج

 رمي ح�سن هادي ال�سمري

 رميا �سامل ح�سني �رضية

 ملي�س عارف املحا�سنه

مو�سى م�سلم ال�سواعري

 خريجو الفصل الثاني / تخصص إدارة األعمال

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي /  تخصص إدارة األعمال

الماجستير

قسم إدارة األعمال

 �ساجده احمد خلف احلديد

 فاطمة قي�س كايف الراوي

 لنا عمر ا�سعد اخلطيب

 حممد درع احمد الدليمي

 ن�رضين عبد اهلل علي  نعمان

 نور الدين امني  ابراهيم

 نور غزوان عبد الغفور اغا
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص إدارة األعمال

 ت�سنيم حلمي ابو �رضيف

 ق�سي ب�سام القطاونه

 فرا�س جمال ح�سني قاووق

 جلني طارق املعاعيه

 امل حممود احمد ال�سطرات

 ايات عبد الكرمي عبد الرحمن عابد

 براق مفلح ع�ساف احلناحنه

 حال مو�سى حنا احلجازين

 دينا حممود احمد ال�سطرات

 رغد عزات دروي�س البلبي�سي

رىل حازم عبد الواحد غالم 

رمي فار�س ح�سن امل�سعودي 

 عامر عبد املجيد ال�سيخ توفيق �سعد الدين

 عبد امللك عا�سم طاهر ال�سائح

 جلني احمد �سامي خ�رض

 لطفي عوده حممد عبداهلل

 حممد علي عبدال�سالم الفقيه

 هرني رايف هرني بالجميان

قسم إدارة األعمال
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص إدارة األعمال

البكالوريوس

 ا�سيل فار�س الق�سو�س

 فايزه حازم مراد

 نتايل حممود حزين

 عادل با�سم الهل�سة راكان فار�س املن�سور

 عثمان اأحمد العمري

 منري رحيم ال�سوداين

 ا�سيل يو�سف احلالحله

 فرح علي النوباين

 هبه جهاد  الزعبي

قسم إدارة األعمال
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص إدارة األعمال

البكالوريوس

قسم إدارة األعمال

 ابراهيم وليد علي حممد

 ح�سام طارق حممود جرب

 ح�سن احمد ح�سن ح�سونه

ر�سا نائل خلف امل�ساروه 

 رند م�سطفى ا�سماعيل احلاج احمد

 �سلوى هيثم �سالح �رضمي

 عامر عماد حمدي ال�سمهوري

 علي رائد علي ال�سواوره

 ولء في�سل مر�سال طا�سمان

 يزن جمال بكري قنديل

 ينال فهد جميل حدادين
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص إدارة األعمال

ان�س ح�سن عبد الرحمن ال�سويتي

ان�س حممد �سحاده  الطويل

جري�س اأمين جري�س الطوال

حوراء جهاد لعيبي اجلابري

رهام حممد ا�سماعيل �سقبوعه

�سيف ب�سام حممد احلويان

طارق زياد يو�سف غو�سه

احمد خليل احلوراين

عدي اجمد ال�سالحات

رند ماهر احلديثي

م�سهور فار�س  قطان

رهف �سليمان العمري ايهاب رائد يعقوب

لينا حممود �رضحان

عبد اهلل خالد عايد احلديد

عبد اهلل عامر توفيق التميمي

لني زهري ا�سماعيل كالوتي

حممد عدنان مو�سى النجار

ن�رضين عا�سم وحيد اجلعربي

يارا يو�سف عي�سى قات

قسم إدارة األعمال
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص التسويق

 حممد ب�سام مو�سى ابو عليان

 مهند خالد توفيق قطي�سات

هيا نا�رض ناجى الدورى 

 احمد نعيم �سيفي

 رمزي ب�سام عمي�س

 رجاء ا�سماعيل عاي�س

 حممود احمد ال�سطري

 اأحمد اأمني املو�سى

 زيد عون عبده

قسم إدارة األعمال
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 احمد ح�سن عبد الغافر �سقر

 احمد �سليمان مو�سى عياده

 تي�سري ابراهيم �سالمه املالجي

 رنا لوؤي خليل غايل

 ريناتا نا�رض عي�سى دادوخ

 خريجو الفصل الثاني / تخصص التسويق

 �سائد حممد الطنبور

 هيا مو�سى ال�سعدي حممد عبد الرحمن ال�سيخ

 لنا عادل ابو كف

البكالوريوس

قسم إدارة األعمال

 �سوفيا جمال ملوح الفايز

 عمار يو�سف عبد اهلل ابراهيم

 فرح ح�سن ابراهيم الزمط

 كامل عبدالغني عبداهلل �ساكر
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طارق حممود قا�سم�سامي المني ما�سياينا�س فوؤاد وقاد

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص التسويق

البكالوريوس

احمد �سالم  عبد ال�ستار

ا�رضف حممد رم�سان ابو �رضيحه

توفيق �سامح توفيق امل�رضي

راكان حممود ح�سن جيكات

زيد اكرم عبداملجيد حنفيه

�سارة عمران قا�سم خلف

عايد �سليمان عايد حجازين

عبد اهلل من�سور احلاج علي ال�رضك�سي

فرا�س حممود ح�سني العميان

مياز �سوقي نايف العورتاين

نور معتز حممود الق�سا�س

يا�سمني هيثم حممد احمد

قسم إدارة األعمال
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الماجستير

 خريجو الفصل األول / تخصص األعمال االلكترونية

 حنني خالد ناظر ناظر

 خلود خالد حممد داود

 �سهيب �سابر احمد ا�سماعيل

 عبد الرحمن جمال حممود مو�سى

عبد اهلل ح�سن �سعبان اآغا 

قسم إدارة األعمال
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 احمد ه�سام عبد الرحيم الذهبي

 المني عثمان حممود العجلوين

فاتن عمر كامل ال�سيخ 

فاروق اهاب م�سطفى الدجاين 

ال�رضيف  احمدحممد جا�سم حممد

با�سم غازي طاهر جابر

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص  األعمال األلكترونية

الماجستير

 خريجو الفصل الثاني / تخصص األعمال األلكترونية

 مي�ساء نائل حدادين م�ساء في�سل اليا�سنيزين �سامي العدوان 

قسم إدارة األعمال

فرا�س جمال عبداهلل ا�سطيح 

 ملياء عدنان جبارة حامد

 م�سطفى مهند نوري املال
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د. يون�س عليان ال�سوبكي
اأ�ستاذ م�سارك

د.عبدالرحيم حممد القدومي
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. حممد عطية مطر
اأ�ستاذ

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. خالد جمال اجلعارات
ا�ستاذ م�سارك

د.عبدالعزيز فريد �سامية
ا�ستاذ م�سارك

د.نواف عبداهلل اجلندي         
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم المحاسبة والتمويل

د. �سائدة حممد عفانة
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم
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د. امين من�سور اخلزاعله
اأ�ستاذ م�ساعد

مهند عثمان عمري
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.�سادن هاين عرار
مدر�سة

د. مروان �سعيد الر�سيدات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اينا�س حممود العبود
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.ر�سا �سليم ابراهيم         
مدر�سة

قسم المحاسبة والتمويل
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قسم المحاسبة والتمويل

 خريجو الفصل / األول تخصص المحاسبة

الماجستير

 اماين ابراهيم ا�سماعيل عري�سه

 اميان ح�سني ح�سن ابو عمرو

 �ساجده احمد عاطف حراره

 عمر يو�سف عبداهلل احلياري

 مهند �سمري ح�سني القراعني

 ها�سم احمد حممد علي الرفاعي

 رائد حممود ابراهيم
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص المحاسبة

الماجستير

 براءه �ساهني حممد اخلري�سات

 رناد زياد حممود حراره

 �سذى احمد �سامل العرموطي

 غادة �سحادة عبد اهلل ابو هديب

 غ�سان حممد نومان امل�سهداين

 حممد عمر �سعدي �سكور

 هاين احمد منر العريدي

 ثابت مو�سى العمري ا�سماعيل حممد البدر

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص المحاسبة  

فرقد �ساكر  عبد

قسم المحاسبة والتمويل



95 الكتاب السنوي 2016 - 2017

البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص المحاسبة

 احمد عليان �ساهني

طارق زياد اجلغبري 

رميا طلعت حمده 

حممد عدنان احلمامي 

�سيف حممد ال�ساحلي 

نهيل عمر ال�سوي�س 

ب�سار عبد ال�سالم ربابعة 

حممد �سمري ابو ا�سماعيل 

  هند تي�سري ظبيان

قسم المحاسبة والتمويل
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص المحاسبة

يزن �سالح نبا�س هبه عبد القادر ابو بكر 

 ابراهيم توفيق ابراهيم احلالق

 احمد حممد جميل حممد تي�سري عري�سه

 احمد وليد ح�سني م�سلح

انوار �سليمان كمال  غنمه 

ايهاب احمد طه امل�سارقه 

ايهاب غ�سان كرمي كرمي 

جيهان منري خليل جه�سان 

ح�سان تي�سري ح�سان ظبيان 

حمزه حممود حممد الزعبي 

دانا ريا�س حممد احلموز 

ذيب حممد ذيب �سالح 

زيد مو�سى فالح الهروط 

طارق فايز ح�سن الروا�سده 

عبد احلميد احمد عزت العبدات 

علي ا�سامة حممد �سعيد احليايل 

عمر حممد احمد امل�ساعفه 

فرح �سامل خلف ال�سوابكه 

معاذ علي حممد ابو �سل 

نايف حممد فاروق عقل 

قسم المحاسبة والتمويل
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البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني / تخصص المحاسبة

احمد حممد اخلطيب 

حممد كمال ال�سخن 

بيان فواز املوازرة 

اأحمد عبداخلالق حماد 

روان خلدون الفراج 

لطفي اإبراهيم زوانه 

بيان خالد جفال 

�ساره نا�رض اجلنيدي 

حممد داود داود 

ا�سامه �سميح ا�سمران 

حمزه منر مرار 

عبد احلميد جمال ابو حجله 

قسم المحاسبة والتمويل
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البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني / تخصص المحاسبة

موؤمن عدنان العمري 

يو�سف جهاد ابو ح�سني 

مهند هاين برهم 

نورالدين نا�رض طه 

حممد ناجح ظاهر 

يزن ن�سال ح�سني 

مرح كمال الر�سق 

موؤيد جمال ابو فار�س 

حممد م�سطفى �سواحله 

قسم المحاسبة والتمويل
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البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني / تخصص المحاسبة

 احمد ماجد جا�رض خ�رض

 احمد حممد �سعيد ابو جبه

 احمد حممد عبدالرحمن الفيومي

احمد معت�سم مراد العمد 

ا�رضاء عادل �سعيد دغم�س 

اأمني خ�رض اأمني �ستات 

با�سل ها�سم �سليمان ال�سيوف 

بثينه عبد املجيد عبد اهلل العوامله 

حماده خليل م�سطفى ابو خليفه 

حمزه عي�سى عبداحلميد ابو�سل 

حمزة كرمي عبد اهلل الباير 

دميه جهاد حممد طلوزه 

طارق زياد عبدالكرمي ال�سيخ يا�سني 

عمار عوده عبد الرحيم عوده 

عمر عماد ن�ساأت زكريا 

فار�س عوين داود ابوا�سنينه 

جلني با�سم ذياب ا�سعيد 

حممد حامد حممد ابوهالل 

حممود خالد حممود الدجني 

منى خليل عبداهلل امل�سيني 

ون�س فتحي عبدالهادي العكل 

قسم المحاسبة والتمويل
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص المحاسبة

البكالوريوس

عمر احمد ابو العو�س طارق عماد خورما

�سهيب احمد الداوديه

رغد �سالح رمالخالد عبد الرحمن ال�رضباتي

�ساره حممد عبيداهلل

احمد فايز الطر�س

قسم المحاسبة والتمويل
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قي�س �سليمان الكيالين حممد خالد �سنانعمر ا�سماعيل �ساوي�س

حممد عبداهلل ابو رزقحممد طالب خلوفحممد �سليمان الفار

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي /  تخصص المحاسبة

البكالوريوس

الء يا�رض حممود اخلطيب

بالل عبدالرحمن فايز امل�رضي

تقوى حممد �سعد اجلالمنة

حاب�س عمر حم�سن العميان

حمزه حممد جرب ذيب

رحمه ابراهيم يو�سف ال�سمهوري

�سيف ح�سن عبد اهلل العطار

عامر عبداهلل اح�سان علي

عبداهلل جورج عوده احلمارنه

علي حممد طارق عبد احلميد الكيالين

كمال عبد اهلل كمال القوا�سمي

جمدي فايز طلب ثابت

حممد حاب�س �سامل املوا�س

حممد حممود حممد خري اهلل

حممد يا�رض تي�سري الزرو

معتز ب�سام جربيل القي�سي

مرينا موؤيد اأيوب مو�سى

ن�ساأت هيثم �سليمان فقيه

يزيد خالد خليل ملحم

قسم المحاسبة والتمويل
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 خريجو الفصل األول / تخصص التمويل

البكالوريوس

قسم المحاسبة والتمويل

 ا�سامة احمد الكرابله معروف نبيل �سامل حممد حامد التيم

 احمد نا�رض حممد علي البكري

 متارا عادل عبداهلل جاداهلل ح�سني

 ح�سام فوؤاد عبد احلميد الزعول

 لني ن�سال خليل املعايعه

 ان�س ح�سن ف�سل عبا�س

 ان�س حممد ال�سيخ حممد الراميني

 عبد اهلل عاكف حممد الع�ساكرة

 خريجو الفصل الثاني / تخصص التمويل
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 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص التمويل

البكالوريوس

احمد مهدي عبداحلليم احلجاوي

احمد وفيق عبد الرحمن حتامله

خالد حممد احمد ا�سماعيل

ديال زهري م�سباح ال�ساحلي

رزان نقول اليا�س �سابا

رغد جمال ثابت اجلريودي

رنيم ا�سعد يا�سني متارا �سالح عفانه

�سميحه احمد التعمري

قسم المحاسبة والتمويل
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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. كفاح فارع ال�سواقفة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.خالدجميل عد�س
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم اإلدارة السياحية
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قسم اإلدارة السياحية

 خريجو الفصل األول / تخصص اإلدارة السياحية

البكالوريوس

فواز ماهر احلديد 

عمر حممد الدويري 

نور حممد اخللفات 

عبداهلل خالد ب�سماف 

 احمد حممد حمد احلديد

 احمد وليد كامل ادعي�س

 حمزه حممود عطا اهلل املحي�سن

 خالد �سهيل خليل احلمارنه

 �سجود طايل �سالح الزبن

عبداهلل ا�سماعيل عبد العزيز العرج 

عمر حممد عبدالرحمن اجلماعني 

كرمي حممد كرمي احلديد 

جمد ماجد فرحان ال�سبايله 

حممد خليل يا�سني عواد 

معتز عيد �سليمان الع�ساف 
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص اإلدارة السياحية

البكالوريوس

 ان�س حممد عي�سى الطرايرة

 ح�سني يزن ح�سني احلداد

 عبد البا�سط علي عبداهلل ال�سوابكه

 عدول حاب�س �سامي الفايز

 حممد ع�سام جمال حممود

معت�سم احمد ح�سني دروي�س 

ن�رض خالد تايه حممود 

نعيم هاين �سكري ح�رضي 

يزن حت�سني حابي  ندين احمد ال�رضحان 

موؤمن جالل القليوبي   متام علي العجالني

قسم اإلدارة السياحية
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عواد حممود الطهاروه عبد اهلل عبد العزيز اباظه

عامر �سمري الكردي احمد عالء الدين اجلوابره

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص اإلدارة السياحية

البكالوريوس

احمد عبد الكرمي عبد اهلل ال�سوبكي

ح�سام فواز �سعيد ح�سونة

حممد م�سطفى حممد خلداوي

قسم اإلدارة السياحية
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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
م�ساعد اإداري

د.عبدالرحمن حممد ابوعرقوب
م�ساعد العميد

كلية تكنولوجيا المعلومات
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د.احمد عادل ابو�رضيحة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ه�سام �سعيد ابو �سامية
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. فايز حممد ال�رضوف
اأ�ستاذ م�سارك

د.حممد عبا�س فا�سل 
اأ�ستاذ م�سارك

د.مظفر منري اجلراح
اأ�ستاذ م�سارك
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قسم علم الحاسوب

خريجو الفصل األول / تخصص علم الحاسوب

الماجستير

 احمد وا�سف احمد الفار�س

 امل قا�سم علي مر�سد

 اميان نواف عطيه العريني

زيد هادي عبد اهلل الطائي 

�سعيد عبداهلل عبدالربيع ال�سعايده 

عماد كامل نهار بني ملحم 

حممد ان�س ح�سني اجلبوري 

حممد حامد جمعه الكبي�سي 

حممد رامز عبا�س علي 

حممد غاندي عبد العزيز الديري 
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خريجو الفصل الثاني  / تخصص علم الحاسوب

      المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص علم الحاسوب

الماجستير

 زينة طلعت ر�سيد الونداوي

 علي جودت علي دروي�س

في�سل حممد را�سد  حممد الرميحي 

م�سطفى عواد فرحان فرحان 

زيد ابراهيم ر�سول ر�سول

علي حممد الزينات  اي�رض �سامل ال�سعدي

ليلى خليل املغريحنني ا�سامه مو�سىاكرم نا�رض الدغاري

حممد م�سطفى رفعت حممد ح�سني العمري 

قسم علم الحاسوب
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البكالوريوس

      خريجو الفصل األول  / تخصص علم الحاسوب

 زكريا يو�سف ال�سالح

 ابراهيم احمد قا�سم عبد الكرمي ال�سيخ قا�سم

 �سالح الدين ايوب عارف حميدان

عبد اهلل عدنان  التامر 

حممد حممد جميل حممد تي�سري عري�سه 

قسم علم الحاسوب
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خريجو الفصل الثاني  / تخصص علم الحاسوب

البكالوريوس

 ا�رضف عبد المري ويل اهلل ن�رضتي

 اإ�رضاء ب�سام حممد اأبو احل�سن

دميا حممد خمي�س الدينه 

 �سيف الدين ماجد حيدر حاتوق

 عروب زياد كرمي احلديد

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص علم الحاسوب

ا�سامه ه�سام �سربي يون�س

ح�سن عثمان ح�سن ال�سيفي

ف�سيل يحيى ف�سيل الع�رضان

 ماجد فتح اهلل ح�سني ال�سالج

 حممد كامل حمد ح�سني العواوده

 موؤمن م�سطفى احمد الزغل

 ها�سم �سالح الدين علي الب�سار

 �سجى حممد ح�سن

قسم علم الحاسوب
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د.�رضيفة فاروق مراد                   
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حمزة عبا�س ال�سوادي
اأ�ستاذ

د. �سياء حممد عليان
اأ�ستاذ م�ساعد

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

حنان قي�س اغا
رئي�ص م�رشيف خمتربات احلا�سوب

فار�س رائد اأحمد
م�رشف خمترب

لينا را�سم عرفه
م�رشفة خمترب

مشرفو المختبرات

قسم نظم المعلومات الحاسوبية

د.احمد عادل ابو�رضيحة
اأ�ستاذ م�ساعد

ق. اأ. رئي�ص الق�سم
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

 خريجو الفصل الثاني / تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

احمد جرب منر عبدالغني 

معتز ف�سل خليل ع�سا 

منى يعقوب ابراهيم ابو اخلري 

ابراهيم فار�س ر�سمي رحال 

عبدالرحمن جمال عبدالقادر العبد 

يزن حممد ب�سام طاهر ح�سني 

 ابراهيم حامت همالن

لنا ع�سام �سكريه 

معن راقي عبد احلي 

يحيى �سالح الدين الب�سار 

قسم نظم المعلومات الحاسوبية
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�سهيب حممد ع�سكر قربطاي

هدى املزوغي علي عون

ا�سيل احمد قا�سم

�سماح زياد دغم�س

ربيع عبد الفتاح جباره

عبد ال�سميع حمزه النت�سه

البكالوريوس

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

قسم نظم المعلومات الحاسوبية



 الكتاب السنوي 2016 - 1182017
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اأ.د.عبداحلافظ حممد �سالمة

عميد كلية العلوم الرتبوية

الروؤية
ريادة ومتّيز يف العلوم الرتبوية.

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

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

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

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

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

    والتكنولوجية.
8. تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة.

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

رؤية  كلية العلوم التربوية ورسالتها وأهدافها

مرمي ربحي الواوي
م�ساعد اإداري

د.حمزة عبدالفتاح الع�ساف
م�ساعد العميد
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اأ.د. حممد حممود احليلة
اأ�ستاذ

اأ.د. عبد اجلبار البياتي 
اأ�ستاذ

اأ.د. ابت�سام جواد مهدي
اأ�ستاذ

د. اجمد حممود درادكة
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد حممود بني مفرج
اأ�ستاذ م�ساعد

د. تغريد مو�سى املومني
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. غازي جمال خليفة
اأ�ستاذ

اأ.د. حممود عبد الرحمن احلديدي
اأ�ستاذ

اأ.د. عبا�س عبد مهدي �رضيفي
اأ�ستاذ

قسم اإلدارة والمناهج

اأ.د.عبداحلافظ حممد �سالمه
رئي�ص الق�سم

اأ�ستاذ
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قسم اإلدارة والمناهج

خريجو  الفصل األول / تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

الماجستير

 ت�سنيم طه توفيق ال�سمادي

 رجاء احمد ذيب �سالح

 �سارة جمال �سعدي �سامل

 عدنان كامل فار�س عبد اجلليل غامن

 عمار �سالح احمد اخلطيب

 فاطمة علي ح�سني عثمان

فايز حممد �سحادة اجلعارات 

كرمية علي حممد الكلي�س 

لبنى يون�س علي �سعبان 

ن�سيم فالح رفيفان احلردان 

نور عثمان ح�سني امل�رضي 

هديل نواف �سالمه الزبن 

وائل طه احمد الراعو�س 

"هبه منري توفيق "احلوراين  عبا�س نوري امل�سهداين
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 اروى فوزي عبد اهلل القوا�سمه

جنالء فتحي احمد ال�سالحات 

نعيمة �سيف زاهر العربية 

الماجستير

خريجو  الفصل الثاني / تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

 دلل �سامي اخلب

�سابرين يو�سف ال�رضيده 

هبه حممد ملحم 

 رغده خالد ابو فروه

لينا جمال عبد الباري 

هديل حممد العدوان 

 حنني حممد �سالح

روان عماد الدين الطراونه 

معت�سم حممد ال�سمور 

عبري كنيعان البلوي 

قسم اإلدارة والمناهج
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الء انور عبد الفتاح دينو

اماين عبد اهلل عقله الها�سم

حنني حممود جميل حممد

رغده حممد احمد عبد العال

زينب �سمري حممد حممد

عالء خالد عوده عوده

حممود ح�سن �سالح البلبي�سي

الماجستير

زهره حممد رابيه

حممد عبد الرحمن العبادي

فدوى حممد ابوحمام

منى كاظم املظفر

    المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

قسم اإلدارة والمناهج
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الماجستير

  عمر ابراهيم  �سليمان

 ا�سماء عبد الكرمي حممد عو�س

 عبداهلل خليل غندور الب�سي�س

 عالء عياده حميد حميد

 عماد احمد ابراهيم ابو �رضدانه

 ليث حممد بهجات عبد العبدالالت

 منقذ عبدالرحمن طه خ�ساونه

نبيل خلف �سليمان املهريات 

قسم اإلدارة والمناهج

   خريجو  الفصل األول / تخصص مناهج وطرق التدريس 
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المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص مناهج وطرق التدريس 

 خريجو الفصل الثاني / تخصص مناهج وطرق التدريس 

 �ساحلة عبد الوهاب حمادي

 �سو�سن بهاء الدين عطيه اجلنابي

فريال ناجي م�سطفى العزام

الماجستير

 امل م�سطفى املعايعه

 جميلة عي�سى املزرعاوي يا�سمني )حممد نور( احلياري

 ا�سماء �سبحي ا�سعد

طريفة علي عقيلة

قسم اإلدارة والمناهج
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د. وفاء منر مهنا                
اأ�ستاذ م�سارك

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

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

د. فادي عبد الرحيم بني احمد
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د.عبداحلافظ حممد �سالمه
اأ�ستاذ

قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
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قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم

البكالوريوس

 روؤى اياد ال�سالح

هنادي ندمي يو�سف الطوال 

ي�سار فايز �سامل املدين 

خريجو  الفصل األول / تخصص تكنولوجيا التعليم 

 خريجو  الفصل الثاني / تخصص تكنولوجيا التعليم 

عبد العزيز عطا �ساهني  زينب حممد م�سطفى ر�سا فوزي حممد  براءه ن�سال ال�سلمه 

 احالم عبد الرحمن حممد العراكزه

رغد حممود ذياب الفايز 
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص  تكنولوجيا التعليم 

يو�سف بن �سعيد الربامي

عادل خلف حممد

علي  بن جمعه  ال�سباحي

�سحى حممد جمال امل�رضي

قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
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فداء م�سطفى الطقاطقـة
م�ساعد اإداري

منال عي�سى ال�سكر
م�ساعد اإداري

اأ.د. اجمد �سعيد زينو
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

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

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

اأ.د. �سعد فرحان ابراهيم
اأ�ستاذ

د. �سالم ح�سني الفار
اأ�ستاذ م�ساعد

د.يزن عي�سى ابوعي�سة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عادل حممود الع�ساف
اأ�ستاذ م�ساعد

د.هالة حممد حمادة              
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. اجمد �سعيد زينو
اأ�ستاذ

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

د.فرا�س العداي اخلليل
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم الهندسة المدنية 

اأ.�سحى عدنان خليل
مدرّ�سة

اأ.لينا بدر احللو
مدرّ�سة

د. خليل احمد املنا�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

 اأ. هديل مناور املحا�سنة                            
مدرّ�سة
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م. اإبراهيم يعقوب اأبو الرو�س 
م�رشف خمترب

م.عمر توفيق فرحات
م�رشف خمترب

م. نور �سالح ابو احلاج
م�رشف خمترب

م. غ�سان م�سطفى زامل
م�رشف خمترب

م.�سجود عبد الرحمن احلياري
م�رشفة خمترب

م. ا�سماء جمال ابو هره
م�رشفة خمترب

م. رهام حممود الرقب
م�رشفة خمترب

م. مرمي ابراهيم امل�سايخ
م�رشفة خمترب

م. مروان ماجد م�سطفى
م�رشف خمترب

م. احمد حممود خالد
م�رشف خمترب

م. مادلني خليل ابو �سعلوك
م�رشفة خمترب

م. عبد اهلل فواز الزبن
م�رشف خمترب

م. حنني �سعادة �سعادة
م�رشفة خمترب

م. متارا جمعة ال�سوابكة
م�رشفة خمترب 

مهندسو  وفّنّيو  المختبرات ومشرفوها  

اأ.عمر �ساكر العبد �سديد
م�رشف خمترب
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المدنية 

ح�سني حممود نوفل 

�سفوان حممد ال�سكايف 

احمد حممود الزبيدي 

�سالح منذر ح�سن 

احمد علي الدرعاوي 

 )حممد �سالح( �سمري احلطاب

احمد زكريا اجلابري 

�ساجده جالل داود 

احمد �سالمه الروي�سان 

�سعد منذر الغزاوي 

خليل ابراهيم العو�سي 

�سهيب ع�سام الدويكات 

خليل منري جه�سان 

عبد الكرمي كمال ابو دقه 

ابراهيم عي�سى ابوعيد 

روزان بدر الدين ابا زيد 

قسم الهندسة المدنية 
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المدنية 

عو�س جواد الرتتوري 

حممد نور كايد �ساغة 

عالء انور حماد 

حممد نا�رض اخلطيب 

عطاء حممد الرهوان 

حممد كمال اجلياوي 

عبدالرحمن خليل ابو مين 

حممد عاطف عليان 

عدوان عاطف ابو الغنم 

حممد فتحي �سوغي 

في�سل مازن ابو �سعد 

حممود �سليمان ابوعي�سه 

حممد �سمري قادري 

حممود �سالح حممد 

عبد اهلل حممد �ساميه 

حممد عاطف علي 

قسم الهندسة المدنية 
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المدنية 

ه�سام جهاد �رضور  ندمي �سليمان الزريقات 

موؤيد حممود ال�سعار  حممود يعقوب ال�رضقاوي 

يزن خليل اخلطيب 

م�سطفى احمد حممد 

يا�رض زياد خميمر ه�سام حممد الدلو 

حممود عبد اهلل ابو احلاج 

يا�سمني في�سل ح�سن 

قسم الهندسة المدنية 
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المدنية 

قسم الهندسة المدنية 

احمد ا�سماعيل طلب �سادق 

امني �سعيد كرمي الهروط 

ان�س عبد الرحمن علي ال�سخانبه 

اأحمد حممد �سيف اهلل املفلح 

ر�سالن فايز احمد الرباري 

زيد ماجد في�سل دروي�س 

�سفيان بكر حممد الدرد�ساوي 

عبداهلل علي حممد جمعه 

عمر ب�سام حممد مطر 

عنان �سدقي حممد عمر 

قي�س عطيه خليل ابو احلاج 

حممد زهدي مو�سى ابو حليمة 

حممد مو�سى ابراهيم ح�سن 

حممود ب�سام �سامل الطوايعه 

نور الدين ا�سامه ح�سني �رضحان 

وئام حممود عبداملجيد دغي�س 

ينال �سامي حافظ ابو الرب 

يو�سف ابراهيم حممد مطاوع 
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البكالوريوس

خريجو الفصل الثاني / تخصص الهندسة المدنية 

ايهم فايز حميدان 

عالء ح�سني الزبن 

ايهم ابراهيم ابو �سمحه 

عروب هيثم احلنيطي 

اميان من�سور �سمور 

عبد اهلل امني نزال 

احمد ر�سيد اخلطيب 

�سامر �سمري احلطاب 

احل�سن ابراهيم حت�سني 

عبد الرحمن فار�س ال�سقر 

ثائر كامل العو�سي 

 عمر حممود )حممدعلي(

خالد نزار عفيفي 

حممد ر�سيد اخلطيب 

احمد اديب ابوزناد 

زكريا من�سور ال�سعرات 

قسم الهندسة المدنية 
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البكالوريوس

خريجو الفصل الثاني / تخصص الهندسة المدنية 

معاذ ا�سماعيل عو�س 

حممود فوؤاد قا�سم حممد وا�سل ابازيد 

عبد اهلل ح�سام ال�سالح 

احمد حممد احمد �سالح 

ايهاب م�سهور عبد احلفيظ قا�سم 

حامت علي ا�سماعيل عيد 

�سيف �سامي حممد طه 

�سياء ابراهيم احمد �سعد 

طاهر حممد ع�سام �ساهني 

عبد الرحمن وجيه حممود ابو ن�سار 

عبد اهلل خ�رض خليل �سليم 

عبد املعطي طالل عبد القادر ابو ن�سري 

قسم الهندسة المدنية 

علي   الدليمي 

عمر فوؤاد علي الرنتي�سي 

فهد غ�سان كرمي يون�س 

في�سل حممد احمد عواد 

حممد �سامي حممد طه 

حممد طعمه بدوي هادي 

حممد حممود ها�سم العرج 

م�سطفى عزام حافظ ال�سويكي 

يو�سف خليل يو�سف �سوان 
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص الهندسة المدنية 

رايق حممود دراغمه

هديل امين خري�س

خالد حممد بالل اجلبان

م�سطفى علي برغ�س

تامر ابراهيم حروب

حممد نايل اجلردات

او�س حممد ال�سيخ علي

عمر ماجد حروب

ايه عبد الرحمن مو�سى

حممد خليل جرادات

رائد نادر الظاهر

وليد خالد العو�سي

�سامي عبد املعني ناعم

يا�رض �سياء احلبيب

ان�س فوؤاد وقاد

عبد القادر حممد هروط

قسم الهندسة المدنية 
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص الهندسة المدنية 

يزن طلعت جمعه  مهند منذر علم الدين

قسم الهندسة المدنية 

ابراهيم عبد الفتاح عبد عبيد اهلل

احمد عادل احمد الرقطي

احمد كمال حممد احمد

ا�سيه �سالح عيد حمور

�سعيد احمد �سالح ال�سيخ

عبد اهلل ابراهيم حممود ابو دقة

عمر طالب عامر خالف

حممد �سدقي حممد عمر

حممد عبداهلل ذياب امل�رضي

حممود �سالح عي�سى اخلطيب

مروان حممد زياد حممود قباين

م�سعب ماهر عادل احمد

موؤيد حممود عبداملجيد النت�سة

وليد حممود جمعه البياري

يزيد ماهر عادل احمد
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د.مو�سى �سالح �ساهني
اأ�ستاذ م�ساعد

د.نريان حممد عبدالوهاب  
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم الهندسة المعمارية وأنظمة البناء
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المعمارية وأنظمة البناء 

 عمر ابراهيم عبد الكرمي قعدان

حممد احمد ح�سني ابودية 

ينال ريا�س ابراهيم احلدادين 

قسم الهندسة المعمارية وأنظمة البناء
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د.عوين حممد اجليو�سي       
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مهند حممد احللواين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ب�سار عبد اجلبار عبد الرحمن
اأ�ستاذ م�سارك

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

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

قسم هندسة الطاقة  المتجددة 
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اأ.د. عزت حممد حجاب
عميد كلية الإعالم

امال �سعيد ب�سري
م�ساعد اإداري

الروؤية
الريادة يف الربامج الأكادميية وخدمة املجتمع يف جمال الإعالم.

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

الأهداف
1. تبني مبادئ احلوكمة.

2. الرتقاء مب�ستوى البحث العلمي والدرا�سات العليا.
3. تقدمي برامج اأكادميية متميزة.

4. ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة تدري�سية من ذوي اخلربة والكفاءة.
5. تطوير وحتديث اخلطط  الدرا�سية.

6. بناء �رشاكات علمية لربامج م�سرتكة مع جامعات مرموقة.
7. خدمة املجتمع املحلي.

8. امل�ساهمة يف تنمية املوارد املالية للجامعة.

رؤية  كلية اإلعالم ورسالتها وأهدافها

د. كامل خور�سيد مراد
م�ساعد العميد

كلية اإلعالم 
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اأ.د. حميدة مهدي �سمي�سم
اأ�ستاذ

اأ.د. عزت حممد حجاب
اأ�ستاذ

د. �سليم حممد �رضيف قارة 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هاين احمد البدري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ليلى احمد جرار
اأ�ستاذ م�ساعد

د. احمد علي عريقات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. كامل خور�سيد مراد
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

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

قسم الصحافة واإلعالم
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قسم الصحافة واإلعالم

الماجستير

خريجو  الفصل األول / تخصص  اإلعالم

امرية احمد را�سد كوك�س 

رامي علي عبد الروؤوف الرجوب 

�سلطانه جدعان نايف اخلري�سة 

عبد اهلل بن حممد بن بخيت �سفرار 

عالء مراد عجاج جنابي 

غ�سان عبد الرحمن عبد الرحيم ابو ح�سني 

حممد فا�سل علي و�سفي 

حممد يو�سف حاجي الفيلكاوي 

يا�سني عبد القادر خليل يا�سني 
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الماجستير

خريجو  الفصل الثاني / تخصص  اإلعالم

احمد ح�سن �سلمان �سلمان 

جمانا حممد علي حممد الر�سيدات 

خمي�س احمد ناجي ح�سني ح�سني 

رمي ح�سن  ج�سام 

�سيف اهلل علي خلف ابو حوا 

طارق املربوك ال�سادق خمي�س 

علي حممد علي الرميحي 

منذر حممد عبي�س اجلبوري 

هاين حممد عبد الكرمي عو�س 

دينا رام�س حمفوظ بيت زايد

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي  / تخصص اإلعالم

يا�سمني عبد القادر خليل 

قسم الصحافة واإلعالم
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�سالح حممد عقاب احلديد  

زيد حازم ح�سني العوادي 

عبري ب�سام حممد علي ال�سبح 

فوز جمال فالح الدليمي 

ق�سي حممد عبد الكرمي الهروط 

لينا فهد جميل حدادين 

هناء خالد حممود ال�سفدي 

البكالوريوس

خريجو  الفصل االول / تخصص الصحافة

منريه عبد اهلل ال�سوابكه حال حممد ابوح�سان 

قسم الصحافة واإلعالم
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الهام ابراهيم �سليمان برهوم 

رامي ه�سام �سليم الرفاتي 

زبيده ابراهيم كامل خليل 

�سهيب احمد �سليم حمد اهلل 

حممد عمر حمد الربيزات 

 عطااهلل عبد احلفيظ 
�سماحه

ربا حممد جمال الدين 

خريجو  الفصل الثاني / تخصص الصحافة

راكان �ساكر عبد اهلل اخلري�سه

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي  / تخصص الصحافة

البكالوريوس

قسم الصحافة واإلعالم
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د.ا�رضف حممد املنا�سري
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

د.عالية علي ادري�س
اأ�ستاذ م�ساعد
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول  / تخصص اإلذاعة والتلفزيون 

في�سل مازن احلديد عمر عادل ال�سمري  خري الدين نا�رض  �سموط 

ح�سام ح�سن علي ابو �ساحله 

خالد طارق م�ساري الفايز 

دانه منري يو�سف احللي�سي 

روان عماد  حمام 

�سوفيا كرمي عبداهلل جاداهلل ح�سني 

عبداهلل فائق حمدان  قرمي�س 

نهاد عارف حممد حمو 

و�سام حممد م�سطفى خطاب 

قسم  اإلذاعة والتلفزيون
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رحيق جمال احمد راتب حمفوظ 

رزان من�سور يو�سف ال�سوابكه 

رند حممد كامل عبد الهادي احلاج 

�سريين حممد حمد اخلري�سا 

فادي فرج اهلل فريد احلمارنه 

حممود ماجد حممد قزاز 

هتون احمد م�سطفى حمي�سن 

هنا اأحمد عبداهلل الرفاعي 

البكالوريوس

خريجو  الفصل الثاني  / تخصص اإلذاعة والتلفزيون 

ن�سال �سمري �رضور 

ن�رضين غالب حينا 

ممدوح احمد املحارب 

روؤى جمال كنعان 

قسم  اإلذاعة والتلفزيون
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص اإلذاعة والتلفزيون

احمد حممد احمد عامر

ب�سار احمد عبد النبي ال�سليحات

رامي رم�سان يحيى �سلطان

رهف ب�سام جمحم الفايز

�سالم �سادق عي�سى القطناين

عبد الرحمن عي�سى جرب ابو يحيى

عدنان مطيع عدنان ال�رضقاوي

فهد �سائب جا�سم جا�سم

�سند هاين الرقاد

قسم  اإلذاعة والتلفزيون
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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.دعد جالل املفلح

 ق.اأ. عميد كلية العمارة والت�سميم

حممود مراد عبد اللطيف        
م�ساعد العميد

كلية العمارة والتصميم
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اأ.د.اأحمد ح�سني و�سيف
اأ�ستاذ

د.وائل عبد ال�سبور حممد
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. حممد خليل ابو الرب
اأ�ستاذ م�سارك

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

د. با�سم عبا�س علي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.دعد جالل املفلح
اأ�ستاذ م�ساعد

ا.د.متويل حممد علي
اأ�ستاذ

د.ماهر عبده يو�سف
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم التصميم الجرافيكي

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

مي�س عاطف اجلبور
م�رشفة خمترب

بالل اأحمد اأبو مرار
فني خمترب 

يزن نا�رض الأخر�س
رفقة عادل يو�سفم�رشف خمترب 

م�رشفة خمترب
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قسم التصميم الجرافيكي

الماجستير

خريجو  الفصل الثاني / تخصص التصميم الجرافيكي

�سهد طارق حمي�س 

ولء جميل ال�سباغ 

امل ) حممد ر�سا( الدجاين 

حممد تي�سري �سحاده 

احمد داود احمد مراد 

�سادي حممد �ساكر احلروب 

علي رجا ابراهيم عدوان 

حممد عبد الفتاح حممود رم�سان 
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قسم التصميم الجرافيكي

الماجستير

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص التصميم الجرافيكي

هديل حممد احمد م�سطفى لندا ابراهيم �سعيد الزحلف

حمزه عارف م�سطفى زايد

نادر ا�سماعيل حمد عبدا لهادي
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص التصميم الجرافيكي

و�سيم فار�س الق�سو�س  مرمي عماد العبيدي 

ح�سن علي  قطي�س  احلرايزة 

مي�ساء يو�سف ح�سن دعاب�س 

يعرب رجائي ابراهيم الكراد�سه 

قسم التصميم الجرافيكي
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رند نايف �سدر  رغد عبدالروؤوف دمدوم 

يزيد عبد احلافظ �سالمه مالك حممد جالل 

بيداء حممود خليفات 

قي�س �سوقي جراح 

البكالوريوس

بتول مر�سد )حممد يا�رض( ابو رجب 

متاره جا�رض خليل عواد 

جمد ر�سيد  عدي 

خريجو  الفصل الثاني  / تخصص التصميم الجرافيكي

قسم التصميم الجرافيكي
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حنان يو�سف الهبارنه

�سعدي غ�سان ابو غليون

احمد حممد ابولوز

رزان حممد عطيه

البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص التصميم الجرافيكي

جهاد حامد حممد قزاعر

حنني حممد �سعيد حمد اهلل

قسم التصميم الجرافيكي
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اأ.هبة ه�سام الناظر
مّدر�سة

د. فرا�س حممد البجاري
اأ�ستاذ م�ساعد 

د.�سعاد عبد علي مهدي 
اأ�ستاذ م�سارك 

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. احمد �سفيق عفانة
اأ�ستاذ م�ساعد 

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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قسم هندسة العمارة

خريجو  الفصل األول / تخصص هندسة العمارة

لينا عائد ال�سقر بيان عماد الدين �سيف العنربي حممد الفايز 

البكالوريوس

اجياد حممد حممود العديل 

عالء �سبحي �سعالن ابو زنط 

لرا حممد عبد اهلل الطبيب 



 الكتاب السنوي 2016 - 1662017

خريجو  الفصل الثاني / تخصص هندسة العمارة

ب�سار يا�رض القط�س 

عالء ن�سال الطروه 

راية عامر �ساب�سوغ 

فاطمة فتحي حميدات 

حمزه حامت نزال 

عمر نعيم عو�س 

ربى برهان خطاطبة 

م�سطفى فوؤاد حمدان 

حمزه حممد ابو �سنار 

عبد الرحمن ابو را�س 

ها�سم حممد يا�رض القنا 

خالد �سحده العوادت 

فادي حت�سني حمام 

عبد اهلل حممد  �سموط 

هيا عبد اهلل عمايره 

البكالوريوس

غيداء غ�سان التميمي 

قسم هندسة العمارة
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قسم هندسة العمارة

خريجو  الفصل الثاني / تخصص هندسة العمارة

احمد حممد خرفان

م�سعب م�سطفى الطر�س

دانيا المني حممد

نورهان حممد وليد عريقات

عمر )حممد موفق( �سموط

يا�سمني عادل ابو �سوفه

ماأمون عبد القادر �سو�س

البكالوريوس

حممد حامت حممد القي�سي 

معاوية حممود حممد ابو ازغريت 

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص هندسة العمارة

هال علي حامد الغفري

هيا وحيد ر�سدي ا�سعد

يا�سمني يو�سف �سعد ال�سنيان

يزيد �سمري حممود عبد الرحمن
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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.افاق حمفوظ الرحمي                           
مدر�سة

اأ.هند حممد النا�رض         
مدر�سة

قسم التصميم الداخلي
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اأ.د.عماد عبد ال�ساحب الدجيلي

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

مها �سوكت عليان
م�ساعد اإداري

د.حممد يا�سني حممد 
ق.اأ. م�ساعد العميد

كلية الصيدلة
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د.حممد يا�سني حممد 
ا�ستاذ م�ساعد 

اأ.مها  نور الدين ابوحجلة     
مدر�سة

اأ.ملى عبد الكرمي ال�سامن
     مدر�سة

د.نهله نعمان عقل 
ا�ستاذ م�ساعد 

اأ.هناء ربيع اآل باج�س           
مدر�سة

اأ.د. فكري جنيب يون�س       
ا�ستاذ 

اأ.د.وليد حممد الرتك
ا�ستاذ

اأ.د.خليل ابراهيم األطيف
ا�ستاذ

د.حممد �سليم �سليمان
ا�ستاذ م�سارك

اأ.د.عماد عبد ال�ساحب الدجيلي
ا�ستاذ 

قسم الصيدلة
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روان عامر هارون
م�رشفة خمترب

رنا ح�سان �سيجري
م�رشفة خمترب

بيان يا�رض �سدر
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 لدى اأع�ساء الهيئة التدري�سية.

2. حتفيز اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة لإجراء م�ساريع بحثية.
3. مواكبة امل�ستجدات العلمية املعا�رشة يف الدرا�سات العليا.
4. الرتقاء مب�ستوى البحث العلمي بتعزيز البحث التطبيقي.

5. اإجراء بحوث خلدمة اجلامعة واملجتمع املحلي.
6. بناءً �رشاكات فاعلة مع جامعات ومراكز بحثية عاملية.

7. تنمية املوارد املالية بتبني اأبحاث ريادية.
8. غر�ص الأمانة العلمية لدى الباحثني والطلبة.

رؤية عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي  ورسالتها وأهدافها

 غدير اأحمد ال�سلمان
رئي�ص ق�سم الدرا�سات العليا

ق.اأ. رئي�ص ق�سم البتعاث والإيفاد 

نهال نبيل منر امليناوي
م�ساعد اإداري

د. ه�سام �سعيد ابو �سامية 

ق.اأ. عميد الدرا�سات العليا والبحث العلمي

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
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د.�سليم �رضيف قارة

ق.اأ. عميد �سوؤون الطلبة

الروؤية
الريادة والتمّيز يف اخلدمات الطالبية.

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

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

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

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

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

9. اإيجاد بيئة جامعية جذابة واآمنة.

رؤية عمادة شؤون الطلبة ورسالتها وأهدافها

عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة

حممد يو�سف ح�سني
م�رشف فني / �سعبة الن�ساط الفني

طه عبد املجيد احلوامته
م�رشف ريا�سة / �سعبة الن�ساط الريا�سي

رغده �سالح م�سرتيحي
م�رشفة ريا�سة / �سعبة الن�ساط الريا�سي

رنده �سعبان ابو لنب
رئي�ص ق�سم متابعة اخلريجني

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

مديرة مكتب التاأهيل الوظيفي/�سندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية
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MEU Talent

عمادة شؤون الطلبة

برعاية رئيس الدكتورة سناء شقوارة هيئة المديرين حفل تكريم األوائل على التخصصات وعيد األم 
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اليوم الوظيفي

أصبوحة شعرية دوري كرة القدم لموظفي الجامعة

أسرة الجامعة تحتضن األيتام في الشهر الفضيل 

عمادة شؤون الطلبة



 الكتاب السنوي 2016 - 1782017

جانب من بطولة الجامعات األردنية 

الدكتور أحمد ناصر الدين مستشار مجلس األمناء للعالقات العامة يكرم طلبة كورال الجامعة 

بطولة االستقالل

عمادة شؤون الطلبة
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جلسة حوارية لتعزيز  الجوار االيجابي

حفل تتويج الفرق الفائزة في بطولة الجامعات األردنية 

عمادة شؤون الطلبة

زيارة الطلبة الى صرح الشهيد



 الكتاب السنوي 2016 - 1802017

مشاركة طلبة الجامعة في جملة التبرع بالدم 

زيارة حافلة النهضة "الثورة العربية الكبرى" الى الجامعة 

أسرة الجامعة تحتفي بالطلبة الجدد 

عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة

طلبة الجامعة يشاركون في مبادرة اطلع من صندوقهم  

مهرجان األغنية الوطنية بمشاركة الجامعات األردنية

نهائي بطولتي تنس الطاولة وكرة القدم
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هبة عبد احلميد ابوعمرية

مديرة مكتب رئي�ص اجلامعة

 براءة تي�سري مو�سى

رئي�ص �سعبة الديوان
عبري ف�سل العبيدي

م�ساعد اإداري

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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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 

ا�سامة متيم املعايطة
رئي�ص ق�سم املرا�سم

رمي علي ابو الراغب
اعالم / ق�سم العالم

ممدوح احمد املحارب
مرا�سم / ق�سم املرا�سم

اأ�رضف عفيف الرزية
رئي�ص ق�سم التوثيق واملعلومات

علياء فار�س �سكري
م�ساعد اإداري

دائرة االعالم و العالقات العامة
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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

حمزة حممد ابو عواد
 رئي�ص ق�سم الهيئة الإدارية

جنوان هاين حممد �سعاده
م�ساعد اإداري

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

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. الإ�سهام يف تر�سيخ مفهوم التنوع با�ستقطاب الطلبة وقبولهم من خمتلف الثقافات واجلن�سيات.

2. مواكبة التطور التكنولوجي يف جمالت القبول والت�سجيل.
3. تنمية مهارات الكادر الإداري يف الدائرة وتطويرها.

4. توفري تقارير وبيانات دقيقة واآمنة ومتطورة ملختلف اجلهات ذات العالقة بال�رشعة الالزمة.

دائرة القبول والتسجيل 

فاتن اأحمد عبد الوهاب
م�ساعد اإداري
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 اآيـــات علي عبد املهـدي
م�ساعد مدير دائرة القبول والت�سجيل

احمد جرب امل�رضي
�سعبة التوثيق 

يو�سف حممد القرنة
رئي�ص �سعبة القبول

حممد عوده احلمد
�سعبة الت�سجيل

�سالم عزيز الدب�س
�سعبة الت�سجيل

عروب مازن غيث
�سعبة الت�سجيل

حممد مهند القلقيلي
�سعبة الت�سجيل

دائرة القبول والتسجيل 



187 الكتاب السنوي 2016 - 2017

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
م�ساعد اداري

دائرة الشؤون المالية 
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عبري عي�سى اأبو دهيم
حما�سب / رئي�ص �سعبة الرواتب والجور

حممود حممد قنديل
ح�سابات  �سعبة  رئي�ص   / حما�سب 

الطلبة

مهند �سالح النجار
اأمني �سندوق

رائد ماجد املومني
حما�سب / �سعبة احل�سابات العامة

حممد �سليمان ابو كرمي
رئي�ص ق�سم املحا�سبة 

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

معت�سم �سعدي املن�ساوي
م�ساعد اإداري
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حممد ابراهيم مقبل
امني مكتبة / �سعبة التزويد

ها�سم حممد الهروط
امني مكتبة / �سعبة الإعارة

هناء عاطف عودة
ق.اأ. رئي�ص ق�سم املعاجلة الفنية

ح�سني حممد امل�ساحله
امني مكتبة /�سعبة العارة

يزيد ن�رض ناع�س
""امني مكتبة 

 /�سعبة اخلدمة املرجعية 
والر�سائل اجلامعية"

منال حممد الدبعي
امني مكتبة / �سعبة العارة

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

انوار حممود ابو لوي
م�ساعد اإداري

دائرة الرعاية الصحية 

�سفاء عايد الرفاتي
""ممر�سة قانوين

/�سعبة التمري�ص"

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

/�سعبة التمري�ص"
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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

ملي�س " حممد اديب" احلموري
م�ساعد اإداري

دائرة الهندسة والخدمات 

ال�سيد اأحمد الدواغرة
رئي�ص ق�سم المن واحلماية
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دائرة الهندسة والخدمات 

/ كامريات  مراقب   /  فني 

واحلماية الأمن    ق�سم 
توغوط حممود  ح�سني  حممد 

�سعبة رئي�س   م�ساعد 

 الأمن
الزبن  من�سور  �سعود   فواز 

جامعي ان�سباط   / الدروبي اأمن  حمدان  مفلح  عامر 

حار�س  / اأمن  الذنيبات احلميد  عبد  هزاع  فواز 

جامعي ان�سباط   / اأمن  العويدي حممد  �سارح  حممود 

جامعي ان�سباط   / اأمن  البواريد كامل  ال�سالم  عبد  �سايف 

جامعي ان�سباط   / اأمن  احلي�سه �سالح  خلف  كامل 

جامعي ان�سباط   / اأمن  ال�سوافنه حممد  حممود  ح�سني 

جامعي ان�سباط   / اأمن  الدهام�سة فليح  حامد  مناور 

جامعي ان�سباط   / اأمن  اجلندي حوران  فرحان  حممد 

جامعي ان�سباط   / اأمن  الوخيان عو�س  حممد  انور 

جامعي ان�سباط   / اأمن  املداينه اهلل  �سيف  احلميد  عبد  حممد 

جامعي ان�سباط   / اأمن  اجلهران حمدان  غا�سب  علي 

حار�س  / اأمن  ال�سواعري م�سلح  حممد  احمد 

حار�س  / اأمن  الكعابنة �سامل  �سالمه  في�سل 

جامعي ان�سباط   / اأمن  الرواحنة خليف  �سامل  حممد 

جامعي ان�سباط   / اأمن  �سيحان حممود  حممد  خالد 

جامعي ان�سباط   / اأمن  م�سطفى حممد  ا�سماعيل  اياد 

جامعي ان�سباط   / اأمن  طا�س احلاج  ا�سعد  فايز  حمزه 

جامعي ان�سباط   / اأمن 
الرحمن عبد  رم�سان"  "حممد   انت�سار 

لبنا ا

حار�س  /  اأمن 
الق�سا�س الرحيم  عبد  ح�سن   حممد 

يني ملطري ا

جامعي ان�سباط   / اأمن  العجوري نايف  تي�سري  نايف 

جامعي ان�سباط   / اأمن  حممد عقيل حممد طوالبه

جامعي ان�سباط   / اأمن  حممد �سعد الدين اأحمد حمد

جامعي ان�سباط   / اأمن  اأحمد عبد الفتاح عبد املجيد الذيبه

جامعي ان�سباط   / اأمن  الن�سمي فهيد اإر�سيد الدريبي

جامعي ان�سباط   / اأمن  �سامل علي غثيان امل�ساحله

جامعي ان�سباط   / اأمن  �سالمه عطا اهلل مناحي الزبون

جامعي ان�سباط   / اأمن  فرا�س م�سبح �سالح احلي�سه

جامعي ان�سباط   / اأمن  طارق اأكرم حممود العوران

جامعي اإن�سباط   / اأمن  جانتي حممود داود �سازه

جامعي اإن�سباط   / اأمن  عبد اهلل رائد جمال قازيوق

ت�سوير مـراد عبد الفتاح  ها�سم الرتيمات  فني 

�سل ا عمر عبد اللطيف �ساكر العزة مر

�سل ا مر غيث داود �سالح امل�رضي

�سل ا مر با�سم جربحممد ابو هي�س

�سل ا مر زايد حممد طالل احلموري

�سل ا مر اأجمد حممد �سحاده اأبو حمده

ئق �سا حمزه يو�سف احمد �سالح

)مياه /�سحي   فني 

وجماري(
فوزي عبدالقادر ح�سني دارنا�رض

كهرباء  / فني  حممد عدنان عبدالرحمن اأبو عواد

)مياه /�سحي   فني 

وجماري(
حممود حممد احمد ابو �سمــا 

جنارة  / حمزه علي ذيب من�سور فني 

نظافة عامل  بــدري بطـر�س جميـل 

مق�سم ماأمورة  �سذى اأحمد عبد الروؤوف ظاهر

زراعة عامل   حممود خريي حممود عطاهلل 

اإداري م�ساعد  ملي�س " حممد اديب" �سم�س احلموري

نظافة عامل  حممود فكري عبد الفتاح ح�سن

وتربيد تكييف   / فني  حمزة حممد عبد الفتاح عبد اللطيف

جامعي اإن�سباط   / اأمن  امين اأحمد �سليمان ال�سالحني

كهرباء  / فني  يحيى زكريا حممود قانقو�س

جنارة  / فار�س حممد خليل اخلواجا فني 

جامعي اإن�سباط   / طه �سامل علي املالحيم اأمن 
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دائرة الهندسة والخدمات 
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جند م�سعل الدريبي
م�ساعد اإداري

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 

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

رئي�ص ق�سم ال�سبكات 

دائرة تكنولوجيا المعلومات
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رامي عمر حممد ر�سوان
فني / مربمج

يزن زكريا املالح
فني 

�سعبة ال�سيانة والدعم الفني

م�سطفى يا�سني عبد اجلواد
فني 

�سعبة ال�سيانة والدعم الفني

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

حمزة ر�سوان ال�سمادي
رئي�ص ق�سم التعلم الإلكرتوين

دائرة تكنولوجيا المعلومات
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الروؤية

التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية تناف�سية.

الر�سالة

توفري امل�سادر املادية امللمو�سة وغري امللمو�سة بجودة عالية مالئمة للبيئة التعّلمية.

الأهداف

1. تاأمني املواد واخلدمات من م�سادرها اخلارجية للجامعة �سمن موا�سفات عالية اجلودة.

2. �سمان توافر املواد واخلدمات وا�ستمرارية تدفقها وكفايتها.

3. جلب اأف�سل العرو�ص مبا ي�سهم بتخفي�ص درجة املخاطرة.

4. بناء �رشاكات فاعلة مع مزودين موثوقني.

5. الإ�سهام برفع كفاءة امل�سادر املادية.

رؤية دائرة المشتريات والعطاءات ورسالتها وأهدافها

الء فوؤاد ال�سو�س
م�ساعد اإداري

دائرة المشتريات والعطاءات

فرا�س فايز العدوان
رئي�ص ق�سم امل�سرتيات

اديب اجمد العدوي
�سابط م�سرتيات

اأ. كمال حممد ابو عا�سور
مدير دائرة امل�سرتيات والعطاءات
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ايا�س ماجد ح�سان
رئي�ص ق�سم امل�ستودعات

احمد "حممد �سعيد" 
حتقاخة

اأمني م�ستودع

اجمد احمد ابو مطر
رئي�ص ق�سم امل�ستودعات

دائرة المستودعات

الروؤية

التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية تناف�سية.

الر�سالة

توفري كافة م�سادر الدعم املادي داخلياً و�سمان ا�ستمراريتها لتحقيق ا�ستخدامها الأمثل.

الأهداف

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

2. مواكبة الأنظمة املحو�سبة لقواعد البيانات.

3. تنمية مهارات موظفي الدائرة ملواكبة الأنظمة الإدارية احلديثة.

4. املحافظة على املخزون كماً ونوعاً.

5. تعظيم ال�ستفادة من املوارد املادية املتاحة يف اجلامعة.

6. التح�سني امل�ستمر للعمليات جميعاً وفقاً ملعايري اجلودة.

رؤية دائرة المستودعات ورسالتها وأهدافها

طارق فوؤاد من�سور
 مدير دائرة امل�ستودعات
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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

غالية عطا اللحام
ق.اأ. مدير مكتب العتماد

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

لينا خالد ال�سالحات
م�ساعد اداري

دينا "حممد اإ�سماعيل" القطوري
رئي�ص �سعبة التنفيذ واملتابعة

هاجر هاين عرار
رئي�ص �سعبة املعلومات 

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

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

الأهداف
1. تعزيز العالقات الإ�سرتاتيجية الدولية بني اجلامعة واملوؤ�س�سات الأجنبية ذات العالقة يف الدعم املادي

    واملعنوي لتطوير اجلامعة حملياً واقليمياً ودولياً.
2. عقد اتفاقيات و�رشاكات تبادل اخلربات والتدريب اخلارجي للطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة.

3. التعريف باجلامعة واإبراز �سورتها على ال�ساحة املحلية والإقليمية، والدولية.
4. التوا�سل مع املوؤ�س�سات الأجنبية خلدمة املجتمع املحلي.

رؤية مكتب العالقات الدولية ورسالته وأهدافه

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

مكتب العالقات الدولية 

رول جري�س خ�رض
رئي�ص �سعبة الإت�سال والتوا�سل
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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

حممد ح�سام الدين �سايب
مركز مكتب ا�ستقطاب الطلبة  

حممود هاين ال�سواف
م�سمم جرافيك

با�سل ه�سام الن�سواتي
�سعبة املعار�ص والرتويج ال�سخ�سي

احمد نزيه �سقور
م�سمم جرافيك

مركز استقطاب الطلبة 
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د. ربى العرموطي
مدير مركز العمال الريادية
حتى تاريخ 2017/02/25

لينا ال�سالحات
م�ساعد اإداري

اأ. ناديا نا�رض الدين
مدير مركز العمال الريادية

من تاريخ 2017/03/26

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
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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 

ا�رضاء عبد احلليم املبي�سني
م�ساعد اإداري
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حممود حممد املرطوان
فني / م�سور ومونتري/ق�سم املرئي

عبدال�سالم ع�سام الدجاين
فني  / ق�سم امل�سموع

حممد رزق عو�س اهلل
م�سور ومونتري/ق�سم املرئي

مركز التدريب والتطوير اإلعالمي 
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د.ن�سال امني  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

ا�رضاء عبد احلليم املبي�سني
م�ساعد اإداري
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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  

ا�رضاء عبد احلليم املبي�سني
م�ساعد اإداري
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الروؤية
التمّيز يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق بيئة جامعية مناف�سة.

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

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 والترجمة ورسالته وأهدافه

مركز اللغات والترجمة 

تهاين حممود اأحمد دعي�س
ق.اأ. مدير مركز اللغات والرتجمة

اآيه حممود احلياري
م�ساعد اإداري
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تهاين حممود اأحمد دعي�س
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 

اآيه حممود احلياري
م�ساعد اإداري
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اأ. نادية البكري
ً ع�سوا

د.�سليم �رضيف قارة
ً ع�سوا

اأ. كمال ابراهيم فريج
ً رئي�سا

ال�سيد �سامر عودة
ً 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

ال�سيد فرا�س الع�ساف
ً ع�سوا

ال�سيد اأيا�س ح�سان
ً 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. فاتن خري�سات
ً ع�سوا

لجنة  الكتاب السنوي

رمي علي ابو الراغب
ً ع�سوا

اأ. نادية نا�رض الدين
ً ع�سوا
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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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حفل تخريج 2015-2014
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ءء

جسر القسطلجسر مادبا
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173 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

174 عمادة شؤون الطلبة

رقم الصفحة الفهرس

10 كلمة رئيس هيئة المديرين
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23 السياسة العامة لجامعة الشرق األوسط

24 نشيد جامعة الشرق األوسط

25 ميثاق طلبة جامعة الشرق األوسط
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26 أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة
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