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 The Spread of the Students of Middle East University

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

صدق اللَُّه العظيم

“Allah will exalt those who believe among you, and those who 
have knowledge, to high ranks.”







من اأقوال 
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم

عن التعليم والتعليم العايل

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

الأو�سط يف �سياغة م�ستقبلنا امل�سرتك.

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



ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم

His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein





�ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد املعظم

His Royal Highness the Crown Prince Al-Hussein bin Abdullah II
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البنية والفل�سفة

ما �ساأحتدث عنه هو ما يراه ويلم�سه طلبة اجلامعة وعائالتهم، وكل من يعمل فيها من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية، والزوار 
املجالت  يف  الفاعلني  بال�رشكاء  ن�سميهم  من  اأو  والدولية،  والعربية  املحلية  واملنظمات  والهيئات  اجلامعات  ميثلون  الذين  والوفود 
الأكادميية والبحثية، والفكرية وال�سيا�سية والقت�سادية، الذين ت�سنع اجلامعة معهم مكانتها يف عامل املعرفة والتعلم وخدمة 

املجتمعات القريبة والبعيدة، وفق الفل�سفة التي تتبناها اجلامعة.

اإنه الف�ساء اجلامعي الذي حتر�ص هيئة املديرين على توفري الحتياجات املادية واملعنوية لالرتقاء به اإىل اأعلى امل�ستويات، التي ت�سمنتها 
اإ�سرتاتيجية اجلامعة وم�ساريعها للتطوير والتحديث ، واحتياجاتها من مرافق ومراكز وخمتربات، ومواكبتها لكل جديد من �ساأنه 
منح طلبتها اأف�سل الفر�ص لتحقيق جناحاتهم وطموحاتهم ، وراحتهم الذهنية والنف�سية، فكان الرتكيز خالل العام املا�سي على 

توفري الرحاب اجلامعي اجلميل واملريح، املتنا�سق مع بيئة جامعية نظيفة واآمنة.

لقد اأجنزت الهيئة م�ساريع املظالت الواقية، وامل�ساحات اخل�رشاء، وتوليد الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية، وتنظيم املخطط العام 
للرحاب اجلامعي، ووفرت متطلبات الن�ساطات الالمنهجية، وو�سائل الراحة للتجمعات الطالبية، وزادت من عدد املقا�سف واملطاعم 
وال�سرتاحات، كل ذلك من منظور املجتمع املتوا�سل واملتكامل داخل اجلامعة، الذي يتبادل فيه اجلميع التعارف واملعرفة على حد 

�سواء.

اإن اأف�سل الإجنازات هي تلك التي تكون ملمو�سة، وظاهرة للعيان، وما حققناه حتى الآن لي�ص �سوى مرحلة من مراحل التطوير بناء 
على اإ�سرتاتيجية اجلامعة لالأعوام املقبلة، وهي اإ�سرتاتيجية وا�سحة املعامل، تقودنا جميعا اإىل الأهداف املر�سومة، التي يقع جانب 
من م�سوؤولياتها على هيئة املديرين، التي تتعهد دائما بالوفاء بواجباتها ، خا�سة وهي تلم�ص بقوة النجاحات التي حتققها اجلامعة 

على كل �سعيد.

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

كلمة رئيس هيئة المديرين
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Dr. Sana’a Shiqwarah
Chairwoman of the Board of Directors

Structure and Philosophy

What I will talk about is seen and sensed by the students of the University and their families. It also includes 
all the staff members of the University، the teaching and the administrative body members، visitors and 
delegations representing local، Arab and international universities and organizations. These delegations are 
our active partners in the academic، research، intellectual، political and economic fields in which the university 
makes its place in the world of knowledge and learning to serve the nearby and distant societies according to 
the philosophy adopted by the university.

The Board of Directors takes the university domain into consideration. It is keen to provide the moral and 
material needs to raise it to the highest levels which are included in the university strategy and projects for 
development and modernization. It aims to give the students the best opportunities to achieve their successes 
and ambitions through providing the mental and psychological comfort and taking care of their needs for 
facilities، centers and laboratories and coping every new thing. In order to achieve that، the focus has been on 
providing a beautiful and comfortable campus with a clean and safe university environment.

Many projects have been completed by the Board of Directors such as the protective umbrellas، green spaces، 
electricity generation from solar energy and organizing the general outline of the campus. It provided the 
requirements for extracurricular activities and the amenities facilities for the students، and increased the 
number of cafés، restaurants and restrooms. All these achievements come from the perspective of a continuous 
and integrated society within the university in which everyone exchanges knowledge.

The best achievements are those that are tangible and visible، and what we have achieved so far is only a stage 
of development based on the University's strategy for the coming years. This strategy is clear and will lead us 
to achieve the planned goals which the Board of Directors undertakes part of the responsibility to fulfill. The 
Board of Directors is always committed to fulfilling its duties، and it is keenly aware of the successes achieved 
by the University at every level.



 الكتاب السنوي 2017 - 122018

�سعادة الدكتورة
 �سناء علي �سقوارة

رئي�ص هيئة املديرين

�سعادة الدكتور
يعقوب عادل نا�رص الدين

الرئي�ص التنفيذي

�سعادة  الأ�ستاذ الدكتور 
عبدالباري درّة

نائب رئي�ص هيئة املديرين

�سعادة الدكتورة
متارا يعقوب نا�رص الدين

ً ع�سوا

�سعادة  الدكتور 
اأحمد يعقوب نا�رص الدين 

ً ع�سوا

�سعادة  ال�سيد 
جرير مرقة

ً ع�سوا

هيئة المديرين
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كلمة رئيس مجلس األمناء

خلف ال�سطور

ي�سدر هذا الكتاب ال�سنوّي يف نهاية كل عام جامعّي، ليوثق فعاليات اجلامعة بطريقة معتادة لدى اجلامعات ب�سفة عامة، وقد 
تاأخذنا امل�سامني لرتيَنا جوانب ظاهرة حليوية اأ�رشة جامعة ال�رشق الأو�سط من الطلبة، واأع�ساء الهيئتني التدري�سّية والإداريّة، وحتى 
جمل�ص الأمناء، ورئا�سة اجلامعة، دون اأن نتوقف عند ما هو اأبعد من ذلك، وي�سعب �رشحه بامل�سمون وال�سورة، اإنه يف الواقع �سيء 

يكمن خلف ال�سطور، وذلك ما اأ�سميه " فل�سفة اجلامعة ".

اإنها اجلامعة التي تعمل وفق املعايري الدولية التي جندها على امل�ستوى املحلي �سمن اأجندة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
الذهبي،  امل�ستوى  التي منحت اجلامعة موؤّخرًا �سهادة �سمان اجلودة يف  العايل و�سمان جودتها  التعليم  وهيئة اعتماد موؤ�س�سات 
وجندها كذلك �سمن �رشوط املنظمات والهيئات الدولية ومعايريها، ومنها املنظمة الدولية للمعايري " اآيزو " التي ح�سلت اجلامعة 
بنية  دليل على جتان�ص  اأ�سدق  )بيدفورد�ساير(؛ وهذا  احت�سانها جلامعات عاملية مرموقة مثل جامعة  بالتزامن مع  على �سهادتها، 

جامعة ال�رشق الأو�سط، وبيئتها اجلامعية، وقدراتها الأكادميية والبحثية، ونظامها الإداري مع املعايري الدولّية.

بني ال�سطور وخلف ال�سطور ميكن اأن نكت�سف فل�سفة اجلامعة، وحتى متيزها يف جعل املعرفة العن�رش الأهم يف وظيفتها الأكادميية 
والبحثية والأخالقية، وهي اليوم اأكرث قربا من �سعارها الذي تبّنته منذ ن�ساأتها " املعرفة قوة "، وقد ترجمته اإىل واقع عملي من خالل 

�سعار رديف " جامعة جادة ملتزمة �ساعية اإىل التعلم "؛ من اأجل اأن يكون خمرجها النهائي هو الطالب املعريّف.

ماذا يعني الطالب املعريّف؟ اإنّه الطالب الذي يتلقى مع املادة الدرا�سية واملنهج البحثي منظومة من القيم واملبادئ واملثل العليا، اإىل 
جانب املهارات، والإعداد، والتاأهيل، والتدريب؛ ما يجعل منه اإن�سانا قادرا على فهم احلياة الإن�سانية وتقدير معانيها، وعن�رشا فاعال يف 
حميطة الإجتماعي، ومبادرا للح�سول على فر�سة العمل اأو اإيجادها، م�ستخدما قوة املعرفة التي يح�سل عليها من رحاب جامعي 

متعدد الف�ساءات متنوع الثقافات، مرتكز اإىل علوم متطورة، واأبحاث قيمة، واأفكار اإبداعية، وجتارب ناجحة، وممار�سات ُف�سلى.

وفق هذه النظرة ت�سبح العالقة بني الطالب واجلامعة عالقة دائمة ل تنتهي يف يوم التخرج، واإمنا متتّد بحلقات متوا�سلة بعد ذلك، 
لأن الدرا�سة اجلامعية ميكن اأن تنتهي، ولكن املعرفة ل تنتهي اأبدا، فحني تكون اجلامعة ف�ساءً معرفيًّا تتحول اإىل مركز متجدد عن 
طريق التوا�سل والت�سال، وت�سبح نبًعا ل ين�سب من التدفق والعطاء، خا�سة واأنها بطبيعتها مرتبطة مبجتمعها املحلي، لكي 

تكتمل حلقات التعليم الأكادميّي، والبحث العلمي، وامل�سوؤولّية املجتمعّية.

اإن جمل�ص اأمناء اجلامعة بالتعاون والتن�سيق مع هيئة املديرين ورئا�سة اجلامعة يوا�سل تعميق تلك الفل�سفة، وهو مدرك ملتطلبات 
التنمية و�سوق العمل، وموؤمن باأن الطالب املعريّف هو الأقدر على اإحداث التغيري، وبلوغ الأهداف، وحتقيق الغايات، والرتقاء باحلياة 

الإن�سانية جمعاء.

�سعادة الدكتور يعقوب عادل نا�رص الدين
رئي�ص جمل�ص الأمناء
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Dr. Yacoub Adel Nasereddin’s Speech
Chairman of the Board of Trustees

“Behind the Lines”
This yearbook is issued at the end of each academic year to document the activities of the University. The contents of 
this yearbook show us aspects of the vitality of the family of Middle East University، which includes the students، the 
staff members، and the members of administrative bodies، as well as the Board of Trustees and the Presidency of the 
University. There is something that lies behind the lines. It is hard to be explained in content and image; thereby، I call it 
the “Philosophy of the University”.
Our University works in accordance with the international and local standards، which are part of the agenda of the 
Ministry of Higher Education and Scientific Research and Accreditation and Quality Assurance Commission for 
Higher Education Institutions، which recently awarded the University the Certificate of Quality Assurance/ Gold Level. 
These principles are also found within the conditions and standards of the international organizations including the 
International Organization for Standardization )ISO(، which awarded our university the )ISO( certification. This award 
was followed by the establishment of  partnerships with prestigious and international universities such as the University 
of Bedfordshire. This is a true proof of the homogeneity of structure، academic environment، academic and research 
capabilities، and administrative system of Middle East University with the international standards.
“Between the Lines” and “Behind the Lines”، you can explore the philosophy of the University.  Our university excels 
by making knowledge the most important element of its academic، research and ethical message. Today، the University 
is closer to the slogan adopted since its foundation: "Knowledge is Power".  This slogan has been translated into reality 
through the vision of the university: "A Serious University، Committed to Learning". This ultimately aims to graduate 
the "Student of Knowledge".
Who is the "Student of Knowledge"? He is the student who receives the study material and research methodology with 
a set of values، principles and ideals along with skills، preparation، qualification and training. This makes him a person 
who is able to understand human life and appreciate its meanings، and an active component in the social environment. 
The “Student of Knowledge” is entrepreneur in finding a job opportunity using the power of knowledge taken from a 
multicultural campus based on advanced science، valuable research، creative ideas، successful experiences and the best 
practices.
According to this theory، the relationship between the student and the university becomes a permanent relationship 
that does not end on the graduation day. It extends beyond that; university study can end but knowledge never ends. 
When the university is a knowledge domain، it becomes a renewed center through communication، and it becomes an 
inexhaustible source of giving. When the university is inherently linked to its local community، it completes its role in 
academic education، scientific research and community responsibility.
The Board of Trustees in cooperation and coordination with the Board of Directors and the Presidency of the University 
continues to deepen that philosophy with staying aware of the requirements of development and labor market. It also 
believes that the “Student of Knowledge” is capable of bringing change، reaching the goals، achieving the purposes and 
improving human life.
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مجلس األمناء

�سعادة الدكتور 
يعقوب عادل نا�رص الدين

رئي�س املجل�س

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
زهرية اإبراهيم عبد احلق

ع�سًوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
حممد حممود احليلة

رئي�ص اجلامعة

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
يو�سف م�سطفى ال�سيام

ع�سًوا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
قبالن عبد القادر املجايل

ع�سًوا

�سعادة الدكتور
اأحمد يعقوب نا�رص الدين

ع�سًوا

�سعادة املهند�س
 حممد يعقوب نا�رص الدين

ع�سًوا

جنمة عزت ال�سعار
م�ساعد اإداري

�سعادة الدكتور 
عدنان �ساهر العرج

ع�سًوا

معايل املهند�س 
�سحادة عبد اهلل اأبو هديب

نائب الرئي�ص لل�سوؤون املالية والإدارية

�سعادة ال�سيد 
اأحمد حممد علي ال�سفدي

نائب الرئي�ص ل�سوؤون العالقات العامة والدولية

معايل الأ�ستاذ الدكتور
في�سل عودة الرفوع

نائب الرئي�ص لل�سوؤون الأكادميية

�سعادة الدكتورة 
�سناء علي �سقوارة

نائب الرئي�ص ل�سوؤون خدمة املجتمع



 الكتاب السنوي 2017 - 162018

كلمة رئيس الجامعة

الأ�ستاذ الدكتور حممد حممود احليلة
رئي�ص اجلامعة

يطيب جلامعة ال�رشق الأو�سط اأن تزّف للوطن كوكبة جديدة من خّريجيها للف�سلني الأول والثاين واملتوقع تخرجهم على الف�سل 
ال�سيفي من العام اجلامعي 2018/2017، وهم طلبة الفوج الثاين ع�رش من طلبة املاج�ستري، والفوج التا�سع من طلبة البكالوريو�ص، 
وقد ارتاأت اجلامعة منحهم لقب )فوج القد�ص( وفاءً للقد�ص وعرفانًا، موؤّكدة نقاء ُهويّتها: اإ�سالمية عربّية، وعا�سمة اأبديّة لفل�سطني 
اإعدادهم،  الأو�سط يف  اأ�سهمت جامعة ال�رشق  ال�سباب،  بالن�رش، ي�سارك يف �سنعه قادة من  احلبيبة، ومراهنة على غٍد قريٍب واعٍد 

وتهيئتهم. 

واإنّها لعني الفخر والر�سا، تلك التي اأرقب بها ذلك املنجز العظيم للجامعة احلا�سلة موؤخرًا على �سهادة �سمان اجلودة يف امل�ستوى 
الذهبّي من هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان جودتها، وقد تبّنت روؤية عميقة ثاقبة يف معانيها: جامعة جاّدة، وملتزمة، 
و�ساعية للتعّلم، يف اإطار �سعيها لتحقيق ر�سالتها العظيمة امل�رشّفة يف: اإعداد القادة من خالل تهيئة بيئة حمّفزة على التعّلم، 
والبحث العلمّي، وخدمة املجتمع؛ موؤمنة باأّن الطالب هو حمور العملية التعليمّية التعلمّية؛ م�سّخرة اإمكاناتها ومقّدراتها كاّفة 
للعمل على تنمية حب العلم وروح الإبداع يف نفو�ص طلبتها، وتعزيز حتّملهم للم�سوؤولية، باذلة اأعظم اجلهود يف حتفيزهم على 
وفروعها يف  ثابتة  اأ�سولها  لِغرا�ص  الطّيبة  الثمرة  هذه  مًعا  اليوم  لنقطف  العلوم؛  اأرقى  من حت�سيل  ومتكينهم  والبتكار،  التمّيز 
ال�سماء؛ خريجات وخّريجني م�سلحني بالعلم النافع، وموؤّهلني مبا ميّكنهم من خو�ص غمار العمل يف تخ�ّس�ساتهم املختلفة، نباهي 
بهم ونفاخر، ون�سارك ذويهم اأفراَحهم بحلول مو�سم احل�ساد، لنهدي لالأردن الغايل جنوًما زاهرة ت�سيء �سماء الوطن، وتقوده نحو 
العلياء... حمّققني بذلك روؤى جاللة مليِكنا عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه، وقد اأراد ل�سباِب الأردّن و�سواعِده الفتّية اأن 

يكونوا بناةَ وطن، وحُماة منجزات.      
     

والتربيك  التهنئة  اآيات  اأ�سمى  ولذويكم  لكم  اأخّط  اأن  اجلميلة  اللحظات  هذه  يف  ا�سمحوا يل  واخلريجني،  اخلريجات  واأبنائي  بناتي 
بتخرجكم، موؤّمال اأن تكونوا على العهد والوعد، خري �سفراء جلامعتكم، و�سواعَد فتّيًة لرفعة وطنكم. دروب اخلري مفتوحة اأمامكم 
باإذن اهلل، وقد نهلتم من بحر العلم، وت�سّلحتم باأخالق العلماء؛ فحّلت عليكم بركات اجلّد والجتهاد، �سريوا على الّدرب واهلل يرعاكم. 
بالعلم  برعاية طلبتنا ومتكينهم  الوطنّي،  البناء  الأو�سط لالإ�سهام يف م�سرية  ال�رشق  دائًما يف جامعة  يوّفقنا  اأن  واأ�ساأله جّل وعال 
بال�سعي احلثيث،  للعاملّية  للو�سول  التي مّهدناها  الطريق  قُدًما يف  وبامل�سّي  املختلفة،  املجتمعّية  امل�سوؤوليات  وبتحّمل  واملعرفة، 

والعمل املخل�ص الدوؤوب. 
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Dr. Mohammad Mahmoud Al-Hileh
The President of the University

Middle East University is pleased to celebrate the graduation of a new constellation of graduates for the first 
and second semesters and the students who are expected to graduate on the summer semester of the academic 
year 2017/2018. The graduates are the twelfth batch of Master's degree and the ninth batch of Bachelor’s degree، 
and the University decided to grant them the title of "Al-Quds Batch" as a form of loyalty and gratitude. This 
title was granted by the University، confirming the purity of the identity of Jerusalem as an Arab and Islamic 
eternal capital of beloved Palestine، and betting on a promising future that is co-created by young leaders 
whom Middle East University contributed towards preparing.

With pride and satisfaction، I observed the great achievement of the University، which recently received 
the Certificate of Quality Assurance/ Gold Level from Accreditation and Quality Assurance Commission 
for Higher Education Institutions. The University adopted a profound vision: a serious university that is 
committed to learning in its pursuit of the great mission of supervising the preparation of leaders. This great 
mission can be achieved through creating an environment conducive to learning in order to develop the love 
of knowledge and the spirit of creativity in the hearts of its students. This aims to enhance their endurance of 
responsibility، and to make the best efforts to motivate them to innovate and enable them to have the finest 
knowledge. Today، we gather the fruits of these achievements represented by graduates who are armed with 
useful knowledge. We are proud to achieve the vision of His Majesty King Abdullah II Ibn Al-Hussein، who 
wants Jordanian youth to be the builders of the country and the protectors of the achievements.

Dear graduates، allow me to congratulate you and your families on your graduation. I hope that you will be the 
best ambassadors of your university to develop your country after you got the knowledge and became armed 
with the ethics of scholars. May God grant us success to contribute to the process of national construction to 
reach the internationality through strenuous pursuit and diligent work. 
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اأ.د. حممد احليلة
رئي�ص جمل�ص اجلامعة

د. عبد الرحمن اأبو عرقوب
ق.اأ.عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

اأ. د. حممود الوادي
نائب الرئي�ص ل�سوؤون الكليات 

الإن�سانية

د. وائل الأزهري
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. وديع العبد
ممثالً لكلية ال�سيدلة

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

اأ. د. طالب وراد
عميد كلية الأعمال

اأ.د. طالل اأبو ارجيع
الكليات  ل�سوؤون  الرئي�ص   نائب 

العلمية وعميد كلية ال�سيدلة

اأ.د. عزت حجاب
عميد كلية الإعالم

اأ. د. اأجمد زينو
عميد كلية الهند�سة

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

د �سليم �رصيف
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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د. اأمين عواد
ممثالً لكلية الهند�سة

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

اأ. �سالح تيم املعايطة 
ممثالً للمجتمع املحلي

األي�سار توفيق حممد احلاج  
طالبة 

ال�سيد فادي الرفاعي
مدير دائرة امل�ستودعات

روان ح�سام الدين اخلطيب
خريجة

ال�سيدة متيم الق�رصاوي
ممثالً للمجتمع املحلي

ال�سيدة نادية البكري
مديرة دائرة القبول والت�سجيل

د. حممد احل�سيني
ممثالً لكلية تكنولوجيا املعلومات

د. اأمين الرفوع 
ممثالً لكلية احلقوق

د. اأحمد �سفيق
ممثالً لكلية العمارة والت�سميم

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

اأ. د. زكريا اأبو حمدية
ممثالً لكلية الآداب والعلوم

مجلس الجامعة
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مجلس العمداء

اأ.د. حممد احليلة
رئي�ص جمل�ص اجلامعة

د. عبد الرحمن اأبو عرقوب
ق.اأ.عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

اأ. د. حممود الوادي
نائب الرئي�ص ل�سوؤون الكليات 

الإن�سانية

د. وائل الأزهري
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. طالب وراد
عميد كلية الأعمال

اأ.د. طالل اأبو ارجيع     
نائب الرئي�ص  ل�سوؤون الكليات 
العلمية وعميد كلية ال�سيدلة

اأ.د. عزت حجاب
عميد كلية الإعالم

اأ. د. اأجمد زينو
عميد كلية الهند�سة

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

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

اأ. د. عبد احلافظ �سالمة
عميد كلية العلوم الرتبوية
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اأ.د.طالل احمد  ابوارجيع
نائب الرئي�ص ل�سووؤن الكليات العلمية

هديل حممد احلروب
م�ساعد اإداري

اأ.د.حممود الوادي
نائب الرئي�ص ل�سووؤن الكليات الن�سانية

نواب الرئيس

ربى عبد فتحي دغل�س

م�ساعد اإداري



 الكتاب السنوي 2017 - 222018

الدكتورة متارا يعقوب نا�رص الدين
م�ساعد رئي�ص اجلامعة

خلود زائد حرزاهلل
م�ساعد اإداري

الدكتورة �سارة يعقوب نا�رص الدين
م�ساعد رئي�ص اجلامعة ل�سووؤن العالقات الدولية

مساعدو الرئيس
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الهيكل التنظيمي لجامعة الرشق األوسط

Organizational Chart “Middle East University”
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تأسست الجامعة في 2005/6/30 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، مّتخًذا 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 محوًطا 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

رؤية الجامعة

رسالة الجامعة

أهداف الجامعة
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Middle East University )MEU( was established on 30/6/2005 and began offering Master’s Degree programs 
right away. Two years later، the University began offering Bachelor’s degree programs in several majors، 
thus completing the link between knowledge and learning in the two stages of university education، the 
Bachelor’s and Master’s Degrees.
MEU is a national، educational، research، consultancy، and non-profit institution managed by a body of 
directors، a third of whom hold PhD degrees. It is an organ of the Middle East Company for Investment 
in Learning، which provides land lots، buildings، fixed assets، and other requirements for institutional 
accreditation. The University has a deep interest in knowledge as a driving force for spreading culture. It 
builds on the high scientific skills of students and prepares and provides them with such skills to fulfill the 
requirements of human development needed for keeping pace with international scientific development 
and its varied applications.
As universities are the lighthouses of science and knowledge، and as institutions manufacture future 
leaders، MEU contributes to fulfilling the motto “Knowledge is Power”. Its founder built the foundations 
of this academic institution، taking this slogan as a guiding principle of realizing goals، against all potential 
adverse conditions. The University embodies this slogan by providing a unique scientific environment 
where students can discover means of acquiring knowledge. This is assured by its policies of recruiting 
teaching and administrative staff، of student admission selection processes، and in providing modern 
and advanced library، laboratories، and other facilities. This way، students find themselves immersed in a 
motivating scientific environment that is conducive for excellence and distinctiveness.

A serious، committed and seeking to learn university

Preparing leaders through creating an environment that stimulates learning، research، and community 
services 

1.  Excellence in academic research and education for the acquisition of a respectable international status
2.  Recruiting remarkable and knowledgeable members of administrative and teaching staff
3.  Admitting talented and distinguished students from different cultures
4.  Setting up and developing academic programs so as to keep pace with modern developments in line 

with the   requirements of the job market
5.  Enhancing student quality-skills including the vocational and intellectual ones
6.  Encouraging pioneering projects in order to help in invigorating the welfare of society
7.  Establishing communication links inside and outside the University
8.  Uplifting the educational and learning processes in harmony with developments in science and 

technology

MEU in Words

   Vision

رؤية الجامعة
Mission

Objectives
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جامعة الشرق األوسط حاصلة على شهادة ضمان الجودة "المستوى الذهبي" على مستوى المؤسسة، وعلى مستوى 
كلية الحقوق، من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وحاصلة على شهادة اآليزو 9001:2015، 

وتتضافر عوامل عدة تجعل من جامعة الشرق األوسط مهوى لألفئدة ومركًزا 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 تطّوًرا في األردن، 

األمر الذي يُمّكن الجامعة من استثمار جميع مكونات قوتها ومقّومات تطّورها.
• تمّيزها مؤسسة وطنية تعليمية بحثية استشارية يتوفر فيها أعضاء هيئة تدريس يحملون رتًبا  أكاديمية ُعليـا وخبـرات 
متميزة، يعّدون أنموذًجا يحتذى لطلبتهم، متابعة وإرشاًدا وتوجيًها علمًيا وسلوكًيا، متمثلين ومنفذين لرؤية الجامعة 

ورسالتها. 
• تبّنيها خطًطا دراسية معّدة إعداًدا علمًيا دقيًقا، من ِقبل خبراء مختصين وفًقا 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.

• كونها جامعة آمنة وجاذبة.

لماذا جامعة الشرق األوسط؟
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MEU as a whole and the Faculty of  Law at MEU were awarded the Certificate of Quality Assurance/ Gold 
Level from Ministry of Higher Education and Scientific Research and Accreditation and Quality Assurance 
Commission for Higher Education Institutions. In addition، MEU was granted the ISO Certificate 
)2015:9001(. Several factors combine together to make Middle East University a center of distinction and 
innovation:

• Adopting values such as teamwork and focusing on modern technology to guarantee high-quality and 
efficient outputs. 

• Offering outstanding theoretical and applied research experiences with high quality according to the 
international performance standards.

• Its commitment in the process of the continuous improvement in the quality of its services offered for 
the students and the employees in order to ensure the quality of the outputs.

• Adopting the principle of continuous learning and spreading it among its students and employees.
• Providing excellent advisory and technical services to the local community and solving its problem in 

creative ways.
• Its contribution in the sustainable development as a knowledge-generating university، and providing 

innovative technical services and studies.
• Its keenness to establish networks of professional information with Jordanian، Arab and international 

universities، as well as with relevant professional associations.
• The cleanliness of the place and its excellent universitys facilities and modernity.
• It enjoys a privileged location on Queen Alia Airport Road، which is one of the most important 

development areas in Jordan. This privilege enables the University to invest all the components and 
strengths of its development process.

• It is distinguished as a national educational research and consulting institution for postgraduate studies 
with faculty members with high academic levels and distinguished experience )24% Professor، 22% 
Associate Professor، and 54% Assistant Professor(. They are a model followed by their students، and 
implementers of the University vision and mission.

• Its study plans are prepared by scientific experts in accordance with international standards that 
conform to the accreditation criteria for each specialization.

• Its commitment to continuously develop its curriculum to suit the practical trends.
• Its keenness to use Arabic language in learning، with teaching some subjects in English language in 

some specializations to meet the needs of the labor market and excellence in competition.
• A safe and attractive university campus.

Why to Choose Middle East University?
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القيم الجوهرية

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

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

  
اإلبـداع: تدعم الجامعة مناخاً يساعد أعضاءها على اإلبداع بإتاحة الفرصة للتعبير وإثراء الحوار اإلستراتيجي   .2
الحتالل مكانة منفردة بين جامعات العالم بعدم االكتفاء بدور المتلقي للعلم، بل بالعمل المتواصل لتحقيق الريادة 

العلمية في جميع التخصصات التي تدّرسها.
  

التعلم والتعليم المستمرين: تلتزم الجامعة بدعم عمليتي التعلم والتعليم المستمرين داخل مجتمع الجامعة وخارجه،   .3
وتعزيز النمو الفكري المستمر ورفاهية المجتمع المستدامة.

  
سرعة االستجابة: تتعهد الجامعة بأن تكون إيجابية في دراسة احتياجاتها، والتعامل بمرونة مع مشكالتها.  .4

  
الحاكمية: تتبنى الجامعة منظومة متكاملة تتمثل في مجموعة قوانين واألنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تحقيق   .5

جودة عملياتها ومخرجاتها التعليمية.
  

خدمة المجتمع: تلتزم الجامعة بالتفاعل مع المجتمع من خالل عقد الشراكات المحلية الفاعلة التي تسهم في توفير   .6
فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.

  
العالمّية: تلتزم الجامعة في السعي نحو االسترشاد بالمعايير الدولية لعمليتي التعلم والتعليم من خالل المقارنات   .7

المرجعية المالئمة.
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Core Values

Core values are considered as the operational framework for individuals’ communication in 
and outside the university، in order to achieve the university’s strategic priorities and to pursuit 
achieving its missions and the university rates the following values:

1. Excellence: The University seeks to score the utmost level of excellence while practicing and evaluating 
applied subjects in education، learning، and innovation.

2. Creativity: The University facilitates a perfect atmosphere for its members for encouraging creativity 
by finding opportunities for dialogue with the aim of finding a high stature position among world 
universities; exceptional to individuals’ readiness for receiving education، but rather by continued 
exertion to achieving superior knowledge in subjects studied.

3. Continued Education and Learning: The University is committed to supporting the process of education 
and learning on campus and outside، in addition to stimulating intellectual thinking and continued 
society’s welfare.

4. Responsiveness: The University is devoted to be affirmative in studying its essentials and being flexible 
regarding problem solving.

5. Governance: The University is embracing a comprehensive set of regulations، instructions، and laws، 
which aims to accomplish high quality in its educational outcomes.

6. Community Service: The University is loyal in interaction with the society by building up local 
enthusiastic partnerships، which will enable finding continued training and educational programs.

7. Globalization: The University is dedicated to become accustomed with the international standards for 
the educational and learning process by conducting inclusive appropriate comparisons.
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جامعة الشرق األوسط تهتم بالنوعية وهي جامعة عصرية دينامية في توّجهاتها، وتؤمن بإنتاج المعرفة، وبأنها 
نور الحياة

السياسة العامة للجامعة

هي الخطوط العريضة الموجهة لصياغة إستراتيجية الجامعة وتنفيذها؛ من أجل تحقيق رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها، ضمن 
القوانين الناظمة لقطاع التعليم العالي، وأنظمة الجامعة وتعليماتها، وتهدي متخذي القرارات في قراراتهم.

محاور السياسة

1. المسؤولية: وضع إمكانيات الجامعة ومقدراتها كافة خدمة للوطن واإلنسانية.
2. صورة الجامعة وسمعتها: من الثوابت التي ينبغي أال تمس وال تخدش.

3. الجودة: غاية تلتزم الجامعة بتحقيقها وإدامتها.
4. أعضاء الهيئة التدريسية: عضو الهيئة التدريسية المتميز محّصن.

5. الطلبة: يتصف طالب الجامعة بمهنيته ورقيه.
6. البرامج والمناهج والخطط: تواكب الحداثة والتطور وقابلة للتطبيق، وتلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.

7. أعضاء الهيئة اإلدارية: عضو الهيئة اإلدارية الكفء مقّدر. 
8. الحوكمة الرشيدة: تتبنى الجامعة الحوكمة الرشيدة.

9. موارد الجامعة: تعظيم وتنويع موارد الجامعة المالية، وتسويغ نفقاتها.
10. البحث العلمي: يخدم قضايا التنمية المستدامة.

11. التعاون الدولي: بناء تعاون مع مؤسسات أكاديمية، ومهنية، ودولية مرموقة، يخدم تطور الجامعة وتحقيق أهدافها.
12. المهارات: بناء مهارات مهنية وحياتية لدى أسرة الجامعة وتعزيزها وتوفير البيئة الالزمة لتطويرها.

13. الثقافة اإللكترونية: توظيف البيئة اإللكترونية المتطورة في خدمة الجامعة.
14. النشاطات: مأسسة النشاطات محلًيا، وإقليمًيا، ودولًيا.

15. التغذية الراجعة: تتبنى الجامعة التغذية الراجعة متعددة المصادر لالرتقاء بأدائها.
16. التنوع الثقافي: يحترم طلبة الجامعة والعاملون فيها التعددية والتنوع الثقافي .

17. المسؤولية المجتمعية: تعزز الجامعة المسؤولية المجتمعية خدمًة لها وللمجتمع.
18. خطة العمل: تعمل الجامعة بكل وحداتها األكاديمية واإلدارية وفق خطط عمل كلية وفرعية منبثقة عن إستراتيجيتها.

19. الثقافة التنظيمية: تعمل الجامعة على تكوين ثقافة تنظيمية راقية لها.
بين  ثقافة سائدة  لتكون  ثقافة اإلتيكيت والبروتوكول وأصولهما  الجامعة على تعزيز  20. اإلتيكيت والبروتوكول: تعمل 

طلبتها ومنتسبيها.
21. االتصال والتواصل: تفعيل مبادئ االتصال والتواصل في جميع االتجاهات داخل الجامعة وخارجها.

22. التعلم المستمر: الجامعة في كيانها وثقافتها ساعية للتعلم، وتنسج قدرة مستمرة متجددة على التكيف والتغيير.
23. المخرجات: تحرص الجامعة على تكوين مخرجات متطورة، وعملية، ومواكبة للحداثة.

24. تصنيف الجامعة: تسعى الجامعة إلى تبّوؤ مواقع متقدمة في أنظمة التصنيف المحلية والدولية.
25. المبادئ األخالقية: تراعي الجامعة مكارم األخالق في معامالتها كافة.

السياسة العامة للجامعة
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Middle East University is concerned with quality. It is a modern university that is dynamic in 
its orientation. The University believes in generating knowledge and belives that knowledge is 
Enlightenment.

General Policy of the University
The general policy of the University is the guiding principles for the formulation and implementation of the 
University›s strategy in order to achieve its vision، mission and objectives within the laws governing the higher 
education sector and the University›s regulations and instructions. These guiding principles lead the decision-
makers in making their decision.

The Components of the Policy:
1. Responsibility: Placing the University›s potential and capabilities into the service of the nation and 

humanity.
2. The Image and Reputation of the University: The constants that should not be harmed or disrespected.
3. Quality: The University is committed to achieve and sustain it.
4. Faculty Members: The distinguished faculty member is appreciated.
5. Students: The University student is characterized by his/her professionalism and elegance.
6. Programs، Curricula and Plans: They keep pace with modernity and development، and they are applicable 

to meet the needs of the community.
7. Members of the Administrative Body: The qualified member of the administrative body is appreciated.
8. Good Governance: The University adopts the principals of governance.
9. University Resources: Maximizing and diversifying the University›s financial resources and justifying its 

expenditures.
10. Scientific Research: It serves sustainable development issues.
11. International cooperation: Establishing cooperation with prestigious academic، professional and 

international institutions serves the development of the University and achieves its objectives.
12. Skills: Building and strengthening professional as well as life skills of the University›s family، and providing 

the necessary environment for their development.
13. Electronic Culture: To deploy advanced electronic environment in the service of the University.
14. Activities: Institutionalizing activities locally، regionally and internationally.
15. Feedback: The University adopts multi-source feedback to improve its performance.
16. Cultural Diversity: Students and employees of the University respect pluralism and cultural diversity.
17. Community Responsibility: The University promotes community responsibility to serve the community.
18. Work Plan: The University works with all its academic and administrative units according to the plans of 

action emanating from its strategies.
19. Organizational Culture: The University is working to create an elegant organizational culture.
20. Etiquette and Protocol: The University is working to strengthen the culture of etiquette and protocol to be 

a common culture among its students and members.
21. Communication: Activating the principles of communication inside and outside the University.
22. Continuous Learning: The University is seeking to learn and create a continuous and renewed ability to 

adapt and improve.
23. Outputs: The University is keen to create advanced and practical outputs and keep pace with modernity.
24. University Ranking: The University strives to get advanced positions in local and international classification 

systems.
25. Ethical Principles: The University takes into consideration the basic ethics and values.

General Policy of the University
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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 تخرجوا منها

إحصائيات
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 (AT-SGIRES) Advanced teaching and training on smart grid and grid االجتماع الثاني للمشروع األوروبي
 integration of renewable energy system

بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات من عدة دول أوروبية
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الجامعة تحتفي بالطلبة الجدد للعام الجامعي 2018-2017
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ندوة حوارية بعنوان »اإلعالم األردني - الواقع والتطلعات«
برعاية وزير الدولة لشؤون االعالم والناطق الرسمي باسم الحكومة

ندوة حوارية بعنوان  »الطلبة الوافدون – نحو آفاق أرحب«
برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور عادل الطويسي، 

وبحضور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
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اتفاقية تعاون مشتركة مع  بلدية مأدبا

اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعة القدس المفتوحة

اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعة مؤتة
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اتفاقية تعاون مشتركة مع مجلس محافظة العاصمة

اتفاقية تعاون مع  مجموعة أبوغزالة للتدريب والتعليم  في مجال تقنية المعلومات

اتفاقية تعاون مشتركة مع
هيئة تنشيط السياحة األردنية

اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية  الشركسية



41 الكتاب السنوي 2017 - 2018

أسرة جامعة الشرق األوسط تتبادل التهاني بمناسة عيد األضحى المبارك

الجامعة تحقق المركزالثاني في بطولة المملكة للمالكمة إطالق العدد األول من مجلة عين على الشرق األوسط

الجامعة تكرم نخبة من موظفيها المتميزين الجامعة تحتفي بترقية عدد من أساتذتها
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اتفاقية تعاون مع نقابة المعلمين األردنيين

اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة 
أبو هيكل للسيارات

مذكرة تعاون مع مؤسسة أصدقاء األمن الوطني

اتفاقية تعاون مع منظمة سبارك Spark الهولندية

مدير األمن العام  اللواء فاضل الحمود يرعى انطالق  المؤتمر الوطني  ) األمن المجتمعي .. مسؤوليات 
وثقافة( الذي نظمته مديرية األمن العام ممثلة بأكاديمية الشرطة الملكية وجامعة الشرق األوسط
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إطالق مسابقة KPMG  للتميز المحاسبي  
بحضور رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق األوسط الدكتور يعقوب ناصرالدين
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مذكرة تفاهم مع معهد القضاء الشرعي

الجامعة تستضيف الكاتب أحمد سالمة خالل منصة حوارات وسط البلد

محاضرة للكاتب والمؤرخ العالمي الروسي إسحاق ماشباش
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أمين عمان يلتقي أسرة الجامعة خالل منصة حوارات وسط البلد

الجامعة تنظم زيارة أكاديمية لطلبة جامعة Westminster البريطانية

الشرق األوسط تحصد برونزيتي بطولة الجامعات 
للجوجيتسو

الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى الحرمين 
التخصصي
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يوم وظيفي برعاية وزير العمل

اجتماع لمالكي الجامعات الخاصة
)MEU( في حرم جامعة الشرق األوسط

أسرة الجامعة تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد
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إطالق مركز التدريب والتطوير اإلعالمي بحلته الجديدة برعاية وزير الدولة لشؤون اإلعالم الدكتور محمد المومني
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توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات

مذكرة تعاون مشتركة مع جامعة اإلدارة والعلوم الماليزية

تكريم كلية الحقوق لحصولها على شهادة ضمان الجودة 
)المستوى الذهبي( الصادرة عن  هيئة اعتماد مؤسسات العالي وضمان جودتها
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الجامعة تتسلم شهادة ضمان جودة المؤسسات التعليمية )المستوى الذهبي( مع كامل امتيازاتها

رئيس الوزراء األسبق سمير الرفاعي يحاور أسرة الجامعة خالل برنامج منصة حوارات وسط البلد

زيارة األمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي
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الماجستير  مرحلتي  في  أكاديميا  المتفوقين  للطلبة  تكريمًيا  حفال  تقيم  الجامعة  ناصرالدين  يعقوب  الدكتور  برعاية 
التحكيم  مسابقة  في  األردن  مثلوا  الذين  الحقوق  كلية  وطلبة  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  والمميزين  والبكالوريوس 

 .Willem Vis الدولية في المنازعات التجارية  الدولية
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رئيس مجلس األعيان دولة فيصل الفايز يحاور أسرة الجامعة

زيارة طلبة مدارس ريتال إلى الجامعة

زيارة طلبة مدارس قرطبة الدولية إلى الجامعة
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زيارة طلبة مركز األميرة بسمة للتنمية

زيارة وفد  طالبي من جامعة Thunderbird األمريكية

كلية اآلداب والعلوم تنظم يوما علميا
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كلية الصيدلة تنظم يوًما طبًيا مجانًيا ألبناء المجتمع المحلي في منطقة الجيزة

الكاتبة نور العتيبي تحاضر حول تجربتها مع مرض السرطان

محاضرة المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان
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مسابقة أجمل صورة في الجامعة بمشاركة عدد من الطلبة

حول  يحاضر  الزعبي  بشير  الدكتور  األستاذ  جودتها  وضمان  العالي  التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  رئيس  عطوفة 
امتحان الكفاءة الجامعية

محاضرة الهيئة األلمانية للتبادل العلمي DAADالموسيقار طالل أبوالراغب في كلية اإلعالم
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ندوة حوارية حول القدس

MEU Talent 2 مسابقة المواهب

ندوة حوارية لمنتسبي دورة اإلعالم المتقدمة للضباطمناقشة مشاريع تخرج طلبة كلية العمارة والتصميم
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صاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن ترعى انطالق أعمال المؤتمر الدولي الثاني للشبكات المستقبلية  

ندوة حوارية مشتركة بين الجامعة وأكاديمية الشرطة الملكية حول األمن المجتمعي
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دولة رئيس الوزراء يرعى انطالق أعمال مؤتمر حوكمة اإلعالم في الوطن العربي: اإلعالم ما بين التشريع والتعليم والمهنية

وفد من المجلس العشائري الشركسي يزور الجامعة
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ورشة عمل تقنية لتطوير األلعاب اإللكترونية بالتعاون مع جامعة National Textile University  الباكستانية

ورشة حول إدارة المخاطر في الجامعة

يوم طبي مجاني في الجامعة لفحص العيون بالتعاون مع مركز الشامي للعيون
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تخريج طلبة الفصل األول من الفوج الثاني عشر لطلبة الماجستير والتاسع لطلبة البكالوريوس )فوج القدس( 
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املعدل التخصص اسم الطالب

3.78 اللغة اإلنجليزية وآدابها رنا بالل رباح عابدين

3.94 القانون منر محمد حسن البداوي

3.95 املحاسبة مجد الدين امني طلعت العلمي

3.84 إدارة األعامل روال ضيف الله حسن الشبيكات

3.86 التمويل عال عامد احمد ابو سيدو

3.82 التسويق شذى عفاش متعب الفايز

3.8 تكنولوجيا التعليم  رحمه تحسني معجل الحسامية

3.99 اإلذاعة والتلفزيون نرسين احمد باير الصبيحي

3.79 الصحافة اسيل فواز محمود حامد

3.8 الهندسة املدنية  حمزه بسام فيصل )قاسم عبدالله(

3.84 هندسة العامرة  تاال نبيل حسني غضيه الحسيني

3.88 التصميم الجرافييك هيلدا خلدون ناجي الظاظا

3.67 التصميم الداخيل معتز زيد محمد الشوابكه

3.83 الصيدلة سليزيا امين جريس الطوال

أوائل التخصصات لخريجي طلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2018/2017
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املعدل التخصص اسم الطالب

3.81 اللغة اإلنجليزية وادآبها غيداء محمد أمني عبد يوسف

3.94 العلوم السياسية خالد عوض عقله الدهام

3.94 العلوم السياسية ساجدة نوفل شحادة نوفل

4 القانون العام طارق مسلم عيل الشخانبه

4 القانون  الخاص برهان سلامن ربيع السيوف

4 القانون  الخاص حمدان صالح زيدان العبادي

4 القانون  الخاص محمد فائق محمود الشامع

4 القانون  الخاص منذر يوسف محمد محمد

3.91 املحاسبة اميان مروان جمعه مسلم

3.91 املحاسبة روان سليامن كامل غنمه

4 ادارة األعامل دعاء فتحي احمد االسطة

3.94 األعامل اإللكرتونية العنود ابراهيم عبدالله الهروط

4 علم الحاسوب احمد عبد الحميد اكريم سليامن

4 اإلدارة والقيادة الرتبوية نداء اكرم احمد سعد

4 اإلدارة والقيادة الرتبوية ابراهيم محمد عبدالله خطاب

4 املناهج وطرق التدريس نانيس محمد جميل الخرابشه

4 املناهج وطرق التدريس نرصه سليامن عودة ابو منصور

4 املناهج وطرق التدريس منال خليل موىس ابو صيبعه

4 دينا عزمي عبدالله ابو نحله تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

4 مرام مصطفى خليل عمرو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

3.97 اإلعالم محمد جاسم محمد قبيل

3.97 اإلعالم يوسف عوض احمد املشاقبه

3.97 اإلعالم نارص سعود محمد الرحامنه

3.94 التصميم الجرافييك انس ابراهيم حسني النجار

أوائل التخصصات لخريجي طلبة املاجستري للعام الجامعي 2017/2018
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اجلامعي  العام  من  الثاين  الف�سل  بداية  يف  العليا  للدرا�سات  جامعة  بو�سفها  التدري�سية  م�سريتها  اجلامعة  بداأت 
2006/2005 بعد اأن ا�ستكملت الرتاخي�ص والعتمادات الالزمة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وهيئة اعتماد 
وطالبة  طالبًا  وثالثني  وخم�سة  و�سبعمئة  األفني  على  يزيد  ما  منح  ومت  و�سمان جودتها،  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
درجة املاج�ستري يف ثالثة ع�رش تخ�س�ًسا تطرحها اجلامعة، تتوزع على �سبع كليات. بينما مت ا�ستقبال الفوج الأول من 
طلبة برامج البكالوريو�ص يف بداية الف�سل الثاين من العام اجلامعي)2008 / 2009 (، ومت منح ما يزيد على ثالثة اآلف 
وخم�سمئة وواحد واأربعني طالبًا وطالبة درجة البكالوريو�ص يف ت�سعة ع�رش تخ�س�ًسا، وزّعت على ت�سع كليات، حتى 

نهاية العام الدرا�سي )2017 / 2018(.

* 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





حررت في عمان بتاریخ: ۱۹ / رمضان / ۱٤۳۹ھـ 

الموافق: ۰٤ / ۰٦ / ۲۰۱۸ م
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د. اأحمد عبد احلي مو�سى
ق.اأ. عميد كلية الآداب والعلوم

هبه حممد ا�سماعيل
م�ساعد اإداري

الء حممد القي�سي
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.

كلية اآلداب والعلوم

د. جمانة مفيد ال�سامل
م�ساعد العميد
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قسم العلوم األساسية

د. اأحمد عبد احلي مو�سى
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

د. عمر يو�سف حماد
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.ملى �سالح العقيلي
مدر�ص

د.با�سل خمي�س ابوفودة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد م�سطفى عريوط      
اأ�ستاذ م�ساعد

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

د. فرحان ح�سن بربخ       
 اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأماين حممد  حممود
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فوؤاد عبد الهادي ابو �ساهني
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم
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قسم العلوم األساسية

ليلى ع�سام ال�رصيدة
م�رشفة خمترب

اأ.حممد فوؤاد عبد العال
مدر�ص

اأ.حممد �سليمان غطا�سة
مدر�ص

اأ. 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. جمد وليد عطا املنا�رصة
مدر�ص

اأ. �سابرين عبد احلافظ �سالح
مدر�ص

اأ. م�سطفى حممد عنيزات
مدر�ص
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د. حممد ابراهيم حماميد
اأ�ستاذ م�سارك 

د. نورما نواف الزايد
اأ�ستاذ م�ساعد 

اأ.د. زكريا اأحمد اأبوحمدية
اأ�ستاذ

د. ماجد عبداللطيف ابراهيم
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. نادية طارق حمندي
اأ�ستاذ م�ساعد 

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. حممد حاج حممود             
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ن�رصين توفيق يو�سف     
اأ�ستاذ م�ساعد 

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    
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 خريجو الفصل األول/  تخصص اللغة اإلنجليزية

الماجستير

 اجمد عبداهلل حممد النقروز

 انت�سار �سالح دخل اهلل �سعيد

 دارين �سعيد �سليمان هياجنه

 داليه حممد عبد الكرمي عو�س

 رهف حممود �سالح علي

 �سا�سا موؤيد خليل ابزاخ

 �سهيب ربحي يو�سف �سالح

 غيداء حممد اأمني عبد يو�سف

 ن�رصين با�سم حت�سني يا�سني

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    

 اميان حممود العبويني اماين احمد الفالح
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 خالد احمد حمود العمرو

 �ساره عمر خليل القماز اخلري�سات

 �سهري ح�سن عبدالرحيم ح�سن

مي�سون عي�سى ال�سادق اأحمد

 عنود عدنان احمد علوان

عي�سى خليل يو�سف ابوجوده

مياده ح�سن علي بعبيد

 خريجو الفصل الثاني / تخصص اللغة اإلنجليزية

الماجستير

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    

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

خريجو الفصل األول / تخصص اللغة اإلنجليزية 

البكالوريوس

ندى عمر يو�سف فرح ا�سعد القي�سي  رنا بالل عابدين

 خلدية عبد احلفيظ عبد الرحمن املنا�سري

 دميه حممد ابراهيم ال�سي�ساين

�ساره عبداحلليم عبداهلل العمله 

فدوى ح�سني  يو�سف قزمار 

قمر حممد هاين حممد ح�سن املحت�سب 

لينا مهدي رم�سان �سعبان 

م�سطفى هادي رزيج جليباوي 
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خريجو الفصل الثاني / تخصص اللغة اإلنجليزية 

البكالوريوس

اماين غ�سان داود 

�سلطان نواف احلناحنه  روان �سالح القي�سي  روان حممود العقرباوي

وعد ا�سماعيل ابو لوى نرمني وليم الطوال �سهد فوزي الطبال �سهد �سمري طه 

 ر�سا حممود عمريه رزان علي الدهام

 رمي م�سطفى الغاوي

 حنني جمال املن�سي

 اروى بالل �سعدالدين عبدالرحيم

اميان احمد باكري ان�سوقة 

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    
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البكالوريوس

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها    

�ساره اليا�س غطا�س  رنني حت�سني عيد 

لينه حممد نبيل الرباغيثي 

داليا احمد التوتنجي 

ليندا حيدر جرب 

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص اللغة اإلنجليزية

حنان عا�سم ح�سن �سامل 

�سيما احمد حممد علي الرفاعي 
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قسم العلوم السياسية

د.حممد �سالح بني عي�سى
ا�ستاذ م�سارك

اأ.د.عبدالقادر حممد الطائي
اأ�ستاذ

د. �سحر حممد الطراونة
ا�ستاذ م�سارك

د. رميا لطفي ابو حميدان          
ا�ستاذ م�سارك

اأ.د. عمر حمدان احل�رصمي
اأ�ستاذ

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

ق.اأ. رئي�ص الق�سم
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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

 را�سد احمد قبالن ال�سهوان

 رائد حممود حممد الدوي�سات

 �سالم احمد عبد اجلليل ال�سواعري

 طالل عبداهلل خلفان الندابي

 با�سل حممد عبد الرا�سد

 دنيا مهدي فوؤاد العظمي

�سالمه احمد �سالمه التعمري 

طارق �سامي حنا خوري 

علي احمد عبداحلميد الرحامنة 

عمر عبد اهلل حممد الكرو�س 

معاذ احمد حممد العط�سان 

منال حممود كرمي حموري 

ارحومه احمد ارحومه احمد

خالد عو�س عقله الدهام

�ساجدة نوفل �سحادة نوفل

علي حممد فرج النحلي

عماد عمر حممد عبد الكرمي

قسم العلوم السياسية

فالح �سمور فالح اجلبور

حممد احممد حممد ابو زيد

حممد عبداهلل يو�سف كمال

مفتاح حممد  عمر

يا�سني عامر عبد اجلبار الربيعي
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د. اأحمد حممد اللوزي

ق.اأ. عميد كلية احلقوق

�سحر "حممد �سمري" البظ
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

كلية الحقوق

اأ.د.حممد ابراهيم ابو الهيجاء
م�ساعد العميد
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اأ.د.فائق حممود ال�سماع
اأ�ستاذ

د.خالد عبد ال�سخانبة
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د.حممد ابراهيم ابو الهيجاء
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم

د..احمد خالد نعيمات                
اأ�ستاذ م�ساعد

د. متارا يعقوب نا�رصالدين   
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. مهند عزمي اأبو مغلي
اأ�ستاذ

د. ماأمون احمد احلنيطي
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم القانون الخاص
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 خريجو الفصل األول / تخصص القانون الخاص

الماجستير

 احمد امنار فالح املجول

 احمد حميد علي النباري

 ر�سا حممد �سالح اجلبوري

 �سبا �سادق عبد القادر الناطور

 ماأمون عارف حممد عوي�سات

 حممد عبدالرزاق جار العي�ساوي

 حممد يو�سف حممد ابعيو

 نعيمة عبدالكرمي فرح مرية

 و�سيم وائل اأيوب زعرب

قسم القانون الخاص
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 احمد جميد ر�سيد ال�سنجري

 احمد م�سلم احمد ابو ن�سي�س

 اآ�سال حممد يو�سف جربيل

 برهان �سلمان ربيع ال�سيوف

 ب�سار �سرب يا�سني الروا�سدة

 ح�سن احمد  حميمد

 ح�سنني نوري �سكر �سكر

 حمدان �سالح زيدان العبادي

 عبداهلل حممد �سالمه املحاميد

فواز عقله حممد العيطان 

حممد ر�سا علي البو�رصايه 

حممد فائق حممود ال�سماع 

مروان حممد �سالمة املحاميد 

ممدوح حممد حامد ال�سهوان 

منذر يو�سف حممد حممد 

 خريجو الفصل الثاني / تخصص القانون الخاص

قسم القانون الخاص

حممد حازم عبدال�ستار 
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د. حممد علي ال�سباطات 
اأ�ستاذ م�سارك

ق. اأ رئي�ص ق�سم القانون، وق�سم القانون العام

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

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

 خريجو الفصل األول / تخصص القانون العام

 دانه نبيل �سحده النت�سه

 رامي عبد املعطي حممد ال�سخانبه

 �سلطان عناد ابراهيم العدينات

 فالح كرمي يو�سف اجلنابي

 قا�سم ابراهيم متعب جنابي

 لندا م�سطفى ح�سني حممد الكل�س

 نور ها�سم �سربي باج

 يا�رص ر�سيد  مهنه

قسم القانون العام
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص القانون العام

 احمد �سعيد عبد الكرمي ال�سويلمني

 رعد ح�سون ح�سني العنبكي

 �سلطان �ساكر عبد اهلل اخلري�سه

 �سليمان بن حممد بن �سيف الهنائي

 طارق م�سلم علي ال�سخانبه

 علي احممد �سو ابو قلموزه

با�سل حممد �رصاري الفايز

الماجستير

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص القانون العام

 ابراهيم عبد الرحيم �سعاده لنا ح�سني �سالح

ي�رص ن�سري الع�سريةتغريد ابراهيم ال�سوابكه

قسم القانون العام

 فوز حممد عبد اهلل اخلري�سا

 حممد �سعود عايف اجلمعان

 حممد نوري خلف خلف

 حممود ف�سل حممد احلنيطي

 م�ساري منوخ م�سعل ال�سعالين



 الكتاب السنوي 2017 - 862018

قسم القانون

يزيد ن�رص ال�سوارب 

 خريجو الفصل  األول / تخصص القانون

البكالوريوس

 احمد عمر  عو�س

 ا�رصاق �سبحي �سعيد بياري

 خلود ح�سني  دمج

 �سهيب ابراهيم �سليمان ابو قاعود

 غيث زيد قا�سم اجلحاو�سة

فهد خالد �سعود الفايز 

حممد خلدون عي�سى  الطراونه 

حممد رفقي  غولفج 

حممد طالل اأحمد العفي�سات 

هيا جمال �سيف الدين باكو 
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البكالوريوس

حممد زياد ابو ع�سب  اأحمد جميل حممد

 خريجو الفصل الثاني / تخصص القانون

 ايهاب خليل يو�سف طميزه

دعاء ناجح داود �سامل 

�سذى حممد عبد املح�سن ابو الغنم 

حممد رافع  خلف 

هبه حممد عبدالهادي الرحمي 

قسم القانون
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص القانون

احمد جمال ابو عاذرة جعفر حامد املنا�سري

حنني عارف احمد العرينات 

�سوق اهاب عمر عطيه 

عامر زهدي عامر وادي 

منر حممد ح�سن البداوي 

متيمه ح�سن اطلوبه

دينا عامر حممود ال دحل

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

انغام اأحمد وهدان
م�ساعد اإداري

منار �سالح ابو حمدان
م�ساعد اإداري

د.�سمري مو�سى اجلبايل 
 م�ساعد العميد

اأ.د. طالب حممد مو�سى وراد
اأ�ستاذ

عميد كلية الأعمال

كلية األعمال
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اأ.د. هبة ح�سن نا�رص الدين 
اأ�ستاذ

د.حممد جميل الع�سايلة          
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د.احمد علي �سالح 
اأ�ستاذ

اأ.د.اأ�سامة حممد ربابعة              
 اأ�ستاذ

د.اأجمد فهد الطويقات
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد البا�سط ابراهيم ح�سونة          
اأ�ستاذ م�سارك

د.عبدالعزيز ال�رصباتي
اأ�ستاذ م�سارك

قسم إدارة األعمال

د. "حممد ذيب" املبي�سني
اأ�ستاذ م�ساعد

د.احمد علي احلرا�سي�س                   
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ح�سام حممد علي
اأ�ستاذ م�ساعد

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

د.�سمري مو�سى اجلبايل 
اأ�ستاذ م�سارك
رئي�ص الق�سم
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اأ. رانيه فهد الزعمط
مدر�سة

اأ. رزان �سلطان العدوان
مدر�سة

قسم إدارة األعمال

د. لوؤي هاين املعاين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فايز اأحمد البدري              
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممود ح�سني اأبو جمعة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.نهلة نهاد الناظر
اأ�ستاذ م�ساعد
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 خريجو الفصل األول / تخصص إدارة األعمال

الماجستير

 ابراهيم حممد عبد الرزاق �سياج

 امال احممد بو�سله الكوايف

 ان�س رفعت عناد عبد احلميد

  غ�سان عبد اجلليل حممد �سلمان املحميد

 ديالرا م�سطفى اربيل نيازي اونل

 �سارين �سانت خ�سادور دمرجيان

 عبد اهلل ح�سني حممود دروي�س

 فرا�س حممد علي بدر

 جمدي عبد احلفيظ  ابو خطوه

 حممد كرمي عبيد التميمي

 م�سطفى ابي �سعيد الديوجي

 نايف يو�سف  العون

قسم إدارة األعمال
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 دعاء فتحي احمد ال�سطة

 راجي حاب�س عبداملنعم النوافعة

 �سناء عبد اهلل حممد ال�سكارنه

 �سهيب عبداللطيف حممد العماوي

 عبدالكرمي احمد عبدالكرمي عربيات

 منى حممود احمد اخلطيب

 نارت وليد خالد مول

 مرمي ن�ساأت عزيز العبيدي

حنني وادي �سعيد البياتي

زكريا علي مهدي الربيعي

�سعيد �سمري �سعيد ابو جليدة

�رصيف احمد حممد الطر�س

حممد �سمري مو�سى النجار

مها عامر افليح افليح

ندى طاهر حممود ال�سامرائي

 خريجو الفصل الثاني / تخصص إدارة األعمال

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي /  تخصص إدارة األعمال

الماجستير

قسم إدارة األعمال
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص إدارة األعمال

 ب�سار عارف الطالفيح خالد عبد الكرمي الق�ساه امري ريا�س �سيف

 زيد عماد عبد القوا�سمي رغد ابراهيم عي�سى

منال حممود دراغمة  مراد مفيد الغامن 

قسم إدارة األعمال
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 الء علي �سكري ابوح�سنة

 امرية حمدي حممد طاهر البغا

 ان�س ح�سن عبد الرحمن ال�سويتي

 ايهاب احمد عبد العال النادي

ت�سنيم نعيم ح�سن �رصور 

جري�س اأمين جري�س الطوال 

 داليا م�سطفى دروي�س ابو �سنفه

 رول �سيف اهلل ح�سن ال�سبيكات

 زين يو�سف حممد م�سلم

�سمري ح�سني حموده غبج 

�سهل ا�سامة �سامل عبيدات 

�سيف ب�سام حممد احلويان 

عبداهلل حممد احمد القا�سم 

علياء ف�سل مو�سى �سحادة 

عمر �سفاء لبيب لبيب 

فرح ح�سن ر�سوان ابو ديه 

حممد امين  ابازيد 

حممد جناح عبداحلليم ح�سي�س 

حممود نبيل حموده جرب 

م�سطفى ا�سعد ابراهيم زعرت 

مي�س رباح �سعيد ال�س�ستاوي 

وائل غازي  حممد اجلبايل 

البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص إدارة األعمال

قسم إدارة األعمال
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص إدارة األعمال

البكالوريوس

 ا�رصاء يا�رص يا�سني

نزيه يو�سف القرنه  فار�س عنان �سوان 

بتول ناجي ابو لبده 

حممود ح�سان ابو �سنب  مو�سى احمد �سكوان  زيد علي مو�سى الربايعه

 ا�سالم ثائر بليحه

يارا بهاء الدين احل�سوه 

قسم إدارة األعمال
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص إدارة األعمال

البكالوريوس

قسم إدارة األعمال

 انوار حاكم جحي�س ال�رصديه

 اآيات عبد املنعم عدنان ال�ساحلي

حنني نادر ح�سن حماد 

 رانيا حممد  رحموكي

 زيد خالد عبداهلل توفقه

طيبه ناجي فيا�س اجلنابي 

عبداهلل جمال ح�سن �سالح 

فهد عا�سم عبد اللطيف م�سلماين 

فوؤاد عبد املجيد فوؤاد حموقه 

لينا عبد الكرمي ابراهيم الزريقي 

حممد امني عطيه الفقهاء 

مرينا ماجد فريد امل�رصي 

و�سام خالد �سبحي �سالح 

يزن عبداحلليم عبدالعزيز �سامي جويحان 
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص إدارة األعمال

 ان�س ابراهيم عبدالهادي ابو ديه

 اآيه خالد �سعود الفايز

ب�سار �سمري يعقوب عاقله 

حارث رم�سان كامل ال�سويخ 

�سذى م�سيل ابراهيم العجيالت 

لرا �سفيان انزاور ياخول 

ما�سه مر�سي حممود �ساكه 

حممد خمي�س ح�سني ح�سني 

حممد ر�سيد حممود حممد 

حممود �سليمان حممود ال�سياب عيال عواد 

نادين يا�سني حممد نور �سد 

نفني فواز حممد �سبحي قدوره 

بلقي�س ع�سام اأحمد جالل

عمر اياد هالله �سارة وليد �سققي  اميان عمر ح�سني  ايهاب م�سطفى البلبي�سي

قسم إدارة األعمال
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جميل اجمد جميل عطعوط 

خالد حممد يو�سف البي�ساوي 

راكان اأحمد علي حجازي 

عايد �سليمان عايد حجازين 

البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص التسويق

 ا�سامه حكمت الروا�سده احمد �سالم  عبد ال�ستار

�سذى عفا�س الفايز 

رند احمد غامن 

معاذ مازن النت�سة  حممود نا�رص جالد 

ايات خالد الفالح 

لني حممد مازن را�سي 

قسم إدارة األعمال
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 متارة حممد ا�سامة املفتي

 عبداهلل مو�سى �سامل ابو ن�سي�س

 غيث با�سم زكي غيث

 خريجو الفصل الثاني / تخصص التسويق

 قي�س عبدالهادي حمارمه عبد الرحمن يا�رص العدوان

ولء �سعيد �سبح  ابراهيم امين حلمي الطر�س لوؤي حممد احلاليقه

وعد في�سل زيغان  ر�سالن �سليمان �سندوقه

 عرين نادر ال�ساعر

البكالوريوس

قسم إدارة األعمال
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خريي نعيم غيث  احمد مروان احلجاوي

حممد هيثم اخلطيب مرح هيثم زامل 

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص التسويق

البكالوريوس

ايه احمد حممد البيطار 

ح�سان ثابت جميل احل�سن 

رغد عواد احمد العبداهلل 

حممود فوؤاد حممود عثمان

عز الدين هيثم �سبحي ابو �سالح 

حممد ع�سام عبدالكرمي العمراين 

ن�سيم علي حممد حلوه 

قسم إدارة األعمال
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و�سام ابراهيم نافع 

الماجستير

 خريجو الفصل األول / تخصص األعمال االلكترونية

 العنود عامر �سليم ابو ركبه

 لينا جمال عبد احلميد حالوة

 حممد من�سور حممود عتوم

 مهى حممد ا�سماعيل غزال

قسم إدارة األعمال

 احالم يو�سف ح�سن حممد يو�سف

 العنود ابراهيم عبداهلل الهروط

متارا م�سطفى احمد حميدي 

دميا خليل فوؤاد احلن 

في�سل فار�س في�سل دبدوب

عبداهلل حممد روحي �ساكر ال�سقر

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص  األعمال األلكترونية

 خريجو الفصل الثاني / تخصص األعمال األلكترونية

دينا ع�سمت دحيالن املجايل 

 ندين خليل فوؤاد احلن

 نظمي عبد نظمي القوا�سمه
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اأ.د. حممود ح�سني الوادي
اأ�ستاذ

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

اأ.د. طالب حممد مو�سى وراد            
ا�ستاذ

د. خالد جمال اجلعارات
ا�ستاذ م�سارك

قسم المحاسبة والتمويل

د. را�سد حممد �سالمة
ا�ستاذ  م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د.عبدالعزيز فريد �سامية
ا�ستاذ م�سارك

د. امين من�سور اخلزاعله
اأ�ستاذ م�ساعد
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د.نواف عبداهلل اجلندي         
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حممد داوود عثمان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. رمي �ساهر العرج
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

 اميان مروان جمعه م�سلم

 رامي ب�سام بكر قندو�س

 روان �سليمان كمال غنمه

 �سلمان خالد �سلمان ابو هديب

 عمار حممد عمر عا�سور

 عمر عبد اهلل احمد بني خلف

 حممد احمد حممد جمعه

 منذر �سالح الدين داود نريوخ

 خريجو الفصل الثاني / تخصص المحاسبة

 او�س م�سطفى حممد احلمد

 امين عز الدين �سبحي ابو�سالح

 ح�سام حممد عبد املطلب �سباح

 عزت هاين عزت ابو �سهاب

 يزن راأفت عبد اهلل خليل
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص المحاسبة

 ا�سامة حممد ابو ا�ستيه

عالء يو�سف ا�ستيوي 

ح�سن ن�سال ابراهيم 

عبداهلل عماد عوده 

عمر م�سطفى العو�سي 

 ا�سامة حممد علي حممد

مي نزار ده�سان 

قسم المحاسبة والتمويل
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البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص المحاسبة

 احمد حممد عبد الرحمن عليان

ايه نعيم حممد الربمي 

حاب�س عمر حم�سن العميان 

حمزه حممد جرب ذيب 

رامي حممد قا�سم اجلوري�سي 

رفيق حممد عماد  حممد رفيق ر�سا�س 

عبدالرحمن امني �سبحي خزنه 

عبدالرحمن �سليم حممد العو�سي 

عالء وجيه عطيه النجار 

علي �رصمد كمال العزاوي 

عمر عبد ال�سالم عي�سى اخلطيب 

فرح جمال نزار كيايل 

ق�سي دو�رص عمر عمر 

جمد الدين امني طلعت العلمي 

حممد غالب عبد الرحمن امل�سارقة 

حممد حممود حممد خري اهلل 

حممد موفق حممد عبداللطيف كتانه 

حممد يو�سف احمد املنا�رصه 

منري اليا�س منري لل�س 

نادر خلدون عاهد احلدادين 

قسم المحاسبة والتمويل
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البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني / تخصص المحاسبة

دانا عرفات الفيومي 

حممد با�سم زريقي مو�سى ه�سام عليان 

حممود منذر داود 

مفلح رائد الق�ساه 

�ساره رفيق ب�سري 

قسم المحاسبة والتمويل
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البكالوريوس

 خريجو الفصل الثاني / تخصص المحاسبة

 الء يا�رص حممود اخلطيب

 ان�س قا�سم حممد املغربي

 ان�س حممد �سحاده العجارمه

تال عارف �سالح ابو �سعد 

ح�سام امين طه ملك 

ح�سني مراد ح�سني جوهر 

حمزه ابراهيم �سعادات العو�سي 

حمزه نايف عبد الفتاح ابو غو�س 

�سلطان احمد عبد القادر الع�ساف 

طارق عبداهلل حممد ال�سوبكي 

ملا عبد احلفيظ احمد العجلوين 

ليث ح�سني ذياب عبداللطيف 

حممد خالد حممد النوافله 

حممد عدنان علي ذياب 

حممد فهمي حممد احلمود 

حممود مفيد عبدالعزيز عو�س 

منار جمال حممود عليان 

موؤمن عبداهلل اأحمد اأبو عمريه 

قسم المحاسبة والتمويل
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص المحاسبة

البكالوريوس

 قي�س عبد ال�سالم 
ال�سمريي

  ق�سي عبد ال�سالم 
ال�سمريي

طارق ع�سام الرواجيحعبداحلميد اياد الدويك 

�سينا �سيزار  جانا �سامر ابراهيم ال�رصوف 

عبد الرحمن جمدي ثابت 

ب�سري حممد احللبي 

قسم المحاسبة والتمويل
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 موؤيد غ�سان �سايف ليث عماد ال�سمريي حممد عبد احلميد الدمريي

 يارا زهري احليله نور اكرم احميد هال نبيل القطامي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي /  تخصص المحاسبة

البكالوريوس

 احمد علي حممد ابو�رصي�س

 احمد حممد احمد عواد

ان�س عبداهلل احمد الدعا�س

 ان�س زياد حممد ملحم

 خليل هاين خليل احلوراين

 ربى ع�سام حممد من�سور

 �سليم جهاد ح�سني ابو ح�سني

 �سيف الدين خالد عبد اللطيف عيا�رصه

 �سالح يو�سف عي�سى مو�سى

 �سهيب جهاد حممود نوفل

 عبد  اهلل ا�رصف حممد غازي �ساب�سوغ

قسم المحاسبة والتمويل

 كايد احمد عبد الكرمي الهروط

 حممد ابراهيم حم�سن ابو كميل

 حممد احمد حممد علي الرفاعي

 حممد الطيب ابراهيم حممد

 حممد تاج الدين احمد الغول

 مهند ح�سن حممد قنوع

 ندمي ا�سامه �سيف اهلل قموه

 نعيم ح�سام نعيم ال�سخ�سري

حممد عبد املجيد ح�سونة

هيثم خلدون ال�سديفات
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 خريجو الفصل األول / تخصص التمويل

البكالوريوس

قسم المحاسبة والتمويل

 روند عماد امل�رصي

 عال عماد ابو �سيدو

 زياد غ�سان قا�سم

 معتز منري ابو ار�سيد عمر طارق نفاع

 عبد القادر حممد  اأية عادل العجة
عبد الهادي

 خالد حممد احمد ا�سماعيل

 هيا اأكرم عبدالرزاق خري�سات
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البكالوريوس

قسم المحاسبة والتمويل

 �سهد حممد لنبفرحان ماجد احلدادين 

 احمد م�سلم احمد ابو زغلة

 ح�سن اياد ح�سني جوهر

 �سادي فوؤاد �سليم بهو

كربيد عي�سى كربيد مزكيان 

حممد احمد ي�رصي اجلنيدي 

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

البكالوريوس

 عمر رفعت احمد عوده

 موؤمن �سمري حممد كا�سور

 حممد عادل نا�رصالدين

 وا�سف لطفي عواي�س حممود ه�سام عبد الوهاب

 الء رزق �سالمه

قسم المحاسبة والتمويل
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د. �سائدة حممد عفانة
اأ�ستاذ م�سارك

د.�سليم حممد خنفر
ا�ستاذ م�سارك

د.ابراهيم عبدال�سالم احلرازنة         
اأ�ستاذ م�ساعد

د.خالدجميل عد�س
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

قسم اإلدارة السياحية
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قسم اإلدارة السياحية

 خريجو الفصل األول / تخصص اإلدارة السياحية

البكالوريوس

حممد يو�سف احلويان 

حممد عواد الفالح 

نور حممد اخللفات 

علي فهد النعيمات 

 احمد �سادق م�سلح الفرجات

 احمد عالء الدين ن�رص اجلوابره

 الرباء يو�سف فوؤاد ابراهيم

 �سارة علي داود القي�سي

 عامر مروان عوده قندلفت

عبد الرحمن هيثم حممد عزت الفرا 

عبد اهلل رائد حممد مهيار 

نورا عبد اهلل ا�سماعيل تغوج 
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 خريجو الفصل الثاني / تخصص اإلدارة السياحية

البكالوريوس

 ابراهيم غ�سان حمزه نا�رص الدين

 احمد حممد ح�سن عال

 حمزه احمد حبال �سني

 دانيال حممد خري ا�سحق خم�س

قمر احمد حممد تيف 

 اجمد حافظ اخلطيب

قسم اإلدارة السياحية



119 الكتاب السنوي 2017 - 2018

�سهيب فار�س قزاز 

 ا�سامه عبد اهلل الرقاد �ساندرا انور القي�سي

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص اإلدارة السياحية

البكالوريوس

عمار حممد عبد ربه ابو قوطه 

حممد يو�سف احمد اخلطيب 

مراد احمد عزيز قربطاي 

معاذ وليد رم�سان ن�سار 

هيثم ريا�س جنيب النمري 

قسم اإلدارة السياحية
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د.عبدالرحمن حممد ابوعرقوب
ق.اأ. عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

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

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

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

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

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

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

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

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

رؤية  كلية تكنولوجيا المعلومات ورسالتها وأهدافها

�سحى �سعيد ابو طوق
م�ساعد اإداري

كلية تكنولوجيا المعلومات

د.�رصيفة فاروق مراد                   
م�ساعد العميد
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د. ه�سام �سعيد ابو �سامية
اأ�ستاذ م�سارك

د.عبدالرحمن حممد ابوعرقوب 
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د.اأحمد كايد اأحمد كايد
اأ�ستاذ

قسم علم الحاسوب

د.حممد عبا�س فا�سل 
اأ�ستاذ م�سارك

د.مظفر منري اجلراح
اأ�ستاذ م�سارك

اأ. د. حمزة عبا�س ال�سوادي
اأ�ستاذ

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

د. �سياء حممد عليان
اأ�ستاذ م�ساعد

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

ق. اأ. رئي�ص الق�سم
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قسم علم الحاسوب

خريجو الفصل األول / تخصص علم الحاسوب

الماجستير

 احمد عبداحلميد اكرمي �سليمان

 �سوق �سلمان حممود اخلفاجي

 ليلى خليل حممود املغري

خريجو الفصل الثاني  / تخصص علم الحاسوب

 احمد هاين حممد حمافظة

 ان�س عبدالرزاق علي اجلبوري

حال حاكم حديثة اخلري�سة 

رقى عبد الكرمي �سالح ال�سناوة 

لبنى معت�سم حممد الراميني 
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البكالوريوس

      خريجو الفصل األول  / تخصص علم الحاسوب

مراد زياد العدوي  عبدالرحمن ح�سن حويج

 احمد ريا�س اح�سان علي

عمر تي�سري حممد العموري 

وليد كاظم ر�سدي ابو الهيجاء 

قسم علم الحاسوب
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 عبد اهلل �سالح خمي�س

حممد حممود عبد اللطيف 

 نور خالد قحاوي�س

هنادي م�سطفى ال�سوريكي 

خريجو الفصل الثاني  / تخصص علم الحاسوب

البكالوريوس

 خالد فايز عي�سى فهيد

ليث منري �ساكر العزة 

 حممد رائد مفلح الق�ساه

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص علم الحاسوب

 عبداهلل حممد �سعيد عبدالفتاح مرعي

 حممد �سمري عطا ياغي

 معاذ احمد حممد الغروز

 يزن مو�سى حممود قرنفله

قسم علم الحاسوب
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اأ.د. عبداهلل حممد ال�سقر          
اأ�ستاذ

د. احمد غازي الزعبي                 
اأ�ستاذ م�ساعد

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

حنان قي�س اغا
م�رشفة خمترب

رامي هاين ابو ريده
م�رشف خمترب

لينا را�سم عرفه
م�رشفة خمترب

مشرفو المختبرات

قسم نظم المعلومات الحاسوبية

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

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

ق. اأ. رئي�ص الق�سم



127 الكتاب السنوي 2017 - 2018

البكالوريوس

 خريجو الفصل األول / تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

 خريجو الفصل الثاني / تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

عمار حممد عوين مرعي 

ا�سالن عز الدين �سليمان قوجق 

فار�س نعمان ح�سن ال�سيخ 

حممد با�سم حممد احلوراين 

غدير عبداهلل الغاي�س عبدالعزيز عادل ال�سويكي 

قسم نظم المعلومات الحاسوبية
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احمد ح�سني عبد اهلل ن�سوان 

ان�س خالد عبد الكرمي ن�سوان 

زيد ريا�س زكي احلاج ا�سعيد 

نوح مو�سى احمد احلاج طا�س 

عدي �رصيف اجلماعني 

البكالوريوس

 المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

قسم نظم المعلومات الحاسوبية
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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

اأ.د. ابت�سام جواد مهدي
م�ساعد العميد



131 الكتاب السنوي 2017 - 2018

اأ.د. حممد حممود احليلة
اأ�ستاذ

اأ.د. احمد فتحي ابوكرمي 
اأ�ستاذ

اأ.د. ابت�سام جواد مهدي
اأ�ستاذ

رئي�ص الق�سم

د. اجمد حممود درادكة
اأ�ستاذ م�سارك

د. تغريد مو�سى املومني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. منذر قا�سم ال�سبول              
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. حممود عبد الرحمن احلديدي
اأ�ستاذ

د. فواز ح�سن ابراهيم �سحادة            
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. عبا�س عبد مهدي �رصيفي
اأ�ستاذ

قسم اإلدارة والمناهج
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قسم اإلدارة والمناهج

خريجو  الفصل األول / تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

الماجستير

 ابراهيم حممد عبد اهلل خطاب

 ا�رصاء حممد ابراهيم عبد اهلل

 ربى �سمري حممود حممود

 رمزي فوزي حممد ابو غزاله

 روؤى بركات ح�سن احلجار

 زبيده خلف احمد العودة

�سذا علي دروي�س الهروط 

حممد ف�سل حممد احلنيطي 

منال هاين ح�سن قطي�سات 

مي�سون علي جروح الكايد 

يا�سمني حممد نا�رص حممود الدجاين 

يو�سف م�سطفى عي�سى الب�ستنجي 
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 ابت�سام �سالح الرباوى الده�سان

 اريج م�سطفى �سحاده احلايك

 اميان   حفيظ

 براءه عبد الكرمي جودت الطنبور

 راتب احمد عبد الرزاق العجرمي

 رامي حممد خليل م�سلم

الماجستير

خريجو  الفصل الثاني / تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

نداء اكرم �سعد 

هناء فهمي الده�سانعاليه حممد الهربي�سي

قسم اإلدارة والمناهج

    المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

رمي حممد فوزي احمد مو�سى 

�سديق ح�سني ح�سن ال�رصيف 

عبري حممد وجيه عبد اجلليل طياره 

فدوى عبد احلليم احمد الربيزات 

ممدوح علي جروح اخل�سري 
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الماجستير

 اناء يو�سف �سالح ابو �سالح

 �رصى حميد �سالح الفالحي

 منال خليل مو�سى ابو �سيبعه

قسم اإلدارة والمناهج

   خريجو  الفصل األول / تخصص مناهج وطرق التدريس 

 خريجو الفصل الثاني / تخصص مناهج وطرق التدريس 

 ايه احمد عليان احليحي

 با�سل ذيب م�سلم املنا�سري

 حران فهد عبد الكرمي امل�ساعفه

 ح�سام علي عبعوب عبعوب

 حنني احمد حماد الع�رصان

 را�سد فريد نافع اللبدي

�سيماء وعد اهلل عبد القادر عبد القادر 

علي عي�سى حممد القرنه 

فاتن حممود خليل اللوزي 

حممد دحام يا�سني العلواين 

نان�سي حممد جميل اخلراب�سه 

ن�رصه �سليمان عوده ابو من�سور 
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د.حمزة عبدالفتاح الع�ساف
اأ�ستاذ م�سارك

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

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

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

د. منال الطوالبة
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

الماجستير

خريجو  الفصل الثاني / تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم 

 احالم فليح ح�سن العطيات

 الء احمد �سالمه �سندوقه

 ال�سيماء احمد عليان احليحي

 دينا عزمي عبداهلل ابو نحله

 لينا موؤيد حممد حمد

 مرام م�سطفى خليل عمرو

مياده يو�سف احمد العجوري 

هاله حممد علي ابو زيد 
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قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم

البكالوريوس

رحمه حت�سني احل�سامية 

خريجو  الفصل األول / تخصص تكنولوجيا التعليم 

 خريجو  الفصل الثاني / تخصص تكنولوجيا التعليم 

نور الهدى ا�سامه يان�س  لبنى عبدالهادي جعيدي
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  / تخصص  تكنولوجيا التعليم 

 حممود ب�سام م�سطفى نان�سي حممد خري  املجذوب

قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم

 ايه احمد حبال �سني

 لني جنم عبد القادر اخلطيب
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فداء م�سطفى الطقاطقـة
م�ساعد اإداري

لبنى حممد العزام
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

كلية الهندسة

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

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. راأفت م�سطفى ادلبي                        
اأ�ستاذ م�سارك

د.يزن عي�سى ابوعي�سة
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. نبيل فرح النرب                         
اأ�ستاذ م�ساعد

د.فرا�س العداي اخلليل
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�سامي حممد عياد
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم الهندسة المدنية 

اأ.�سحى عدنان خليل
مدرّ�سة

اأ.لينا بدر احللو
مدرّ�سة

 اأ. هديل مناور املحا�سنة                            
مدرّ�سة

 اأ. روان حامت الغنيمات       
مدرّ�سة

د.نريان حممد عبدالوهاب  
اأ�ستاذ م�ساعد
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م. اإبراهيم يعقوب اأبو الرو�س 
م�رشف خمترب

م.عمر توفيق فرحات
م�رشف خمترب

غ�سان م�سطفى زامل
فني خمترب

م. ا�سماء جمال ابو هره
م�رشفة خمترب

م. مرمي ابراهيم امل�سايخ
م�رشفة خمترب

م. �ساندرا "حممد خري" 
ن�سقواي 
م�رشفة خمترب

م. حنني �سعادة �سعادة
م�رشفة خمترب

م. روان اأبو �سنبل
م�رشفة خمترب

م. متارا جمعة ال�سوابكة
م�رشفة خمترب 

مهندسو وفّنّيو  المختبرات ومشرفوها  

م.عمر �ساكر العبد �سديد
م�رشف خمترب

م. رهام حممود الرقب
م�رشفة خمترب

م. مروان ماجد م�سطفى
م�رشف خمترب

م. هاين حممد "ال�سيخ 
م�سطفى" "الكيالين"

م�رشف خمترب

م. مادلني خليل ابو �سعلوك
م�رشفة خمترب
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المدنية 

احمد يو�سف طاهر 

عبد الرحمن ح�سني اأحمد 

احمد فواز عبا�س 

�سو�سن خالد حممد 

احمد علي ابو احل�سنى 

�سليمان عدنان عو�س 

احمد رائد الغول 

ح�سني داود ابوالذنني 

احمد عدنان م�سطفى 

رعد اجمد عواد 

ا�رصف عرفات اعومير 

 عبد الرحمن عماد 
عبد القادر

با�سل فهد امل�سهراوي 

علي منذر الغزاوي 

احمد ا�سالم ابو �سمحه 

جهاد حممد عي�سى 

قسم الهندسة المدنية 
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المدنية 

حممد ابراهيم ابو فرده 

يا�رص مو�سى و�ساح 

في�سل حممد غ�سان خري 

وليد خالد ابو اخلري 

في�سل حممد حمداهلل 

هال علي ال�سوابكه 

عمر حممد حمدان 

م�سطفى عامر الدي�سي 

عمر يو�سف اآلو�سي 

ه�سام وائل العقاد 

حممد حممود احل�سني 

يحيى �سامي احلايف 

حممد يعقوب الب�ستنجي 

يزن حممود احلاج ح�سن 

عمر �سميح حمدان 

حممود احمد الفيومي 

قسم الهندسة المدنية 
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص الهندسة المدنية 

يو�سف اأحمد نا�رص  يزن منري عنايه 

قسم الهندسة المدنية 

احمد تي�سري خليل ال�سيخ 

احمد ربحي احمد منر 

احمد عادل احمد الرقطي 

ا�سامه مو�سى ر�سمي مقبل 

ان�س ن�سال عبد اهلل هيدامو�س 

بهاء عثمان حممد ح�سان 

رائد نادر حممد الظاهر 

رعد اأجمد فرح احلدادين 

رنده ماجد خ�رص ابو ح�سنه 

زيد مازن اأحمد ح�سونه 

�ساري حممد �سالح حنايفه 

�سليبا ماهر �سليبا حدادين 

عبد الرحمن عي�سى حممد ابوالعو�س 

غيداء عبدالرحيم م�سطفى ابوحميده 

لوؤي مفيد مو�سى ال�سقريي 

حممد ح�سني حممد الناجي 

حممود عبد اللطيف �سالح عمران 

معاذ ماجد علي عبا�س 

معتز �سالح عي�سى اخلطيب 

مهند معني ح�سن ال�سيخ 

موؤن�س حممد ريا�س الفرا 

موؤيد حممود عبد احلميد اخلطيب 

هبه راأفت ناجي عالن 

ينال عيد  ال�سمري 
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البكالوريوس

خريجو الفصل الثاني / تخصص الهندسة المدنية 

عبد الرحيم اكرم الرتتري 

مهند مازن ابو �سعد 

زياد رائد اأ�سعد 

م�سطفى طالل  عامر 

خالد مازن الفقيه 

مروان احمد عوده 

ح�سام خالد بكر ال�ساحلي 

حممد م�سطفى عودةاهلل 

حمزه ب�سام )قا�سم عبداهلل( 

حممود عبداهلل خمي�س حممد يحيى عبد الوهاب 

عبداهلل رافت ابو الردح 

همام جميل  دلل 

علي �سليمان الكردي 

ا�سحاق احمد اجلماليه 

غدير حممد فريج 

قسم الهندسة المدنية 
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البكالوريوس

خريجو الفصل الثاني / تخصص الهندسة المدنية 

احمد عوده احمد رم�سان 

احمد نبيل فاروق عقل 

با�سل �سليمان �سامل يعقوب 

عبد الرحمن ابراهيم فريد �سمور 

عبد اهلل جهاد عبد اهلل د�سه 

عبداهلل نا�رص ابراهيم ال�سقر 

ق�سي جمال حممد مريزيق 

قي�س علي حممد ال�سيد 

حممد ابراهيم حممد نبهان 

حممد را�سي اديب نا�رص الدين 

حممد عبدالرحمن يو�سف داود 

حممد نعيم علي نعيم 

موؤمن عبد الرحيم ح�سني نزال 

قسم الهندسة المدنية 
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص الهندسة المدنية 

قسم الهندسة المدنية 

منري م�سطفى اخلليلي لوؤي ن�ساأت الطوال

عبدالرحمن ماجد م�سك ا�رصف راأفت ابوفار�سا�سامه ب�ساره حدادين

مو�سى جهاد عمران

احمد ب�سام منكو
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص الهندسة المدنية 

قسم الهندسة المدنية 

ابراهيم ح�سن عبد الرحمن ح�سن عواد

احمد ح�سن ابراهيم قنديل

انطون ال�سغري

بهاء تي�سري حممود ح�سن

خالد وائل احمد ال�سنو�سي

رامي �سامي عبد العزيز حممد �سربه

عا�سم يحيى ع�ساين

عبد الفتاح م�رص عبد الفتاح احلموز

عبدالرحمن ابراهيم حممود حجازي

عالء عبدالقادر حممد �سويد

علي ح�سني العلي احلمد

فا�سل احمد اخللف

مروان �ساهر عبدال�سالم رم�سان

مهند جمال الدين �سامل منوره

همام دياب حممد عي�سى
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البكالوريوس

خريجو  الفصل الثاني / تخصص الهندسة المعمارية وأنظمة البناء 

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص الهندسة المعمارية وأنظمة البناء 

 حممود ابراهيم عبد الكرمي ابو حديد

ح�سام و�سفي حممد ابو �سمحان

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

اأ. عبداللطيف اخلما�س         
مدر�ص

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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قسم هندسة الطاقة  المتجددة 

البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص هندسة الطاقة المتجددة 

هيثم با�سل يو�سف ال�ساعر

زيد حممد ال�سمادي
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اأ.د. عزت حممد حجاب
عميد كلية الإعالم

حنان ح�سن البو
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

كلية اإلعالم 

د. كامل خور�سيد مراد
ق.اأ. نائب العميد
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اأ.د. حميدة مهدي �سمي�سم
اأ�ستاذ

اأ.د. عزت حممد حجاب
اأ�ستاذ

د. حممد كامل القرعان                   
 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.حنان ح�سن الك�سواين              
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم الصحافة واإلعالم
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قسم الصحافة واإلعالم

الماجستير

خريجو  الفصل األول / تخصص  اإلعالم

�رصوق نعمان ر�سيد �سويدان 

عبد اهلل �سميح عبد اجلليل العفي�سات 

ع�سام زعل عبد الرحمن ال�ساليطه 

ماريانة فردون زول ابزاخ 

مالك رحاب حممود العزة 

حممد احمد قبالن ال�سهوان 
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الماجستير

خريجو  الفصل الثاني / تخصص  اإلعالم

متارا حممد عبدالهادي الرحمي 

ح�سن �سليم علي ابو ع�ساف 

خري الدين نا�رص خري الدين �سموط 

زينة خالد وفيق التالوي 

عاهد احمد عبد الرزاق الدبعي 

عدي عبد القادر �رصاج الكباريتي 

لبنى امني عطيه الفقهاء 

ماطر عبداهلل عبده حمدي 

يو�سف عو�س امل�ساقبه عواطف طه احلجايا 

قسم الصحافة واإلعالم

مالك عادل  حافظ 

حممد جا�سم حممد قبيل 

حممد حميد  زامل 

حممد زيدان حممد اخلراب�سه 

حممد نواف ملوح الفايز 

حممود ه�سام عبد الرزاق الدحله 

معت�سم م�سطفى حممد ابو داري 

نا�رص �سعود حممد الرحامنه 
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براءه نبيل ابراهيم احلاج امني 

�سالم �سعيد عبد احلافظ ا�سعد 

عبد اجلبار خالد  حممد 

هيا �سالمه ابراهيم الزيره احلديد 

ا�سيل فواز حممود حماد 

اأحمد حممود اأحمد �سالح 

البكالوريوس

خريجو الفصل االول / تخصص الصحافة

قسم الصحافة واإلعالم

ردينة حممد الغنانيم حنان عبد المري الدليمي  ايه حممد ح�سن 

خريجو الفصل الثاني / تخصص الصحافة
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د.ا�رصف حممد املنا�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

د.ا�رصف فالح الزعبي               
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم  اإلذاعة والتلفزيون

د.حنان كامل ا�سماعيل
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول  / تخصص اإلذاعة والتلفزيون 

�سريين ع�سام معتوق 

بهاء الدين يحيى حممد القوا�سمه 

داليا معن  عيد ال�رصيف 

عبدالرحمن حممود خليل �سنان 

عنود حممد حمد اخلري�سا 

مرمي وليد ابراهيم حممد عبد اهلل 

ن�رصين احمد باير ال�سبيحي 

يو�سف ب�سام عبد الرحمن ال�سنطي 

يو�سف ه�سام ويل الدين كو�سباي 

قسم  اإلذاعة والتلفزيون
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ا�سيل فوؤاد حممد دعا�س 

رهف وليد امني �سربي 

عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن الدروع 

عبداهلل رائد عبداهلل العفي�سات 

ليليان حامد ي�رصي اجلنيدي 

حممد ابراهيم عبد احلميد عي�سى 

حممد فواز راجح الفايز 

البكالوريوس

خريجو  الفصل الثاني  / تخصص اإلذاعة والتلفزيون 

داليا حممد وليد عريقات امنه كامل خور�سيد  حيدر �سعود الرباري 

يارا با�سم زكارنه �سيماء حممد البلو�سية 

قسم  اإلذاعة والتلفزيون
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البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص اإلذاعة والتلفزيون

اياد حامد �سبح هليل 

�سالم غالب عبد الكرمي عربيات 

عدي هيثم �سليمان الدبوبي 

غرام مروان حممد �سطا�س 

فرا�س �سايل قبالن ال�سهوان 

هبه ر�سا فالح ب�سطامي 

وجيهة هاين ح�سني ابو �سيف 

فرات عبدال�سميع جلوب

حممد ح�سن حممد منر 

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

منال عي�سى ال�سكر
�سكرترية العميد

د.وائل وليد الزهري                   

 ق.اأ. عميد كلية العمارة والت�سميم

د. يزن ابراهيم العمرات
م�ساعد العميد ل�سووؤن اجلودة

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

د.يزن ابراهيم العمرات
اأ�ستاذ م�ساعد

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

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

د. با�سم عبا�س علي
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. �سادي حممد احلروب            
مدر�ص

اأ. حممد تي�سري �سحادة
مدر�ص

اأ. امل "حممدر�سا" الدجاين            
مدر�سة

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

د.دعد جالل املفلح
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم التصميم الجرافيكي
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فّنّيو  المختبرات ومشرفوها - كلية العمارة والتصميم 

علي اأحمد ملكاوي
فّني خمترب

ليلى �سالح اخلري�سا
م�رشفة خمترب

عبد اهلل حممود العمري
م�رشف خمترب

دانه �سعد الدين الفيومي
م�رشفة خمترب

م. مي�س عاطف اجلبور
م�رشفة خمترب

م. هديل حممد ابو �سامل
م�رشفة خمترب

بالل اأحمد اأبو مرار
م�رشف خمترب 
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قسم التصميم الجرافيكي

الماجستير

خريجو  الفصل األول / تخصص التصميم الجرافيكي

خريجو  الفصل الثاني / تخصص التصميم الجرافيكي

احمد فاروق جربيل ن�سوان 

ا�سماعيل حممد عبد الكرمي اجلراح 

ايه عز الدين احمد جاد اهلل 

جوانا نبيل ح�سني البكري 

علي حممد عطا اهلل ال�رصايده 

مدى حممد �سعود الرواحية 

احمد عبد اهلل احمد الفندي 

ا�سماء خليل عبد املجيد العبد 

اكرام حممد عبده ر�سايده 

امل فوزي نايف دحمو�س 

ان�س ابراهيم ح�سني النجار 

ايهاب �سعبان عطيه ظاهر 

براء علي ح�سني حوريه 

ال�رصيف حممد علي احل�سني 

بالل حممد عو�س اهلل الع�سو�س 

زينب هاين ح�سن احلويطي 

�سو�سن عبدالقادر �سعيد مر�سد 

�سياء وائل نعيم م�سامح 

عماد يا�رص يو�سف العتوم 

عمار حممد حممد طالب ابو �سنينه 

هديل وليد نا�رص �سناق 
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البكالوريوس

خريجو  الفصل األول / تخصص التصميم الجرافيكي

طه عي�سى الفاخوري  زكي مطر اني�س عمر 

�سالم عزت �سامل دريدي 

�ساهني ر�سمي  جرادات 

فرح وليد علي �سمور 

نادين حممد ذياب ابو دان 

هال جمال جمحم الفايز 

قسم التصميم الجرافيكي
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فرح فرا�س اغا  جمال حممود عمرو 

هيثم ف�سل اهلل زلوم 

اليانا عماد عبد �سنار 

حممد ح�سن عبد اخلالق 

البكالوريوس

خريجو  الفصل الثاني  / تخصص التصميم الجرافيكي

قسم التصميم الجرافيكي
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عبد اهلل عبد الفتاح احل�س عباده ه�سام املو�سلي

هيلدا خلدون الظاظا

البكالوريوس

المتوقع تخرجهم على  الفصل الصيفي / تخصص التصميم الجرافيكي

عبد اهلل �سهيل داود ب�سكق

قسم التصميم الجرافيكي
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اأ.�سفاء نعيم الكفوف
مّدر�سة

د. فرا�س حممد البجاري
اأ�ستاذ م�ساعد 

د.�سعاد عبد علي مهدي 
اأ�ستاذ م�سارك 

د. احمد �سفيق عفانة
اأ�ستاذ م�ساعد 

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. وائل وليد الزهري                   
اأ�ستاذ م�ساعد 

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

اأ.�رصين 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

البكالوريوس

اأماين �سلطان عطا اجلبايل 

ثائر احمد خليل الب�سيوين 

دنيا عبداحلكيم ح�سني عبدالقادر 

حممد عدنان عبد الرحمن قدي�سات 

مرام فوؤاد احمد القا�سي 

مرمي ماهر عي�سى ال�سمر 
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خريجو  الفصل الثاني / تخصص هندسة العمارة

اميمه �سليم الزير 

مرح حممود عي�سى 

�ساره احمد عليان دينا واعظ عبدالغني 

حممد ح�سني اأبو هربيد 

البكالوريوس

قسم هندسة العمارة

احمد مازن عبد احلميد �سحاده 

امين حممود حممد رجب احلنيطي 

تال نبيل ح�سني غ�سيه احل�سيني 

�ساره �سهيل ا�سماعيل اجلبايل 

�سذى جمال عي�سى البطاط 

عمر نهار فالح الروا�سده 

حممد عبداهلل يو�سف حباب 

مزين نبيل روبني اخلطيب 

م�سطفى روحي م�سطفى اخلالدي 

معتز عماد �سعدو البيطار 

ي�سار عبداحلميد حممد ابو نبهان 

يو�سف ا�سماعيل يو�سف �سيد احمد 
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قسم هندسة العمارة

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص هندسة العمارة

البكالوريوس

مرمي عبد الرحمن م�سعود ال�رصيدي

رهف �سفيان عبد اجلبار اجلرارعه

براءه اإبراهيم حممد البابا

خديجه ابراهيم ناجي اخل�رصي

معتز طلعت حممد �سالمه
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د.�سعد حممد يا�سني     
اأ�ستاذ م�سارك

د.زينب عبدالباقي عبدالعايل
اأ�ستاذ م�ساعد 

ق.اأ. رئي�ص الق�سم

د. ح�سام فوؤاد �سعيد احلناوي         
اأ�ستاذ م�ساعد 

اأ.افاق حمفوظ الرحمي
مدر�سة

د. حممد احل�سن عثمان
ا�ستاذ م�سارك

قسم التصميم الداخلي
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قسم التصميم الداخلي

خريجو  الفصل الثاني / تخصص التصميم الداخلي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص التصميم الداخلي

البكالوريوس

اروى طايل ب�سام اجلماعني 

جيهان احمد حممود �سالح 

معتز زيد حممد ال�سوابكه 

مراد يو�سف ح�سن دعاب�س

�سهيب ابراهيم جابر رول عماد الدين  دياب 

حممد ناجي ال�سالعني  م�سطفى يعقوب ابو حليمه 
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اأ.د.طالل احمد  ابوارجيع        

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

اأ.د.وديع توفيق داود                  
م�ساعد العميد

كلية الصيدلة
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د.نهله نعمان عقل  
ا�ستاذ م�ساعد 

اأ.مها  نور الدين ابوحجلة     
مدر�سة

اأ.هناء ربيع اآل باج�س           
مدر�سة

اأ.د.  وديع توفيق داود                        
ا�ستاذ

رئي�ص الق�سم 

د.�سفاء �رصيف حمدان داود            
ا�ستاذ م�ساعد 

اأ.د.خليل ابراهيم األطيف
ا�ستاذ

د.طارق مو�سى ال�سبول                            
ا�ستاذ م�ساعد 

اأ.د.طالل احمد ابوارجيع         
ا�ستاذ 

قسم الصيدلة

اأ.ملى عبد الكرمي ال�سامن
     مدر�سة

اأ. نوره �سحادة ابوهديب     
     مدر�سة
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روان عامر هارون
م�رشفة خمترب

رنا ح�سان �سيجري
م�رشفة خمترب

بيان يا�رص �سدر
م�رشفة خمترب

علي ح�سن �سالمه
م�رشفة خمترب

مشرفو مختبرات قسم الصيدلة
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قسم الصيدلة

خريجو  الفصل األول / تخصص الصيدلة

خريجو  الفصل الثاني / تخصص الصيدلة

البكالوريوس

ه�سام عزمي ال�سناوي 

رنني في�سل ابو غو�س 

حممد تي�سري ذياب 

غيداء ن�سال عي�سى 

يو�سف حممد عبدالقادر 

عبد اهلل فائق هالل 

همام رامي العبا�سي  فرح نا�رص نا�رص الدين 

لينا ح�سن حممد عبداخلالق 

حممد من�سور حممود ابو قبع 
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قسم الصيدلة

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي / تخصص الصيدلة

البكالوريوس

ا�سماء حممد علي فرواتي 

عمر احمد �سابوين 

مالك م�سلم طميزه

�سمه �سعيد احلار�س  رندا فهد عبد الرحمن 

�سليزيا امين الطوال طيبة �سمري هيثم 

معت�سم رائد ال�سخامي

ا�سماء لوؤي فا�سل اجلعفر 

نور ح�سان عبد �سقري 
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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

ا�رصاء عبد احلليم املبي�سني
م�ساعد اإداري
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د.�سليم �رصيف 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

ا�رصاء وا�سف عبيدات
م�ساعد اإداري
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عمادة شؤون الطلبة

"حممد خري" قا�سم ال�سيد
م�رشف فني 

 �سعبة الن�ساط الفني

طه عبد املجيد احلوامته
م�رشف ريا�سة 

�سعبة الن�ساط الريا�سي

روان عثمان اأ�سعد
اأخ�سائية اإر�ساد وظيفي

حنني ع�سام ال�سنابلة
م�رشفة ريا�سة

 �سعبة الن�ساط الريا�سي

نور الدين احمد عماوي
م�رشف خدمات طالبية

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

رنده هايل العتيبي
متابعة اخلريجني

د. ن�سوان عبد اهلل ن�سوان
م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة

Boxing @MEU

إفطار األيتام

الجاليات
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مسرحية تراب بلد

مسرحية حوادث السير

حملة شتوة خير )4(

عمادة شؤون الطلبة
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االحتفال بالمولد النبوي الشريف

يوم وظيفي مصغر مع دار الدواء برنامج تشغيل الطلبة

ورشة عمل وسائل التغذية الحديثة

عمادة شؤون الطلبة
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وقفة تضامن مع القدس

يوم القدس

عمادة شؤون الطلبة
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محاضرات تثقيفية وإرشادية لطلبة المدارس

خدمة المجتمع المحلي )المحافظة على البيئة(بطولة كرة الطائرة

فريق الخدمة العامة

عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة

زيارة معهد الفسيفساء / مأدبا

اليوم الوظيفي الثالث
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هبة عبد احلميد ابوعمرية

مديرة مكتب رئي�ص اجلامعة

عبري وليد قتابي

 مديرة دائرة الرئا�سة

 براءة تي�سري مو�سى

رئي�ص ق�سم الديوان

ربى عبد فتحي دغل�س

م�ساعد اإداري

�سو�سن اإ�سحق عبد اإ�سحق               

رئي�ص الق�سم القانوين

�سايل عماد الكيالين

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 اإلعالم والعالقات العامة ورسالتها وأهدافها

عادل حممد الطيطي 
ق.اأ. مدير دائرة الإعالم والعالقات العامة 

دائرة اإلعالم و العالقات العامة

فاتن اأحمد عبد الوهاب
م�ساعد اإداري
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رمي علي اأبو الراغب
رئي�ص ق�سم الإعالم 

كامل لطفي ح�سني
اإعالم / ق�سم الإعالم

طراد تركي الفايز
مرا�سم / ق�سم املرا�سم

خالد مو�سى عوده احلياري
مرا�سم / ق�سم املرا�سم

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

دائرة اإلعالم 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

عبري علي ابو دهيم 
حما�سب / رئي�ص �سعبة 

الرواتب والجور

يزيد عي�سى ال�رصاحنه
م�ساعد اإداري / الأر�سيف

جنوان هاين حممد �سعاده
م�ساعد اإداري

اأ. فاتن احمد خري�سات
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 

هديل حممد اأبو �سالح
م�ساعد اداري
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 اآيـــات علي عبد املهـدي
م�ساعد مدير دائرة القبول والت�سجيل

مالك نواف تركي الرو�سان
نائب مدير دائرة القبول والت�سجيل

احمد جرب امل�رصي
�سعبة التوثيق 

ماجد عطا اهلل البقوم
�سعبة الت�سجيل

يو�سف حممد القرنة
رئي�ص �سعبة القبول

حممد عوده احلمد
�سعبة الت�سجيل

�سالم عزيز الدب�س
�سعبة الت�سجيل

عبد اهلل اأحمد الزبن
�سعبة الت�سجيل

عا�سم هاين نوافله
�سعبة القبول

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

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

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

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

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

رؤية دائرة الشؤون المالية ورسالتها وأهدافها

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

 وفاء �سالح امل�ساعفة 
م�ساعد اداري

دائرة الشؤون المالية 
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حممد ماجد ال�رصوف
حما�سب

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

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
رئي�ص �سعبة التزويد

ر�ساب حممد خري ابو نوار
امني مكتبة 

 �سعبة التجهيز وال�سيانة

هناء عاطف عودة
م�ساعد مدير دائرة املكتبة 
 رئي�ص ق�سم املعاجلة الفنية

ح�سني حممد امل�ساحله
رئي�ص �سعبة الإعارة والإرجاع

يزيد ن�رص ناع�س
رئي�ص ق�سم اخلدمات املكتبية

ها�سم حممد الهروط
امني مكتبة 
 �سعبة الإعارة

دائرة المكتبة
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د. عي�سى دروي�س بريك
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 

د. اآمال اإبراهيم ال�سعيدي
طبيبة

مرمي مبارك حجازين
ممر�سة م�سارك

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 دائرة الهندسة والخدمات ورسالتها وأهدافها

فادي فوؤاد الرفاعي
مدير دائرة الهند�سة واخلدمات

يحيى ا�سماعيل داود
رئي�ص �سعبة الطعام وال�رشاب

امال �سعيد ب�سري
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  توغوط  ق�سم  حممود  ح�سني  حممد 

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  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 

العامة ال�سالمة   م�رصف 
متفرغ املهنية  وال�سحة  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 

حار�س  / املطرييني اأمن  الرحيم  عبد  ح�سن  حممد 

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

جامعي ان�سباط   / اأمن  طوالبه حممد  عقيل  حممد 

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

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

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�رصي

�سل ا مر با�سم جرب حممد ابو هي�س

�سل ا مر زايد حممد طالل احلموري

)مياه /�سحي   فني 
وجماري( فوزي عبدالقادر ح�سني دارنا�رص

كهرباء  / فني  حممد عدنان عبدالرحمن اأبو عواد

)مياه /�سحي   فني 
وجماري( حممود حممد احمد ابو �سمــا 

نظافة عامل  بــدري بطـر�س جميـل 

مق�سم ماأمورة  �سذى اأحمد عبد الروؤوف ظاهر

زراعة عامل   حممود خريي حممود عطاهلل 

نظافة عامل  حممود فكري عبد الفتاح ح�سن

كهرباء  / فني  يحيى زكريا حممود قانقو�س

جنارة  / فار�س حممد خليل اخلواجا فني 

جامعي اإن�سباط   / عبد اهلل حممد  مو�سى العدوان اأمن 

جامعي اإن�سباط   / ماجد عوده مو�سى ال�سقاحني اأمن 

�سل ا مر عالء الدين زياد را�سد اجلوابرة

جامعي اإن�سباط   / اأمن  نور الدين �سمري حممد حزاز

جامعي اإن�سباط   / اأمن  يو�سف ربحي يو�سف ابو حجله

جامعي اإن�سباط   / اأمن  مازن مفلح �سامل العقيل

جامعي اإن�سباط   / اأمن  وداد مو�سى ب�سيوين جودة

�سل ا مر حممد ح�سن اأحمد ال�سعافني

جامعي اإن�سباط   / اأمن  يو�سف م�سطفى �سليم روا�سده

حار�س  / اأمن  عمر حممود دخيل اجلهران

كهرباء  / فني  مهند حممد عبد القادر �سالح

وتربيد تدفئة   / فني  حممد عارف احمد احللبية

جامعي اإن�سباط   / اأمن  علي عبد اهلل فالح الدروع
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وتنزيل حتميل   / عامل  �سامل �سبحي �سعيد اخلليل

وتنزيل حتميل   / عامل  م�سطفى ظهري �سعيد اخلليل

وتنزيل حتميل   / عامل  علي احمد حممد احلديدي

وتنزيل حتميل   / عامل  عبد اهلل م�سطفى عبد اجلواد عي�سى

وتنزيل حتميل   / عامل  مطاع علي اأحمد الكيالين

جامعي اإن�سباط   / اأمن  و�سفي عارف حامد العمو�س

�سل ا مر عبد العزيز خليل فريد �سبحه

جامعي اإن�سباط   / اأمن  يحيى ا�سحق حممود مراحيل

جامعي اإن�سباط   / اأمن  ناديا عبد الرحمن م�سلم ال�سوابكه

حار�س  / اأمن  �سمري حممد عواد الدهام

جامعي ان�سباط   / اأمن  مالك خليل قا�سم الكردي

جامعي ان�سباط   / اأمن  طارق خالد ع�سكر ال�سبيلة

جي �سفر ن�رص الدين من�سور مطر حممود

جامعي ان�سباط   / اأمن  خلدون خليفة �سويلم اأبو طالب

ئق �سا حممود حممد علي خمي�س

دائرة الهندسة والخدمات 
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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
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
م�رشف / �سعبة ال�سبكات واخلوادم 

م�سطفى يا�سني عبد اجلواد
فني 

�سعبة ال�سيانة والدعم الفني

ح�سن عثمان ال�سيفي
فني 

�سعبة ال�سيانة والدعم الفني

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

م�سطفى زياد نا�رص الدين
رئي�ص ق�سم ال�سيانة وال�سبكات / 
مكلف ب�سعبة التعلم الإلكرتوين

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

اديب اجمد العدوي
ق.اأ. رئي�ص ق�سم امل�سرتيات

ايهاب غ�سان عمي�س
مدير دائرة امل�سرتيات والعطاءات
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اجمد احمد ابو مطر
رئي�ص ق�سم امل�ستودعات

احمد "حممد �سعيد" حتقاخة
اأمني م�ستودع

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

فادي فوؤاد الرفاعي
ق.اأ. مدير دائرة امل�ستودعات

الء فوؤاد ال�سو�س
م�ساعد اإداري
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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

د.احمد حممد عبدالرحيم اللوزي 
ق.اأ. 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 

داود عثمان �سعد الدين
رئي�ص �سعبة التوثيق والأر�سفة

مكتب النوعية وضمان الجودة 
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لينا خالد ال�سالحات
م�ساعد اداري

مكتب العالقات الدولية 

رول جري�س خ�رص
رئي�ص �سعبة التبادل الطالبي 

والدرا�سة يف اخلارج

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

د. ه�سام �سعيد ابو �سامية 
مدير مكتب العالقات الدولية
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وّقعت جامعة ال�رشق الأو�سط مع جامعة بدفورد�ساير الربيطانّية اتفاقية لطرح برنامج م�ست�ساف، ت�سّمن مبوجبه 
توطني برامج وتخ�ّس�سات يف جامعة ال�رشق الأو�سط، توؤدي اإىل ح�سول الطلبة الأردنّيني والعرب على درجات علمّية 

بريطانّية: )بكالوريو�ص، ماج�ستري، دكتوراه(، منذ بداية الف�سل الثاين للعام اجلامعي 2018/2017. 

اإن هذه ال�رشاكة ت�سّب يف اجلهود املبذولة للنهو�ص باجلامعات الأردنية جت�سيًدا لروؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن 
فيها  اأكد  وقد  الب�رشية،  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  ت�سمنتها  التي  العايل  التعليم  قطاع  حول  احل�سني 

جاللته دور اجلامعات يف خدمة املجتمع، واإطالق الطاقات الإبداعّية لل�سباب. 

كذلك اأتاحت هذه ال�رشاكة جلامعة ال�رشق الأو�سط فر�سة تقدمي برامج تعليم متطّورة، ل �سيما اأّن العامل اأ�سبح قرية 
�سغرية، ميّثل التعليم العايل والأبحاث العلمّية فيها رابًطا ودعامة قوية للنه�سة العلمّية والإن�سانّية.   

التعليم  وزارة  قبل  وموافق عليها من  التي مينحها معتمدة  ال�سهادة  اأن  امل�ست�ساف  الربنامج  مميزات هذا  اأهم  ومن 
العايل والبحث العلمي، ومن هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل الأردنّية و�سمان جودتها، بالإ�سافة اأنها معرتف 

بها عامليًّا وحمليًّا.

اأول جامعة بريطانّية يف الأردن، وهي جامعة بريطانّية عريقة، تاأ�س�ست عام 1908، واليوم  وتعّد جامعة بيدفور�ساير 
هي جامعة حديثة ومتطورة ذات تراث تعليمّي عايل اجلودة، يعود اإىل اأكرث من 100 عام، والتعليم املتميز يف جامعة 
بيدفورد�ساير هو اأحد اأهم الدوافع لختيار الدرا�سة فيها، ب�سبب الكادر الأكادميّي الربيطاين ذي التاأهيل العايل، والدعم 

املقّدم لطلبتها؛ لي�سبحوا خريجني مثقفني وقادرين على العمل عامليًّا.

برامج الدكتوراهبرامج املاج�ستريبرامج البكالوريو�س

• الأعمال الدولية 

• املالية وامل�رصفية الدولية 

• الإنتاج الإعالمي 

• اأمن احلا�سوب واجلرائم الرقمية 

• املحا�سبة 

• الت�سويق 

• درا�سات اإدارة الأعمال 

• الت�سميم اجلرافيكي

• الت�سويق 

• اإدارة الأعمال الدولية 

• الأمن ال�سيرباين 

• ت�سميم جرافيكي 

• اإعالم وعالقات عامة 

• و�سائط متعددة

• دكتوراه اإدارة اأعمال 

• دكتوراه اإعالم 
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جامعة الشرق األوسط وجامعة بدفوردشاير البريطانية تطلقان مساًرا أكاديمًيا جديًدا
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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.

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

مركز استقطاب الطلبة 

�سهدية حممد جرب
م�ساعد اإداري

رؤية مركز استقطاب الطلبة ورسالته وأهدافه
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مركز استقطاب الطلبة 

حممود هاين ال�سواف
فني / م�سمم

عمر جالل جلوقه
م�ساعد اإداري

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

احمد نزيه �سقور
م�سمم جرافيك

لينا عمر قادري
م�ساعد اإداري
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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.

مركز األعمال الريادية 

وعد ماهر عربيات
م�ساعد اإداري

رؤية مركز األعمال الريادية ورسالته وأهدافه
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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 اإلنسان ورسالته وأهدافه

مركز حقوق اإلنسان

وعد ماهر عربيات
م�ساعد اإداري

اأ.د.حممد ابراهيم اأبو الهيجاء
مدير مركز حقوق الن�سان
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اأ�رصف حممد املنا�سري
ق.اأ. 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 

ملي�س " حممد اديب" احلموري
م�ساعد اإداري
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حممود حممد املرطوان
فني / م�سور ومونتري/ق�سم املرئي

حممد اأحمد اخلطيب
فني / ق�سم امل�سموع

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

مركز التدريب والتطوير اإلعالمي 
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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.

مركز التنمية والتطوير األكاديمي واإلداري  

اأ.د.عبداحلافظ حممد �سالمة
مدير مركز التنمية والتطوير الأكادميي والإداري

رؤية مركز التنمية والتطوير األكاديمي واإلداري ورسالته وأهدافه
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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

وعد ماهر عربيات
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  
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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 

د. ن�رصين توفيق يو�سف
مدير مركز اللغات والرتجمة

ر�سا فهمي خ�رص
مرتجمة



 الكتاب السنوي 2017 - 2262018

اأحمد عاطف منر
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 

هبه حممد اإقليم
م�ساعد اإداري

جلني اأحمد خ�رص                 
م�ساعد اإداري
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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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حفل تخريج 2016-2015
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حفل تخريج 2017-2016
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اأ. نادية البكري
ع�سًوا

ال�سيد حممد ال�سايب
ع�سًوا

م. رائد اللحام
ع�سًوا

ال�سيد فادي الرفاعي
ع�سًوا
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ال�سيد �سامر عودة
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ال�سيد عادل الطيطي
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ال�سيد نور الدين عماوي
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اأ. �سادي احلروب
ع�سًوا

د.جمانة ال�سامل
ً رئي�سا

د.ن�سوان ن�سوان
ع�سًوا

ال�سيد عادل الطيطي
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